
Valsts Prezidenta pavēles.
Saeima.

Latvijas konsulārais reglaments.
(Projekts.)

Sastādījis ģenerālkonsuls
Kārlis Ducmans, Stokholmā.

1923.
(9. turpinājums un beigas.)

§ H2.
1. Kad Latvijas kuģim ir notikusi ne-

laime jūrā, iekšzemes ūdeņos, reidā vai
ostā, caur ko kuģis ir gājis bojā vai ir
apskādēts, līdz ār lādiņu vai daļu no ta,
vai ir strandējis, vai citādi avarējis, vai
ir bojā gājuši vai cietuši kuģa ļaudis un
pasažieri, — konsulam jāpieliek visas
pūles, lai palīdzētu glābt kuģi, _ cilvēkus
un lādiņu, un lai apsargātu _ dēļ šīs ne-
laimes cietušās vai apdraudētas, vai vis-
pār ar to sakarā stāvošas Latvijas pa-
valstnieku tiesības un in'ereses. Pie ta
jāņem vērā pastāvošie starptautiskie lī-
gumi un parašas un vietējie likumi at-
tiecībā uz to, kādas tiesības un pienā-
kumi šādos gadījumos piekrītas vietējam
autoritātēm un kādas Latvijas konsuliem.

2. Kad pie tam uz vietas ir kuģa
īpašnieka vai īrnieka aģents vai piln-
varnieks, tas uzņemas visu atbildību par
glābšanas procedūru, un tad konsulam
stingri jāizvairās no tādas atbildības uz-
ņemšanās, aprobežojoties tikai ar pado-
miem un palīdzību, kur tas vajadzīgs.

Ja tādu aģentu un pilnvarnieku uz vietas
nav, tad konsuls pats vada glābšanas
darbus zem savas atbildības, ja pēc tās
zemes likumiem un starptautiskiem līgu-
miem un parašām tas nepiekrītas vie-
tējām iekšzemes autoritātēm. Šajā darbā,
kuru konsuls uzņemas ne kā kuģa vai
lādiņa īpašnieku pilnvarnieks, bet pēc
sava amata kā Latvijas konsuls, viņam
jāievēro vislielākā uzmanība, lai nerastos
pretenzijas pret valsts kasi j starp citu,
katrā ziņā jāpieaicina palīga tas apdro-
šināšanas biedrības aģents, kura kuģis
vai lādiņš ir apdrošināti.

3. Par katru tādu nelaimes gadījumu
konsulam nekavējoties jāpaziņo ārlietu
ministrijai un jūrniecības departamentam,
bet vēlāk ari par visu, kas ir darīts del
glābšanas un palīdzības. Izdevumu kas
konsulam rodas pie glābšanas un vēlākas
jūfas tiesas procedūras resp. avārijas
protokola uzņemšanas, un tāpat ari kon-
sulārās nodevas, liekami uz kuģa un lādiņa
rēķina, pie kam vajadzības gadījuma
reklamāciju dēļ tiem var taisīt no ap-
drošināšanas sumas.

4. Kad 1. punktā minētā nelaime no-

tiek tālu no konsula dienesta vietas, viņš
vajadzības gadījumā izbrauc pats resp.
deleģē kādu savu ierēdni uz notikuma
vietu, uz kuģa resp. lādiņa rēķina ; bet
citādi — pa pastu, telegrāfu vai telefonu

sazinās ar vietējām kompetentām varām
vai glābšanas firmām un apdrošināšanas
aģentiem dēļ ta, kas darīts un darāms
glābšanas un jūras protesta vai avārijas
protokola lietās, un vajadzības gadījumā
ir tiem palīdzīgs, vienojas par pirmo pa-
līdzību tur izglābtiem kuģa ļaudīm un
pasažieriem, par viņu fāļāksūtīšanu u. 1.1

5. Bojā gājuša vai cietuša Latvijas
kuģa ļaudis stāv Latvijas konsula ap-
sardzībā, un tiem ir tiesība uz pabalstu,
ja tie ir bez līdzekļiem, saskaņā ar šī
reglamenta § 136. Pasažieriem, kas ir
Latvijas pilsoņi, ir tiesība bezizejas stā-
vokli uz pabalstu tajā kārtībā, kā nosa-
cīts šī reglamenta § 103. Attiecībā uz
pasažieriem-ārzemniekiem noraidāms pie
starptautiskiem līgumiem un parašām.

§ 143.

1. Avārijas protokols (See-
verklarung) iepriekšējā 142. pantā mi-
nētos gadījumos uzņemams: vai nu a)pie
vietējās svešās valsts jūfas tiesas,, no-
tāra vai citas uz to kompetentas iestā-
des, vai ari — b) pie Latvijas konsula,
— skatoties pēc ta, ko par to nosaka
vietējie likumi un starptautiskie līgumi
un parašas. Zem zvēresta uz-
ņemamu avārijas protokolu var taisīt
visi karjeras ģenerālkonsuli un konsuli,
bet no karjeras vicekonsuliem un visu
rangu goda konsuliem tikai tie, kuriem

sī tiesība ir piešķirta ar ministru kabi-
neta lēmumu, kurš var zīmēties tikai uz
doto personu, bet ne uz attiecīgās kon-
sulariestādes priekšnieku vispār. Kad
Latvijas konsulam ir tiesība uzņemt
avārijas protokolu zem zvēresta, cietušā
Latvijas kuģa īpašnieks vai ta piln-
varnieks vai aģents var brīvi izvēlēties :
vai avārijas protokolu likt uzņemt pie
Latvijas konsula, jeb vai pie attieegās
svešās valsts jūras tiesas, notāra vai
citas kompetentas vietējās iestādes.

2. Avārijas protokolus bez zvē-
resta var uzņemt visi Latvijas konsuli.

3. Jūras protestus, tas ir —
dokumentus, ar kuriem kapteins deklarē,
ka ir izlietojis visus līdzekļus, lai kuģi
un lādiņu neapskādētu novestu ostā, un
rezervē sev visas tiesības iepretim ieintere-
sētiem lādiņa īpašniekiem, kuģa un lādiņa
assekurandieriem u. t. t. tam gadījumam,
kad dēļ notikuša nelaimes gadījuma vai
citiem apstākļiem pie kuģa vai lādiņa
tiktu konstatēta skāde, — šādus juras
protestus kapteins var sastādīt kā iepriek-
šējā §142. minētos, tā ari citos gadīju-
mospec izvelēs : a) vai nu pie vietējās
svešas valsts notāra vai citas kompetentas
vietējas autorLates b) vai ari pie Lat-
vijas konsula, ja pēdējam uz to ir tiesība
pec vietējiem likumiem un starptautiskie-n
līgumiem un parašām. Jūras protestu

Valdības iestāžu paziņojumi.

Ratifikācijas grāmatu apmaiņa.
1924. gada kl. februārī ārlietu mini-

strijā apmainītas ratifikācijas grāmatas
p. g. 1. novembrī Tallinā parakstītam
1) Līgumam par aizsardzības savienību
starp Latvijas un Igaunijas republikām.
2) Pagaidu līgumam par ekonomisko un
muitas savienību starp Latviju un Igau-

niju un 3) Nolīgumam starp Latvijas un
Igaunijas republikām par savstarpēju
prasību nokārtošanu.

Rīgā, 1924. g. 21. februārī.

Ārlietu ministrs L. Sēja.

Ratifikācijas g amatu apmaiņa.
1924. gada 21. februārī Tallinā apmai-

nītas ratifikācijas grāmatas p. g. 31. ok-
tobrī parakstītam Latvijas-Igaunijas papild-
līgumam robežas jautājumos un p. g.
1. novembrī parakstītai konvencijai par
ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un
Latvijas ostās no kuģiem ārzemju brau-
cienos.

Rīgā, 1924. g. 22. februārī.
Ārlietu ministrs L. Sēj a.

Pabalstu lietā ugunsdrošo ēku
celšanai

lauksaimniecības departamenta būvnie-
cības nodaļa aizrāda, ka 1923./24. gada
budžetā atvēlētie līdzekļi visi ir jau iz-
lietoti un tādēļ pēc pabalstiem ienākošos
lūgumus nav iespējams izpildīt.

Nodaļas vadītājs A. V a i t s.
Darbvedis (paraksts).

Paziņojums.
Politiskās partijas „Latgales tautas

Apvienība" (iekšlietu ministrijas pazi-
ņojums par reģistrēšanu publicēts „ Val-
dības Vēstneša" 1922. g. 142. numurā)
centrālā komiteja paziņoja š. g. 7. febru-
āri iekšlietu ministrijai, ka minētā poli-
tiskā partija ar š. g. 4. februāri skaitāma
par likvidētu.

Par augšā minēto paziņoju apriņķu
priekšniekiem un pilsētu prefektiem zinā-
šanai.

1924. g. 21. februārī. JNfe 180774.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K.Vilde.

Darbvedis A. Lukševics.

Pārlabojums.
„Valdības Vēstneša" 39. numurā

iespiesto noteikumu par Igaunijas kara-
spēka nodarīto zaudējumu lietu caur-
skatīšanas, atlīdzības piespriešanas un
izsniegšanas kārtību 3. panta piezīmē

ieviesusies kļūda, kuru šeit izlabojam.
3. panta piezīme pareizi skan sekosi:

Piezīme. 3. panta c punktā
minētam aktam vai pieteikumam
jāsatur kara zaudējumu pieteikumu
form. N° 4 paredzētās ziņas.
Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.

Valsts kara zaudējumu komisijas
priekšsēdētājs V. L u d i ņ š.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 146.

9154. Bērziņš, Augusts, agrāk dzīvojis
Bojarščinas folvarkā. — Daugavpils apr.
pr-ka 1923. g. raksts M> 3363/111, apv.
zirgu pārvešanā par robežu bez reģistrē-
šanas. Paziņot dzīves vietu.

9155. Burovs, Kondrats Klemeirija
dēls, agrāk dzīvojis Rozenmuižā. — Dau-
gavpils apriņķa priekšnieka 1924 g.
24. janvāra raksts Ne 308/III, ar vīna
1923. g. 8. jūnija lēmumu Ns2644/983 iii,
sodīts ar 10 latiem vai 5 dienām aresta
par piedzeršanos. — Izpildīt lēmumu un
paziņot.

9156. Bērziņš, Fridrichs Juliusa d.,
22 g. vecs, pēdējā dzīves vieta Jelgavā,
Viļuma ielā N» 25, Rīga's pilsonis. —?
Jelgavas policijas 3. iecirkņa priekšnieka
1924. g. 22. janvāra raksts Ns 2414/22. g.,
apv. patvarīgā dzīves vietas atstāšanā,
kā sastāvošs zem policijas uzraudzības
uz s. 1. 34. un 35. p. p. pēc 1 g. 6 roēn.
pārmācības namā soda izciešanas, kā
notiesāts uz s. 1. par kara stāv. 1919. g.
11. febr. IV. d. § 14. pkt. 2., _ 11. un
13 — Ņemt policijas uzraudzība un pa-
ziņot dzīves vietu meklētājam.

9157. Bielousovs,, Aleksandrs Kuz-
mina d., 45 g. vecs, pēdējā dzīves vieta
Jelgavā, Svētes ielā JSTq 31; vidēja
auguma, gaiši blonds, tumšām ūsām,
ģērbies pelēkā vadmalas virsfrakā un
melnā cepurē. — Jelgavas krim. pol,
priekšnieka 1924. g. k4. janvāra raksts
N» 1058/1/23. g., apvainots krāpšanā un
naudas piesavināšanā „Valdības Vēst-
neša" 1924. g. 24. numurā, kārtas nu-
murs 9053. — Paziņot dzīves vietu.

9158. Bondars, Pēteris Michaila d.,
19 g. vecs. Polijas pilsonis, piederīgs
pie Braslavas upriņķa, Pļušas pagasta. —
Ilūkstes apriņķa izmeklēšanas tiesneša
1924. g. 29. ' janvāra raksts Ns 338,
apvainots kontrabandismā pēc muitas
lik. 1070. p. — Apcietināt, ievietot tu-

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sani
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija .......— , 6 .
pfe atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības jg% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

J^^^^M^M^

svētdienas
un avētkudienaa

Redakcija: JpWikļIsļlm$$ir&>.Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī >fe 2. Tel. Ns 9-89

^^^k^^^S^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas bo 11—12 M^^^p&^nT Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 .

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1924. g. 23. februārī.

Nr. 194.
§ i-

Kafaspeka inspektoru pārdēvēju par
armijas komandieri, uzliekot pēdējam
pienākumus un piešķirot tiesības, kādas
ar pastāvošiem noteikumiem nosacītas
karaspēka inspektoram.

§ 2.
Dibināt armijas komandiera štābu,

izdalot no galvenā štāba sastāva attiecīgas
dalās un amatus.

§ 3.
Par armijas komandieri ieceļu ģenerāli

Radziņu.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Kāja ministrs pulkvedis-leitnants
Fr. Birkenšteins.

Valsts Prezidenta pavēle
1924. g. 23. februārī

Nr. 193.
Pārdēvēju 3. Jelgavas kājnieku pulka

orķestra vadītāju virsleitnantu Ernestu
Kuškevicu par IV. šķiras kara ierēdni
ar izdienu no 1923. g. 9. februāra un
7. Siguldas kājnieku pulka ieroču mei-
staru leitnantu Kārli Veppertu par
VI. šķiras kara ierēdni ar izdienu no
1917. gada 12. marta.

Pamats: I.. R. S. 42. p. un Kriev.
kara lik. VII. gr. 521. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs pulkvedis-leitnants

Fr. Birkenšteins.

SAEIMA.
Sēde 22. februārī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,5.

V. Firksam piešķir atvaļinājumu no
27. februāra līdz 15. martam.

Iesniegtos projektus un ierosinājumus
nodod attiecīgās komisijās.

Ierosinājumu, dzēst no darba laika
likuma 10. pantu (kurš aizliedz nodar-
bināt pusaudžus ilgāk par 4 līdz 6stun-)
dām), noraida.

Pēc tam apspriež sekošu priekšlikumu:

.Saeima nolemj: uzdot valdībai
1) likvidēt līdz š. g. 1. aprilim valsts

auto garāžu un izglītības ministrijas
mācības līdzekļu biroju;

2) pārvest, skaitot ar š. g. 1. aprili,
valsts papīru spiestuvi, valsts tipo-
grāfiju, kara ministrijas drukātavu,
Baldones sēravotus, Ķemeru sēravo-
tus, lauksaimniecības departamenta
uzņēmumus un zemju departamenta
uzņēmumus no autonomiem valsts
uzņēmumiempar valsts uzņēmumiem
vai iestādēm ;

3) atstājot autonomā stāvoklī kuģu
ekspluatāciju, telegrāfa aģentūru,
Liepājas kara ostas darbnicas, na-
cionālo operu, nacionālo teātri un
Juglas elektrības uzņēmumu iesniegt
Saeimai līdz š. g. 1. jūnijam ik-
katram no minētiem uzņēmumiem
sevišķus statūtu projektus;

4) izbeigt valsts saimniecību visās
muižās, kuru apsaimniekošana nav
nepieciešami vajadzīga no lauk-
saimniecības pacelšanas viedokļa un

5) izstrādāt likumprojektu par valsts
zemes fondā ieskaitīto muižu izno-

māšanas kartību." (Referents J.
Vesmans.

Pēc' garākām debatēm Saeima pieņem
priekšlikumu, atraidot viņa 4. punktu.

Pieņem latgaliešu iesniegto likuma
ierosinājumu par apriņķu pašvaldību
likvidēšanas apturēšanu, noliekot viņa
trešo lasījumu uz 11. martu.

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



var nodot ari reizē ar avārijas protokola
uzņemšanu, kā pēdējā sastāvdaļu. Kon-
sulam jāpalīdz kapteiņam, ar gatavu
formulāru vai citādi, formulēt to, ko kap-
teins vēlas ievest jūras protestā.

4. Kā avārijas protokolu uzņemot, tā
ari jūras protestu sastādot konsuls rīkojas
pēc šī reglamenta un jūrniecības likumu
noteikumiem, ņemot vērā ari priekšrak-
stītus formulārus un instrukcijas.

5. Neatkarīgi no ta, vai formāls avā-
rijas protokols vai jūras protests tiek
uzņemts pie Latvijas konsula vai ne,
kapteiņam § 142. minētos nelaimes ga-
dījumos katrā ziņā jāiesniedz Latvijas
konsulam rakstisks ziņojums par noti-
kušo, līdz ar uz to attiecīgu izrakstu no
kuģa žurnāla; ja no kuģa, kas ir mests
jūfā, tas ziņojumā neiztrūkstoši jāieved,
uzskaitot visu, kas (un kāpēc) jūrā iz-
mests. Ziņojumu paraksta kapteins un
mazākais divi kuģa ļaudis. Ziņojot par
notikušo ārlietu ministrijai un jūrniecības
departamentam, konsuls pievieno klāt
norakstus no kapteiņa ziņojuma un no
izraksta iz kuģa žurnāla.

§ 144.
Ja konsuls pamana, ka kapteins nerūpē-

jas par likumīgu avārijas protokola uzņem-
šanu, kad pēdējais ir nepieciešams, viņš
sper soļus, lai uz to pamudinātu, un
vajadzības gadījumā ziņo par to kuģa
īpašniekam vai ta pilnvarniekam, kā ari
ārlietu ministrijai.

§ 145.
I. Avārijas procedūra parasti sastādās

no trim daļām: 1) lietas izmeklēšana,
ar dokumentiem, lieciniekiem, noprati-
nāšanu etc; 2) skādes novērtēšana un
3) skādes sadalīšana starp skādes ne-
sējiem (dispašs). Kad avārijas proce-
duru vada konsuls, viņam jāpalīdz pie

skādes novērtēšanas caur ekspertiem,
apdrošināšanas aģentam klātesot, un va-
jadzības gadījumā jāpalīdz ekspertus
izvēlēties un pieņemt, griežoties pie
vietējām autoritātēm u. tmldz. Tāpat
konsulam vajadzības gadījumā jāpalīdz
izvēlēties solidu un pienācīgi kompe-
tentu dispašieri skādes sadalīšanai.
Ekspertu atzinumu un dispašiera sastā-
dīto aprēķinu konsuls tikai legalizē
(§ 94.), apliecinot viņu amata kvalitāti
un parakstu īstenību, bet neizsakoties
par šo dokumentu saturu pēc būtības.
Sie dokumenti pievienojami avārijas
protokolam.

2. Kad Latvijas kuģa avārijas pro-
tokolu uzņem vietējā ārzemes jūras
tiesa, notārs vai cita kompetenta vietējā
iestāde, un pie tam uz vietas ir Latvijas
konsuls vai ta pilnvarots konsularierēdnis,
kapteinim pēdējiem jāpaziņo par nolemto
avārijas procedūru. Tad konsuls vai
viņa pilnvarots konsularierēdnis ierodas
jūras tiesā resp. attiecīgā citā iestādē,
ja vietējie likumi tam nav par kavēkli,
un novēro, vai avārijas procedūra notiek
pilnīgi un uzticami, kā ari vajadzības
gadījumā uzstājas kā latvisku doku-
mentu un latviski nodotu liecību tulks,
vai vēl citādi, lietas labā, liek darbā
savus pakalpojumus. Pēc pabeigtas
procedūras konsuls lūdz sev izrakstu no
jūras tiesas etc. protokola un — ja va-
jadzīgs, latviskā tulkojumā — piesūta to
jūrniecības departamentam.

§ 146.
Kad avārijas procedūru izdara un

avārijas protokolu zem zvēresta uzņem
Latvijas konsuls, viņam jāpieturas pie
sekošās kārtības:

Konsuls uzaicina kuģa kapteini — ja
pēdējais to nav jau agrāk izdarījis —

iesniegt rakstisku ziņojumu par nelaimes

gadījumu ar kuģi vai lādiņu, līdz ar
vārdisku izrakstu no kuģa žurnāla par visu,
kas nelaimes gadījuma dēļ un sakarā
ar to ievests žurnālā. Ja žurnāls ir no-
zaudēts, tad ta izraksta vietā jāsniedz
rakstisks atstāstījums pēc atmiņas, kūju
paraksta kapteinis un mazākais divi no
vecākiem kuģa komandas locekļiem.
Bez tam konsuls pieprasa iesniegt kuģa
komandas sarakstu un eventueli ari sa-
rakstu par citām personām, kuras ko
var kā acu liecinieki liecināt par ne-
laimes gadījumu un ta apstākļiem.
Beidzot konsuls uzaicina uzdot, ja
iespējams, ari . lietā ieinteresētās per-
sonas vai to pilnvarotus pārstāvjus
resp. aģentus.

2. Pēc tam konsuls nosaka avārijas
protokola uzņemšanas laiku un vietu
(konsulātā vai uz kuģa), iegrozoties tā,
ka lai tālāka ceļojuma spējīgu kuģi ne-
aizturētu ostā ilgāki par tiešām nepie-
ciešamo laiku. Par nosacīto laiku un
vietu konsuls paziņo kapteiņam un uz-
aicina to ierasties uz sēdi līdz ar vaja-
dzīgiem dokumentiem, jūras kārtīm
u. t. t. un ar visiem tiem kuģa ļaudīm,
kuri _ par notikušo ko zin liecināt.
Ciktaļ konsulam vai, kapteiņam ir
zināms, ka uz vietas vai piesniedzamā
tuvumā ir personas, kūju resp. kuru repre-
zentēto personu un firmu intereses nodo-
māta procedūra var iespaidot (par piem.,
apdrošināšanas biedrība vai tās aģents ',
kuģa īpašnieka aģents u. c), — konsuls '
uzaicina tos ierasties uz sēdi. Vajadzī-
bas gadījuma konsuls ievieto attiecīgu
sludinājumu tam piemērotos laikrakstos.
Joprojām konsuls var izaicināt uz sēdi
ekspertus — nz savu ierosinājumu vai
ari uz kapteiņa vai ieinteresēto personu

pieprasījumu; ja ekspertīze uz vietas ir
jau notikusi, tad izaicināmi tās izdarītāji,
bet pretējā gadījumā — pēc vienošanās,
dodot priekšroku to ekspertu izsaukšanai,
kupem ir nodomāts uzdot ekspertīzi uz
vietas.

3. Uzņemot avārijas protokolu, kon-
suls cenšas pēc labākās iespējas noskai-
drot nelaimes gadījuma gaitu
un cēloņus, kā ari visus faktus, ku .ietn
ir nozīme priekš tam interesēm, kas caur
nelaimes gadījumu ir aizķertas. Starp
citu, ik pec apstākļiem, noskaidrojams,
par piemēru, sekošais:

a) Vai kuģis, mašinas, zēģeles, instru-
menti, kuģa materiālais ekipējums un
komandas komplekts ir bijuši kārtībā,
jeb vai pie ta ir bijušas kādas kļūdas
vai trūkumi?

b)_ Vai nelaimes cēloņi nav radušies
no lādiņa? Vai kuģis nav bijis pārlā-
dēts, vai lādiņam nav bijušas kādas
bīstamas fizikaliskas un ķimiskas īpašības,
vai viņa noštauvēšanā (stowage) nav
bijušas kādas kļūdas vai trūkumi?

c) Vai kapteinis un kuģa komanda ir
bijuši sava uzdevuma augstumos, un vai
tie ir darījuši visu, kas vajadzīgs un
iespējams, lai nelaime nerastos un lai
pēc notikušās nelaimes glābtu un izla-
botu, kas glābjams un izlabojams ? Jeb
vai no viņu puses ir bijusi kāda pārska-
tīšanās, kļūda vai nolaidība ?

d) Vai locis ir bijis uz kuģa ? Vai tas
ir pareizi izpildījis savus pienākumus,
jeb vai no viņa_ puses ir bijusi kāda
pārskatīšanās, kļūda vai nolaidība ?

e) Vai nav novērots kas noziedzīgs,
ar tīšu nodomu nodarīt skādi vai izsaukt
nelaimi, vai ari kāda bīstama neuzma-
nība no pasažieru puses ?

vākā Daugavpils cietumā, ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā un paziņot.

9159. Burgels, Fricis Jāņa d., 24 g.
vecs, 1923. gada oktobra mēnesī dzīvojis
Vaiņodes miestā. — Priekules-Vaiņodes
iecirkņa miertiesneša 1924. g. 23. jan-
vafa raksts Ns 104, apvainots sod. lik.
26 '. p. — Paziņot dzīves vietu.

9160. Džudža, Grigorijs Dementija d.,
dzimis 1871. g., Vitebskas gub. Drisas
apr. pilsonis, pēdējā dzīves vieta Rīga,
Elijas ielā Ns 19. — Cēsu apr. pr-ka
1924. g. 29. janvāra raksts Ns 4881 23,
sodīts adm. kārtā ar 10 latiem vai
7 dienām aresta par atrašanos
publiskā vietā piedzērušā stāvoklī. —
Paziņot dzīves vietu.

9161. Elfners, Icigs Benca d., Jekab-
miesta pilsonis, 1923. g. dzīvoja Rīga,
Stabu ielā Ns 91. — Jelgavas apriņķa
miertiesneša 1924. g. 28. janvāra raksts
Ns 379, apv. sod. lik. 397. p. un deļ
viņa 1923. g. 12. jūnija aizmuguras
sprieduma izsniegšanas. — Paziņot
dzīves vietu.

9162. Gagainis, Pēters Lavizes d.,
dzim. 1889. g. 8. augustā, Berzones
pag. pilsonis. — Cēsu apr. 3. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1924. g. 23. janv.
raksts Ns 159, apv. sod. lik. 51. un
108. p. 2. d. 2. p. un 3. d. — Apcie-
tināt un nosūtīt meklētāja rīcība.

9163. Garancis, Jānis-Ernests Jāņa d.,
dzim. 1899. g. 18. janvārī, Kraukļu pag.
pilsonis. — Cēsu apr. 3. iec. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 23. janvāra
raksts Ns 159, apv. sod. lik. 51. un
li8_ . p. 2. d. 2. p. un 3. d. — Apcie-
tināt un nosūtīt meklētāja rīcībā. -

9164. Gavars, Jānis Gavriļa d., dzim.
1900. g. 25. februārī, Daugavpils apr.,
Preiļu pag. pilsonis, dzīves vieta bijusi
turpat, latvietis, zemkopis, 8. Daugavpils
kājnieku pulka kareivis. — Rīgas pilsē-
tas komandantūras 1924. g. 17. janvāra
raksts Ns 308, dezertējis 1922. g. Ik ap-
rīlī. — Apcietināt un nogādāt meklētajā
rīcībā.

9165. Gučas, Elizabete Augustina m.,
dzim. 1867. g., Lietuvas pilsone, pēdējā
dzīves vieta Codes pag., Sarkanmuižā.—
Bauskas apr. pr-ka I9?3. g. 12. dec.
raksts Ns 1395 I., sodīta adm. kārtā ar
Ls 6 vai 2 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

9166. Jurevičs, Kārlis Pētera d., Kok-
neses pag. pilsonis. — Daugavpils apr.
priekšnieka 1924. g. 8. janvāra lēmums
Ns 6494/25.'III., sodīts ar Ls 10 vai 5
dienam aresta par piedzeršanos. — Iz-
pildīt lēmumu un paziņot.

9167. Jermolenko, Jānis Ādama d.,
40 g. vecs, Polijas pilsonis, pied. pie
Braslavas apr., Plušas pagasta. — Ilūk-
stes apr. izmeklēšanas tiesneša 1924. g.
29. janvāra raksts Ns 338, apv. kontra-
bandismā pēc muit. lik. 1070. p. — Ap-
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i) Vai jūfas kartes, bākas un jūras
zīmes (peldošas bākas, bojas, stoderes)
ir bijušas savā vietā un kārtībā, jeb vai
kas no ta ir iztrūcis, vai bijis kļūdains,
novecojies vai samaitājies ?

— un tā joprojām.
4. Pirms kā konsuls stājas pie lieci-

nieku nopratināšanas, viņš tiem nopietni
atgādina zvēresta svētumu un viņu pie-
nākumu liecināt visu patiesību, pieminot,
ka zvērests, kas tiem būs jānodod, ietver
sevī prasību: neko nenoslēpt no ta, ko
liecinieks zin un par ko viņštiks jautāts
un uzaicināts stāstīt, un ka par nepareizu
liecību zem zvēresta draud bargs sods.
Pēc tam konsuls tos lieciniekus, kas pec
likuma pie zvērasta ir pielaižami, visus
Teizē nozvērina pēc prieksrakstīta zvēresta
formulāra. Pa zvēresta laiku visiem klāt-
esošiem jāpieceļas. Konsuls nolasa
zvēresta tekstu, un nozvērināmie to at-
kārto vārdu pēc vārda. Ekspertus konsuls
nezvenna.

5. Katram lieciniekam jāuzdod savs
vārds un uzvārds, vecums un nodarbo-
šanās, un katrs no tiem ir jānopratina
par sevi, citiem lieciniekiem viņa nopra-
tināšanu nedzirdot, — izņemot: a) lieci-
nieku konfrontāciju un b) kuģa kapteiņi,
kurš nopratināms pirmais un kuram
konsuls, ja to atrod par vajadzīgu, var
atļaut būt klāt pie kuģa komandas locekļu
nopratināšanas. Bez konsula paša, ai
viņa atļauju, lieciniekiem jautājumus
uzstādīt var ari kapteinis un _ šī
panta 2. punktā minētās ieinteresētas
personas. Vajadzības gadījumā sēdi
^ar pārtraukt, lai izdarītu _ ekspertīzi
uz vietas, ja tāda nav jau agrāk izdarīta,
un tad konsuls rīkojas, kā nosacīts
iepriekšējā 145. pantā. Ekspertīzi uz
?vietas izdarīt var ari pēc avārijas proto-

kola uzņemšanas. Ekspertu atzinumus
noklausīties un ekspertus nopratināt
konsuls var kurā katrā brīdī pa sēdes
laiku, taču tikai pēc liecinieku nozvēri-
nāšanas. Liecinieku izteicienus un eks-
pertu atzinumus un izteicienus, tāpat kā
visu procedūru pie avārijas protokola
uzņemšanas, konsuls ieved jūras proto-
kolu grāmatā (§ 77. p. 2. lit. b). Savus
iepriekš formulētus atzinumus eksperti
sēdē var iesniegt ari rakstiski, un tad
konsulam tie jānolasa sēdē priekšā, pēc
kam tie pievienojami protokolam. Katra
liecinieka liecība pēc ieprotokolēšanas
nolasāma tam priekšā, dodot viņam pie
tam iespēju vēl ko papildināt vai pār-
labot, ja tas to vēlas. Kad liecinieks ir
atzinis savu ieprotokolēto liecību par
pareizu, viņš zem tās parakstās. Tas
pats darāms attiecībā uz sēdē ieprotoko-
lētiem ekspertu atzinumiem un izteicie-
niem. Beigās konsuls atgādina kaptei-
ņam, ka Latvijā ierodoties viņam šī lieta
jāpieteic Latvijas jūfas tiesa vai tai
līdztiesīgā iestāde, par ko ari atzīme
protokolā, pēc tam sēdi slēdz.

6. Kapteinis izņem konsula aplieci-

nātu izrakstu no jūras protokolu grā-
matas par avārijas protokolu. Konsuls
par notikušo paziņo ārlietu ministrijai
un jūrniecības departamentam, pieliekot
klāt attiecīgu izrakstu no juras protokolu
grāmatas.

§ 147.
Kad Latvijas konsuls uzņem avārijas

protokolu bez zvēresta, viņš rī-
kojas tāpat, kā nosacīts iepriekšēja
146. pantā, izņemot: l) _ to, kas § 146.
ir nosacīts par un sakara ar zvērestu,
un 2) to, ka lieciniekus var nopratināt,
pēc konsula ieskata, ari visus kopa vai
pa grupām.

§ 148.
1. Ja Latvijas kuģim ceļa ir ap-

trūcies naudas un kredita pārtikas vai
ogļu iegādāšanai, kuģa apskādējumu iz-
labošanai un vispār ceļojuma turpinā-
šanai, un kad kapteinis tādēļ spiests
meklēt un noslēgt bodmerijas aizņē-
mumu ārzemēs pret kuģa un (vai
lādiņa un) vai frakts ieķīlāšanu,
viņam par šo nodomu jāiesniedz
motivēts rakstisks paziņojums kon-
sulam, bez kura atļaujas tādu aiz-
ņēmumu nevar noslēgt. Kons ls kap-
teiņam ir palīdzīgs pie aizņēmuma izde-
vīgas noslēgšanas, kā ari pārbauda un

"uzrauga, lai bodmerejas aizņēmums tiktu
noslēgts tikai patiesas nepieciešamības
gadījumā un tikai patiesas vajadzības
apmērā. Ja konsuls viens pats to pilnā
mērā nevar pārbaudīt, viņš uzaicina

ekspertus, kuri konsula (vai viņa dele-
ģēta konsularierēdņa) un kapteiņa klāt-
būtnē izmeklē apstākļus un kuģi un sa-
stāda rakstisku atzinumu par aizņēmuma
vajadzību vai nevajadzību un par nepie-
ciešamās sumas lielumu. Uz šī atzinuma,
bet ja tāds nav taisīts, tad uz kapteiņa
paziņojuma konsuls dienesta vārdā uz-
raksta savu rezolūciju par aizņēmuma
vajadzību vai nevajadzību un nepiecie-
šamās sumas lielumu un nodod šo doku-
mentu kapteiņam, kuram pēc ta jārīkojas.
Dokumenta noraksts paturams konsulātā.
Ja pats bodmerejas līgums (p. 3.) netiek
notaisīts vai apliecināts pie konsula,
kapteinim jāiesniedz konsulam ša līguma
resp. pašas bodmerejas parādzīmes no-
raksts.

2. Ja tajā ostā, kur Latvijas kuģa
kapteinis ir spiests meklēt un noslēgt
bodmerejas aizņēmumu, nav Latvijas
konsula, kapteinim pēc iespējas jāsazinās

par so lietu ar tuvāko Latvijas konsulu»
vienalga, kādā valstī tas atrodas. Ja tas
neizdodas, tad kapteinis var bez Latvijas
konsula atļaujas bodmerejas aizņēmumu
noslēgt tikai tad, ja viņam uz to ir kuģa
īpašnieka pilnvara.

3. Kad bodmerejas aizņēmums tiek
noslēgts pie Latvijas konsula, konsuls
bodmerejas līgumu ieraksta jūras proto-
kolu grāmatā (§ 77. p. 2. lit. b), piemi-
not ari aizņēmuma cēloņus. Līguma
aktu konsula grāmatā paraksta kapteinis
(vai kuģa īpašnieka aģents) un aizdevējs,
pēc kam konsuls zem ta apliecina no-
tikušo. Kapteiņam vai viņa komisionāram
konsuls izdod apliecinātu izrakstu no
jūras protokolu grāmatas. Uz aizde-
vēja vēlēšanos konsuls izdod izrakstu
ari viņam. Uz šī līguma pamata
konsula klātbūtnē tiek aizpildīts bod-
merejas parādzīmes formulārs divos
eksemplāros, bet ja tāda formulāra nav,
tad tiek sastādīta attiecīga parādzīme
vienmēr divos eksemplāros, kurus paraksta
kapteinis, un pēdējā parakstu apliecina
konsuls. Vienu eksemplāru patura kap-
teinis vai viņa komisionārs, un otru
eksemplāru kapteinis nodod aizdevējam
pret bodmerejas naudu.

4. Par visu, kas noticis bodmerejas
lietās, konsulam jāpaziņo jūrniecības de-
partamentam, pievienojot uz lietu attie-
cošos norakstus. Ja konsulam nāk zināms,
ka kāds Latvijas kuģa kapteinis noslēdzis
bodmerejas aizņēmumu tā, ka dēļ ta
draud Latvijas kuģa pāriešana ārzemnieku
rokās, viņš nekavējoties ziņo par to ārlietu
ministrijai un jūrniecības departamentam
un nogaida rīkojumu.

cietināt, ievietot tuvākā Daugavpils cie-

tumā, ieskaitīt meklttoja rīcībā un
paziņot.

9168. Jakubovičs, Ābrams Šloma d.,
33 g. vecs, Ilūkstes apr. pilsonis. — Lat-
gales apgabaltiesas Daugavpils apri ņķa
T. iec. miertiesneša 1924. g. -25. janvāra
raksts Ns 354, apv. sod lik. 287- p. —
Paziņot dzīves vietu.

9169. Kozlovski, Linora Jāņa meita,
dzim. 1868. g. 8. februārī, čigāniete, pē-
dējā dzīves vieta Valkas apr., Ēveles
pag. — Valkas apr. pr-ka pal. 1923. g.
raksts Ns 6353, apv. sod. lik. 269. p. —
Paziņot dzīves vietu.

9170. Ķelle, Ernests Jāņa d., dzim.
1895. g. 1. janvārī, Golgovskas pagasta
pilsonis. — Cēsu apr. 3. iec. izmeklēša-
nas tiesneša 1924. g. 23. janvāra raksts
Ns 159, apv. sod. lik. 51. un 108. p.
2._ d. 2. p._ un 3. d. — Apcietināt un no-
sūtīt meklētajā rīcība.

9171. Kalniņš, Jānis Jēkaba d., dzīves
vieta pēdējā laikā Mežmuižas pag.,
Bikstu mājās. — Daugavpils apr. priekš-
nieka 1923. g. 14. novembra lēmums
Ns 4620/2054 III, sodīts ar Ls 20.— vai
14 dienam aresta par trokšņošanu dzē-
rumā. — Izpildīt lēmumu un paziņot.

9172. Kizlo, Jozefs Ādama d., Polijas
pilsonis, piederīgs pie Braslavas apr.,
Pļušas pagasta. — Ilūkstes apr. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 29. janvāra raksts
Ns 338, apv. kontrabandismā pēc muit.
liki 1070. p. — Apcietināt, ievietot tu-
vākā Daugavpils cietumā, ieskaitīt mek-
lētāja rīcībā un paziņot.

9173. Kornejevs, Franks Pētera d.,
Ludzas apr., Viļakas pag. pilsonis. —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apr. 5. iec.
miertiesneša 1924. g. 28. janvāra raksts
Ns 114., apv. sod. lik. 624. un 627. p. p.

Paziņot dzīves vietu.
9174. Krastiņš, Elmārs-Jēkabs- Alek-

sandrs Augusta d., dzimis Cēsu apr.,
Ļaudonas pag. 1885. g. 19. jūnijā, Rīgas
pilsonis, dzīves vieta pēdējā laikā Vents-
pilī, lielā Prospektā Ns 2, paseNs 11407,
izdota no Ventspils apr pr-ka 1924. g.
16. janvārī, agronoms. — Ventspils apr.
pr-ka 1924. g. 28. janvāra raksts Ns 6 K,
izvairās no policijas uzraudzības, zem
kuras nolikts, kā notiesāts uz sod. lik.
597. p. 2. d., 441., 448. un_ 452. p. p. ar
3 gadiem spaidu darbos, pēc soda izcie-
šanas uz sod. lik. 34. un 35. p. p. —
Apcietināt un etapa kārtā nosūtīt me-
klētāja rīcībā.

(Turpmāk vel.)

Administratīvā departamenta
direktorsJ. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š

Jaunās valstis.
Lietuva.

Agrarjautajums.
Klaipēdā, 21. februārī. Pēc Lie-

tuvas statist skā biroja datiem, kopš
agrārreformas ievadīšanas līdz 1923. g.
1. janvārim pavisam Lietuvā nomērīti
44.268 hektāri zemes; no šīs platības
sadalīšanai nolemti 36.897 hektāri. Sko-
lām un sabiedriskām vajadzībām pie-
šķirti 7.371 hektārs. Zeme iedalīta pa-
visam 2.849 personām — 807 maz-
saimniekiem, 2.110 bezzemniekiem un
32 amatniekiem, to starpā ari 1.252
karavīriem, no kuriem 176 saņēmuši
zemi bez maksas. Pēc iepriekš izstrā-
dātā plāna, 1923. gadā vajadzēja sadalīt
pavisam 100.000 hektāru. Līdz 1. de-
cembrim nomērīti 97.227 hektāri, no
tiem atsavināti 73.236. Zeme piešķirta
9.837 personām — 4.767 mazsaim-
niekiem, 4.950 bezzemniekiem un 120
amatniekiem, starp tiem 2.706 kara-
vīriem (599 gadījumos bez maksas).

1924. gadā paredzēts sadalīt vēl
130.000 hektāru. LTA.

Ārzemes.
Anglija un Krievija.

L i f i 1 d ā , 21. februārī. (Radio.)
Starp Londonu un Maskavu pašlaik
notiek diplomātiska sarakstīšanās par
gaidāmo konferenci, kuru sasauc dažādu
neizšķirto jautājumu nokārtošanai. Pa-
redz, ka Krievijas delegāti ieradīsies
Londonā apm. marta vidū. Angļu ko-
misija strādās tieši ministru prezidenta
Makdonalda un> ārlietu viceministra
Ponsonbi vadībā. Ta sadalīsies divās
sekcijās: politiskā un ekonomiskā.
Pirmo vadīs ārlietu ministrijas padom-
nieks Gregori un otro — tirdzniecības
ministra sekretārs sers Sidnejs Čapmens.

LTA.

Francija
P a r i z ē , 21. februārī. (Reiters.) Fran-

cijas tautas vietnieku nams ar 365 pret
188 balsīm nolēmis atcelt sērkociņu
monopolu. LTA.

Grieķija,
P a r i z ē , 20. februārī. (Volfs.) No

Atēnām ziņo, ka Grieķijas satversmes
sapulcē bijušais ministru prezidents Go-
natass iesniedzis priekšlikumu izsludināt
dinastiju par atceltu un proklamēt repu-
bliku. Apmērām tādu pat rezolūciju ie-
sniegusi kāda republikāņu grupa, kamēr
republikāniskās partijas prezidenta biedrs
uzstājies par nepieciešamību sarīkot
republikāniskās iekārtas sankcionēšanai
vispārēju tautas nobalsošanu.

Pec „Chicago Tribune" ziņām Veni-
zeloss paziņojis, ka gadījumā, ja valsts
iekārtu grozīs bez plebiscita, viņš
Grieķiju atstāšot. LTA.

Rīga
Latvijas Sarkanā krusta žēlsirdīgo

māsu savienība
sarīko māsām bezmaksas priekšlasījumu
ai miglas bildēm 25. februārī, pulksten
8 vakarā, Sarkanā krusta telpās, Skolas
ielā Ns 1. Lasīs Dr. med. Reinhards
„Par dažiem laivju tautas nākotnes jautā-
jumiem". Pēc tam tējas vakars. Valde.

Māksla.
Ceļojoša mākslas izstāde Rīgas pilī.
Ar gandarījumu var konstatēt, ka ce<

ļojošo mākslas izstādi Rīgas
pilī apmeklē daudz vidus un pamat-
skolu savu skolotāju vadībā. Ekskur-
santiem līdz šim devuši paskaidrojumus
par izstādītiem darbiem valsts mākslas
muzeja dir. Dzenis, māksi. Tonē, Ubans,
Pelše, lektori Dombrovskis, Šiliņš u. c.

Turpmāk paskaidrojumi nodrošināti
trešdienām un piektdienām.
Lielākas skolas, kuras gribētu savai
ekskursijai nodrošināt lektoru — paskai-
drotāju kādā citā dienā, lūdz vismaz
dienu pirms ekskursijas par to ziņot
centrālās izglītības savienības birojam
Tērbatas ielā _ 1 3, dz. 21, tel. 54-10.
Savienība pulēsies komandēt lektoru pret
attiecīgu atlīdzību no ekskursantu puses.

Nacionālais teatrs. Sestdien, 23. fe-
bruārī, Ģētes BFausts" ar J. Ģermāni,
K- Lindi un M. Riekstiņ. Svētdien,
24. februārī, pulksten 2 dienā, par tautas
izrāžu cenām J. Raiņa pasaka „ M u š u
ķēniņš" . Pulksten 7 vakarā Ed. Vulfa
«Meli. Otrdien, 26. februārī, tautas
izrādē Annas Brigader drāma .Raudu-
piete". Trešdien, 27. februārī, pirmo
reizi Annas Brigader jaunā drāma „He-
teras mantojums". Biļetes būs
dabūjamas sākot no svētdienas.

Mīļu paldies visiem tiem daudzajiem
draugiem un cienītājiem, kas man sa-
gādāja tik lielu prieku manā jubilejas
dienā ar bagātīgām un krāšņām balvām,
sirsnīgiem sveicinājumiem un ārkārtīgi
kuplā skaitā apmeklējot manas svētku
dienas izrādi. Jūlija Skaidrīte.

TeJegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Ber li nē, 21. februārī. Bruņukuģis
„Braunschweig" trešdien Baltijas jūrā
netālu no Greifsvaldes atbrīvojis astoņus
ledū iestigušus tvaikoņus.

Londonā, 22. februārī. (Reiters.)
No Indijas telegrafē: N a b h a s pilsē-
tiņā — Patialas provincē — notikusi
asiņaina sadursme starp
kajaspēku un apm. SOOfanatiķiem-
akalijiem.Pēdējiekopāarlieluļai-žubaru,
skaitā līdz 6000 cilvēku, uzbruka
nelielai karaspēka nodaļai, bet tika atsisti
un izklīdināti. Uzbrucēju pusē 14 kri-
tuši un 34 ievainoti. Sadursmei sekoja
masu aresti; starp citiem apcietināts ari
kāds pazīstams Indijas nacionālā kon-
gresa loceklis un ķalifatu vadonis, kurš
ieradās sadursmes vietā pa apšaudī-
šanās laiku.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi
Rīgas biržā. 1924. gada 23 februārī.

100 Latvijaa rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,28 — 22,50
100 Francijas franki .... 21,95 — 2265
100 Beļģijas franki .... 19,40 — 20,00
100 Šveices franki 89,15 — 80.45
100 Itālijas liti 2215 — 22,80
100 Zviedrijas kronas . . . . 134,50—136,55
100 Norvēģijas kronas ... 67 05 — 69,10
100 Dānijas kronas . 80,95 — 83 40
100 čechoslovaku kronoa . 14,75— 15,35
100 Holandes guldeni ... 192,40 — 195 30
1 biljons Vācijas marku . . . 1,50— 2 —
100 Somijas markas .... 12,80 — 13,30
100 Igaunijas markas .... 1,34— 1,4:
10,000 Polijas markas .... 0,01
100 Lietuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50

Krievijas sudraba^-.
^

? J;™}^rbiSSSR červonecs ....
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

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

Zvērināts biržas maklers M. Okmians

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram iet klāt kā pielikums

^Alfabētisks satura rādītājs
likumiem un rīkojumiem, kas
publicēti «Valdības Vēstnesī" 1923. gada
IV. ceturksnī (NsNs 216.—290.)".

Kara ministrijas Galvenā staba

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās
Maksa: bez piesūtīšanas Ls 0,50,

ar piesūtīšanu . 0,67.
Dabūjama

Valsts tipogrāfijā, pilī,
1. istabā, kur arī vienīgi jāgriežas ar

pieprasījumiem.



Hpripta »|b inžetlei.

izliipiasli
otrreizējos galīgos torsos
29. februāri I. g., savi kanci. Jelgavā,
Upes leii J* 10, sekoins darbos:

1) pulkst. 10 riti, koka tilta būvi par
Platones upi pie Dlmtu mijām uz
S/ētes-Lapu kroga crļs; droiības
naida Ls 270.—

2) pulkat. 11 dienā, koka tilta būvi
pil Platones upi pie Vecplatones
?z Svētes-Kroņa-Vircavas ceja;
drošības neada Ls 220.—

3) palkat. 12 dieni, koka tilta būvi
pār Bēnes upi pie Berza kroga uz
Dobeles-Saldis ceļa; dioš. nauda
Li 200.—

4) pulks». 1 denā, koka tīta būvi
pir Bērzes upi pie Upetmilžas
dzirnavām tz Dobe ei-Saldns ce|a;
drošibas nauda Li 140 —

Tuvākas ziņas Izsniedz kancleji no
pulks*. 9-3 2

Rigas k«ra apr. priekšu. Izsludina par
nederīgu nozaudēto kat'klausības ap-
liecību zem M> 9366, 18. msrtā 1922. g.
irdotu no 8. Daugavpils kājn. p. kora.
« Augusta Kā.ļa d. Vilks virdu.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības a ntaeit u zem ]* 17087,
15. augnsti 1923. g., izdota no Rijas "
koja apr. piiekšn. az Alberta Dāvā dēa
S>ku|a varCu.

icsptesu Vaisla upograsna.

Rigas kara apriņķa priekšnieka izslu-
dina par nederīga nozaudēto ksraklau»
apliecību zem }* 11258, 29. jūniji
1923. g., Izdotu no Rīgss kora arr. ļii
uz UIh Troll'na d. Bekatova vārda

Neiclonaleils l«atrs. I
Sestdien, 23. februāri, pulksten 7 vafc

.Kausta".
Svltdlen, 24 februāri, pulksten 2 p. pj
Tautas izrādē: ..Jtlušti ftēniņš'-

Palksten 7 vak.: .JKcR'.
Otrdien 26. februāri, pulkst. 7 vakarf.1

Tautas izrādē: .dtaudupietfe '

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 20. fsbruari

sastiprināji*:

Iii» 1.1.M lēsi fabrika Enabardi Kkm"
statūtu 7. § grozījumu, saskaņa ar kura
sabiedrības pamatkap ta's samazināts ui
Ls 740 000 un sidalās 7400 akcijās, par
Lt 100 k'.tM

Tirdzo, u b. nod priekša. A. K a c e n a.
Revidenta A. Zalpetera.

Tīts» sb&BājmKL]
llf as apgabaltiesas3. dvllnod.
aaekaņi ar dv. proe Uk. 1958. p. ar io
paaffa, ka 1L marti 1924. g* mhiētāi
aedaļas atklāti tiesas sēde nolasīs
1922. g. 3 decembri, mlruli Viļķenn
pagasti, .Ķrsteru" mājas īpainieka
Frtfa (PrKa) Pētera dēta Kalniņa
testamenta.

Rigā, 20 tebt. 1924 g. L. M 1524.
Prieklsēdēt. v. A. Veldners.

Sekretāra A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņi paziņo, ka saskani
ar tiesas spriedumu, 1. marti
1924. gadi. pulksten 2 dienā, Majoros,
Jūra» ielā M 34, p I r d o s Gustava
Lavlaga kutamo manta, sastāvošu no
vienas tumšas orola bufete», diviem
dīvāniem, 6 lieliem nn 18 matiem
krēsliem, pārvilktiem ar raibu un dzel-
tenu p īšu, 2 divana galdiem an 2 trimo
spoguļiem, an novērtētu par 65,000 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta, varēs pār-
došanas dieni aa vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņi.

te imasiii ta
pamatodamās uz sava 24. jūlija 1923. g
lēmuma un pag. tiesu ust. .222.—226. p.
ar io uzaicina visus miruša Kosas
pagasta zsldatu zemes gabalu Nr IV.
(Aptenkalns) īpašnieka Pētera Andreja
d. Bakjt mantiniekos, parāda devējus
nn ņēmējas pieteikties pie š-s pagasta
tiesas sešu mēneSu laika skaitot no
ta sludinājuma iespiešanas dienas t r e io
reizi .Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas pieteikšanas un prasības ne-
ievēros, bet apstiprinās tos mantlnlekas
mantošanas tiesībās, kuri bu* pie-
te kušies.

Kosā, 25. jūliji 1923. g.
1 Priekšsēdētāja *. P. Gulbi ts.

2 Darbvedis Raiska.

atu Iestāžu sludinājumi
*?

Uentspils apriņķa ualsts
zemiu lnspeMors

10. marti 1924. g., pulksten 11 rītā,
sīva kanclcja Ventspilī, Pils ie'ā N> 26,

Iznomās atklāta

vairāksolīšanā
PocKules upes Ietekas

(lunkaal, valstij pledercšo deju koku
novietešinai uz vienu gadu, no
1. aprija 1. g„ sakot solīšanu no
310 latiem.

Torgu dalībniekiem pirms torgu sāk-
šacai jāitmiksi drošības nauda Ls 155,
kura nosolītajam jāpapildina līdz 50°/o
no nosolītās sumas nn jāatmaksā sludi-
nājumu izdevumi.

Tuvākas ziņas vāls s zemju Inspekcijā.
Valsts zemju inspektora

palīgs A. Liepiņi.
Darbvedi* Zubbe.

Rigas apr. I. rajona valsts zemju
pārzinis

dara zināma, ka 2. aprīli i. s. pulkst.
2 diena, Rīgas Jūrmalas pilsētas valdes
te'pās, izdos uz 1924 '25 saimriea. gadu

atklātā bijā
a kreisā Lielapes krasta pe Buļļiem,

atrodošas Bultu ulfti pļavas.
Pirzinis (paraksta).

D»tv;dls V. Pūriņš

LIndes pajusto gaide
atsietas uzņēmējus

b[i vēlētos saini pHan
«ieti u 5 gadiem.

ierasties pie pagasta padomea 1924 g.
4. marti, pulksten 2 disnā, vietējā
p a g a a t a nami nz ncTgšanu vai
vairāksolīšanu

Celtave atrodas Lindrs pagastā az
Daugavas, iepretī Rembates stacijai

Noteikumus pasludinās uz vietas
minēti dieni.

LIndes pag. v., 19 iebr. 1924. g.
Priekšnieks (paraksts).

Nītaures ulrsmežnlecība

itisWŪMŪS
vairaksolītajiem

pret tūlītēju tam iksa, 12. marti i. g.,
Mālpils iecirkņa mežiloa pieņemamās
telpis. Bikā — 2-stabu blīves sa-
gruvušus kūdras šķūņus noplēšanai.
atrodošoa B kas novada, apgaita Nš 30,
kv. J* 8. līdz ar ikūņos sakrauto
bolītu pakalšu kūdru, ap 15 kabik-

asīm.
Novērtējums par 2 šķūņiem un kūdru

Ls 50.—.
Solīšana sāksies pulksten 12 dieni.
Tuvākas ziņas dabūjamas v «mežnie-

cības kancltjā un pie Mālpils iecirkņa
mežziņa.

Nītaurē, 20. februāri . 1924 g. Ns 1729.
Nītaures «Irama žnlcclbe.

Līdzu tiižulli
plrdos

TORGOS
24 marti 1924. g., pulksten 12 dienā,
Ludzas virsmežniecības kancleļa, Ludzā,
Vakzaļu ielā Nt 72,

apses klučus,
atrodošos Marienpoles meža novadā,
pavisam 391 gab., novē: tētus par
L« 176

Torgi tikai mutiski, pie kam torgos
tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no
personām, kuras Iemaksās torgu komi-
sijai lC°/o no piedāvātas sumas.

Tuvākas riņas virsmežniecības
kancleji.

20. februāri 1924. g.
lūdzas virsmežniecība.

Dundagas i!nnelDlicl.ai kamieli,
24. marti i. g., pulksten 12 dienā,

pšis vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu, sek priekšmetus:
5 kaltus 1 »/*", 2 kaltus 1", 7 sllmestus,
7 cirvjus. 5 āķu griezējus. 7 vilites,
3 gr Inžen. Kalniņa pamācība sveķu
tecināšanai, 2 grņis borus, 2 aķārdu ie-
dzenamo-,2aviķn āmurus, 3009 skārdiņus
nn 5 koku kastes, kopvērt. Ls 134 76 s.

Virsmežniecība.

Rīgas polic. 4 iec. priekšnieks
paziņo, ka 7. marti 1. a, pulktt. 10
no rīta, Valdemāra Ielā N° 58, dzelzsceļa
materiālu darbnīcā .Bandžuh ua Ko.*,

panu niiMaii
re Inetai i rmai piederošas sekos, mantas:
1) vienu d:elzs dreijbeņķi tra ,D. H.'
1000 mm x 150 mm; 2) vienu rev lvera
dreijbeņķi, modeli Nš 160, spiču augat
40 mm; 3) vēnu dzelzs ēvelbegķl,
models .Saping* N? S. 4; 4) vienu
dztlzs āt borrjamo mašīnu, models E. 4
M 671; 5) vienu vārpates dreijbeņķ»,
models M. D., K00x <75 mm; 6) vienu
\indgrie;a mašinu ECK 2; 7) vienu
caurumu štanci, models 113 .Ko vaid
Modrag* iabr.; 8) divi krī amie āmuri
ar siksnu dzenami, lieli apmēra, no-
vērtētas kopi par Li. 2000 par laba
2. kopējai Rigas pilsēta ) slimo kesef.

Rigas IV. po'icijas ieci'kņa
pr-ka vietā, viņa palīgs (parakti).

M i8.fi.li lipaitiinti
dažāda maksājama pledsineis pasiņo,
ks L marti 1924. g„ pulks ei 3 dieni,
Rīgā, O ēcinleku Ielā Nš 26,

pflrdos valrflRsolKonO
Elchoaona Vastermana kastamo manta,
o erteta par Ls 2C00, nr ««stāvoša no

dažādām mi i tām, viņa 1973 g. procent.
peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 22. febraari 1924 g.
Piedzinēja 1. Valvads.

Bruņošanas pārvalde
SJ&.lttZ rakstisku sacensību, iz
1000 gab. te'efonistu darba rīku somām,

125 „ liniju uzraugu darba rīku somām,
500 „ vācu kombinēto telefona aparātu piederumu somām,
30 „ kabeju mērcējamiem traukiem m

200 „ traucēkļiem. l
Piedāvājumi, nomaksāti ar att'ecīgu zīmognodr kli (katra loksne 40 sant)

slēgtās aploksnēs ar uzraksta: ,Uz sacensību 4 mar I 1924 g.\ iesniedzami,
iemaksājot drošības naudu 10°/e apmēri no piedāvrjuma kopsumas, pārvaldes
apgādicas daļā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 16, līdz minētā datuma pulksten 10
ritā. Turpat saņemami nozīmējuml, apraksti un citi tuvāki dati par augšminētiem
priekimetiim un to piegādāšanu. Cenas uzrādāmas fanko pārvaldes nolikt ivā.

P.cdā»fijnmna bez zimognodokļa, uzraksta nn drošības naudas neievēros.

Risas virsmežniecība
pārdos mutlskS

vairāksolīšanā
15. martS 1924.g., pulksten 12 dienā, Ādažu pagasta valdes

telpās, Carnikavas (II.) iecirkņa mežniecībā atrodošos

sagatavoto malku.
2
2> Dedzināma malka Novēr-
si Apgaita Kvartāla __ Ziru tējama

ā| Nšf* NiNr Egja Jaukta Blindažu malka
tatoJ

(2 > kub. as. kub. as. kab. as.

Carnikavas (II.) Iecirkņa, Carnikavas novads.
1 3 6 — I — — 2/« 1.50
2 4 1 — — — 2 4 —
3 4 9 — — V* — 0 50
4 4 10 — — V* — 050
5 4 11 2 3 2"tt — 26.50
6 4 12 — 2/< 1 Ija 1»/m 13.—
7 4 13 — — »'« 3 6.—
8 4 14 — — «,4 — 1.50
9 4 17 — — V» — 1 —

10 4 23 — — V* — 0.50
11 4 24 — — */e — 2—
12 4 36 — — 2/« — 1.50
13 4 40 — — V* — 0 50

Personām, kuras vēlas piedalīties torgos, iepriekš jāiemaksā 10°/o no ap-,
vērtējama sumas, kura pec nesūtīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas

Rīgas Virsmežniecība patur sev tiesības Izsludinātās uz torgiem nn nolemtās
pardešanai toigu vienibas noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie attiecīga iecirkņa mežziņa.

Rlfja» virsmežniecība.

īieifl lodokli departamenta
dažāda maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 2, maitā 1924. g., pulksten 2 dienā,
Bilā, Grēcinieku ielā J6 30,

pārdos ualiDksolKanB
iiimai .fi. Velnrelchs ft Co.' piederošo
kastamo mantu, novērtētu par La 400,
an sastāvošu no manuiskturas, viņas
1923. g. procent. peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 22. Iebrnari 1924. g.
PlfdalBtjs J. Valvads.

Apriņķa ceļa Ltieniii Jelgavā
plrdos atkl&tl

ai 3. marti i. g„ pulkst. 10 no rīta,
sava kanc'ejī Jelgava, Upes ielā J* 10,
atliknfos kokus no tilta būvēm (ār
Svētes upi pie Vētrasmuižas uz Jelgavas-
MurumuiŽas ceļa atzarojuma un pār
Iecavas upi pie Ozolmuižas uz Jelgavas-
Kalnciema ceļa, kā ari atlikušās daļas
no tilta pār Vircavas upi, pie Kalna
kroga az Jelgavas-Stalģenes ceļa, līdz
ar šo deju nojaukšanu

b) 4 marta i. g, pulkst. 10 no rīta,
Bauska, pie Mu as upes tilta uz vietas —
no tilta kapitālā remonta ctfikašos vecos
materiālus. i

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera
kanclejā un attiecībā uz Mūsas tilta
materiāliem ari pie šoseju meistara
Mūrnieka. Bauskā, blj. Skudru krogā

Īlei. ieie.ii leiaifiieiii
dsBda maksājama piedsinēja pasiņo

ka 29. februārī I. g, tulkaten 3 dienā,
«igā, Marijas Ielā 1* 13,

pārdos vairaksollianfl
Lemklna nn Katksvlia kastamo manta,
novērtētu par La 660, an tastāvclu no
piecām ozolkoka beretēm, viņu 1923. g
procent peļņas nodokļa segšanti.

Rīgā, 22 iebrnari 1924. g.
Pladainēļs i. Mednis.

Tlelo nodokļa lepartaieita
dažāde maksājumu piedzinējs pasiņo,
ka 25. februāri 1924 g., palkat. 3 dienā,
Rīgā, lielā (liecinieku ielā J* 29, netks
plrdola vairāksolīšana

Morducha flusseļa kustami manta
|o Otrupe liek atcelta,

vlrja 1923. g. procentuālā peļņas no-
dokļa segšanai.

Rīgi, 22. iebrnari 1924. g.

Piedzinējs I Valvads.

Rīgas pol. 4. iec. priekšnieks
paziņo, ka 7. marti i. g., pulksten 10
no rīta, Valienma ielā Ht 58, dzelzsceļa
me'er.'alu darbnīcā,

pini .ttoliiā
, Bundžuh un Ko.' minētai Ira-ai ole-
deioln viena gaisa āmuru liritas .Har-
tenle' s", novērtētu par Ls 1000.—, par
labu Lat'ijas apdrošināšanas sabedribal
pret strādnieku nelaimes gadījumiem.

Rīgā, 22. iebrnari 1924. g. Nt 26910.
Rīgas pol. 4. iec priekšni eka vietā

viņa palīgs (paraksts).
Darbvedis (paraksti).

Dažādi slndinājomž.
Vecauces pstērētāju biedri*"as

,.Kooperacija '
valde uzaīcni satrns b edrus Ierasties
svētdien, 24. februāri 1924. g., p kst.11 ri'ā Vrcauces pagrsa namā, uz

pilnuii sāpi,
Juf«i bui sekota dienas kārtība:
ļ) Sapulces da binieku vēlēšanas.
t) Biedru paja un papil lus etbldibas

paaugstināšanas.
3) Sta.utu grozīšana an pirreģl«t(ēšana.

Sapulce, kā otrreizējā, būs pilntiesīga
pie katra ierad nfot biedru skaita.
__J Kooperaclla valde.

JiDDlatgale. lec. polic. priekšnieks
Ludzas apr., Izsludina vispārības zinā-
šanai, ka pie min. lec atrodas

«ežiņai ka zirgi
ar sekojām pazīmēm: zirgs sirmas
spalvas, 5 gadi vecs, 1 aiš. 13 veriokn
augsts, krēpes uz labo pusi.

Zirga īpašniekam jāpieteicas sešu
mēneša laikā, skaitot no ši sludinājums
iespiešanas dienas .Vaid. Vēitnesī", pie
min. pol. priekšu, pretējā gadijlenā zirgs
tiks leskRitīts valsts īpašumā, vai pārdots
vairāksolīšana.

Priekšnieks E. K fi r k 1 i ņ i.
Darb.eiis (paraksts).

Jelgavai MlttaHU
uzaicina biedrus ierasties uz k I r i 1 j

pilnu sapulci
8. marti i. S-. pulkat. 4 pēc pusdienai
Jelgavā, Pasta ieli J* 36, Zemgale
kluba telpās. ._.,- .Dienas kirtiba:
1) S>apslces darbinieku vēlēšaaas.
2) Gida pārskats prr 1923 g. ar va'dei

padomea un revīzijas komisijas rlņc
iumlem.

3) Budžets 1924 r
4) Valdes nn padomes priekšlikumi.
5) Velēšanas. V s I d e.

fisHeīes kraj-alzdifi sakledrtBH

pilnoNempulti
notiks 9. marti i. g., pulkst. 1 dienā
Valdovska k-ga zālē, Dobelē. Ja mi a
dienā pietiekošs biedra skaits neierasto»
tad otra galīga sapulca noths 16. marti
i g., tai pašā vietā un laiki, ar to twš«
dienai kārtību, neskatoties az ieradoša
biedru skaita.

Dienas kirtiba:
1) Prezidija vēlēšana.
2) Valdes, padomes un reviz'jis konti

sijas ziņojami ua gada pārskata pie-
ņemšana.

3) Peļņai sadalīšana.
4) Aizdevumu procenta pazemināšana

un turpmāka savienības Izveidošana
5) Badžets 1924 g.
6) Vekseļu diskonta krer'iia paaugstinās
7) Iestāšanās tBpniecības, tirdzniecībai

lavienībā .Pamats*.
8) Iestāšanās Dotel:s tautas nama sa-

vienībā.
9) Vēlēšanas.

10) Dažādi jautājumi. Valde.

RitegtaējD uiedia. Jam"
mūža nn citiem biedriem neitiruketoli
jāierodas svētd'en, 24. fabrusrl 1i>24.g.,
pulksten 10 priekš pusdienas, bied;īji,
Vidzrmes šosejā N» 22a,

pilnā ii sapulcē
un jāizņem biedru kartei. Mu.'a biedri,
ktji neietadisles biedrībā līd« 1. maijam
š. g. vai nepaziņos savu dzīves vi*ta,
tiks nrskat ti kā miruši vai bez vēst*
pazuduši un biedru sarakstā netiks ievesti.

Valde.

Blgas Baltijas lavstarpēl. kredītbiedrības
Sodskfirtēin pilna sapulce
notika sestdien, 8. marti i. s., pk t 3;
pēcpusdienas, biedābas telpās, Rāts

laukuma N° 7, ar stkošo
Dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Oida pārskats par 1923. g, padomes

nn revīzijas komisijas ziņojumi.
3) 1923 g. pejņas izdalīšana.
4) Budžets par 1924. g,
5) Statu u jautājums.
6) Vēlēšaaas: 1 vuldes locekļi.

3 pf domes locekļu,
3 reviz. kom. 1 c.
3 reviz. kom. loc. kand.

7) PitprasīJEmi ua ziņoismī.
Piezīme: Ja nz sj sapulci neieļ

rastos vajadzīeafs biedru skaits, tad
uzstatīti § 35. pamata tiks no-!
tuteta otra pilna sapulce ar še
palu dienas kārtību, sestdien
22 martā š. g., pl<st 6 pēcpusd
Me'ngalvju zālē un šīs sapulcei
lēmumi bus saistoši priekš visiem
neskati ties uz sanākušo biedru skaitu

Vaid* ,

Lietas H, mm m
v a | a d z i g s

skolotais.
Kanddal (-tes) tiek lūgti pieteikties

7. marti 1824. g., pulksten 1 dieni,
pie pagasta padomes.

Tuvāki dzelzsceļa stacija . Lekāli",
l/ * verstes no pagasta nami.
_1 Valde. '

Jaungulbenes pagastam,
Vslkas cpr, II. pak. pamatskolai vajadz.

skolotus (ja),
vācu vabdas pratējs.

Pieteikšanās pie pagasta vMdes Hdļ
28. fabruarlm i g. Valde ]
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