
Likums par tautas skaitīšanu.

Likums par ārlaulībā dzimušo bērnu
leģitimešanu.

Likums par poligrāfiskām iestādēm.
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māšanu.
Rīkojums par pārgrozībām tarifā preču

pārvadāšanai pa Latvijas dzelzsceļiem,

LIKUMS

Saeima it pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

ārlaulībā dzimušo bērnu
leģitimešanu.

1. Vietējo likumu kopojuma III. daļas
173. pantu un Krievijas likumu kopo-
juma X. sējuma I. daļas (1914. gada
izdevums) 144. pantu izteikt šādi:

.Ārlaulibā dzimušie bērni iegūst
ar savu vecāku sekojošo laulību visas
laulībā dzimušu bērnu tiesības,
skaitot no vecāku salaulāšanās
dienas".

2. Pēc laulības abiem vecākiem jā-
paziņo mutiski vai rakstiski tai dzimts-
sarakstu nodaļai, kurā ārlaulībā dzi-
mušais bērns reģistrēts, ka viņi ir sa-
laulājušies un ka bērns no viņiem
dzimis, klātpieliekot savas laulības un
bērna dzimšanas apliecības.

Par mutisku paziņojumu sastādams
protokois, kurš parakstāms abiem vē-
cākiem un dzimtssarakstu nodaļas pār-
zinim. Uz paziņojuma pamata pārzinis
ieved dzimšanas ierakstā atzīmi par
leģitimešanu, izdara attiecīgu izlabojumu
un izdod jaunu dzimšanas apliecību, sa-
skaņā ar likuma par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju 38. panta 2. daļu.

3. Attiecībā uz bērniem, kuri dzimuši
pirms vietējās dzimtssarakstu nodaļas at-
vēršanas un kuru dzimšana reģistrēta
tikai baznīcas grāmatās, vecākiem jā-
griežas ar attiecīgiem (2. p.) rakstiskiem
lūgumiem pie Iekšlietu ministrijas (garīgu
Sietu pārvaldes), kurai piekrīt rīkojumi
par ieraksta izlabošanu un jaunas dzim-
šanas apliecības izdošanu, saskaņā ar
likuma par civilstāvokļa aktu reģistrāciju
33. panta 2. daļu.

4. Gadījumos, ja leģitimešanu nevar
; okārtot 2. vai 3. pantā minētā kārtībā,
dzimšanu reģistra trūkuma dēļ, vai aiz
kādiem citiem iemesliem, vecāki var
griezties pie apgabaltiesas ar lūgumu par
leģitimēšanas apliecināšanu.

5. Lietas par leģitimešanu tiesa lūko
cauri civilprocesa likumu (1914. gada
izdevums) 1460. — 1460. panta kārtībā,
kuros ar šo ievesti sekosi pārgrozījumi:

1) 14603 . pants un 1460*.panta 4. punkts
atcelti ; .

2) 14607 . pantu izteikt šādi:
14607 . Pēc tiesas lēmuma nāk-

šanas likumīgā spēkā,
tiesa agrākās dzimšanas
apliecības vietā izdod
jaunu dzimšanas aplie-
cību pēc tieslietu ministra
apstiprināta parauga.

Rīgā, 1924. gada 10. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

tautas skaitīšanu.
I.

1. Latvijas iedzīvotāju skaitīšana iz-
darāma ik pēc pieciem gadiem, gados,
kuru skaitlis beidzas ar .pieci" vai
.nulli".

2. Skaitīšanas mēnesi un dienu no-
saka Valsts statistiskā pārvalde.

3. Tautas skaitīšanas organizē un vada
Valsts statistiskā pārvalde, kura izdod
rīkojumus un instrukcijas par skaitīšanas
darbiem. Statistiskā pārvalde pārbauda,
sakārto un pēc vajadzības izsludina
iegūtos materiālus.

4. Par katru cilvēku, kurš skaitīšanas
dienā atrodas Latvijā, ievācamas sekošas
ziņas: 1) vārds, 2) uzvārds, 3) dzīves
vieta. 4) dzimums, 5) vecums, 6) ģime-
nes stāvoklis, 7) tautība, 8) ticība,
9) pavalstniecība un 10) nodarbošanās.

5. Skaitīšanas formulārus sastāda sta-
tistiskā pārvalde, kurai ir tiesība papil-
dināt skaitīšanas loksnes ar jautājumiem,
kuri nav minēti 4. pantā.

6. Visas tautas .skaitīšanā ievāktās
ziņas izmantojamas vienīgi statistiskām
vajadzībām. Par atsevišķām personām
ievāktās ziņas Valsts statistiskā pārvalde
nedrīkst izsniegt citām iestādēm vai
privātpersonām.

7. Administratīvām un pašvaldības
iestādēm jāizpilda Valsts statistiskās pār-
valdes instrukcijas un rīkojumi, par kuru
neizpildīšanu uz statistiskās pārvaldes
priekšlikumu soda iekšlietu ministrs ad-
ministratīvā kārtā.

8 Policijas un vietējās pašvaldības
iestādēm uz statistiskās pārvaldes pie-
prasījumu bez atlīdzības jāievāc ziņas
par apdzīvoto vietu skaitu un nosaukumu
un- jāsniedz- iepriekšējās ziņas par
iedzīvotāju skaitu tanīs.

9. Iedzīvotājiem jādod pareizas at-
bildes uz skaitīšanas formulāros minē-
tiem jautājumiem.

10. Valsts statistiskai pārvaldei ir tie-
sība personām, kuras bez atlīdzības iz-
pilda kādu uzdevumu tautas skaitīšanā,
izsniegt goda zīmes.

II.
1903. gada sodu likumu papildināt ar

sekošu jaunu 139. pantu:
139. Kas atteicas tautas skaitīšanā dot

skaitītājam prasītās ziņas vai
apzināti dod nepareizas ziņas,
sodāms ar arestu uz laiku, ne
ilgāku par vienu mēnesi, vai ar
naudas sodu, ne augstāku par
simts latiem.

Rīgā, 1924. g. 10. martā. '

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi nn
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

poligrāfiskām iestādēm.
1. Tipo-, lito- un cinkogrāfijas, burtu

lietuves vai citas poligrāfiskas iestādes,
kā arī poligrāfisko iestāžu piederumu tir-
gotavas un stempeļu izgatavošanas iestā-
des atvēršana iepriekš jāpieteic attie-
cīgam prefektam vai apriņķa priekšniekam.
Šis noteikums attiecas arī uz pašvaldības
un valsts iestādēm.

2. Pieteikumā jāuzrāda: a) poligrā-
fiskās iestādes īpašnieka , ja tas ir fiziska
persona, vārds, uzvārds, pastāvīgā dzīves
vieta, vecums un pavalstniecība, bet ja
tas ir juridiska persona, tad firmas no-
saukums un atrašanās vieta; b) poligra-
fi>kās iestādes atbildīgā vadītāja vārds,
uzvārds, pastāvīgā dzīves vieta Latvija,
vecums un pavalstniecība, līdz ar šīs
personas rakstisku paziņojumu, ka viņa
uzņemas atbildību par iestādes vadīšanu
šī likuma nozīmē; c) iestādes atrašanās
vieta un nosaukums; d» poligrāfiskās
iestādes veids; e) Finansu ministrijas
atļauja par rūpniecibas uzņēmumu ierīko-
šanu un atvēršanu.

Pieteikumam jāpieliek apliecības, ka
atbildīgais vadītājs: a) dzīvo pastāvīgi
Latvijā, b) ir sasniedzis 21 gada vecumu
un c) nav ar tiesas spriedumu aprobe-
žots savās tiesībās.

3. Iestādi var atvērt pēc tam, kad
saņemts paziņojums par pieteikšanu.
Paziņojums izsniedzams 7 dienu laikā
pēc pieteikuma saņemšanas.

4. Trešā pantā minēto paziņojumu
neizsniedz, ja pieteikumam nav pievie-
notas 2. panta otrā nodalījumā minētās
apliecības, vai 2. pantā prasītās ziņas
izrādās par nepatiesām.

Ārzemju pilsoņiem iekšlietu ministrs
var liegt poligrāfiskās iestādes atvēršanu
vai vadīšanu.

5. Pieteikuma paziņojums zaudē savu
spēku, ja iestādes darbība nav uzsākta
gada laikā, skaitot no tā izdošanas dienas,
vai arī, ja darbības pārtraukums ilgst
vairāk par vienu gadu.

6. Poligrāfiskās iestādes īpašnieka vai
atbildīgā vadītāja maiņa, vai iestādes
atrašanās vietas maiņa, var notikt tikai
iepriekš pieteicot to prefektam vai apriņķa
priekšniekam un pēc 3. pantā minētā
paziņojuma saņemšanas.

7. Ja poligrāfiskās iestādes atbildīgais
vadītājs ir nomiris vai piepeži atstājis
vietu, tad īpašnieks var uzņemties tās
vadīšanu, paziņojot par to attiecīgam
prefektam vai apriņķa priekšniekam. Ja
ir nomiris poligrāfiskās iestādes īpaš-
nieks, kurš pats ir arī iestādes atbildī-
gais vadītājs, tad prefekts vai apriņķa
priekšnieks par tādu pielaiž citu personu,
bet mēneša laikā jāpaziņo 2. panta kār-
tībā izdevēja tiesību ņēmējs vai viņa
priekšstāvis, kā arī poligrāfiskās iestādes
atbildīgais vadītājs. Pretējā gadījumā ie-
stādes darbība apturama.

8. Uz drukas darbiem jāatzīmē dru-
kātavas firma un adrese, izņemot poli-
grāfisko iestāžu ražojumus, kuri nolemti
tirdzniecības, rūpniecības un privātas
dzīves vajadzībām, piemērām: formulāri,
cenu rādītāji, vizītkartes.

9. Poligrāfiskās iestādes vai to pie-
derumu tirgotavas, ja to īpašnieki vai
atbildīgie vadītāji pārkāpj likuma notei-
kumus, vajājami un sodāmi no tiesas
iestādēm.

10. Iekšlietu ministrs izdod instrukci-
jas šī likuma robežās.

Rīgā, 1924. gada 10. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu

Rīgā, 1924. g. 5. martā.
Satiksmes ministrs

J. P a u 1 u k s.

Noteikumi 248
par dzelzsceļu bufešu iznomāšanu

§ l-
Dzelzsceļu bufetes iznomājamas kon-

kurences ceļā uz laiku, kuru nosaka
dzelzsceļu virsvalde.

Bufetes, kuras konkurences ceļā nevar
iznomāt, dzelzsceļu virsvalde var izdot
saimnieciskā kārtā, vai ari slēgt.

§ 2.
Konkurences dienu finansu direkcija

izsludina divas nedēļas iepriekš vietējos
laikrakstos.

§ 3.
Piesolījumi iesniedzami finansu direk-

cijai slēgtos kuvēros ar uzrakstu: „Uz
bufetes konkurenci

(.mēnesis, datums, gads)

§ 4.
Ienākušas aploksnes konkurences diena

uzplēš un skata cauri sevišķa komisija,
kura sastādās no finansu direktora kā
priekšsēdētāja un locekļiem : finansu di-
rektora palīga un līgumu biroja pārziņa,
piedaloties valsts kontroles pārstāvim.

Vērā ņemami tikai piesolījumi no per-
sonām, kuras iemaksājušas finansu di-
rekcijas noteikto drošības naudu.

Piezīme. Komisijas priekšsēdētāja
prombūtnē viņa vietnieku nozīmē
dzelzsceļu galvenais direktors. Ko-
misijas locekļu vietniekus vajadzības
gadījumā nozīmē finansu direktors.

§ 5.
Pec konkurences finansu direkcija ie-

vāc par nepazīstamiem reflektantiem tu-
vākas ziņas, pēc kam ziņo virsvaldes
padomei izlemšanai.

§ 6.
Staciju bufetes iznomā personām,

kuras konkurencē piedāvājušas augstāko
nomas naudu, tomēr dzelzsceļu virsvaldei
ir tiesība iznomāt bufetes ari tādām
personām, kuras konkurencē piedāvāju-
šas zemāku nomas naudu, ja tām pēc
virsvaldes ieskatiem dodama priekšro-
cība kā lietpratējiem bufešu vadīšanā.

§ 7.
Ja saimnieciska konjunktūra negrozās,

tad dzelzsceļu virsvaldei ir tiesība izdot
bufetes kārtīgiem veciem bufetes turētā-
jiem ari bez konkurences — vienošanās
ceļā.

§ 8.
Līgumi par bufešu iznomāšanu slē-

dzami pēc satiksmes ministra apstiprinātā
līguma parauga.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i ek s.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1924. g. 5. martā.

Satiksmes ministrs
J.Pa u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 85.
Pagaidu noteikumos un tarifā preču

pārvadāšanai pa Latvijas dzelzsceļiem
lieku priekšā izdarīt sekošus izlabojumus
un pārgrozījumus:

40. — 11. § 1. piezīmē, pirmā noda-
lījuma beigās, pēc vārdiem Skrīveru jā-
dzēš vārds „Rītupes" un tanī vietā jā-
ieraksta vārds .Meitenes". Ta paša
paragrāfa 1. piezīmē jādzēš sekosi punkti
un vārdi:

„ 1) Ieriķi—Vecgulbene—Jaunlatgale,
2) Zasulauks—Tukums I,
3) Zasulauks —Bolderaja,
4) Jelgava—Meitene,
5) Jelgava—Sece,
6) Priekule-Skoda" ,

Maksa par .Valdība* Vēstnesi* sākot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi .......1 lata 50 aant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Pai 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Par atsevišķa numura: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības jj?% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jteg^^^j^^^ sv

ētdienas

un svetkudienae

Redakcija: JriP^*B»P Ifet^L Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili J* 2. Tel.Ns9.89 ^*8gKgjļSi3p* Rīgā, pilī W« 1. Tel.tt°9.57
Runas stundas no ,11—12 a^>JW&*&*lr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par kairu vienslejīgu
rindiņu — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 .

Valsts tipogrāfija
uzaicina visus savus god. pasūtītājus, kuru rēķini par saņemtiem .Valdības Vēstnesi",
sludinājumiem, likumu un rīkojumu krājumiem un citiem drukas darbiem vēl nebūtu
nokārtoti, tos nokārtot

ne vēlāki kā līdz š. g. 15. martam,
iemaksājot attiecīgas sumas vai nu vietējas valsts bankas nodaļas vai ari piesūtīt
tās tieši valsts tipogrāfijai, uzrādot rēķinu numurus.



kā ari vārdi iekavās: ..(izņemot pašas
Ieriķu, Vecgulbenes, Jaunlatgales, Prie-
kules un Jelgavas stacijas)" un viņu
vietā jāieraksta sekoša satura jauns
1. punkts .Sita—Jaunlatgale, izņemot
pašu Jaunlatgales staciju".

Šis rīkojums stājas spēkā no 1924. g.
12. marta.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļod nieks.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Eksploatacijas direktora vietā

K 1a v i ņ s.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Valsts zemes banka

pārpratumu novēršanai paskaidro sekošo
Kopš kāda laika uz daudzu aizņēmēju
pieprasījumu, banka piesūta aizņēmējiem
parāda zīmes, kuras palikušas nederīgas,
vai nu tādēj, ka viņu termiņš notecējis
un to vietā bankai izdoti jauni parāda
dokumenti, vai ari tādēļ ka, izsniedzot
no bankas jaunu, papildu aizdevumu,
tas apvienots ar agrāko vienā parāda
dokumentā. Piesūtāmām parāda zīmēm
teksts pārstrīpots un bez tam vēl uz-
spiests piederīgs uzraksts par parāda
dokumenta kasāciju. Šis uzraksts dažus
bankas parādniekus ir maldinājis; aiz-
mirzdami, ka par šo pašu sumu viņi
zemes bankai izdevuši jaunu parāda
dokumentu, tie uzskata itkā ar vecā
dokumenta kasāciju viņu parādnieka at-
tiecības pret zemes banku būtu izbeigu-
šās. Kā ikkatrs cits, tāpat, saprotams,
ari zemes bankas parāds var izbeigties
vienīgi ar viņa atmaksu, un iznīcinātu
dokumentu atdošana viņu izstādītājiem
nekādā ziņā nevar grozīt parāda ņēmēja
un devēja attiecības.

Visām apriņķu likvidācijas valdēm
un pilsētu un miestu valdēm.

Ar šī gada 1. aprili stājas spēkā jaunais
„Likums par cietušo karavīru un viņu
ģimenes locekļu pensijām", kurš iespiests
Š. g. 42. „Valdibas Vēstneša" numurā.
Ievērojot to, ka jaunais pensiju likums
attiecas uz ievērojami lielu skaitu jaunu
pensionāru, un lai pēdējie pēc iespējas
jo ātri varētu izlietot savas tiesības, darba
ministrija lūdz Jūs nekavējoties darīt
zināmu visiem iedzīvotājiem augstāk mi-
nētā likuma sekošus jaunievestos galve-
nos noteil|iimus:

1. tiesību uz pensiju bauda trūcīgi
darba nespējīgi ģimenes locekļi —
Latvijas pilsoņi, kuru piederīgie kā
Krievijas vai tās sabie-
droto armijas karavīri
pasaules karā krituši kaujas
laukā, pazuduši bez vēsts kapa dar-
bības rajonā, miruši no ievainoju-
miem, slimībām vai citiem gadīju-
miem, kas bijuši saistīti ar kara
dienesta pienākumu izpildīšanu.

Pensijas pieprasīšanas termiņš šai
kategorijai izbeidzas 1927. gada
31. martā.

2. Tiesību uz pensiju bauda krievu-
japaņu kara invalidi — Latvijas pa-
valstnieki, kuri jau saņēma pen-
siju no agrākās Krievijas
valdības, tāpat ari šo invalidu
trūcīgi un darba nespējīgi ģimenes
locekli.

Pensijas pieprasīšanas termiņš mi-
nētās kategorijas invalidiem izbei-
dzas 1925. gada 31. martā, bet viņu
ģimenes locekļiem 1927. g. 31. martā.

3. Tiesību uz pensiju bauda lielā pa-
saules kapa invalidu trūcīgi un darba
nespējīgi ģimenes locekļi — Latvijas
pavalstnieki.

Pensija pieprasāma līdz 1927. g.
1. aprilim.

4. Pagarināts termiņš pensijas piepra-
sīšanai lielā pasaules kara
invalidiem, kuri dzīvo Latvijā,
līdz šī gada 1. jūlijam.

o. Lielā pasaules kara invalidiem, kuri
no ārzemēm atgriežas Latvijā pēc
1924. gada 1. aprija un kuriem ir
tiesība uz pensiju, ja viņi pierāda,
ka nepārvaramu šķēršļu dēļ nav
varējuši agrāk atgriesties Latvijā, ir
tiesība pieprasīt pensiju 6 mēnešu
laikā no atgriešanās dienas.

6. Latvijas armijas kara invalidiem un
cietušām personām, kas zaudējušas
darba spēju pirms 1920. gada 1.maija,
pensija jāpieprasa līdz 1924. gada
1. jūlijam.

Sevišķa uzmanība jāvērš uz to, ka no
šī gada 1. apriļa kapā cietušo pensiju
komisijas saskaņā ar minētā likuma
16. pantu darbosies ne pie apriņķu lik-
vidācijas valdēm, kā līdz šim, bet pie
apriņķu pilsētu valdēm (Rīgas apriņķa
pensiju komisija pievienota Rīgas pilsētas
pensiju komisijai , pie kurām ari sākot
no 1. apriļa š. g., jāgriežas ar pensijas
pieprasījumu persomgi vai rakstiski.

Visiem pensiju pieprasītājiem doku-
mentariski jāpierāda savas tiesības uz
pensiju saskaņā ar pensijas likuma no-
teikumiem, tāpat ari trūcība un darba
nespējība tos gadījumos, kad tas pare-
dzēts likumā.

Sevišķos gadījumos, ja trūkst doku-
mentarisku pierādījumu, vietējām karā
cietušo pensiju komisijām saskaņā ar
instrukciju tiesība piešķirt pensiju ari uz
divu uzticību baudošu personu liecinā-
jumu pamata.

Lai neceltos nevēlami traucējumi un
sarežģījumi darbā, nepieciešami visām
apriņķu un pilsētu valdēm jau laikus stā-
ties sakaros ar attiecīgām apriņķu likvi-
dācijas valdēm karā cietušo pensiju ko-
misijas darbības iepazīšanās un pārņem-
šanas nolūkos.

19.4. g. 7. martā. Ns 21687.

Darba ministrs A. Krieviņš
Departamenta vicedirektors O. Sīlis

Paziņojums
zemes meliorācijas lietās.

Pie zemju departamenta kulurtechniskās
nodaļas griežas atsevišķi lauksaimnieki,
sevišķi jaunsaimnieki ar lūgumiem, ko-
mandēt kulturtechniķus viņu zemes me-
liorācijas projektu sastādīšanai. Kultur-
techniskā nodaļa uz atsevišķām saim-
niecībām techniķus nevar komandēt,
kāpēc ieinteresētiem lauksaimniekiem
savu saimniecību meliorācijas projektu
sastādīšanas dēļ jāgriežas pie viena no
lauksaimniecisko centrālo organizāciju
kulturtechniskiem birojiem, kuri, sa-
ņemdami valsts pabalstus, izstrādā pro-
jektus par visai mērenu atlīdzību. Se-
višķi atviegloti noteikumi jaunsaimnie-
cībām.

Kulturtechniskā nodaļa izstrādā me-
liorācijas projektus tikai valsts tiešā
rīcībā esošām zemēm, bet pārējām tikai
tur, kur meliorācijas darbi saistīti ar
upju un strautu regulēšanu, vai garāku
novadu grāvju rakšanu purvainos ap-
gabalos ar mazu kritumu.

Aprobežotā darbinieku skaita dēļ no-
daļai nebūs iespējams veikt ari visus
šāda veida darbus, jo no pagājušā va-
sarā pieteiktiem darbiem atlikusi neiz-
pildīta vairāk kā puse. Pirmā kārtā no-
daļa apmierinās pieprasījumus,
kas attiecas uz valstij pie-
derošo zemju meliorāciju un
no pārējiem darbus ar plašāku sabie-
brisku nozīmi (upju un strautu regulē-
šana), sevišķi ja darbu izvešanā ieintere-
sēti jaunsaimnieki.

Visi darbi pieteicami
kulturtechniskai nodaļai
Rīgā, Noliktavas ielā N° 1
līdz 1. aprilim, iesniedzot ar
80 santīmu zīmognodokli nomaksātus
lūgumrakstus, kuros jāuzrāda: 1) darba
vieta, uzdodot tuvāko dzelzsceļa pie-
stātni un pasta adresi, 2) darba izve-
šanas dalībnieku skaits, uzdodot visu
ieinteresēto saimniecību nosaukumus un
jaunsaimniecību numurus, 3) pilnvarota
persona, kurai jāpiesūta nodaļas pazi-
ņojumi. Pēc 1. apriļa pieteiktie darbi
nevarēs tikt uzņemti šī gada darba
plānā.

Izmeklēšanas darbus un novadkanalu
projektus nodaļa izztrādā bez atlīdzības,
bet ieinteresētiem zemes īpašniekiem
jādod par brīvu pie izmeklēšanas
darbiem vajadzīgie strādnieki, šķūtis un
techniķim dzīvoklis.

Aizrādām, ka no nodaļa izstrādā
projektu tikai novadgrāvim.
Izņēmuma gadījumos nodaļa var uz-
ņemties sīkāka meliorācijas projekta
izstrādāšanu novadgrāvim pieguļošām
zemēm par atsevišķu maksu, piemērojo-
ties valdības pabalstīto kulturtechnisko
biroju tarifiem.

Rakšanas darbu izvešanai ieintresētiem
zemes īpašniekiem jāorganizē sabiedrība,
vai jāapvienojas, noslēdzot savstarpēju
līgumu. To rakšanas izdevumu daļu,
kas pēc meliorācijas projekta krīt uz
nosusināšanā ieintresētām tieši valstij
piederošam zemēm, sedz zemkopības
ministrija. Jaunsaimniecībām, iedalītām
zemās, līdzenās vietās, kuras nav nosu-
sināmas bez garākiem, vairākas saimnie-

cības aizķerošiem novadgrāvjiem, zem-

kopības ministrija var izrakt novad-
grāvjus, sadalot izdevumus uz ieintresē-
tām saimniecībām un pie saimniecību
koroborēšanas pārvedot parādu uz zemes
banku (Noteikumi par galveniem novad-
grāvjiem uz piešķirtām valsts fonda
zemēm, publicēti .Valdības Vēstnesī*
1923. gada 177. numurā). Vecsaimniekus
zemkopības ministrija kreditēt nevar;
pēc aizdevuma jāgriežas pie zemes
bankas. Bez iepriekš sastādīta, meliorā-
cijas projekta rakšanas darbi nav izve-
dami un līdzekļi netiek atvēlēti. Pro-
jektus var sastādīt ari pie lauksaimnie-
ciskām organizācijām darbojošies kultur-
techniskie biroji.

Zemju departamenta
direktors P. G r ā v s.

Kulturtechniskās nodaļas
vadītājs A. K u z e

Paziņojums
Salacgrīvā un apkārtnē dzivojo

šiem valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas veselības nodaļa pa

ziņo, ka palīdzības sniegšanai dzemdē
šanas gadījumos pieņemta vecmāte M
Ozol-Buivid, dzīv. Salacgrīvā.

Rīgā, 1924. g. 4. martā.
Veselības nodala.

Pasta ziņas.
Atklāta pasta palīga nodaļa B u d -

b e r g a vienkāršu un ierakstītu sūtījumu
pieņemšanai un izdošanai pie Budbergas
pag. valdes, Bauskas apr.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Darba ministrijas uzaicinājums
visām valsts, pašvaldības un

privātām iestādēm.
Darba ministrija uzaicina visas valsts,

pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
uzņēmumus griesties vajadzības gadījumā
ar pieprasījumiem pēc darba spēka pie
Rīgaspilsētas darba apgādes,
Torņa ielā N» 4, tālruņi: 563 un 564.

Uz š. g. 1. martu darba apgādē
bija sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:
Šuvējas 50
Tekstilstrādnieces ... 19
Mājkalpotājas .... 183
Gumijas strādnieces . . 9
Higiēnas strādnieces. . 7
Kantoristes —
Laukstrādnieces ... 92
Nekvalificētas strādnieces 446
Citos arodos .... 37

Kopā . 843
Vīrieši:

Metalstrādnieki. ... 79
Kokstrādnieki .... 13
Mājkalpotāji 5
Transportstrādnieki . . 7
Būvamatnieki .... 91
Kantoristi. ..... 8
Laukstrādnieki .... —
Tirdzniecības kalpotāji . —
Nekvalificēti strādnieki . 159
Citos arodos .... 15

. Kopā . 377

Iecelšanas.
Pavēle N? 6.

Apstiprinu Jāni Vecpuisi par zemkopības
ministrijas notāru

1924. g. 22. februārī
Tieslietu ministrs V Zamuels.

*
Pavēle N° 8.

Ieceļu Jāni Ktūklandu par notāru Rīgā
skaitot no viņa atsvabināšanas dienas no Rīgas
apgabaltiesas priekšsēdētaja biedra amata.

1924. g. 3. martā.
Tieslietu ministrs V. Z a m u"e 1s.

*
Pavēle M» 9.

Ieceļu Māiti-u Vidējo par notāru Krustpilī,
skaitot no š g. 1. apriļa.

1924. g. ?. martā.
Tieslietu ministrs V. Zamuels.

Pavēle N? 10.
Ieceļu Gustavu Zemgali par notāru Rīgā.
1924. g 3. mirtā.

Tieslietu ministrs V. Zamuels.
*

Rezolūcija.
1924. g. ?9. februārī.

Pieņemu Indriķi Bergu ka vecāko techniķi uz
brīva līguma ar Ls 146 — algu mēn sī, kura iz-
maksājama no veselības departamenta ārkārtējo
izdevumu IV. v § l kapitālo remontu kreditiem,
skaitot no š g. 1 marta.

Iekšlietu ministrs A. Birznieks.
Veselības departamenta direktors

J.Kivi tek i s.

Rezolūcija.

1924. g. 29. februārī
Pārskaitu no iekšlietu minist rijas būvvaldes

veselības departamenta rīcība vec ko techniķi
Albertu Zelli uz brva līguma pamata ar
Ls 181,04 mēneša algu, kura izmaksājama no
veselības departamenta ārkārtējo izdevumu IV. v
§ 1 kapitālo remontu kreditiem, skaitot no š g.
1. marta

Iekšlietu ministrs A. Birznieks.
Veselības departamenta di ektors J K i v i t d k f s.

Rezolūcija Ns 12.
Liepājas apriņķa robežsargu kontrolieri Valerianu

Reineke dienesta 1 ba pārceļu par Ilūkstes
apriņķa robežsargu kontrolieri, skaitot no s. g
15, marta.

Rigā, 1924. g. 4. martā. M° 1643».

Admin strativā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i ņ š.
*

Rezolūcija N>>13.
Ilūkstes apriņķa robežsargu kontrolieri Mārtiņu

T r e i j u dienesta labā pārceļu par Liepājas ap-
riņķa robežsargu kontrolieri, skaitot no š. g.
15- marta.

Rīgā, 1924. g. 4 martā. H° j 6434.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

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

Kara tiesas lēmumi.
Slepkavības prāva.

1920. gada oktobrī III. robežsargu ra-
jona distances vecākais kaprālis Žano
Baušenieks un kareivis Arturs Trepiņš
brauca ar šķūtnieku Staņislavu Vanaģeli
no Ilūkstes uz Subati pēc algas un pie
feldšera. Ceļā viņi satika jātnieku uz
neapsedlota zirga un kādu pajūgu, kupā
sēdēja kāds vīrietis un sieviete. Pie ra-
tiem bija piesieti vēl divi lieki zirgi.
Minētās personas robežsargiem izlikās
šaubīgas un tie viņas apturēja un pie-
prasīja dokumentus. Robežsargiem nepa-
zīstamās personas nevarēja uzrādīt zirgu
pases un, lai gan aizdomīgās personas
paskaidroja, ka braucot no kulšanas dar-
biem kādā tuvumā atrodošās pusmuižā,
robežsargi uzaicināja tos braukt līdz uz
Subati. Pa ceļam aizdomīgās personas
visādi mēģināja piekukuļot kareivjus,
lūgdamās, lai tās laiž vaļā, tomēr kareivji
uz to neielaidās.

Piepeši, ap V\a verstis no Eglaines,
kaprālis Baušenieks izdzirda tuvumā
šāvienu un ieraudzīja, ka viens, no ap-
turētiem-aizdomīgiem iebēg mežā ar ka-
reivja Trepiņa šauteni rokā. Baušenieks
izlēca no ratiem, iegulās grāvi un sāka
šaut pretim, bet redzēdams, pēc 4 iz-
šautām patronām, ka viņš tiek stipri ap-
draudēts, metās bēgt, kas tam ari izdevās.
Baušenieks par notikušo paziņoja
12. Bauskas, kara pulka komandieram,
kurš aizsteidzās uz notikuma vietu pulka
ārsta un kareivju pavadībā, pie kam iz-
rādījās, ka starp Lašu mācītāja muižu
un Kalna mājām uz ceļa guļ noslepka-
vots kareivis Trepiņš, pie ' kam viņa
drēbēm izgriestas kabatas un aiznesti
dokumenti. Trepiņš bija nogalināts ar
šāvienu no ļoti tuva attāluma. Netālu
no Trepiņa gulēja šķūtnieks Vanaģelis,
grūti ievainots un bezsamaņas stāvoklī;
Vanaģelis otrā rītā nomira. Noziedz-
niekus tūliņ sagūstīt neizdevās, bet viņu
meKlēšanu uzdeva Lašu iecirkņa koman-
dantam, pie kam pēdējā prombūtnes dēļ
slepkavu meklēšanu uzdeva virsleitnan-
tam Rozenbacham, kurš savā rīcībā pie
noziedznieku meklēšanas, pielaidis da-
žādas pretlikumības.

Saskaņā ar sīkiem, iepriekšējas iz-
meklēšanas materiāliem, par vainīgiem
izrādījās' zagļu un laupītāju bandas
dalībnieki Kuzma Romanovs,
Ivans K a r p o v s un Jekaterina
K _i r i 1 o v a , kā ari Anna I v a n o v a
ka līdzzinātāja un slēpēja. Lietu skatīja
cauri karatiesa š. g. 2. martā, pie kam
apsūdzētiem piesprieda šādus sodus:
l)_ Kuzmam Semjona d. Romanovam —
nāves sodu pakarot, 2) Ivans
Karpovs sodīts ar nodošanu pie spa du
darbiem uz 20 gadiem, 3) Jekaterina
Kirilova — ar nodošanu pie spaidu
darbiem uz 15 gadiem, bet 4) Anna
Ivanova par līdzzināšanu un slēpšanu
ar ieslodzīšanu cietumā uz 1 gadu un
5) virsleitnants Jānis Rozenbachs
— par s. 1. 656. p. 3. d. paredzēto no-
ziegumu — ar iezlodzīšanu cietumā uz
1 gadu, atņemot virsnieka dienesla
pakāpi, kādu sodu nosacīti atlaist, ja
5 gadu laikā neizdarīs nekādu no-
ziegumu, ne ari no tiesas sodāmu pār-
kāpumu. Šis spriedums stājies spēkā,
izņemot sprieduma daļu, kura attiecas uz
apsūdzēto Romanovu. Pēdējā aizstāvis
bija iesniedzis kasācijas sūdzību kapa



cirsties ai un pēdējā, atceļot so sprieduma

dalu, nodeva karatiesai lietas velreizeju
caurskatīšanu cita sastāva._

6 martā karatiesa jauna sastāva, iztie-
sāja apsūdzību tikai pret Romanovu, kuru
sodīja ar nodošanu pie spaidu darbiem
uz nenoteiktu laiku ar visam likuma šim
sodam paredzētām sekām. Š. A.

Musu cietumu stāvoklis.

Mūsu galvenā cietumu valde izlaidusi
nupat klajā biezu interesantu pārskatu
par 1922./23. valsts saimniecības (budžeta)
gadu. No šī pārskata pasniegsim še
ievadu, kas īsā kārtā raksturo mūsu
tagadējo cietumu stāvokli.

Saskaņā ar pastāvošu likumu valsts
cietumi — šai ievada

^
lasām — atrodas

tieslietu ministra pārziņā un galvenā
cietumu valde, kā tieslietu ministrijas
sastāvdaļa, darbojas ministra tiešā va-
dībā.

Pārskata gads aptver laikmetu no
1922. g. 1. apriļa līdz 1923. g. 1.aprilim,
t. i. 1922./23. valsts saimniecības (bu-
džeta) gadu. Pārskata statistikas nodaļa
turpretim attiecas uz 1922. kalendāra
gadu un piemērota valsts statistiskās
pārvaldes darba sistēmai.

Cietumu organizācijas darbi bija veikti
jau iepriekšējos gados, kālab notecējušo
(pārskata) darbības gadu galvenā cie-
tumu valde varēja veltīt galvenā kārtā
cietumu iekšējās dzīves normēšanai un
veidošanai, cietumu iekšējo un ārējo
darbu attīstīšanai jo plašos apmēros,
arestēto apsardzības nostiprināšanai, sa-
nitārā režima uzlabošanai, arestēto ga-
rīgās dzīves pacelšanai, cietumu skolu
darbībai, priekšlasījumu sekmēšanai u.t.t.
Jāatzīmē sāpīgi sajūtamais grāmatu
trūkums.

Kopējs arestēto skaits pārskata gadā
svārstījās no 3200 līdz 3500.

Stipri samazinājās arestēto skaits Aiz-
putes apriņķī, kālab radās iespēja tu-
rienes cietumu pavisam likvidēt, pārvedot
arestētos uz Liepājas un Kuldīgas cie-
tumiem.

Smagu disciplinas pārkāpumu, kā ari
arestēto masu sacelšanās gadījumu pār-

skata gadā nav bijis. Arestēto bēgšanas
gadījumi stipri mazinājušies.

Cietumu darbinieku materiālais stā-
voklis paliek aizvien vēl stipri neap-
skaužams. Administrācijas ierēdņu un
uzraugu algas nestāv nekādā samērā ar
cietumu ārkārtīgi grūto darbu. Pie mums
cietumu darbs tiek uzskatīts par maz-
vērtīgu, cietumu darbinieki pamesti no-
vārtā, ' atalgojums nolikts daudz zemāks,
kā citas Eiropas valstīs.

Arestēto uzturs mazliet uzlabots. Veļas,
drēbju, apavu un gultas piederumu
aizvien vel trūkst.

Sanitārā ziņā pārskata gads pagājis
laimīgi: epidēmiju nebija, saslimšanas
gadījumi mazinājušies no 5,8 uz 4,9°o.

Cietumu telpas remontētas un atrodas
puslīdz apmierinošā stāvoklī. Jāatzīmē,
ka Latgales cietumi ārkārtīgi pārpildīti,
tur ir liels izmeklēšanā atrodošos are-
stēto sastrēgums. Arestēto skaits cie-
tumos daudz lielāks par telpu tilpuma
aprēķinu. Ja apstākļi negrozīsies, tad
Latgalē jābūvē jauni cietumi.

Cietumu apkurināšanas jautājums pil-
nīgi nokārtots. Siguldas un Daugavpils
purvos tiek izstrādāts ar mašinām liels
vairums kūdras, kas apmierina lielāko
cietumu vajadzības. Mazākie cietumi
pagaidām tiek apkurināti ar malku, kuru
sagatavo paši ieslodzītie. Tuvākā nā-
kotnē galvenā cietumu valde grib pēc
iespējas pavisam atteikties no mežu
postīšanas un kur vien cietuma tuvumā
atrodas kāds kūdras purviņš, izmantot
to cietuma apsildīšanai. Tādā kārtā cie-
tumu resors ietaupīs katru gadu vairāk
tūkstošu kubikasis valsts mežu.

1922. g. -vasarā galvenā cietumu valde
ar labām sekmēm piedalījās Rīgas rūp-
niecības un amatniecības izstādē, kur
bija ierīkots atsevišķs plašs cietumu
izstrādājumu paviljons.

Ar sevišķu rūpību galvenā cietumu
valde pārskata gadā ir turpinājusi iepriek-
šējos gados uzsākto statistisko ziņu
vākšanu un sistematizēšanu par no-
ziedzniekiem un noziedzībām. Šis darbs,
gadu no gada turpināts,- varēs dot daudz
vērtīgus materiālus.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p pie-

y zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Edurds Oskars Vil-
helma dēls RuJkoffskis un Fanija Ale-
ksandra m. Rudkoffski, dzimusi Blūmen-
tāl, noslēguši savstarpīso laulības līgumu
pie Rigas notāra E Trautsoita 13. februārī
1924 g. reģistra Nš 949, ar kufu viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un

, turpra. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

3 martā 1924. g. L. Nš 2002.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Taku pilināt Iecirkņa policijas mi&mli
fzludins par nederīgiem, kā noiaudētus,
sekojis dokumentus;

1) Latvijas tekšzemea pasi zem Nš 2201
i*d. no Dund'gas pag. valdes 1. stpt.
1920. g. uz Anetes Ksrļa m. Jchanson
vard ; 2) Latvijas iekšzemes pasi zem
Nš 6964 izd no Liepājas apr. prl-kšn
ptl 1. lec. 8. jul. 1920 g. uz Emi'ijas
Matisa m Veiiasd v; 3) J Jetuchma-
nova zirga pasi seni zem Nš 41 6, izd
no Rīgas pilsētas va'des nodokļu nod.
26 apr 1922. g. uz Sloma Lenh fa v.;
4) Latvijas ieklzemes pasi zem N? 670,
izd. Kurmales _ pag vddes 16 decembrī
1922 g. ui Jāņa Jāna d Vegerta vaidu

un viņa zirgi p se zem Nš 3 4, izd no
Giķu pag. valdes 18- okt. 1921 g. uz
Jēkaba Leja v; 5) Latvijas ieklzemes
pase zem t* 2142, izd. no Talsu pils.
<ec. pel. priekš». 25 jan. 1921. g uz
Edarda Jāņa d. Glrtoana-Pretnteka v;
6) Latvij s ieklzemes pase zem Nš4062,
izd no Talsu pils. lec priekša. 3. maiji
1922. g. uz Frida-AnSa Anta d B<šofa
ārdn; 7) Latvijai ieklzemes pas; zem

Ns 502, izd no Usm s pag valdr*
2 okt 1922. g. uz E il'jas Valta m.
Indriķi on vātdp; 8) Latvijas iekšzemes
pase zem Ns 1607. i d. o Njrm<ižas
pag valdes 17 jan. 1920. g iz E'-es t
Anša d, KMniņa v; 9) Ieroču atļaula
zem Ns 268/272, ijd. no Talsu irriņķa
nriekšn 1920. g uz Er ēsta Ft.ča a
Cīruļa v; 10) Latvijas iek'zemes pase
zem Ns 3423, izd no Talsu apr priekša
pnl. 1. lec 9. jul. 1020. g. z Mariji:-
Amalij' s Kārla m Štulbeig v; li) La-
vjas iekšzemes pase zem Nš 993, izd
no Vandiene* pag. valdes 20. sept.
1920 g. uz H-Ienes Kaili m. Levin v;
12) U Dambeiga zi'ga pss - zem Ns 537
i d. no A'lavas p«g valdes 10. )«1 ja
1920 g uz Kairinās Sam'īņv; I3)Latvija»
pase lem Ns lli2 izd. no Valdegaies
pag. valdes jūnija mēnesī 1921 g,
k [8 kauubas apliecība icm Ns 12889
i d. no Tak»ma-Talsu kaf" apr mi kšn.
15. martā 1923. g. uz Žņa O. -.ta d
Takmaņa v.; 14) J. St"zdiņa zir*a pa e
zem Ns 421 izd ne Matkules parast-
valdes 7. okt. 1923 g. ui Kristapa Ta-
piņa v; 15) T Šrnidha zlr^a pase, izd
n i Jelgava pilsētas valdes decembp
mēnesī uz Jackela Feldhuca v. 1923 g;
16) L. Gaili» īilga pase, izd 1921. g
-o Jelgavas pilsētas veterināra sta uz
Bi kana vārda.

Rīga.
Baltijas valstu izstāžu paraug-

tirgu konference
notiks 9. un 10. martā. Piedalīsies val-
dību un izstāžu pārstāvji no Somijas,
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.
Pārrunās jautājumus par katras atseviš-
ķas valsts kopotu piedalīšanos pārējo
izstādēs-tirgos, lai tā veicinātu šo valstu
savstarpējo saimniecisko un kulturelo
tuvināšanos.

Latvijas valsts darbinieku
arodu biedrības valde sasauc sī gada
17. martā, pulksten 5 pēc pusdienas
biedrības telpās, Valdemāra ielā Ns 35,
pilnu gada sapulci ar sekošu dienas
kartību:

1) sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) valdes un revizijas komisijas ziņo-

jumi ;
3) 1923. g. pārskata pieņemšana ;
4) budžets 1924. gadam;
5) velēšanas un
6) dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Valde.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 10 martā.

100 Latvijas rbj 2,—
Amerikas _ dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,04 — 22,26
100 Francijaa franki .... 18,50—19,05
100 Beļģijas franki ..... 16,65 — 17,15
100 Šveices franki 88,55 — 89,85
100 Itālijas liti ..... . 21,55 — 22,20
J 00 Zviedrijas kronas . . . . 133,70—135,75
100 Norvēģijas kronas . . . 68.70 — 70 80
100 Dānijas kronaa . . . 79,30 — 81,70
100 Čechoslovaku kronas , . 14,70—15,30
10O Holandes guldeņi . . . 190,10—192,95
1 biljons Vācijas marku . . . 1. 1.50
100 Somijas markas .... 12,75— 13,25
100 Igaunijas markas .... 1,34—1,40
10,000 Polijas markas . . . 0,01
100 Lietuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rub|i . . . 25,50
Krievijas «drabagt naadā ; J$}par 1 rbL

SSSR červoņecs ......
5°/o neatkarības aizņēmuma . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināta biržas māklera Th. Šummers.

Redaktors: M. Arons.

Literatūra.
Nedēļa. Nš 10. — 1924. g.
Jaunības Tekas. Literariski - zinātnisks

mēnešraksts jaunībai. Ns 3. — 1924. g.
Mazās Jaunības Tekas. Nš 3. — 1924. g
Nordisches Exportheft. Deutsches

Buch und Steindrucker. Berlin SW 61.
Latvijas Tirgotājs. Ns 2. — 1924. g.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Otrdien, 11. martā,

Annas Brigader drāma „Raudu pie te".
Trešdien, 12. martā, pulksten 2 dienā
Šekspīra «Ziemas pasaciņa".
Pulksten 7 vakarā Ģetes .Pausts" ar
V. Svarcu, T. Lāci un Mildu Riekstiņ.
Ceturtdien, 13. martā, pulksten 5 pēc
pusdienas kareivju izrādē J. Jaunsudra-
biņa jautrā komēdija .Zvēru dīdī-
tajās". Piektdien, 14. martā, Ed. Vulfa
„Meli". — Biļetes uz Mildas
Riekstiņ 10 gadu skatuves darbības
benifici (17. martā) dabūjamas (izrādīs
Šou'a komēdiju „P ig m a 1 i on s").

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

L i f i 1 d ā , 9. martā. (Radio.) Velsas
princis ar savu brāli, Jorkas hercogu,
ministru prezidents Ramsejs Makdonaids

un koloniju ministrs Tomass šodien
ieradās Kardifā, lai būtu klāt lielā futbola sa-
cīkstēstarp Īrijas un Velsaslabākām koman-
dām. Vairāk kā 30.000 skatītāju ap-
sveica augstos viesus jūsmīgām ovācijām.
Sacīkstē uzvarēja iru komanda ar 13:10.

P a r i z ē, 8. martā. (Reiters.) Aiz-
jordanas emira Huseina izsludināšana
par Arabijas un Mezopotamijas kalifu
izsauc lielu nemieru Francijā. Parīzes
laikraksti ļoti asā tonī uzbrūk Anglijai,
jo redz Huseina kalifatā « angļu intrigas"
sekas, kas draudot nopietni sarežģīt
stāvokli tuvajos austrumos.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 17. aprilī 1915. gadā mi-
rušā Jāņa Liepiņa atstāto manto-
jumu kādas tiesioes kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t. pieteikt savas tie ibas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespēšanas dienas.

Termiņā nepteteiki s tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, V9 februni 1924. g.
. Nš 742 1924. g.
Priekšsēdētāja v J. Skudre

Sekretārs K. «• ass ars.

Rīgas apgabali,reģlstrac. nodaļa
I vz likurna par biedrībām, savienībām un

f politiskam organizācijām 17. p. p mata
pa. iņo, ka ar viņas 1924. g. 27. februafa

f. iē.i;iimu reģistrēta beapeļņas biedrība:
\ .Ieriķu lauksamniecības veicināšanas
I toiediība" , ar valdes sēdekli Ieriķos.

Nodaļas pārzinis E. Bite
Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabali.reģistrac.nodaļa
i uz likuma par biedrībām, savienībām un
ļ politiskām organizācijām 17. p. p?mata
i paziņo, ka ar viņas ļ 24. g. 27. febr ar,a

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
' ..leņķu b.škoibas biedriba", ar va'des
hr*sēdekli Ieriķos.

Nodaļas pārzinis E. Bite.

ļ Sekretārs Fridrichson«.

!

Rīgas apgabali, reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas ši gada 27. iebtu-
ara lēmumu [ ārreģistrēta .Rīgas dižiem
ztļļu bēru un palīdzības _ kase', zem

i jauna nosaukuma: ,Sv. Jāņa ģildes fri-
[ zii.ru zeļļu pslīdzit-as un beru kas ", kā
i ari reģistrēti biedrības biedru pilnā sa-
ļ pulcē 12. decembrī 1923. g. pieņemtie
[ grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite
Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa
} oz civ. ties. kārt. 1967., 2011 . 2014. un

207 i. p. p. pamata uzaicina visus, kam
ļ, būtu uz 4 septembrī 1923. g. mi;ušā
? Ftlgenta Jahundoviča atstatc
V mantojumu kādas tiesības kā mantinie-

ļ» kiem, legatariem fideikomisariem, kre
ī ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesība*
'. iai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot ne
ļ sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaiti»
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 27. februāri 1924. g.
L. Nš 702,1924. g.

(
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabali.»» reģistrāciju nodala,
pamatodamas uz civil ties. likuma
1460panta paziņo, ka mneta tiesa
civilnt4aļas 25 februāri 1924. gada at-
klātā sēde nolēma reģistrēt .Re ņ ģes
kr.j-aizdevu sabiedrību*, ieviedot viņu
kooperatīvu sabiedrību icģ.ttra pirmajā
dala.

Sabiedrības vddes sēdeklis atrodas
Reņģes pagastā, Tukuma apriņķī.

Jel avā, 27 febimrī 1924. g.
Reģistr. nod pārzinis J. Skudre.

Par rekretaru D Lešinskijs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 9. oktobrī 1920. g. mirušā
Jāņa Spalviņa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisāritm, kreditoriem
u. t. t., pieteici savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati*
ar spēku zaudējušām.
Jelgavā, 29. februāri 1924 g.

L. Nš 867,19i4. g.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

S kretars K. Pussars.

Grāveru pagasta valde izsludina par
neder giem, kā nozaudētus, sekošus do-
kumentus : 1) Iekšzemes pasi, izdotu no
Izvoltas pagasta valdes 1922. g. zen
Nš 5386 ez Jfņa Jāzepa d. C -rņavska
vārda; 2) zirga pasi, izdotu no tās
pašas pag valdes 1921. g. 15 f'ecembrī
zem Ns 763 uz Antona Augusta d.
Kudina v; 3) iekšzemes pasi izt'o'u no
tās paš*s pag. valdes 1921. g. 28 maija
zem N» 1495 uz Micha'la Jāzepa d
Micktviča v. 4) un zirga pas», izdotu
no tās pašas pag. valdes 2. decembrī
zem Ne 1945 uz Mich ila Jāzepa d.
Mickeviča v. 5) un iekšzemes pasi, iz-
dotu no tās pašas pag. valdes 1922. g.
15. septembrī zem Ns 5778 uz Jāņi
Mārt ņa d. Kudrašova v.

Rundāles pag. valde
uzsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudēius dokumentus: 1) Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no "īg s prefektūras
zem Ns 14925 ro 1. decembra 1920. g-
uz Fmilijas Jāņa m. Rūtiņ v; 2) Latv.
iekšzem-s pasi, izdoti no Rundāles prg.
valdes zem Nš 1897 uz Zaņa Matisa d.
Lotiņ vtrdu; 3? iekš ietu min strijas kap
gūs ekņu un bē ļu nodfļas apliecību ar
NsJ0/642/78369 uz ZelmfS Ajta m.
Krumakok vardu; 4) Latvijas iekšzemes
pa i, Izdotu no Rundāles pag. valdes
zem Nš 1585, bēras ķēves pasi iem
Ns 1121 uz Alfrēda Andreja d. Spalis
- āidu, uu melna zirga j ase Ns 117';
5) Latvijas-Lietuvas robežu kģitimac ;as
biļeti, izdotu no Rundāles pag. valdes
zem N> 364/64 uz āņa Rassas vārdu

Smiltenes pag. va'de izsludina par
nederīga nc;ndušcs sel<olus dokumentus:
1) Minna» Pē ers m Bērziņ, Ldotu no
Vijc ema pag. valdes 20 aug. 1921. g
ai N» 734; 2) Vīkel Ztlmas Jēkaba m
pasi sr N? 158, n II. j nija 19J0 g
»dotu no Smiltenes pag. va'des; 3) Kārļi
Tena d. Biiš ne zudušo zirga pas, izd.
m Smllencs pag. valdes 21. janvāra
1970 g. _zcm Nt 170, ni 16 gada veco
lumši biusas ķēves.

A'švangas pagasta valde izsludina par
nozaudētām sekošas Latvijas iekšzemes
p-ses, izdotas no Aizputes apriņķa priekš-
nieka paliga par i. iec. už sekošiem vār-
diem: 1) Ievai Ādama m. Vīfiņ, izdota
8. martā 1920. g pases Nš 443, 2) Jē-
kabam Krista d. Valciņš, izdota 26. jūnijā
1920. g. pases Nš 1151, 3) Pfterim Jāņa
d. Mazzariņš, izdota 11. marta 1920. g.
pases Ns 730, 4) Annai Pētera m. Eglīt,
izdota 10 martā 1920. g. pases Nš 614,
5) Trīnei Jāņa m. Aniņ, izdota 8. martā
1920. g. pases Nš 497, 6) Annai Jāņa
m. Veccepur, izdota 10. jūlijā 19.0. g.
pases Nš ' 640, 7) Marijai Pētera m.
Deksnis, izdota 4. marta 1920. g. pases
J\6 285, 8) Fricim Krista d. Jurkovskis,
izdota 12. jūlija 1920 g pases Nš1687,
9) Ievai Jēkaba m. Leman, izdota 7. jul.
1920. g. pases Nš 1447.

Turlavas pagasta valde izsludina par
nederīgām, ka nozaudētas, Latvijas iekš-
zemes pases, izdotas no bij Turlavaspag
izpildu komitejas 6. dec. 1921 g. zem
Nš 1091 uz Grietas Trīnes m. Jēre vārdu
un 2. aug. J920. g. zem Nš 563 uz
Mārtiņa Ādama d. Taubevārdu. NŠ242/243.

Mores pag' sta valde, Rīgas apriņķī,
izsludina par nederīgu pazaudēto Lat-
vijas lekšzem<s pasi uz Emīlijas Pēt-fa
meitas Karkliņ vaida, izdotu no Mores
paga ti valdes 1920. g. 20 februārī
zem Nš 163.

Posines pag. valde izsludina par ne-
de ītiem sekošus pazaudētus dokumen-
tus: 1) Pēteļa Fedota d. Zujt.va (ro
Botoviju ciema) k?fa kļaus b?s apliecību,
izdotu no Ludzas kara apriņķa priekš-
niek* 15. dec. 1921. g. zem Nr. 17021 ;
2) Fedora Andreja d. Kazak (no Sļa
dzeva c.) kafa klausības apliecību, izdotu
n i Vidzemes artilērijas pulki koman-
dera 19. martā 1921. e. zem Nr. 615;
3) Stepna Jēkaba d. Rak (no Rakovu
ciema) Latvijas nacioriMo pa.-i, izdotu no
Pos nes pag. valdes 15. nov. 1921. g.
zem Nr. 3039 un viņa z rga pasi, ari
izdotu no Posines pag. valdes 14. okt
1920. g. zem Nr. £85.

Rundāles pagasta valde izsludina par
nederīgu kafa klausībrs a liecību, izd.
no Jelgavas-Bauskas kafa apriņķa pār-
valdes 1923. g. 9. febr. zem Nr. 12822
uz Alfrēda Andreji d. Spalis vārdu. 1

Priekules policijas priekšnieks Liepājas
apriņķī, izsludina par nederīgiem zemāk
minētos dokumentus, kuji pieteikti par
nozaudētiem: 1) Latvijas iekšzemes pasi
zem Nš 3X26, izdotu 14. febr. 1921. g.
no Priekules policijas pr-ka un kāja
klausības atvaļinājuma apliecību zem
Nš 5730, izdotu 23. martā 1921. g. no
9. Rēzeknes kajn. pulka komandiera uz
Kriša Fr ča d. Žuburs vārdu, 2) Latvijas
iekšzemes pasi zem Nš 204, izdotu no
Priekules policijas priekšnieka uz Jāņa
Jēkaba d. Vēvera vārdu.

Olainei pagasta valde izsludina par
nederīgiem, tā nozagtu?, sekošus doku-
mentus: 1) Olaines pagasta valdes
192-J . g. 8. augustā izdotu beztermiņa
pasi ar JA 3 8 uz Almas Matildes Jāra
m. Rom, dzim. Erdman, vārdu, un 2)
6 Rīgas kājnieku pulka komandiera
1922 g. 17. martā izdoto atviļin. apl.
ar Ns 18521.uz kareivja Arntlda Andreja
d. Rems vārdu.

Jelgavas apgāni:»»! reļjiifrsUjas nodaļa,
pamatodamas uz civil ties. I'kuma
146ipanta paziņ j, ka minētā tiesa ci-
vilnodajas _ 23 februārī 1M4 gsdā at
klātā sēde nolēma reģistrēt .Aknišas
pagasta krāj-aizdevu sabiedrību*, ievedot
viņu kooperatīvu sab edibu reģistra
p rmajā d*ļā.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Aknišā, p. k. Okniste, Ilūkstes apriņķī.

Jelgavā, 27. februiri 1924. g.

Reģistr. nod. pārz'nis J. Skudre
Par sekrētam D Lešinskijs

Kārķu pag. valde atsauc savu sludi-
nājumu, iespiestu .Vaid.Vestn.' 1923,g.
12. jūlijā 147. numurā, par Melānijas
Kristapa m. Zaķis Latvijas pases Nš857
nozaudēšanu. Pase ir atrasta un uzska-
tama par derīgu.

Annas pagasta valde izsludina pn i o-
zaudētu un nederīgu iekšzerrei pasi, iz-
dotu no šis pagasta valdīs 23. febriuiī
1923. gadā zem Nš 183, uz Emmrs
Andreja m. Vāciet vardu.

S peles pagasta valde izsludina par
ned-rīgu nozaudēto atvaļinājuma apliec,
izdotu no Kurzemes artilerijs pulka ko-
mandiera 23. februaii 192 . g_uz ser-
žanta Zaņa Oto Mārtiņ* d. Ābeles v.

Mežmuižas pag. valde, Daugavpils apr,
izīludina par nederīgu nozaudētu zirga
pfsi, izdotu no Ungurmuižas < ag, valdes
27. aueustā 1920. g. zem Nš 455, uz
Jāņa Jēkab* d. Kokta vardu. 2 38.

Lizuma pag valde izgludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas pasi, izdotu
no šis pag v Ides 5 oktobrī 192?. g.
zem Nš 1170, uz Annaa Pēiera m
Bīrītš vārdu. 309.



No Daugavpils kriminal - policijai »*'
rsuga Zatlera

traļu.Braonp sist.nnlf.»ffl» *
Atral gadījumā t.ek lūgt» nol pēcjļļg£

NeKtoneefali testi*
Otrdien. 11. martfl, paflatta 7 v«WrS

..^tsudupiete" . xuA.
Trešdien, 12. martfl, ļmlksten 2 dies* -

Ziemma itmsmciņ**'-
Pulksten 7 v*kar«: ,&aiāst» '-

i

Ugas apgabali. 3. clvilnod.
saskaņā ar civ. proc lik. 1958. p. ar

^
šo

pasiņo, ka 18. martfl 1924. g., minētās
nodaļas atklāta tiesas aēde nolasīs
1916 g. 31. martā Rīgā mirušā Kārļa
Jccaba d. Purina notaiielo testamentu.

Rīgā, 6. mirtā 1924. g. L J* 2102
Prlekšiēd. v A. Veidners.

Sekretāra A. Kalve.

Stigai apgabaltiesas 3. civllnod.
saskioi ai civ. proe. lik. 1958. p ar šo
pasiņo, ka 18. martfl 1924. 9. rasētas
no ejas aikiātā tiesas *sd? <oiasi<
924 g. 8. janvārī mirušā Utnurgas-

Sāuma pag .Puda' maias īpašnieka
Pe.era Bertuļa dē.a Eberhardta testi.-
menta

Rīgā, 6 martā 1924. g L. Nt 2144
Piiekšsēd, v. A. Veidners.

Sekie»ara k. Kaiva

Ilgas ipgabaltluaiUiLtiuaiļrbtavs
pasiņo, ka 18. marti 1924. g., pulksten
10 ntā, Rīgā, lietā P ls >eiā J* 9, di. 7,
pārdos Eduarda T r o u i ē kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un novērtētu par 33. 100 rbļ

Izsināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā 7. martā 1924. g.
Tiesu pristavs Vi I d aus.

ilgai apgabaltiesas iii. Ik. tinas pristavs
J. Q r i n f e 1 d s paziņo, ka 24 martfl
1924. g., pulksten 9 rītā, Rīgā, Kr
Bsrona ielā Ns 36, pārdos' Indriķa
Kronberga kustamo mantu, sastā-
vošu no pianino un mēbelēm un
novērtētu par Ls 362.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
^

kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs I. Grinfelds.

Iii» apgalialt. j.lis.tlisi pristavs
E. Smēlis paziņo, ka 19. martfl
1924. g., pulksten 9 rītā, Rigā,
Holstmuižas ielā N>2, pārdos L.
Freiberga un J. Kamenecka
kustamo mantu, tastāvošu no viena
zagu gatera na novērtētu par Ls 2000.

lasināt saraksta, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā ns vietas.

Tiesu DTlstava E. S m r i 11

Rīg. apgabali 5. iec. tiesu prisi
E. Smēlis paziņo, ka 17. martfl
1924. 9, pulksten 9 lītā. Rīgā, Matisa
Ielā J* 60, pārdos Hannai Kamen-
kovlž kustamo mantu, sastāvošu no
grāmatu steUves i kārtas, un novērtētu
par Ls 2050.—

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā nz vietas.

Tiesu pristavs E. Smēlis.

Ugas apgabali. 5.m. rjiso pristavs
E. Smelts paziņo, ka 18. martfl i. g,
pulksten 9 rītā. Rīgā, Jaanā Rump-
mulžss ielā Nt7, pārdos ķīmiskās
lūpnltcibas sab. „Saturns" Kustamo
marti, sastāvošu no ķimfskss fabrikas
iekārtas, msšinām, materaliem un t. t
un novērtētu par 13,040 rbļ.

Issināt sarakstu, novērtejamn, kā ari
apskatīt pārdodamo manta vates pārdo-
šanas dienā ns vietas.

Tiesu pristavs E. Smēlis.

Rigas kam apriņķa priekšnieka iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības a *aa» u zem J* 34899,
iedotu 18. ļulijā 1921. g. no Rīgas kara
aoriņķa priekšnieka uz Joslia Vnlfa d.
erlnvcha vārdu.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 27. februāri

apstiptin. .Tirdzniecības - rOpalatibai
akc. sabiedrības

..lēli dd DaDDiDbngr
statūtus, kuras mērķis ir: 1) atvērt rup-
niecīias ietaises, lai ražotu dažādas
tekstilpreces un 2) tlrgoies ka ar paša,
ta ari ar svešiem tamlīdzīgiem ražo-
jumiem

Sabiedr. dibin. ir Latvijas pilsoņi:
1) Jāzeps Jēkaba d. Dannenbergs

dziv. Rīgā, Aspazijas bulv. Nt 3, dz. 6
2) Haims Vulli dēli Rubīns, dzīv.

Rīgā, B'ivībaa ielā Ņa 35. dz. 21.
3) Hugo Kārļi dēls Šeabergs, dzīv.

Rīgā, Lāčplēša ielā Na 35, cz. i2
4) Jānis Jāņa dēts Dreimsns, dzīv.

Rīgā, Aspazijas bulv. Nt 9, dz. 6.
5) Armands Aleksandra dēls Kurme,

dzlv Rīgā, Hanzas ielā Nš 4
Sabiedrības pamatkap. ir Ls 120000 —

liels un aada ās i200 akcijās, par Ls 100.—
katra. Valdes sēdeklis atrodat Rīgā.

Tirdzn. un b, nod. pr. A K a c e n s.
Revidents R. Bērziņš.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ass aaļā *t civ r'" ' !* «968. p. ai k
pas ņo, ka 18. martfl 1924. g. au-
nisa «oca|sa »'*i*»8 ii*aas aēV'
nola-U 1916 4. 28. novembri mirašā
Olessā Augusta Kr ša d. Putniņa testa-
mentu.

Rigā, 6. martā 1924. g. L. Nt 2176
Prlekšsēdēt. v. A, Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

[ Otu Iestāžu sludinājumi
Tilti) 11I1II1 iipiTtaiHti

iažfidu maksājuma piedsinēļs pasiņo,
ka 20. martfl i. g„ cu ktten 3 dienā,
Rigā, Brīvi aj iela t* 78, dz. 1,

pārdos vairflksollSanfl
Arveda Pozeverk kustamo manta, no-
v*nētu pat Ls 868 71 sant. sn aasttvoin no
dažādām meaelēm,, dēļ viņa 1922. g,
p.oc. peļņas nodokja segšanas.

Rīgā, 3 martā 1924. g.
Piadsinēis Baumans.

Rīgas apgabali 5. iec. tiesu
pristavs

E. Smeils paziņo, ka 15. martfl
š g., pulkst. 9 rītā, Rīgā. Avotu ielā
Ns 52, dz. 27, pārdos Jāņa Dlnvalda
kustamo mantu, sattāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 1220.—

lasināt saraksta, novērtējuma, kā ari
pikatīt pārdodamo manta varēs pār-
ošanas dienā ns vietas.

Tiesu prīstiva E. Smeils.

ilgu ipiaaatt. m.!it litus prlstan
«asiņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
19. marti 1924. g., pulksten 9 rītā,
Rīgā, Krišjāņa Barona ielā M 40, pār-
dos G. Ozoliņa un K. Deica kustamo
cantu, sta svošu no dažādem vīniem
nn liķ eriem — otros torgos un no-
vērtētu par Ls 379.40 sant.

Izsināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
pskatīt pārdodamo manta, varēs pār-
iešanas diena us vietas.

Tiesu pristavs J. O r i n f e 1 d s.

Ticis i§ii9.|i liiaiiainta
dažādu maksājama piedsinēļs pasiņo,
ka 19. martfl i. g., pulkst. 1 dieni,
Rīgā, Kungu ielā Nt 2,

pārdos vairāksolīšanā
M. Llbsr un Co. kustamo manta, co-
vērtē;* par Ls a067,— nn sastāvošu no
manufaktūras, dēļ viņa 1922 g. ieiak.
nodokļa segšanas.

Rīgā, 8 martā 1924. g,
Piedzinēja 1. Vai vads.

Tlelo loflokli lepartaienta
dažāda maksājumu piedsinēļs pasiņo,
<a 19. martfl 1924 g., pulkst. 3 .īlenā,

Rigā, Elizabetes ielā Nt 69, dz. 14,

pārdos volrflksolBonll
Georga Ziemeļa «astamo mantu, nr-
včrtetn par Ls 320— un sastāvošu
no dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1920 g un
1923 g. pro:ent, peļņas nn 1921. g. nn
1922. g. ienāk, nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. martā 1924. g.
^ tedsaiejB D e r i n g s.

]. JtlpsJļDiDiD pulks

mutrsbos torsos
svaigai liellopu gala. pisgāišano

pulka tekošam vajadzībām par laiku
no 1924. g 1. apriļa līdz 1. augustam
pavisam 18,018 klg. vai 1:00 pudu

Torgi notiks Je'gavā, pulica štābā uz
Dambja, 1924. g. 15. martfl, pulksten
10 rītā. 1

Ar uzņēmuma noteikumiem un gaļa
kondici ā n var iepazīties ikdienas no
palkst-n 9—5. pnlka s-irnn rcības daļā

Galvena Slita sainītis daļa
pflrdos 3

vūirfiksolišūnfi
vienu kumeļu
(5 msn. vci) — 24. martfl 1924. g,
pulksten 10 Rīgā, Citadelē

ļ ^^mumt^^-atntLi? , i™r ? ļļMhaļ^^^^^^^^^ t^^^*^WU>
^

Dažādi slndinājiinīt ļ

togaspaBastan,BaB..anp!i|
Ir vajadzīgs

ārsts,
kuram reizā jābSt sri Bauskas ap iņķ,
rajona ārstam, un zināma alga tiks i*.
sniegta no apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdīs.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties petso.
nīgi vai raksti ki pie pagasta p'domts
5. aprīli 1924. g., pnlkrten U dieni

lieliem pagasta valde, Cēia ķ
ar pagasta padomes lēmumu i z n 0 rn |.

vairāksolīšanā
21. marti 19Z4 g.. pulki t2pēcpagastam piederošo Jann-Sulneru rtji,
sn bodes telpas līdz ar tfllalcu Līci w
krogā. T^vikat ziņas pie pagasta vaid,, }
pirmdienās un ceturtd eriš's Nētķenu p(.
tamā 2 Pagasta veids'
ummaBTmmmm^amr^a

1) Krflslavas pagasta krflļ-alzdsvīt
sabiedr. valde dara zi amu biedi ers,
ka sabedr. statūti pārreģistrē i m
darbība atiaauota kāpēc uz st. 15. j \
pam. lūdz biedrus iemaksāt pt^nandu 3 mēnešu laikā no
ijskd nišanas diena-. Neemtksi.
šanas gadij.enā biedri skaitīsies par
izstajusamies un tiks Izslēgti m»
sabedr beiru saraksta. _

2) Vs! biedri, k&s tizņemeš' ea tu
Krāslavas sabiedr. naudu fīdz 1918 g.,
tiek lūgti to lem ksat 3 mēnešu
laikā no izsliidlnāienaa dienas Nt.
nomaksāšanas gadījienā parāds tiks
piedzits _edmlalstrativā kārtā nt
strsnāžanās par nezināšanu netiki
ievērota.

3) Tos naudas noguldītājus, kuri vēlētos
savus n gu dijumus atpakaļ saoerat
faaied . kas-, lūdz pieteikties rak-
stiski valdē, 6 mēnešu laikā,
no Izslud nā?anas dienai. «Vēlāk
pieteikšanās neies pieņemta, nedz
ņaud1» izsniegta.

Krāslavā. 5. martā 1924. gadā.

Valde.

Tirzas-Velēnas lauksaimn. biedr.
k āj-aizdevu sa ied ības valde
ar šo uza ciņa visus biedrus ierfsties
16 marifl 1924. g., pulksten 10 dienā,
lauksaimniecības biedrības namā, nz

pilnu sapulci. >
Dienas kārtība:

1. Ziņojums par sabiedrības 1923. g.
darbību, gada pā -kāts par 1923. g.
un par laiku tid; 15, martam 1924.g,

2. Valdes on domes r<ri kiiīkums nodot
aktīvu un pasivu Tirzas krāj aizdeva
sabiedrībai.

3. Dažādi citi jautājumi un priekšlikumi.
Piezīme: Tā kā 28. februa i 1-21. g.

izziņotā sīpulcē nesanāca v jadzi-
gais bM.ru skaits, tad šī otrā sa-
pulce būs plntesīga pie kaiti
sanākušo biedra saita. Vaid».

Baldones virsmežniecība

pārdos mut. torsos
26. martfl i. g., pulksten 12 dienā, virsmežniecības kanclejā,

Baldones meža muižā,

sekošus sehuestretns materiālus:

Madonu lajoia «ai zemīo
pāiiii.

izsludina, ka 3. a 21 martfl, pulksten
13 dienā, Praulienas mtiža, atklfltfl

vairāksolīšanā
tiks pflrdots atsavinātais muižas

Inventārs »
sastāvošs no 1 labības pļaujamās mašī-
nas un 4 dažādiem arkliem.

Pārzinis (narakstsV

Sdlonalos pafiasta valde
uzsicina visas personas, kuram šinī
pagas ā piešķirtai jaunsaimni čības,
saņemt nodošanas aktos līdz 1. aprīlim
1924. 9 To saimniecības, kuji lidz
šim termiņam aktus nesaņems, uzskatīs
ka atteikušos un viņu sa mniecības t:ks
Iznomātas uz vienu gadu l arss'ā
kārtība.

Piiekšsēde ējs J. Bērziņi.
Darbvedis (paraksts).

5- i,-š Ba '*iaM
|* *'" '«• «? icrt.,.

II "ļ»||
> I

Q S rum» g

1. Misas a?g., kv. Nt 117 . . ...... 2/* ?*, — +5,00
2. . . . Nš 117 - 10 1365 2800
3. . , . J* Nt 84, 114, 100, 123 . . — 5 145,0 29,00
4. Medņa apg, ki. NšNš 78, 93, 94, 103, 110,

111, 101, 102 un Bērzu purvs 2 — — 40,00
5. Medņs apg, kv. Nš 110 — 31 579,0 174,00
6. . . . Nš 108 — 15 2730 81.(0
7. . . „ Nš 102 — 6 108.0 33,00
8. . . . Nš 78 . . — 6 45, 0 14 .C0
9 Bērzu purvs" — 34 196,0 59,00

Prekš torgiem jāiemaksā 10°/o drcšibss naudas no vienības taisētfis vēr-
tības, kora pēc nojolīianaa jāpapildina īdz 10°/o no nosclitās sumas. 7 dienu
lai-a pēc tor^u apstiprināšanas jānomā sā visa suma. Tuvākus n s cijumus sniedz
virsraeinecība un Doies (I) lec. m'2 'in's 1

Baldones virsmežniecība.

Bruņošanas pārvalde
ai šo izsludina 25. martfl 1924. g.,

sacensību
dz 3000 klir. vazelīna. 1000 \\v. pernicas, 1000 Up. tavota dd
500 Hir.zaļo zlepja ņegādan pimUii Iraslo pārvaldes noliktavā.

Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu simognodoklf (Katra loksne 40 sant.),
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Ui sacensību 25 matā 1924. g *, iesniedzami,
iemaksājot drošības naudu li°/o apmērā no piedāvājuma kopsumas, pārvaldes
apgādības daļa, Valdemāru ielā Nš 10/12, dz. 6 līdz mi ;ētā datuma pīkst. 10 rītā.

Drolība var būt ari Latv. zemes bstskss ķīlu zīme», vei Latvijas bankas
garantija.

Pledāv«ļu'HHS bez zimo nodokļa, d-osnas w" «zraks *» m»ie ?»ros. 1

Daugavpils gsisrenam dzelzsceļa aaronicam
vajadzīgi iestrādājusies

kalkulatori (techniskie darbveži),
kuri labi pārzin ktlkulaci .as darbos mechanfskā, katli ur ka eju nozarēs.

Pe'cikšanās dzelzsceļu v rsvaldē, Gogoļa Ielā Nš 3, ist. 210, ro alkāt. 9—15

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina

rakstisku konkurenci
20. martfl 1924. 8» pulksten 12 dienā,

uz 1.000.000 ekzempl aru ienākušo teīegramu blanku piegādāšanu.
Lhņēmējam tiesība blanku otrā pusē ie ietot sludinājumus,saņemot maksu sev par laou

Tuvākas z'ņas iesniedz Materiālu apgādē no pulksten 11 13 !2

Pasta un telegrāfa virsvalde
i sludina sekoJts

rakstiskas sacensības
20. martfl 1924. g., vz dzelzi, oeļ em, nagiam, malku, lupatām, krāsām, dažādām

eļļām, i ografijas darbiem, telefona ebonlta daļām un
dažādiem citiem materīaiem da bniess vajadzībām.

2'. martfl 1924. g., uz drelzi, aktū/ēm, ebonitu, telei ma eboaitu daļām, fibro,
iosfoibronzu, j un sudraba, kondensatoriem, mkrofona kap-
seli cm, misiņu, izolētam vara stlepulem, tēraudu, krāsim u.t.t.

Tui ā<as ziņas par sacensībai noteikumiem, mateiiala daudzuma un ipaiībām
izsniedz ikdienas no pulksten 13—15, P. T. virsvaldē materiālu apgādē 2

Ugāles virsmežniecība

pDrdos mutlslios torsos
iet tūlītēju samaksu, 26. martfl š.g., U&ales (l.) iecirkņa mežniecībā: i5 kaltus,

25 slimestus, 13 cirvjus, 15 aveķa karotes, 12 galodiņas, 24 griezējus, 15 vīlīies,
3 kastes, 17 svārpstus. 39 skārda spainīlus un 9 skārda spaiņus, kopvēitībā

Ls 312.94 un 283 koka mācas, kopvērtībā Ls 566.
Solīšana sāksies pulksten 12 dienā. Priekšmeti tiks pārdoti atsevišķi un

pa vafrākiem kopā. Virsmež iecība patsr sev tiesības noņemt no torgiem priekš-
metus pēc saviem Eeskatirm. Tuvānas ziņas virsmtžniecitā un Ugāl.s iecirkņa
mežn'ecība. UgiNa virsmežniecība.

Dzelzsceļu virsvalde
izslud na sekotus

rakstiskus torsus
34. martfl 1924. g, uz segīm, gult s, pēc apstiprinātiem paraugiem . 60 gab.
24. martfl 1S24 g., uz sienas pulksten em, pēc pa auga 15 .

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām dro-
šībai naudām iztniedz dzelzsceļu vi svaide, istabā Nš 122-a, no pulkst. 12—14.

Piadlvflhiml laiesnledz torgu dlanfl līdz pulksten 12 dieni 3

Risas pilsētas uzņēmumu nodala
izdod 300 mm dzelzi taomļii noņemlanis larbn dz Daugava; ved dztlzi tilta.

Uzņēmējiem, kss vēlētos minētos darbus izvest, jāiesaiedz pi dāvājumi, ap-
likti ar attiec gu līoiogicdokli, līdz 15 martam S. g, pUst. 12 dieni uzņēmumu
nodaļai kanciejā, Basteja bulvāra J* 10, iststa Nt 11, slēgtā aploksnē ar uzraksta:
.Tilta canruļa noņ mjana '5. marta 1 g.' Sīkāki neteiknm' turp«t . Istabā J* 11

Brīdinājums.
Ar io brīdinu visus, pie kur em mans

vīrs Oskars Jāņa dēls E zums griestos
manā vārdā deļ a'zdevum em, vai veika-
los nz mana reķ na (zņtmtu oreces, es
par tādiem parādiem n at:lldēsu.

£mma £wxum.
Brīvības outvarā Ms l, dz. 10.

Iespiesta Valsta tipogrāfijā.

Atsaucu
par nederīgu pilnvaru,

iz otu 1923. g. pie Alū snes notāra
Podn'eka manai meitai Alm i Zālit,
ēc vira Fitien, kuru tai atņēmu, bet

Viņa to sev atkal slepeni piesavinājusi
V'ļums Z ā 1i t s, A ūksnea pag.
.Sseņu /* 3' nrji ipašaleks.

Jelgavai vaska tirānu m npin
fabrika nr. Maksi. Ginu ak. ut

akcionāru

kārtējs pilnasspulu
not ks 26 aprīli s. g, pulkst. 17, ><»•
valdes telpās. Jelgavā, Orābnera i&

J* 17-a.
Dienas kirtiba:

1) Valdes un revīzijai komisijas ziņouni
2) Vēlēšanas.
3) Dažādi jautājami.

Ja minēti dienā nesanāktu vsj<idzg<K
akcionāru skaits, tad 2 nedēļas vēli»»
tanīs pašas telpās un tanī paša laiki
notiks vil rals sapulce ar to pāla
dienas kārtību, kura bus pilntiesīga »•'
atkarīgi no klātetcšo balsa skaita.

Val<U_

Izlabojams.
Bārtas pagasta valdes sludinājuma

.Vaid. Vēatn. I. g. 22. numtrā P"
Andreja Sica zirgapasei noMnaefcpieviesusies kļūda: pases numurs uzrādīt»

r* 312, kas neparezl. faktiski noza«JJ"
tās zirga pases numurs ir bijis J6 32t*
kas ar žo tiek Izlabots. M 2ž&_
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