
ACCORD

entre la Lettonie et l'Esthonie,
relatif ā l'usage commun des

routes, situēes dans la zone
limitrophe.

1.
La Lettonie et l'Esthonie conviennent

d'accorder aux habitants de la zone limi-
trophe de l'autre Partie Contractante, ā
lēgal de leurs propres ressortissants, la
libre circulation sur toutes Ies routes
ēnumerees dans l"annexe No 1, joint a
cet accord.

L'introduction dans cette liste de routes
nouvelles, l'exclusion temporaire ou dēfi-
nitive d'une des routes ēnumerees ou
tout autre changement en gēnēral dans
Ies listes mentionnēes, en ce qui concerne
le prolongement ou le raccourcissement
des routes rēservees a l'usage de l'autre
Partie Contractante, ne peuvent ēfre
effectuēs que d'accord prēalable entre Ies
deux Parties Contractantes.

2.
Jouissent du privileģē indique au § 1

toūs ies habitants (te la"zofie lirhitrppne,'
vivant dans la zone frontiēre de*f? ki-
Jomētres, de mēme que Ies agafcts de
la garde frontiēre et de la police et Ies
employēs des douanes.

3.
Dans le but de dēplacerhent sur Ies

routes indiquēes dans l'annexe No 1
. Ies habitants de la zone limitrophe et

Ies fonctionnaires mentionnēs dans
l'article prēcēdenl, peuvent franchir la
frontiēre soit dans Ies points de passage
rtablis suivant l'ordre gēnēral ou en
dehors de ces points.

Les autorisations de passage de la
frontiēre en dehors des points de passage
etablis ne se dēlivrent qu'aprēs preuve
iaite de la necessitē d'user de ce pri-
vileģē pour aboutir par le chemin le
plus court et le plus commode ā une
des routss ēnumerees dans l'annexe No 1.

4.
Le passage de la frontiēre par

Ies points de passage etablis et la
circulation sur les routes d'usage
commun sont autorisēs sur la base
de l'accord conclu entre la Lettonie
et l'Esthonie le 10 janvier 1924 relative-
ment au passage de la frontiēre par les
habitants de la zone limitrophe.

Pour le passage de la frontiēre en
dehors des points de passage etablis les
cartes de lēgitimation sont pourvues
d'une annotation spēciale et gratuite
d'aprēs la formē de l"annexe No 2 de
i et accord, avec indication exacte des
routes sur lesauelles le dēplacement est
autorisē. Les cartes dēlivrēes aux fonc-
tionnaires portent ēgalement l'indication
des armes qu"ils ont sur eux.

Les personnes traversant la frontiēre
en dehors des points de passage etablis
sont -autores ā prendre avec elles les
inovens de locomotion necessaires.

5.
Les personnes surprises en flagrant

dēlit de transgression des rēglements
tablis par cet accord ou des rēglements

douaniers, outre la responsabilitē imposēe
par la loi et les dispositions administra-
tives, pe-dent la jouissance des privi-
1 'ges pr.vus par cet accord.

Remarque: Toutes les transgressions
mentionnēes dans cet article com-
mises par les habitants d'une des
Parties Contractantes sur le territoire
de l'autre, sont portēes par les
autoritēs trontiēres locales ā la con-
naissance des autoritēs correspon-
dantes de l'autre pays.

6
L'importation des marchandises sur le

territoire d'une des Parties Contractantes
ou 1 exportation hors de ce territoire par
les habitants de l'autre Partie, pendant
l'usage des routes ēnumerees dans
l'annexe No 1, ne sont autorisēes qu'ā
la condition que tous les rēglements
douaniers soient observēs.

7.
Aucune des Parties Contractantes ne

percoit, pour l'usage des routes de son
propre territoire, de taxes sur les
habitants de l'autre Partie.

8.
Cet accord est soumis ā la confirmation

des Gouvernements des deux Parties
Contractantes et entre en vigueur le
12 avril 1924.

La durēe du prēsent accord nest pas
dēterminēe, mais la Partie Contractante
qui dēsirerait modifier . les conditions
d'usage des routes en informē l'autre
Partie et les deux Parties sont obligēes,
dans un delai de deux mois a dater du
jour de rēception de cette notification, de
s'enteridre sur les modification pro-
posēes.

Fait en donjtdfc exemplaire ā Riga, le
2 avril mii neuf cent vingt-quatre.

V. Holcmanis, A. Engman,
Au nom de la Dēlē- Au nom de la Dēlē-

gation lettone. gation esthonienne.

ATnexe f* 2.

Formē de l'annotst on.

En vērtu de l'accord letto-esthonien
du 2 avril 1924, le porteur de ce billet
est autorisē ā franchir la frontiēre letto-
esthoniene, dans le sens de l'aller et du
retour, en dehors des points de fron-
tiēre, mais seulement par les routes
suivantes:

(Sceau) Sijnatnie:

Annexe I.

Liste
desroutes, mises par la Lettonie ā la
disposition des habitants de la zone

limitrophe esthonienne.

1. D'Ikla ā Heinaste et de lā jusqu"
ā la ferme de Raudsepp.

2. De Wahemets le long de la frontiēre
par Raba, Ekau, Bitman ā Tihaste.

3. De Raudsepp par Ekau et Bitman
jusqu" a la frontiēre.

4. Du village Kiusumets par Bitman
jusqu' a la frontiēre.

5. De la ferme Taustē parla forēt de
Kolberg (Lettonie) aux fermes de
Kama.

6. Du village de Kama par Kessmi
(Lettonie) aux fermes de Kabja.

7. Du village Meike par la frontiēre
et retour ā la ferme Wana-Wingi.

8. De MoisakOla a la ferme de Rinna.
8a. De Rinna ā Purgali.
9. Du bien rural Laatse par Arakste,

la frontiēre, jusqu'au bien rural
Penneja.

9a. Par la ferme d'Auli ā Kirbla.
10. De la ferme de Simmi, par la ferme

de Vanag (Lettonie) ā la ferme de
Rammuli.

11. De la ferme de Simmi par Arakste
ā Pennoja.

12. De la ferme de Lootus par AUen
(Lettonie) ā la ferme de Kogra.

13. De la maison du garde-forestier de
la frontiēre ā Koorktila, par Pedel
(Lettonie) ā Walk-Esthonien.

14. De l'auberge Schuldino par Raag-
jārwe (Lettonie) vērs l'auberge de
Piiri.

15. Du bien rural de Tahewa par
l'auberge de Leja (Lettonie) ā
Vingri.

16. D'UueRoosa(Jaun-Roze) par Jasche
(Lettonie), Oppe, Karrol, la chaussēe,
jus-ļu'ā Murat.

17. De Pluksche (Lettonie) par le bien
rural de Kornet et la chaussēe ā
Murat.

18. De Kellamāgi par Pilveder (Lettonie)
vērs Lutsnek.

19. De la ferme Kiikre par Wa .na Lai-
tona (Vec-Laicene, Lettonie) ā
Murat.

20. Du village de Kūre par Laikop
(Lettonie), Prekschen, Konkuli,
Kalnpedece, jusqu'ā la route mili-
taire.

21. De Parmu par Demschani, Kaln-
pedece, jusqu'ā la route militaire.

22. La route militaire par Kalnpedece,
Zabolotje au village de Terehovo.

Liste
des routes , mises par l'Esthonie
ā la disposition des habitants de

la zone limitrophe lettone.

1. De la ferme de Bitman, commune
d'Ainaži (Lettonie), par la maison
forestiēre de Kera (Esthonie) jusqu"
ā la frontiēre, au bois de Kolberg
(Skulberģu mežs).

2. Du bois de Kolberg sur le terri-
toire esthonien par la ferme de
Kamba, commune de Laiksari
(Esthonie) jusqu'au territoire letton.

3. Route conduisant en territoire estho-
nien par les fermes de Kabja et
Bauman jusqu' ā la frontiēre
d'Etat.

4. De la bourgade de Moisekiill
jusqu' ā la frontiēre, ā la ferme
de Berzkaln (Lettonie).

5. De la station d'Ipik par la ferme
de Brinda, bien de Plater (Later)
jusqu' ā la frontiēre ā la ferme
d'Angži (Lettonie) et la ferme de
Tago (Esthonie).

6. De la station de Kirbel par le bien
de Plater (Moisektill) jusqu" a la
frontiēre de la commune d'Arakste
(Lettonie)

7. De la ferme d'Aleni, commune de
Naukšen (Lettonie) par la ferme
de Kogra (Esthonie) ā la route de
Rujen.

8. Chaussč'e de Vilandi le long de la
frontiēre d'Etat, par Valk esthonien,
jusqu'au point de passage de Valk
letton.

9. De Valk letton par Valk esthonien
jusqu'ā la route de Koikile (Koikull);
puis, cette derniēre le long de la
frontiēre d'Etat par les fermes de
Šuldin, Koikull, Taivola (Tachevo),
jusqu'a la frontiēre ā l'auberge de
Leja (Lettonie).

10. Route parallēle au fleuve Gauja
(Keiva) situēe dans les limitēs de
Ja commune de Koikull (Esthonie)
jusqu au passage du fleuve Gauja
a Pilrami (Lettonie) et de lā jusqu ā
la route de Koikull ā l'ēglise des
Saints Pierre et Paul.

11. Dans le rayon de Lauri, du village
de Terehovo par le village de
Vysokij Most jusqu'au village de
Vymorsk (Lettonie).

12. Du village de Vysokij Most par
Zamochtcne jusqu'h Ja frontiēre
lettone.

Nolīgums starp Latviju un Igauniju par
pierobežas joslas ceļu kopēju lie-
tošanu.

Saeima.
Muitas departamenta izvedmuitas tarifa

papildinājumi un paskaidrojumi.
^?^???^?iaHBai ^i^iaHBiiHBnn

Maksa pat .Valdībai Vēstnesi* aikot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

rv 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā uti pa pastu:
pti 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
ver atsevišķo numuru: saņemot

ekspedīcija — , «. t
pļ§ atkalpārdevējiem ... — , j

Latvijas valdības _%gfe% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot||ļUl=iijjBrj|ķ^^ svētdiena*un avētkudienaa
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Kantona un ekapedicija:
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Sludinājumu maksa:
s) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

b) citām iestādēm un amata per-
soiam par katru vienslejigu
rindiņu — ,16 .

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — . 20

Tulkojums
NOLĪGUMS

starp Latviju un Igauniju par
pierobežas joslas ceļu kopēju

lietošanu.
l.

Latvija un Igaunija vienojas atļaut abu
valstu pierobežas joslas iedzīvotājiem,
līdzīgi pašu valsts piederīgiem, brīvu
kustību pa visiem ceļiem, kuri uzskai-
tīti šī nolīguma pielikumā N° 1.

Papildināt šos sarakstus ar jauniem,
izslēgt kādu no tur uzskaitītiem ceļiem,
vai vispār citādi tos grozīt, pagarinot
vai saīsinot otras valsts lietošanai pie-
šķirtos ceļus, var tikai pēc tam, kad par
to panākta iepriekšēja vienošanās starp
abām valstīm.

2.
Pirmā pantā uzrādīto priekšrocību

bauda visi 17 kilometru platas pierobe-
žas joslas iedzīvotāji, tāpat ari robež-
policijas, policijas un muitas amata per-
sonas.

3.
Lietojot pielikumā N° 1 uzrādītos

ceļus, pierobežas iedzīvotāji un iepriek-
šējā pantā minētās amata personas var
pāriet robežu vai nu vispārējā kārtībā
noteiktos pārejas punktos, vai ārpus
tiem.

Atļauja pāriet robežu ārpus noteiktiem
pārejas punktiem izdodama tikai pēc
tam, kad konstatēta vajadzība izmantot
šo priekšrocību, lai nokļūtu visīsākā un
visērtākā kārtā uz kādu no pielikumā
N° 1 uzskaitītiem ceļiem.

4.
Robežas pāriešana noteiktos pārejas

punktos un kustība pa kopēji lietoja-
miem ceļiem atļaujama uz 1924. gadā
10. janvārī starp Latviju un Igauniju no-
slēgtā nolīguma „par robežas pāriešanas
noteikiui iem pierobežas joslas iedzīvo-
tājiem" pamata.

Robežas pārejai ārpus noteiktā pāre-
jas punkta noder leģitimācijas kartiņas
ar sevišķu bezmaksas atzīmi, kas izga-
tavojama pēc šim nolīgumam pievienotā
pielikuma Ns 2 parauga, ar sīku norādī-
jumu, pa kādiem ceļiem kustība atļauta.
Amata personām izsniedzamās kartiņās
atzīmējami ari lidzņemami ieroči.

Personām, kuras pāriet robežu ārpus
noteiktiem pārejas punktiem, atļauts
ņemt sev līdz ari vajadzīgos satiksmes
līdzekļus.

5.
Personas, kuras pārkāpj ša nolīguma,

vai muitas noteikumus, sodāmas pec at-
tiecīgās valsts likumiem un noteikumļem
un zaudē ari šai nolīgumā paredzētās
priekšrocības.

Piezīme. Par šai pantā minētiem
pārkāpumiem, kas izdarīti no vienas
valsts iedzīvotājiem otras valsts teri-
torijā, vietējās pierobežas iestādes pa-
ziņo otras valsts attiecīgām iestādēm.

6.
Ievest preces no vienas valsts teritorijas

un izvest uz tierieni, otras valsts iedzī-
votāji, kas lieto pielikumā .No 1 uzskai-
tītos ceļus, drīkst tikai pēc visu muitu
noteikumu izpildīšanas.

7.
Neviena no līgumslēdzējām valstīm

neņem no otras valsts iedzīvotājiem
maksu par savā teritorijā esošo ceļu
lietošanu.

8.
Šo nolīgumu apstiprina abu valstu valdī-

bas, un tas stājas spēkā 1924.g. 12. aprīlī.

Šī nolīguma ilgums nav aprobežots,
bet ta valsts, kura vēlētos grozīt ceļu
Jietošanas nosacījumus, paziņo par to
otrai valstij, un abām valstīm jāvienojas



par ierosinātiem pārgrozījumiem divu mē-
nešu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Sastādīts divos eksemplāros Rīgā,
1924. gada 2. aprilī.

Latvijas Igaunijas
delegācijas vārdā delegācijas vārda
V. Holcmanis. A. Engman.

Tulkojums
Pielikumu N> 2

Atzīmes paraug.
Saskaņā ar Latvijas-Igaunijas 1924. g.

2. apriļa nolīgumu, šīs kartiņas uzrādī-
tājam atjauts pāriet Latvijas-Igaunijas
robežu un nākt atpakaļ ari ārpus pārejas
punktiem, bet vienīgi pa sekošiem ceļiem:

(zīmogs) Paraksts :

Tulkojums.
Pielikums Mi 1,

Ceļu saraksts,
kurus Latvija nodod Igaunijas piero-

bežas joslas iedzīvotāju lietošanai.
1. No Ikaļu ciema uz Ainažiem un

no turienes līdz Raudsepu mājām.
2. No Vahemeciem gar robežu caur

Rabu, Ekavu, Bitmaņu mājām uz
Tihasti.

3. No Raudsepu mājām caur Ekavu
un Bitmaņu mājām līdz robežai.

4. No Ķilmeža ciema caur Bitmaņu
mājām līdz robežai.

5. No Taustās mājām caur Skulberģu
mežu (Latvijā) līdz Kamas mājām.

6. No Kamas mājām caur Ķesmu
mājām (Latvijai uz Kabju mājām.

7. No Meiko ciema pār robežu un
atpakaļ uz Vana-Viņģu mājām.

8. No Moizekiles uz Brindu mājām.
8a. No Brindām uz Purgaļiem.
9. No Plāteres muižas caur Araksti

pār robežu līdz Penojas muižai.
9a. Caur Auļu mājām uz Ķirbeļiem.

10. No Simmi mājām caur Vanagu
mājām (Latvijā) līdz Rāmuļu mājām.

11. No Simmi mājām caur Araksti uz
Penoju.

12. No Lotus mājām caur Aleņu mājām
(Latvijā) uz Kogru mājām.

13. No mežsarga mājām uz robežas pie
Korkilas caur Pedeles muižu (Lat-
vijā) uz Igaunijas-Valku.

14. No Žuldiņu kroga caur Ragjervi
(Latvijā) uz Pīri krogu.

15. No Taivolas muižas caur Lejas
krogu (Latvijā) uz Vingriem.

16 No Jaun-Rozes caur Jašiem (Lat-
vijā), Opi, Karoļiem pa šoseju līdz
Muratiem.

17. No Plūkšu mājām (Latvijā) caur
Korneta muižu un pa šoseju uz
Muratiem.

18. No Kellamegi caur Pilvederu mā-
jām (Latvijā) uz Luceniekiem.

19. No Kikru mājām caur Vec-Laicenes
muižu (Latvijā) uz Muratiem.

20. No Kire ciema caur Laikupes (Lat-
vijā), Prekšenu, Penkuļu mājām un
Kalnpededzes muižu līdz kara ceļam.

21. No Parmiem caur Demšanu mājām,
Kalnpededzes muižu līdz kara ceļam.

22. Kara ceļš caur Kalnpededzes muižu,
Zabolotje sādžu uz Terechovas sādžu.

Ceļu saraksts,
kufus Igaunija nodod Latvijas piero-

bežas joslas iedzīvotāju lietošanai.

1. No Bitmaņu mājām Ainažu pagastā
(Latvijā), caur Ķeru mežsarga mājām
(Igaunijā) līdz robežai pie Skul-
berģu meža.

2. No Skulberģu meža pa Igaunijas
teritoriju caur Laiksaru pagasta
(Igaunijā) Kambas mājām līdz Lat-
vijas teritorijai.

3. Ceļš, kurš iet pa Igaunijas terito-
riju caur Kabju un Baumaņu mājām
līdz valsts robežai.

4. No Moizekiles miesta līdz robežai
pie Bērzkalnu mājām (Latvijā).

5. No Ipiķu stacijas caur Brindu mājām,
Plāteres muižu līdz robežai pie
Angžu mājām (Latvijā) un Tago
mājām (Igaunijā).

6. No Ķirbeļu stacijas caur Plāteres
muižu līdz Arakstes pagasta robežai
(Latvijā).

7. No Naukšēnu pagasta Allenu mājām
(Latvijā) caur Kogru mājām (Igau-
nijā) uz Rūjenes ceļu.

8. Vilandes šoseja gar valsts robežu
caur Igaunijas-Valku līdz robežas
pārejas punktam Latvijas-Valkā.

9. No Latvijas-Valkas caur Igaunijas-
Valku līdz Koiķeles ceļam; šis
ceļš gar valsts robežu caur Žuldiņu

krogu, Koiķeles un Taivolas muižām
līdz robežai pie Lejas kroga (Latvijai.

10. Ceļš gar Gaujas upi Koiķeles ( gau-
nijā) pagasta robežās lidz pārceļamai
vietai pa Gauju pie Piļramiem (Lat-
vijā) un no turienes līdz Koiķeles
ceļam pie Pētera-Pāvila baznīcas.

11. Lauru rajonā ceļš no Terechovo
sādžas cauri Visokij Most sādžai
līdz Vimorskas sādžai (Latvijā).

12. No Visokij Mosta sādžas cauri
Zamoščiem līdz Latvijas robežai.

Paziņojums.
Ārlietu ministrija ar šo paziņo, ka

šīsdienas « Valdības Vēstneša" numurā
izsludinātais nolīgums starp Latviju un
Igauniju par pierobežas joslas ceļu kopēju
lietošanu apstiprināts ministru kabineta
1924. g. 3. apriļa sēdē.

Rīgā, 1924. g. 15. aprilī
Ārlietu ministrs L. Sēja.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Muitas departamenta

izvedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi.*)
1924. g

15) 25. febr. cirk. Ns 4074. Pie slīperu kubatūras aprēķināšanas jāturas pie seko-
(Visām m. valdēm un šiem noteikumiem: 1 loads (50 kubikpedas) satur:
nod.) slīperus 10" 10"a8ia' — 8 gabalus;

5"X10"x812' — 16
16) 6. marta cirk. Ns 4697. Nemītu ādu atgriezumi, kā ari galvu un kāju _ nemītas

(Visām m. valdēm un ādas pie izvešanas pielīdzināmas nemītam adām un
nod.) muitojamas pēc izvedmuitas tarifa 10. p. attiecīga

punkta un burta.
17) 21. marta cirk. Ns 5818. Izvedmuitas tarifa 3. pantā 7. un 8. punktos minētās

(Visām m. valdēm un papir- un stutmalkas resnums aprēķināms koku tiev-
nod.) galā bez mizas uz vidus caurmēru, bet ne šaurāka

vietā.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.
Darbvedis J. Pu ri ņ š.

*) Skaties .Valdības Vē:tneša' 1922. g. 173., 227, 255. un 923. g. 143., 209, 2 7 tn
1924. g. 19 numuros.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Aizrādījums darba devējiem.
Pamatojoties uz .Noteikumiem par ne-

laimes gadījumu paziņošanu" (1924. g.
«Valdības Vēstneša" 34. numurā), darba
ministrija uzaicina rūpniekus un citus
darba devējus ziņot par nelaimes gadī-
jumiem ar strādniekiem un kalpotājiem
attiecīgā rajona darba inspektoram
(1922. g. „Valdības Vēstneša" 216. nu-
murā un 1923. g. «Valdības Vēstneša"
208. numurā), lietojot paziņojumiem
darba ministrijas apstiprinātās formas
blankas, kuras dabūjamas valsts tipo-
grāfijā, Rīgā, pilī, istabā Ns 1: forma
JNs 1 kopa ar .noteikumiem" — par
3 sant. un forma Nr. 2 — par 2 sant.
gabalā.

Lai gan .Noteikumu" 6. p. atļauj
steidzamības gadījumos lietot ari
rakstītas blankas, tomēr ieteicams iegā-
dāties un turēt rezervē drukātas blankas.
Turpat dabūjamas strādnieku darba
gjāmatiņas, strādnieku sarakstu, algas
rēķinu un virsstundu sarakstu grāmatas,
kā iesietas, tā neiesietas. Uz pieprasī-
jumu valsts_ tipogrāfija grāmatas un
blankas piesūta ari pa pastu.

Rīgā, 1924. g. 11. aprilī. Ns 50279.
Darba ministrijas departamenta

direktors R. Veidemans.
Vecākais darba inspektors

L.Vējiņš.

Paziņojums.
Pamatojoties uz .Noteikumu par strād-

nieku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" 25. pantu,
darba ministrija reģistrējusi sekošu slimo
kasu statūtus: š. g. 5. aprilī .Talsu slimo
kases", š. g. 10. aprilī .Rūjienas kopējās
slimo kases".

1924. g. 12. aprilī. J*> 998.
Darba ministrs A. K r i e v i ņ š.

Departamenta direktors R. Veidemans.

SAEIMA.
Sede 14. aprilī.

Sēdi atklāj priekšsēdētāja biedrs A.
A 1 b e r i n g s pulksten-,5,20.

Iesniegts priekšlikums grozīt dienas
kartību, par ko notiek debates, balsošana
un pat sēdes pārtraukums uz ilgāku brīdi.
Stājoties pie dienas kārtības izpildīšanas,
pieņem, aizklāti balsojot, trešā lasījumā
ar 50 pret 39 balsīm un vācu deputātiem
atstājot zāli, likumu par atlīdzī-
bas nokārtošanu valsts ze-
mes fondā ieskaitīto zemju
un muižu īpašniekiem.

Likumu par telpu īri, aizklāti
balsojot, ar 47 pret 42 balsīm, 3 atturo-
ties, nolemj atlikt uz nākošo sesiju.

Steidzamības kārtā pieņem pārgrozī-
jumus likumā par eksportsviesta kon-
troli un izvešanu uz ārzemēm, likumu
par M. Nesterova testamenta noteikumu
atcelšanu, likumu par J. un H. Minus
testamenta noteikumu atcelšanu, likumu
par mākslīgo mēslu tirdzniecību un
likumu par kartupeļu ievešanas un izve-
šanas kontroli.

Pēc tam pulksten 8,15 slēdz sēdi un
sesiju.

Nākošās sesijas pirmā sēde 29. aprilī,
pulksten 5.

Paziņojums
Pamatojoties uz .Noteikumu par strād-

nieku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" 25. pantu,
darba ministrija pārreģistrējusi š. g.
10. aprilī .Aizputes kopējās slimo kases"
statūtus.

Rīgā, 1924. g. 12. aprilī. Ns 999.
Darba ministrs A. K r i e v i ņ š.

Departamenta direktors R. Veidemans-

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 71.

2460. Blau, Eduards Miķeļa d. — Rīgas
kriminālpolicijas 1924. g. 18. marta
raksts Ns 5924 R. — 9357/24. g.

2461. Bloks, Eduards Miķeļa d. —
Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieka
1924. g. 14. marta raksts Ns 9664/23. g.

9003/24. g.
2462. Bergs, Rūdolfs Eduarda d. —

Jelgavas apriņķa miertiesneša 1924. g.
29. marta raksts Ns 1211. — 9050/24. g.

2463. Beinarovics, Andrejs Geronima
dēls. — Daugavpils apriņķa 5. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 27. marta raksts
Ka 614. — 8699/23. g.

2464. Bardiņš-Puszars, Fēlikss Niko-
laja d. — Cēsu apr. 3. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 29. marta raksts
Ns 698. — 8698/23. g.

2465. Caunīts, Eduards Eduarda d.
— Rīgas 11. iec. miertiesneša 1924. g.
7. marta raksts Ns 1. — 7872/23. g.

2466. Gailis, Jānis Krišjāņa d. —
Cēsu apr. 2. iec. miertiesneša 1924. g.
7. marta raksts Ns 240. — .Valdības
Vēstneša" Ns 28 21. g., slud. daļā.

2467. Grekovs, Boriss Vasilija d. —
Liepājas prefekta 1924. g. 24. marta
raksts Ns 1071/11. — 8963/24g.

2468. Jozev, Margarieta Jēkaba m. —
Liepājas prefekta 1924. g. 24. marta
raksts N° 1071 II. — 7357 23. g.

2469. Ķikuts, Jevgeņijs Aleksandra d.
— Liepājas prefekta 1924. g. 24. marta
raksts Ns 1071 II. — 8972/24. g.

2470. Kfjukovs, Jefims Ivana d. —
Rīgas apriņķa 3. iecirkņa izmeklēšanas

tiesneša 1924. g. 20. marta raksts Ns 434.
— 8791 23. g.

2471. Kleins, Eduards Antonija d. —
Alūksnes policijas priekšnieka 1923. g.
10. septembra raksts Ns 7159. —
8741 23. g.

2472. Lēvis, Arsenijs Jēkaba d. —
Valmieras apr. pr-ka 1924. g. 24. marta
raksts Ns 8033. — 9322 24. g.

2473. Mežsargs, Arvids Friča d. —
Rīgas 13. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša
1924. g. 28. marta raksts Ns 413. —
8058/23. g.

2474. Poruks, Rūdolfs Jāņa d.— Jel-
gavas pilsētas policijas 1. iecirkņa priekš-
nieka 1924. g. 13. marta raksts
Ns 7394 23. g. — 9426 24. g.

2475. Tauriņš, Kārlis. — Rīgas poli-
cijas 6. iec. pr-ka 1924. g. 13. marta
raksts Ns 3611. — 3447/22. g.

2476. Skusans, Francis Jezupa d. —
Daugavpils apr. 5. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 17. marta raksts Ns 4. — '

9221/24. g.
2477. Solovjova, Feodosija Kuzmina

Kuzmas m. — Rīgas kriminālpolicijas
?priekšnieka 1924. g. 28. februāra raksti
Ns 4293/R. — 6931 23. g.

2478. Šogols, Staņislavs. — Rēzeknes
^apriņķa priekšnieka 1924. g. 6. marta"

raksts Ns 213/11 — 21. g. — 5940/22. g.
2479. Šverna, Jānis Friča d. — Val-

mieras apiņķa priekšnieka 1. iecirkņa
palīga 1924. g. 21. marta raksts
Ns 704/22. g. — 5334/22. g.

Rīgā, 1924. g. 9. aprilī. Ns 20851.
Administratīvā departamenta

direktorsJ. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i ņ š. '

Iecelšanas.
Rezolūcija N> 6.

Līdzšinējo Daugavpils apriņķa pašvaldibas lik-
vidācijas valdes priekšsēdētāja vietas pagaidu iz-
pildītāju Aloizu B o j a r u apstiprinu par šīs valdes
priekšsēdētāju.

Rīgā, 1924. g. 31. martā.

Iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis, i
Pašvaldības departamenta diiektors

J. Zankevic».

Pārskats
par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu un citu braucēju kustību

1924. g. marta mēnesī.

Braucēju kategorija Iebraukuši Caurbraukuši Izbraukuši Braucēju
kopskats

Iebraukuši:
No Padomju Krievijas:

Bēgļi H8
Optanb 150
Pārnācēji . 55

324
Caurbraukuši:

No Padomju Krievijas uz citām
valstīm:
Lietuvas bēgļi un optanti . . 34Emigranti Qr0di>l 286

Kopā . . . 324 286 — 610

Kopā ar agrāko braucēju skaitu 229069 206917 16214 452200

Pašvaldības departamenta vicedirektors J. EizenbergsEmigrantu un bēgļu nodaļas vadītājs K. R e i z n i e k s.



Latvija un citas valstis.
Minist-u prezidentu V. Zamueli

vakardien apmeklēja Francijassūtnis grafs
je Martels un apspriedās ar viņu par
atsavināto muižu atlīdzības jautājumu.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2C60. un 2062. p. p.,
ievērojot Gustava Jāqa d. Jurke lūgumu
un savu lēmumu no 1924. g. 8. aprīlī
paziņo, ka parādnieks Gustivs Jāņa d
JurKe p?rādu pēc obligācijas par 1000
rubļiem, apstiprinātas ;9J4. g. 20. dec
zem Nr. 507 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apriņķī ValU'nbergu muižas
zemnieku zemes Čukuru mājām zem
n mes grāmatu reģ. Nr. 499, izdotas no
Gustava Jāņa d. Jurke par labu graf.
Htlenei Augusta m. Me'.l n, dzim. fon
P,stolko-s kura viņu ir cedējusi blanko,
ir iemaksājis tiesas depozitā Ls 20 dēļ
šīs auša minētās obligācijas kapitāla
un °/o°/o dzēsanss.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūpam būtu
tiesības uz augšā aprādīto _ obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī' un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteikta laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

1924. g. 12. «prili. L. J* 2Č80.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
ai dv. ties kārt. 1967., 3011., 3014. u
2079. p. o. pamata «(Aicina visu, kam
būta u 25 drc. 15-22 g Gtivā minies
Selnes-H«nes Sondak a stati mantojam*
tede* tiesības, ka mantiniekiem, tegt-
adem, iidelkomisarlem, Jtredītcri-m

«. t t., pieteikt savas tiesība* lai teia
iela meneii laikā, «kaitot no siadioz-
j«ms Iespiešanu dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības leskatif
pai spēka saadējātam

Jelgavā, 9. aprilī 1924. t>.
L. H> £37/1934 g.

P lekssēdētājs vfei A. Laake.
Seire^ra vle'ā F. Roic-tala

Jelgavas prefekts
izsludna par nederīgu nozaudēto velosi-
pēda apl ecību. izdotu no viņa 1923. g-
29. septembrī zem J* 725 uz Luizas
T a 1 vārdo.

Va kas apr. fr-ka palīgi Valkā izslu-
dina p«r nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi zem J* 74, izdotu ro
'ozbeķu pag. valdes Velmieras apr
1920, g. uz Ķēčn pag pilsoņa Kārļa
Mārtiņa d. Paulis vārdu 1798

Jaunjelgavas apr. pr-ks izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekešus doku-
mentus zdotus Ernstam Jāņa d. Kļavs
dz v Saukas pag Kožukalnos J* 37:
1) ieroču atļauja t* 50I/1841no I. no-
vembra 192d. g. un 2) medības aplie-
cība M; 568 no 1. novembra 1923. g.

Aizupes pag. valde izsludina par ne-
derīgām kā nozaudētas sekošas pases:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdo'u no
Aizupes pag valdes 13 jūlijā 1920. g.
zem Nr. 897 uz Heinrlcha Heinricha d.
Z chmaņ a v.; 2) zirga pasi, izdotu ro
Aizupes pag. vildes zem Nr. 606
7. dec 1923. g. uz ta paša v.

Pilsbergss pagasta vrlde Ai?putes
apriņķī izsludina par nederuu, kā no-
zaudētu iekšzemes pasi, izd. no šis
valdes 14. mājā 1°?0. g. zem >fe 200
uz Jāņa Andža d. Gruntē v. J* 364.

Burtnieku pagasta valde izsludiaa par
nederīgu, ka nozaudētu. Latv. iekšzemes
pasi, izdotu ro šīs psgasta va'des 9 aor.
1920. g. zem >* 780 uz Māriņa Edu-

arda d. Kalniņa vardu- J* 1048.

*igas a gabaltleis» 3 ..ivilaodaj?,
pamatojoties uz 1923. g 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik 206^ un 2062. pp,
ievērojot Andreja Pētera dēla Lapiņa
pilnvarnieka zv. adv. Antona Ozola
lūgumu un savu 1«24. g. 8. apriļa lē-
mumu, paziņo, ka parādnieks Andrejs
Pētera d. Laoiņš parādu pēc divām
obligtciiām per 1000 ib}. katra, ar stipri-
nātas 1907. g?da 5. novembrī ar
JM»J* 1052 ui )053 uz nekustamo īpa-
šumu Cē$u apriņķi, Vējavas muižas
zemnieku zenvs .Kalna Lietvieš' N»20
mā'ām zem zemes grāmatu reģutrs
J* 2511, izdotts no Andreja Peteja d
L'piņa par labu Emīlijai Pelēja meitai
Lap ņ — ir samaksājis viņu beidzamai
krediiorei Vecpiebalgas lauksaimnietība*
biedrības krājaizdevu sabiedrībai, bet
šīs augšā minētās obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam deļ dzē-
šanas zemei grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Valdības Vēstnesi" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
n lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

1924. g 12. aprilī. L. J* 2358.
Priekšsēdētāja v A. Veidneia.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Gustava Jāņa d. Jurke lūgumu un savu
1924. g. 8 apriļa lēmumu, paziņo, ka
Gustavs Jāņa d. Juike parādu pēc obli-
gācijas par 6000 rbļ.. apstiprinātas 1914 g.
10. jūnijā ar N° 478 uz nekustamo īpa-
šumu Vflmieras apriņķī Valtenberģu
muižas zemnieku Čukuru mājām zem
ze.i es grām reģ. Nj 499, izdotas no
Gusta a Jāņ i d. Jurke par labu Herma-
nim Endzeliram ir samaksājis viņ;s
beidzamai kreditorci Vtlmieias lauksaim-
nieku krāj aizdevu sabiediībai, — bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam deļ dzēša-
nas zemei grāmatas, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu tiesī-
bas uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,skaitot
no dienas, kad šis sludinājuma iespiests
.Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
Šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt puāda dzē-
šanu zemes grāmatas.

Rīgā, 12. aprilī 1924. g. J* 2379.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Mūru pag. valde, Valmterasapr., iz-

sludina par nederīgu noz udētu zirga
pasi, izdotu no šīs pa?, valdes 1920. g.
15. maijā zem Nr. 146 uz Skangalu

muižas valdes v.

Kazdangas pag. v Īle ar šo izsludina
par nozaudētu, kā nederigu, Latvijas
iekšzemes pasi zem Nr. 1171 uz Andreja
Kristapa d. Slepena v, izdotu no Šīs
pag, valdes 3. aug. 1921. g.

Kurmenes pag. valde, Jaunjelgavas
apr., izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, zirga pasi. izdotu no Kurme es
pag. valdes 12. oktobri 1921. g. zem
Nr. 102 uz Jāņa Mārtiņa d. Samuja v.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. tiea lik. 2011., 2014. un 2019. pp.
pamata paziņo

^
ka pec 1913 gada

5. oktobrī Rīgā mirušā tirgotāja Vil-
helma Juliusa Viltielma dēla Bressema
Ir atklāta mantojuma un uzaicina, kam
ir uz šo mantojuma, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarljiem,
lideikomiaarijiem, kreditoriem un t t.,
pieteikt iis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no G sludinājuma
iespiešanas dlenaa.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā iis tiesības zaudējuiaa.

1924. g. 12. aprilī. L J* 2041.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra A Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
ai clv. tles kārt. 1967., 3011., 3014. an
3079. p. p. pamata ataicina visas, kam
būta «i 19 maijā 1911. g miralā
Mozus Kcbler.cs atstato mantejuma
kādas tiesības, kā mantiniekiem, legt-
tarfem, lldeikomisariem, kreditoriem
o. t. i., pieteikt savas tieiībaa šai tiesai
sešu mēneša laikā skaitot no sladint-
janu iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
par spēka saadējatam.

Jel&avā, 9 ap iii 1934 g.
L. J* 540/1934 g.

P ielišs«Cēiāja vieta A laake
Sektora vietā F Rozentais.

Kārķu pagasta valde, Valkas apriņķī,
izsludina par nederīga kā nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no šis pagasta valdes
1V*"20 g. 14. jūnija zem Nr. 108, uz
Otto Grnbes vardu.

Smiltenes pag. valde izsludina par ne-
derīgu Jāņa Jāņa d Zviedris nozudušo
kāja klausības apliecība, izdotu no Lie-
pājas kājnieku pulka komandiera 21 de-
cembri 1922. g. zem Nr. 132.

Ķirbišu pagasta valde izsludina par
zudušiem un nederīgiem pilsoņa Artura
Pētera d. Martinsona dokumentus:
1) pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
? 8. augustā 1922. g. ar he 963/56 un
2) kara atvaļinājuma apliecību, izdotu no
2. Robežsargi kājnieku pulka koman-
diera 28. lebruari 1922. g. ar J*_22967.

Sieksātes pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu nozaudēto zirgu pasi zem
X> 279, izdotu no šīs pagasta valdes
II. jūlijā 1923. g Kārlim Limbaiš.

Kauguru pagasta valde ar šo izsludina
par zudušam un tamdēļ nederīgām:
1) Latvijas iekšz. pasi zem J* li56, iz-
dotu no Kauguru pag, valdes 24. aug.
1922. g. uz Kārļa Mārtiņa d. Mauru;»

vārdu un 2) zirgu pasi zem J* 76, iz;
dotu no Kauguru pag. valdes 10. maija
j920. g. uz Jāņa Baloža vārdu.

Ārzemes.
Anglija un Krievija.

^
Lifildā, 14. aprilī. (Radio.) Šodien

Ang lijas ārlietu ministrijā atklāta augļu-
krievu konference. Padomju delegāti
ieradās slēgtos automobiļos, cieši ielenkti
no slepenpolicistiem, kuriem uzdots
padomju delegātus apsargāt. Publika
tiem nekādu sevišķu vērību nepiegrieza.
Par konferences prezidentu skaitās mi-
nistru prezidents Makdonalds, par vice-
prezidentu ārlietu ministra biedrs Arturs
Ponsonbijs. Angļu delegācijas locekļi :
Velslejs, Gregori un Omelijs no ārlietu,
Filips Snoudens no finansu, Čepmens
un Fauntens no tirdzniecības ministiijas,
un Klerks (Clark) no aizjūras tirdznie-
cības departamenta.

Krievu delegāciju vada Rakovskis:
viņas locekļi: Ļitvinovs, kurš vēl atrodas
ceļa, Tomskis, Šeinmans, Preobraženskis,
Stomanzkovs, Radenko, Žitkovs, Kutu-
zovs, Šverniks, Haidars un Aļijevs.

Konferences plenārsēdes vadīs Mak-
donalds, kurš nodomājis palikt ciešos
sakaros ari ar abām konferences komi-
tejām — politisko un ekonomisko.

Atklājot pirmo plenārsēdi, Makdonalds
apsveica padomju delegātus, kuri iera-
dušies nolūkā kopīgi ar angļiem iz-
strādāt stabilu pamatu regulārām An-
glijas un Krievijas attiecībām. Anglija
neveļas iejaukties Padomju valdības
iekšējās darīšanās, bet ja kāda valsts
stājas starptautiskos sakaros ar otru
valsti, sevišķi vēl tādos sakaros, uz
kuriem balstās tirdzniecība, kas savu-
kārt dibinās uz savstarpējas uzticības —
tad jāatrod abām pusēm pieņemama
ierīcība. Tagadējās konferences uzde-
vums — pārbaudīt pagātni, vienoties
par patreizējām attiecībām, kādas
pastāv starp abām valstīm un gādāt
par miera un abām pusēm izdevīgu
sakaru nodrošināšanu nākotnē. Taga-
dējā Anglijas valdība piegriezīs Krievijas
vajadzībām pienācīgo vērību un labprāt
atbalstīs Krievijas saimnieciskās dzīves
jaunuzbūvi. Anglijas valdības rokās
tomēr nav līdzekļu kredītiem; tie meklē-
jam^pie privātpersonām. Kamēr tautas
masās nebūs radusies uzticība, ka no-
slēgtie līgumi tiks pildīti, nekāda sav-
starpēja izpalīdzēšanās nebūs iespējama.
Visa pasaule tagad seko konferences
gaitai, lai no viņas rezultātiem taisītu
slēdzienus nevien par savām attiecībām
{>ret Krieviju, bet par šādas metodes
ietderību vispār tādu domstarpību no-
«??BBaiBBaHHaBaiHaaBaa ^H^i^H^^

vēršana, kādas konferencei jāizšķir. Ang-
lijas delegāti negrib iegūt līgumu par
tādu cenu, kādu angļu tauta atteiktos
maksāt un neprasa šādu upuri ari no
krievu delegātiem. Vienošanās jāpanāk
ārpus šādām prasībām.

Makdonaldam padomju delegācijas
vārda atbildēja Rakovskis. Pēc sēdes
Makdonalds uzaicināja padomju delegātus
pie sevis uz brokastīm. LTA.

Vācija.
B e r 1 i_ n ē, 14. aprilī. (Vblfs.) Šodien

notika Vācijas ministru kabineta un visu
federalvalstu ministru prezidentu kopīga
sēde. apspriesti visos sīkumos repara-
cijas ekspertu komiteju izstrādātie memo-
randi, pie kam panākta principiela vie-
nošanās visos svarīgākos jautājumos. Sa-
gaidāms, ka rīt ministru kabinets pie-
ņems galīgu lēmumu.

Berlinē, 14 aprilī. (Volfs.) Disel-
doriā šodien sarunās starp Rūras vācu
rūpnieku pārstāvjiem un sabiedroto
inženierkomisiju izdevies panākt sapra-
šanos visos vēl nenokārtotos jautājumos.
Līgums par līdzšinējo preču devumu tur-
pināšanu vēl divi mēnešus jau galīgi
izstrādāts un atliek vairs tikai to parak-
stīt. LTA.

Dānija.
Kopenhāgenā, 14. aprilī. Dānijas

ķēniņš uzdevis sociāldemokrātu frakcijas
vadonim Stauningam jauna kabineta sa-
stādīšanu. Staunings uzaicinājumu pie-
ņēmis.

Kopenhāgenā, 13. aprilī. (D. T. B.)
Dānijas folketinga vēlēšanās sociāldemo-
krāti ieguvuši 55 mandātus (agrāk 48),
liberāļi 45 (52), konservatīvie 55 (54),
radikāļi 20 (18) un vāci vienu mandātu.
Līdzšinējai valdības koalīcijai — libe-
rāļiem un konservatīviem — jaunajā
parlamentā pieder tikai 74 vietas, kur-
pretī opozīcija (radikāli un sociāldemo-
krāti) dabūjuši 75. LTA.

Amerika.
Ņujorkā, 13. aprilī. Savienotās

valstīs ša gada marta mēnesī caurmērā
katru dienu nozagti 109automobiļi. LTA.

Grieķija.
Atēnās, 13. aprilī. (Reiters.) Grie-

ķijas valdība devusi rīkojumu apcietināt
18 augstākus armijas un flotes virs-

niekus ; viņus apvaino, ka tie piedalī-
jušies rojalistu sazvērestībā, kuras nolūks
bijis gāzt republikānisko valdību.

Ziema nebeidzas
Briselē, 14. aprilī. Beļģijā vakar

plosījās stiprs pērkoņnegaiss, savienots
ar sniegputeni. LTA.

Latvijas tuberkulozesapkarošanas
biedrība,

kā jau nosaukums to liecina, spraudusi
sev lielo un cēlo mērķi — cīnīties ar
vienu no cilvēces niknākiem ienaidnie-
kiem. Tuberkuloze, atrazdama lielā pa-
saules kara sekām izvārdzinātā un no-
mocītā tautas organismā auglīgu zemi,
izplatās bīstamos apmēros, un ir pats pē-
dējais laiks, ka visplašākās tautas masas
iepazīstas ar šīm draudošām briesmām.
Tikai ja visa tauta apzinīgi ņems dalību
cīņā pret tuberkulozi, mums būs iespē-
jams šo briesmīgo slimību ierobežot, vai
pat galīgi iznīdēt. Lai izplatītu vajadzī-
gās zināšanas par tuberkulozi masās,
Latvijas tuberkulozes apkarošanas bie-
drība grib sarīkot publiskas lekcijas, iz-
dot attiecīgus rakstus, brošūras un biļe-
tenus. Turpmākie biedrības mērķi ir —
bērnu kolonijas, sanatoriju dibināšana,
slimo aizgādniecības punktu ierīkošana
u.t.t.Tākātuberkulozeapdraudikvienubez
kārtas un nācijas izšķirības, tad ari
biedrības mērķus sekmēt ir aicināts
ikkatrs Latvijas pilsonis. Sargādams
citus, katrs sargās ari sevi un vairos līdz
ar to vispārējo veselību un labklājību.
Lai sasniegtu savus mērķus, Latvijas
tuberkulozes apkarošanas biedrībai va-
jaga plašu līdzekju. Tur jānāk pretī
visai sabiedrībai un katram jāupurē sava
artava.

Ziedojumus pieņem biedrības birojā,
pilī, no pulksten 12 līdz 2.

Pateicība.
Latvijas tuberkulozes apkapšanas bie-

drība izsaka vissirsnīgāko pateicību pir-
majam ziedotājam Valsts Prezidentam
J. Čakstes kungam par ziedotiem
10.000 rubļiem.

Kursi
Rīgas biržā, 1934. gada 1S. aprīli.

100 Latvijas rbļ. 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angjn r-āidņa 22,37 — 22,59
100 Francijas franki .... 30,85 — 31 75
100 Beļģijas franki 28,15 — 2695
W0 Šveices franki 9025 — 9161
100 Itālijas Uri 22 65 — 23,35
100 Zviedrijas kronas . . . . 135,75 — 137,80
100 Norvēģijas kronas . . 70 25 — 72^5
100 Dānijas kronas . . 81,10 — 86,65
1C0 čechoskvaku krenaa . . 15 05—15,70
100 Holandes guldeņi 191,15 — 19405
1 biljona Vācijas marka . . . 1. 1,50
100 Somijaa markaa . . . 12,70— 13,20
100 Igaunijas markas .... 1,34— 1 afl
10,000 Polijaa markas . ... 0,01
100 Uetuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievija, .«draba}^

^
1.70}p„ , ^

SSSR cervoņeca 26.40 — 27JO
5°/o neatkarības aizņemama . i, 2,1o
6°/o Zemes banka ķīla simes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijaa komisijas
priekšsēdētājs J. Skujenieks.

Zvērināta biržas māklera Th. Šummers.

Rīgas osta ienākuši kuģi.
14. aprilī.

Biruta, latviešu tvaikonis, 1879 reģ ton. brutto. no
Roterdamas ar oglēm.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
11. aprilī.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
no Klaipēdas ar jauktu lādiņu.

Rhone, dāņu tvaikonis, 10fc4 reģ. ion. brutto, no
Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

Daugava, latviešu tvaikonis, 1428 reģ. ton. bititlo,
no Anfverpenes ar fosfātu

Elizabeth, vācu tvaikonis, 585 reģ. ton. brutto, no
Stokholmas ar balastu.

Varonis, latviešu velkonis, 250 reģ. ton. brutto, no
Akme jraga.

L. O 23, latviešu prāmis, 300 reģ. ton. brutto, no
Akmeņraga tukšā.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
11. aprīli.

Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, uz Klai-
pēdu ar jauktu lādiņu.

Nordland, vācu tvaikonis . 941 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar kokiem.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar jauktu lādiņu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
11 aprīlī.

Siegfried, vācu tvaikonis, i62,94 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Edmee, angļu tvaikonis, 6l8,0 leģ. ton. brutto.
no Rēveles ar gabalu precēm.

Jegersborg, dāņu tvauonis, 1254 reģ. ton. brutto,
no fielziņforsas ar balastu.

Milton Star, angļu tvaikonis, 3071,24 rfģ. ton.
brutto, no Bremen^fenas ar s.ald. gaļu.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
11. aprīlī.

Austra, latviešu velkonis. 84,59 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju tukšā

Gunhild dāņu tvaikonis, 1142,48 reģ. ton. brutto,
uz Aberdieni ar propsu.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Otrdien, 15. aprilī,

pulksten 5 pec pusdienas kareivju
izrādē Raiņa populārā traģēdija
.Jāzeps un viņa brāļi". Treš-
dien, 16. aprilī, vēlreizēja mākslinieces
Lilijas Stengel viesošanās Oskara
Uailda traģikomēdijā «Lēdijas Uin-
dermir vēdeklis". Tādā kārtā
publika vēlreiz dabūs, noskatīties inte-
resanto lugu un spēli. Ceturtdien,
17. aprilī, pulksten 7 vakarā pirmo reizi
angļu slavenā dzejnieka B a i r o n a
piemiņas izrādē misterija„K ains"
Kristapa Lindes režijā, A. Cimermaņa
jaunā dekoratīvā inscenējumā. Kaina
loma iedalīta diviem tēlotājiem — Teo-
doram Lācim un Jānim Lejiņam, tā ka
skatītāji dabūs redzēt to divos atveido-
jumos. — Sagatavošanā vēl Zeltmata
teiksmu pasaka „A rāj dēls", kuru
pirmo reizi izrādīs 1. svētkos.

Literatūra.
Latviešu lietišķās mākslas izstā-

des katalogs >fe 6.-27. aprilī 1924. g-
Valsts mākslas muzeja telpas Rīgas pilī.

Redaktors: M. Ārons.



Iekšlietu mīnlstrUal
b iesnieguši lāgamu dēļ uzvārdu
aicinās apakšā minētie Latvijas
paasajā:

1) O 8 11 ī t s . Andrejs, dzivojoia
Takuoa tpriņķi, Rentes nagistā,
Vīnšenku mazināja te 86, kuri
vēa» ssukfes uzvārdā — .Vllals'.

2) Kiaule, ari Kratae, Oeorgs ar
alevu Anna meitām Ladļa an
Mildu, dēla Mārtiņa ua :edē]a sieva
MUlo, diivojoš Ventspils apriņķī,
Ugā es pagatii. Novadniekos, kop
vēlat saukties uz vārdā — .Kraus**.

3) Kraule, ai. Kraa>e, Johins Czīv.
Ventspi s apiijķī, Ugāles pagūti,
Novadniekos, kcfš vēlas saukties
uzvārdā — .Kraus*'.

4) Švede-Orīnbergs, Kārlis ar
aieva Anna aa dēla Jāni, dzīvojoši
Taisa apriņķī, Nuraui" 's pagastā,
Mūrtiekos, kari vēlas saukt ea uz-
vārdā — .Grlnbaras*.

5) Man li, Alfons ar sievu Veroniku,
dzīvojoši Rīgā. Biivības Ielā te 77,
dz. 1, kuri vēlas saukties uzvārdā
— .Madars*.

6) Glrsa, Itaks ar sieva Natāliju,
dzīvojoši s'acija Rēzekne I, kop
vēlas saiktici uzvārda — ,Gur
satovs*.

Varbūtēji ieblldami pret pievesto
lūguma Ievērošana paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēneša laiki, no
šā sludinājuma publicēšanas dienas
kaitot; pretējā gadījuma, pec minēta

termiņa no tecēta aaa, lūgumi tika
izpildīti.

( Ogā, 27. martā 1924. g. J* 32774/V
Administratīva departamenta

vice-dlrekto's A. Zlepnieks.
Nodaļas vadītājs J. Silbrledia.

shs sanītītai m. ta. tinu uiitin
paziņo, ka 26. aprīli 1924. », pulksten
9 rītā, Rīga, Pc lockaa ielā te 1, pi r d o
II. torgos Fr dtichi Totstera kustam»
manta, sastāvošu ao mēbelēm un no-
vērtētu par La 460.

Īsziņāt sarakstu, novērtējumu, kā ari
īpakatit pārdodamo mantu varēs pārdo-
l*n«« dieni ua vietas.

Rīgā, 14. aprlī 1924. g.
Tiesu pristavs J. Grinlelds.

Rīgas apgabali 3. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 29 aorilT 1974 g., pulksten
9 rītā. Rīsa. Kr. B-rrna ielā te 36,
dz 22, otrrelztji ūtrupē pirdoa
ladr. tronber<a kaitamo mantu, aa-
. tāvošo no mēbelēm, ua novērtētu par
La 752

Issināt sarakstu, novērtēju nu. kā ari
īpakatit pārdodamo manta varēs pi>
losanas dieni ua vietas.

Tiesa prbtsvs J. Orlnlelds.

Kiias iimm 3. Ir. Una. prīstin
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā te 1, paziņo:

1) ka Moteļi Meilscha no S.'oma
Vesteimaņa prasības apmierināšanai pēc
Rigas ap, abaltiesas I. civilnodejaa spre-
dama, 17 novembri 1922. g. no Andreja
Dombrovska par 423830 rbļ 18 kap.
ar &>j» no 405CO ir|., no 27. aprija
1922 g., 19. lulllfl 1924.g. pīkst 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodsjas sēžu
galē dz publiskiem torgiem pārdos
Audrejim Dombrovak m piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
m. Libānas ielā M 15, 3. hipot. iecirknī
ar zemeagiāmatu reģistra I* 2428
igrupā 47, gunis te ! •), un sastāv no
zemei gabala, platiba 1,97 kv. meti =
263 kv. asim ar uz viņa escšāan ēkām

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvēi tēts par 880,000rbļ.=La 17.000;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgtūtināts ar hip. parādiem par
92,7i 8 rbj;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalība ņemt, jāiemaksā zalogi —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas ua
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamu
īpašuma; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu
nodaļa.

Personām, kurām ir kādas tiesībaa uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 8. civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 14. aprilī 1924. g.
Tiesas pristavs J. O r i n I e I d s.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgaoalt. III. civilnodaļa,
saskaņā ai dv. prce. lik. 1958. p. ?
šo «slņo, ka 23 aprīli 1924. «.,
minētās nodaļas atklāta tiusas lādē
no*.»'*. !836. g. 25. februāri mirušās
Lim āžos mājsaimnieces atraitnei Annas
Jēkaba meitas Rod z ī t, dzim. Zosting,
aotaiielo «stamenta.

«Kā, 12. aprilī 1924. g. L. J* 2383.
Priekšsed. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 10. aprilī

a; stiprinājis:
„Rīgas ēvelētavas akc. sabiedr."
(Rīga flooring Companv Ltd.)
statūtus, kūtis mēiķis Ir leļļu', atjaunot,
uzturēt un paplašināt komanditsabie-
drībsi .Krievijas ēvelētavas H. Moxh
un Ko.* piederošo un Rīgā, I jpus
Cemestlabrikss, pie Voleimsižss atro-
došos fabrika un rcžot dažādas koku
Izi rādījumus

Sibiedrības dibinātāji:
1) Latv. oils. Vlih Ims Reimers, dz.

Rīgā, Šķūņu ielā te 22.
2) Latv. mis. Aartlus Zeebergs, dz.

Rīgā, Biīvihas bu v. Ns 2/4.
3) Latv. pils. Jānis Zeebergs, dz. Rīgā,

Jēkaba ieī M 20/27.
4) Noivģijas pavalstn Helnrlka L

Morchj, dz Rīga, Valdemāra Ielā 3i.
5) Hoil'nies pavals n. Johannes Miin-

niighofs, dt. R ga, Smilšu Iela te 4.
Sibiednbai pamatnapiials Ls 400.000,

sadalās 800 akc jās, pa Ls 500 katra.
Valdes sēd-k'ii atrodas Rīgā

Piiekšileka pal. V. G » i I ī t s.
Re Identi R. Bērziņš.

Kigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
«aa>«ņi ai dv. proc. Ua. 1958. p. ai <
paaifo, ka 23. aprīli 1924 g. sal-
aulās loSaļai »'ki*tā Usaaa aādr
aolaala 1918. < 18. Ubraatī, Rīgā mirušā
Jankeļa Mendeļa d. Zllbermaņa
aotaiielo testamentu.

Bjgā. 12. apiilī 1924. g. L. M 2467.
Prlekšsēdēt. v. A. V e 1 d n e i a.

Sekretārs A. Kalve.

mc uBii.itiB.j i. ik. ori jmnm
atloc, ka 26 aprīli 1924. t., pulksten

9 rītā. Rīgā V'ļņu ielā te 1, piidoa
Latvijas a||u ua patrolslas sablcdr.
ku'.timo msntu, tastāv šu no aaši..u
eļļai, un novērtētu par 16,000 rbļ.

unilnāt sarakstu, novērtējamu ki ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dieni uz vietas.

Rīgā, 10. aprīli 1924 g.
Tiesu pristavs V i 1 d a a s.

Hf» INaattJnCIal 1. IfL tltUIpTlltiTI
oasfņo, ka 23. aprīli 1924 8- pulksten
9 riti, Rigi. Aspaz ja» balv te 4 . dz 7,
plrdoi Laliera Celtllna kustamo
mantu, aartāvofa no mihago-.ijaa koki
tatleltes an spoguļa scapja an novērtētu
pai 30X03 ibļ

tas-uit sarakstu, nevērtējamu, ki ari
apakatft pārdodamo maora varas pat-
lasāma ostai us vistas.

Tiesu prlstav» Vlidm.

mwm^\.^L^f!aan
[?to, ka 23 un 28. aprilī 1924. g.
puikften 10 riti, Rigi, Kaļķa ielā te 17,
veikali, pildos Dāvids K s n t e t a
kustamo mantu, sastāvoša no IU<-el ta,
plīša un t t, novērtētu par 50 550 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējuma, *& ail
apskatīt pārdodamo raantu varēs par-
(*o<saas dieni us vietas.

R ga, 10. aprīli 1924 g.
Tiesu pi.jtavi VI Īd aut.

Liepājus-Aizputes dzelzs-
ceļa valde

paziņo, ka uz 1924 s 9. maiju, pulkst
6 pēc puslienai, valdes telpēa, Li-paji,
Preču teli te 2. tiek sasaukta

arkSrtēja pilna

akcionāru sapulce.
Akdju īpašniekiem, kuri vēlas pieda-

līties pllsi sapulce, jāiesniedz valdei,
personīgi vai caur saviem ar vajadzīgām
pilnvarām rpgāditiem pilnvarniekiem,
ne vēlāk kā līdz 25. aprīlim Ieskaitot,
viņiem piederošāa sabiedrības akciju,
Latvijas bankas, viņas nodaļu un prlvat
kredītiestāžu, kops darbojas uz noteikta
kārtā apstiprinātu statūtu pamata, ap-
liecības vai ķīļu zīmes par to, ka akcijas
atrodaa pie viņiem uzglabāšana vai kā
drošība un netika izdotai agrāk, ka
diena pec pilnās sapulces. Apliecības
un ķīļu zīmes jābūt atzīmētiem akciju
numuriem. Iesniegtās akcijas uzglabā
valdē un viņas tiek atdotaa, sākot ar
dienu pēc pilnās sapulces par viņām
izdoto kvīšu uzrādītājiem.

33 ua 45. statūtu psragrafoa minētās
pimvaias, kuras dod tiesība piedalīties
apspriešinia un balsot sapulcē, tiek pie-
ņemtas 1 dz 6. maijam, valdes telpai,
Liepāji, Prečj ielā Ns 2, katru dienu,
izņemot svētdienas un svinsmai dienas,
no pulksten 10 līdz 1 dieni.

Dienas kāitiba:
1) Sabiedrībaa akciju un obligāciju

kapitāli palielini šina.
2) Dzelzsceļa ttļākt&ve.
3) Jautājams par taļakbu.-es projekta

līdz Saldum un lidz Kuldīgai reali-
zēšanu.

4) Jautājams par dzelzsceļa taļskbnvi
no Saldua Jelgavas viizienš.

5) Statūta grozīšana. 1
6) Tekoši jautājumi.

Osdijumā, ja oz pilno sapulci netiki
sit teiktas akcijas vai neierastos akcio -a i
vai viņu pilnvarnieki sapalce vajadzīgā
skaitā, valde noteiks termiņu

otrai pilnai akiionsiu sapulcei
uz 1924. s. 23. maiju, pulksten 6 pēc
pusdienas, tanīs pašās telpās ar to pašu
dienas kārtība, kora tūi tad katrā ziņā
pilntiesīga, neskatoties uz kapitāla ap-
mēru, kurš tiek reprezentēts caur uz
sapulci leradulatnles akcionāriem.

Akcijas otrai pilnai sapulcei būs jā
piete'c līdz 16. maijam un piltvcras jā-
iesniedz līdz 20. maijam valdē, katru
dienu no pulksten 10 līdz 1 dienā

Liepājā, 4. aprilī 1924. g. Valda.

UiK UltkililH. 11.lK.tlBiiirtitni
V PoZailskis paaiņo, ka 28 aprīli
1924. «., pulksten 10 rīti, Rigi, Raiņa
buv. te S, dz. 8, pāidoa V Ihelma
Maketa kustamo mantu, sastāvošu ao
mēbelēm, traakiem un cit, un novērtētu
pat Ls 414.40.

Issināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
īpakatit pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas diena ua vietas.

Tiesaa pristavs V. PoZariakls.

ļ Otu lestflžn ilūdtofljflffllļ
Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks

ar šo dara zināma ka 23. aprīli 1974 j„
pulkstea 10 no rīta, Krišjāņa Barona
Ielā te 136,

pārdos vairāksolīšanā
matalapitradSJ. sablsdrlbal ,.Stars "
piedeioto apr-.ksti o vienu kombinēta
šķēres štanci te 44819, novērtētu par
Ls 42618, dēļ apdrošināšanas naudu
jauda dzēšanai, saskaņa ar Latviju
apdrošināšanas sabiedriaaa pret strād-
nieku nela mes gadījumiem p. g. 8 dec.
rakita Nš 5655.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
minē'i dieni no tīta.

Priekšnieks (parskits)
Daibvedis (paraksta).

Rīgas 10. policijas iecirkņa
priekšnieks

patin", ka ceturtdien, 24 aprīli
1924. i., pulkite.i 10 rīta, Oikaru
ielā Ml, 2

tik! paltis vairāksolīšanā
pilsonim Jā ītm Bērziņam piederolais
knitams īpalunu:

I) Viena urbjsms majim pilnā kārtībā
priekš n etala Buck'on un Ko firmas.

Apraks ītā maliņa novērtēta par
«07 Ls 25 sant. (3 rtj. darba impektota
raksti no 25. septembra 1923. g.,
te 61075 un 2. aprīļa 1924. g
)* 653*8).

Ja 24. aprīli izpārdošana nenotiktu
zemai lolištnat vai aoiitāja 'rūķa-**
dēļ, tad izpārdošana notiks 8 maiji
1924. g., pultsten 10 rīts, no 1 lata.

Rīgas 10. lecrkņa pclici,ai
pre'tin. v eti, viņa palīgs (psrakttt).

Liepājai-Aizņiife. dzelzicija valde
paz.ņi, ka

giloaatlitsaplte
tiek tasaokta uz 9. maiju i. 8. pulkst
5 pēc pusdienas, valde, telpas . Licpā . ā,
Preču ielā t6 2.

Akciju īpašniekiem, kuri \ēlas ple-
da 'īties pilnā sacu'cē, |a einiedz valdei,
peison gi vai caur saviem ar vajadzīgam
piln aram apgā<?āt.em pilnvarniekiem,
ne vēlāk ka iidz 25 apri m š g. ieskaitot ,
vņlem pie leniās sa Iedribas akcijai,
Latvijas bankas, viņas nod-ļu an piivīt
ktedi eatežu, kuras darbojss uz noteiktā
kailā apstiprinātu atstato pama'a, aplie-
cības vai iļiiu zīmes par to, ka akellas
atrodas pie viņiem «zglabāšsnā vai kā
drošība un netiks izdotas agrāk, kā dienu
pēc pilnai apaicei. Apli< c bās an ķilu
>imēs jābūt atzīmētiem akeju numori-m.
Iesniegtas akcijas uzglabā va dē un viņas
tiek atdotas, sākot ar dienu pēc pilnās
sapilces, par viņām Isdoto kvīšu uzrā-
dītājiem.

33. un 45 statūta paragraioi minētās
pilnvaras, kūpas dod tlesiau riedalīties
apiprlefanis un balsot sapulcē, tina pie-
ņemtas 1 dz 6. maijam š. g„ valdes
telpās, Liepājā, Preču ielā H 2, kara
dietu, izņemot svētdienas un avīn mās
d enss, no pulkst. 10—1 dieni.

Dianas kārtība
1) Revīzijas komisijas slēdziena no-

klausīšana pir valdes iesniegto
gada pārskata un bilanci pat 1923. g.
ua lēmumi (ar šo slēdzienu un
pat citiem no gada pīnkata is-
tekošiem jautājumiem.

2) Valdes direktora un viņu kandidātu
vīlē a a.

Oidijumi, ja uz sasaukto pilns sa-
pulci neti s neteiktas akcijas vai ne-
iet stOi a Cii n in ai v ņa piln'rrneki
ap jkē vajadzī tā aka tā, v Ide roteika

termiņa

otrai ņloai aMonan sapīksi
uz 23. mailu i. s., pulkst. 5 pēc pusd.
tanīi paiās telpās, ar to paša dienai
kārtību, kapa būs tad katri ziņā piln-
tiesīga, neskatoties us kapitāla apmēra,
kur» tiek r prezentēts caur us sapalc,
ieradošamiei akcionāriem.

Akcijas būs jfpieteic lid ': '6 rraijsra
i. 9. un pilnvara» jāiesniedz līdz
20. maijam i. «, valdē katru dienu no
pulkst 19 līdz 1 dienā i

Uepijš, 4. apn.ī 1924 g. Valde,
latpiasis VrdatT&iMt^āllL

Akc. aab. alus f ar tav*
,GUST. KUNTCENDORFF'

liārtējo pilno sapulce
cetuitviien, 1>. maija 1924 g.,
palksten 8 vtkari, valdei telpās, Matīsa
iela i* 8.

Dienas kirtiba:
1) Direkcijas ziņojams par 1923 dar-

bības g. un skaidrai peļņas izdalīšana.
2i Revzijai komisijas ziņojami.
3) Velēšanas.
4) Ptiekšlkumi un paiijojumi.

Direkcija.

L-tviešu ār.-tu biedri as

oilna samilce
o rd en, 29. aorlll 1924 8. P' Us'en
7* 2 vakarā, L. U. zo ārsm ecibai losti-
tata klausi ava, Sabu Ielā hfe 9

Dienas kārtīoa:
Orozīta atstatu pieņems na.
V's s .Ij; u! rziicina cdrtiāct

_J_ Valda.

Krāslavas rrivpratlgo iioao dzēsēia biedrības

biedru pilna saputo
notiks 22. aprlī š. g, pulkst. 3/» d,
Krāslavas ugunsdzēsēju telpās.

Dienas kārtība:
1) Krāslavas brīvprātīgo ugajisd»ēs*jaj

biedrības tagadējo itatatu pārrrģis re-
šana tz Vislatvijas ugunsdzēse .u
b'edrīb» notmalstatat'em.

2) Gada pārskati par 1923 g. pieņēmi.
Gidījimā ja šinī sapulcē neieradīsies

llkimīgs biedru skaits, tad nāl o a pilna
sapulca netiks 27. aprīli s s, pulkst.
5 pēc pusdienas un skaitīsies pilntiesīga
pie katra biedru skaita.

Krāslavā, 11. aprilī 1924. g.
Volde

Rīgas kam apriņķa priekšnieks Izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem te 34839, izdotu 18. j -IU«
1921. g. no Rīgas kara apriņķa piieki-
nieka uz Os ara Jullusa d. Sceno-
v i t c vārdu.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīga nozaudē-.o kara-
klauaibas izpildīšanas apliecību srm
te 3603, izdota no 8 Daugavpils kājn.
polka komrnd jūlija 1922 g. az kar.
Hesela Joseļa d S m u i g o n a vār tu.

Alūksnes virsmežniecība

pārdos mutiskos torsos
15. maiji $. fl.» pulkst. 12 dienā, Alūksnē, Alūksnes pag sta

va'des telpās,

g- liiķn iet. meža. 2290 min. vēla gāstss di lanstus U.
sadalītas 7 tor^u vienībās un novettētos pai Ls 28:6 67 (t. i ar 40 °/o tek* s
jaiem nājuoau).

Tuvākas ziņa» vi»me?n:ecibaa ka'c ejā un pie Alav ķa iec. meJžiņs. Vra-
me?n>cība patur sev tiesības iz.Iu i ātīs uz torgiem v.erribai neņemt no torgi at
pēc saviem ietkatiem.

Asvīķos, II. aprlī 1921 g. >» 53.
AfOkiiios vlrtmcinleclba.

Šoseju un zemeiceļu valde
26. apriti i. a, pulksten 10 rīt i, izdot rakāt skfl ua muti .ka salai sacans'bS

(bez pēciacensības) mazakprasltāj em

Rijas Daugavas vecā tolzsla iznesta posma aljanošano.
Drcšības nandi Ls J0D0.— Tuvākas ziņas Oogo]u ielā >• 3, istabā 403,

no pulksten 10—14.

Jūrniecības departaments
izdoi mazflkirastllem Het* sacen«ībā 3. maijā i g, puikitei 12 d enā,

nojūma būvi Rīgas muitas dārza l jas gali.
Apbāvea laukumi 2 60 kv. mtr. Drošības nauda Ls 3000 - Tuvāki

paskaldroiumi techslski daļa Rigi, Valdemāra ielā Ht i-i, katru darba dienu no
ulksten 10—13. 2

Pārdaugavas iedzīuoioju leuērltml.
R'gas pllsitas uzņēmumu valda uraicina Pārdaugavu iedzīvotājus ole

ūdens patērēšanas ievērot visi ela o taupību jo pils tai pašlaik iespēj ims \ ie-
gādāt Pārdaugavas iedzīvotājiem ikdienas tikai aprobežotu ūd-ns daudzumu.

Piga» pili*tas uzņēmumu valda.

Ventspils ostas valde
izdos 24. aprīli 1924. gada

slēgtos torsos
iiitāiii

Užavas bSkas Jaunbūves
un dzīvojamās ēkas ka-
pitāla remonta darbus.

Tuvākas ziņas Ventspils oataa va'dē,
sa'ot no 14. aprija 1924. s. no pulkst.
9 līdz 3 katra dienu.

1 Cstas moļafe.

Liepfijūs ostos uolde
talņo, ka 26 aprīli 1924 g„ pul sten
12 dienā, ostas valdes l anciejā, dienvid-
vakara o tas malā

vaiiilājii
tiks iznomātas pārcelšanas
tiesības pār Liepājas ostu.
Ar noteikumiem var iepazīties os'ai

valdes kancleja Ikdienas no 9—15.
Priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Dažādi sbdfsājn^i.

Rīga. kalpotāja arteļa jlipr»"

pilna biedrii sapulce
liek izsaukta svētd'en, 27. aprīli i. g„
pulks'en 10 rifā, lielā Zirgu l-li Nš 17,
aiteļi audējai te'pāi ar srk šī

dimas kārtību:
1) S pu'ces dubinieku vēlēšana.
2) N:<u*tamo īpašumu nokāttošana.
3) Statūtu papil linālana.
4i I ķš'ji! darbības kārtības not. apstipr.
5) v/alces Ziņojami.
6) Belru pr ekšl kurni un iūruni.

Priei<šUk-ml un lūgumi if sni-dz valdei
IHz 25. »prll m «. «z. Valda. Karo ministrijas Galvenā Staba

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās
Maksā: bez piesūtīšanas Ls 0,50,

ai piesūtīšanu , 0,67.
Dabūjama

Valsts tipogrāfijā, pili
1. Istabfi, kur arī vienīgi jāgriežas ar

-pieprasījumiem.

NaKMM*8C3« :9A£ri
Otrdlan 15 eprllf out*--,»en 5 p. pusd :

Ka ei ji l-rā I»:
? 7āzep$ un Tina brāļi'-
Trstdian 16 aorll', p*lKsten 7 vnkaiš-

Llliit S eng«i » eiošanās
..Scdtjas Ifindermir

cedeš^Iis .
Ca urrdlen, »7 apnt p»l«s en 7 va<

Pirmo icui .Jiains' .Srirrns rlft r-

Kooperatīva ..DZELZSCEĻHIEKS "
Rīgas noda|as

pilnvarnieku vēlēšanas
notiks 18. aprilī no 11. lidz 18 tn
19. aprilī no 10. li Iz 15. Avotu ielā

te 4.
Kandidātu saraksti (8 rilivarniek! ua

8 vietnieki) iesniedzami G-lvenai valdei
līdz 17. aprllm 1924. £., pulksten 1S
vaktrā. Sr rakstus var iemiegt Sntlksmes
darbinieku organizācijas vai katri 15 p lo-
tiesigi kooperatīva biedri. Līdz ai at-
rakstu jāiesniedz kandidātu pilntiesīgo.
biedru paraksti par vēlšianos bilctēties.

Velē Ja ies, vienkāršas majoritātes pēc
grrzimiem sarakstien. Tuvākas ziņas
V'ldē, Avota ie ā Ns 4.

<3el en8 vaid».
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