
Iz kara ministra pavēles N° 27.

Lēmums Cēsu pilsētas sieviešu neo-
ģimnāzijas lietā.

Latvijas bankas ziņojums.
Maksājumu tariis par darbiem, kurus

izpilda Daugavpils muitas artelis
Daugavpils muitas rajonā.

Valdības rīkojumi un pavēles

Iz kara ministra pavēles Nr. 27.
Rīgā, 1924. g. 7. jūlijā.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

1. Atsevišķā šīs pavēles pielikumā
izsludinu manis apstiprinātos« Noteikumus
par kara politechniskiem kur-
siem pie universitātes".

2. bajos kursos šogad atjauju uzņemt
Kara būvniecības nozarē . . 5 virsniekus
Kara saimniecības (inten-

tendantu) nozarē 3 „
Auto-artilerijas nozarē. ... 3 „
Aviācijas nozarē 3 „
Artilērijas ķimiķu nozarē . . 3 „
Elektrotechniskā nozarē ... 3 „

3. Iestāšanās pārb aīdījumus šogad no-
lieku zemāk norādītās dienās, virsnieku
kursu telpās:

Matemātikā .... 26. augustā
Fizikā un valodās . . 27. „
Ķimijā . . . . . _ . 28.
Fortifikācija un artilērijā 30. „
Pārbaudījumu komisijā, bruņošanas

pārvaldes priekšnieka pulkveža Ruškevica
vadībā, nozīmēju:

Matemātikā: Bruņošanas pārvaldes kap-
teini Pestrnalu un techniskās diviziias

staba pulkvedi-leitnantu Bergu;
Fizikā un ķimijā, kā ari valodās: bru-

ņošanas pārvaldes inženieri-techno-
logu kara ierēdni Neimani un kap-
teini Pestrnalu un kara saimniecības
pārvaldes kapteini Evalku;

Fortifikācijā: Armijas inženieri pulk-
vedi Irbi, kara būvniecības pārvaldes
priekšnieku pulkvedi Švolkovski un
sapieru bataljona komandieri pulk-
vedi Vanagu.

Artilērijā: karaskolas pulkvedi-leitnantu
Audersonu un artilērijas inspektora
štāba pulkvedi-leimantu Kuške.

4. Izņēmuma veidā šogad uzņemšanas
eksāmenos atjauju piedalīties virsniekiem,
kuri Latvijas armijā nodienējuši 2 gadus,
kā ari šoruden virsnieku kursus beidzo-
šiem virsniekiem.

5, Manis apstiprinātās iestāšanās
pārbaudījumu un kursu mācības pro-
gramas pieprasīt no bruņošanas pār-
valdes, kurai uzdodu tādas visām kara-
spēka daļām piesūtīt.

Kara ministrs pulkvedis-leitnants
Fr. Birkenšteins

Ksra ministra 1924. gada
27. pavēles 1 § pielikums.

Noteikumi
Par kara politechniskiem kursiem pie

universitātes.

1- Vispārējie noteikumi.

. ! Kara politechniskie kursi pastāv
Pie universitātes.

2- Kara politechnisko kursu uzdevums
sagatavot kara resoram vajadzīgos virs-
n iekus-specialistus ar augstāko izglītību
sekošās nozarēs: 1) kara būvinženieru,
2) auto-artilerijas, 3) aviācijas, 4) elektro-
tehniskā , 5) kara saimniecības un
6) artilerijas-kimijas.
. 3, Mācības laika ilgums: kara buv-
'«ženieru, auto-artilerijas, aviācijas, elektro-
tehniska un artilerijas-ķimijas nozares
41, kara saimniecības — 4 gadi.

4- Virsniekus pieskaita attiecīgām
universitātes fakultātēm : kara būvinže-
nieru nozares — inženieru zinātņu fa-
kultātei ; auto-artilerijas, aviācijas un
elektrotechn iskās nozarēs — mechanikas

fakultātei; kara saimniecības un artilerijas-
ķimijas nozares — ķimijas fakultātei.

5. Politechniskos kursus apmeklējošie
virsnieki iziet kursu pēc sevišķām ar
universitāti saskaņotām un kara ministra
apstiprinātām programām, kurās bez
universitātes attiecīgu fakultatu priekš-
metiem ietilpst ari speciālie militārie
priekšmeti.

6. Virsnieku uzņemšana politechni-
skos kursos notiek ik pēc diviem gadiem
un uzņemamo skaitu noteic kara mi-
nistrs.
II. Pieteikšanās, pārbaudīša-
nas un uzņemšanas kārtība.

7. Kara politechniskos kursos pieņem
visu ieroču šķiru virsniekus līdz kapteiņa
dienesta pakāpei, pēdējo ieskaitot, kuri
beiguši kara skolu pēc miera laika pro-
gramas vai virsnieka kursus, ja viņi līdz
uzņemšanai politechniskos kursos virs-
nieka dienesta pakāpē nodienējuši ne
mazāk par 3 gadiem, no tiem ne mazāk
par 2 gadiem ierindā tieši pirms uzņem-
šanas kursos un ja pēdējā gada atestā-
cija nav zemāka par labu.

8. Iestājoties jātur pārbaudījumi se-
kosos priekšmetos pēc pilna vidusskolas
kursa: 1) matemātikā (algebrā, ģeome-
trijā un trigonometrijā), 2) fizikā, 3) ķi-
mijā un 4) franču, angļu vai vācu valo-
dās : militāra satura rakstu tulkošanā un
teikumu iztirzāšanā.

Bez tam vēl pārbaudāmi : 1) virsnieki,
kufi pieteikušies uz būvinženieru nozari,
ja viņi. nav beiguši karasko,ns iT-žeiu'eru
nodaļu pēc miera laika programas, vai
izturējuši pārbaudījumus fortifikācijā pēc
minētās programas — fortifikācijā kara-
skolas inženieru nodaļas programas ap-
mērā ; 2) tie, kuri pieteikušies uz auto-
artilerijas un artilerijas-ķimijas nozarēm,
ja viņi nav beiguši karaskolas artilērijas
nodaļu pēc miera laika programas vai
artilērijas virsnieku kursus vai ari iztu-
rējuši attiecīgu pārbaudījumu, — artilē-
rijā karaskolas artilērijas nodaļas progra-
mas apmērā.

9. Uzņemšanas programas pārgrozī-
jumi izsludināmi zināšanai ne vēlāk ka
līdz uzņemšanas gada 1. janvārim.

10. Ja pārbaudījumus izturējušo skaits

pārsniedz vakanšu skaitu, tad tiesības uz
iestāšanos dod lielākais vidējais atzīmju
skaits; zināšanas tiek novērtētas pec 12
numuru sistēmas. Pie vienāda atzīmju
vidējā skaita priekšrocība uz iestāšanos
tiek dota tam, kas kalpojis tādā kara-
spēka daļā, uz kādu nozari tas ir pie-
teicies.

11. Uz politechniskiem kursiem _ su-
tami virsnieki tikai bez _ fiziskiem trūku-
miem, ar pilnīgi nebojātu veselību. Ve-
selības stāvokļa izmeklēšana izdarāma

ārstu komisijā 'pie Rīgas kara slimnicas
pirms pārbaudījumu iesākšanas un pie
pārbaudījumiem pielaižami tikai tie, kas

atzīti par pilnīgi veseliem.
12. Virsnieki, kuri pēc šiem noteiku-

miem bauda tiesības un veļas iestaties

kara politechniskos kursos, iesniedz par

to ziņojumu padotības kartība. Divizijas
komandiers vai priekšnieks ar līdzīgām
tiesībām virsnieku ziņojumus, līdz

ar dienesta gaitas sarakstu norakstiem

un pagājušā gada atestācijām no-

sūta bruņošanas pārvaldes, priekšniekam
ne vēlāk, kā līdz uzņemšanas gada
1. augustam.

13 Virsnieki, kurus bruņošanas pār-

valdes priekšnieks atzinis par pielai-

žamiem pie iestāšanas pārbaudījumiem,
komandējami bruņošanas ' pārvaldes

priekšnieka rīcībā ar tādu aprēķinu,

lai minētie virsnieki varētu ierasties uz

pārbaudījumiem noteiktā laika. Virs-

niekiem, kuu daļas atrodas ārpus Rīgas,

fzmaksi aina ceļa nauda un komandē-

juma nauda par pārbaudīšanas laiku _
Piezīme. Virsniekiem, kup pār-

baudījumus tur . otro . reizi, izmak-

sājama tikai ceļa nauda bez ko-
mandējuma naudas.

14. Pārbaudījumu komisijas sastāvu,
pārbaudījumu laiku un vietu uz bruņo-
šanas pārvaldes priekšlikumu noteic kara
ministrs.

15. Pārbaudīšanas rezultātus komi-
siļas priekšsēdētājs iesniedz bruņošanas
pārvaldes priekšniekam caurskatīšanai
un slēdzienu došanai par uzņemšanu
Savu slēdzienu par uzņemšanu bruņo-
šanas pārvaldes priekšnieks stāda priekšā
kara ministrim apstiprināšanai un uz-
ņemto virsnieku izsludināšanai pavēlē.

16. Par pārbaudījumus izturējušiem
skaitāmi tie virsnieki, kuri ieguvuši
komisijas vidējo atzīmi ne zemāku par 8,
pie kam matemātikas priekšmetos ne
mazāk kā 8 katrā un valodās ne zemāk
kā 6. Bez tam virsniekiem, kuri pie-
teikušies kara būvinženieru nozarē, at-
zīmei fortifikācijā jābūt ne mazāk par 8,
un tiem, kuri pieteikušies auto-artilerijas
un artilerijas-ķimijas nozarē, atzīmei
artilērijā ne mazāk par 8.

17. Kara politechniskos kursos uz-
ņemtie virsnieki skaitāmi ilgstošā koman-
dējumā savu karaspēka daļu un iestāžu
sarakstos, neizņemot vakanses.

18. Kara politechniskos kursus apme-

klējošie virsnieki tiek paaugstināti nā-
košās dienesta pakāpēs pēc vispārēji
pastāvošiem paaugstināšanas noteiku-
miem.

19. Algu kara politechnisko kursu
virsnieki saņem pēc karaspēka amatu sa-

mina JL2. -ijas.
20. Kara politechniskos kursus apme-

klējošie virsnieki piekomandējami bru-
ņošanas pārvaldei un tieši padoti pār
valdes techniskās daļas priekšniekam,
kuram par viņiem piešķirtas pulka ko-
mandiera tiesības.

Pēdējam piekrīt pārzināt komandēto
virsnieku dienestu un raudzīties, ka tie
kārtīgi apmeklē universitāti un līdz mā-
cības gada beigām būtu veikuši visus
pēc programas paredzētos darbus. Algu
uU visus citus uztura veidus virsnieki
saņem no. bruņošanas pārvaldes.

III. Apmācības kārtība.
21. Kara politechnisko kursu virs-

nieki, apmeklējot universitāti, tiesību
ziņa pielīdzināti universitātes brīvklau-
sītājiem.

22. Kara politechnisko kursu virs-
nieki apmācības laikā universitātē pa-
doti visiem universitātes noteikumiem
un kārtībai. .

23. Lekciju .un praktisko darba laiku
un skaitu nosaka attiecīgās fakultātes
vispārējā kārtībā. Lekcijas un praktiskie
darbi programas paredzētos priekšmetos
neiztrūkstoši jāapmeklē. Par neizpildī-
šanu virsnieki sodāmi disciplinārā kārtā,
bet atkārtošanās gadījumā vainīgie iz-
slēdzami no kara politechnisko kursu
virsnieku sarakstiem un nosūtami atpakaļ
uz viņu daļām.

24. Eksāmenus un pārbaudījumus
universitāti apmeklējošie virsnieki noliek
pēc priekšmeta noklausīšanas priekš-
meta pasniedzēja izsludinātos termiņos,
bet visus tekošā gada pārbaudījumus —
ne vēlāk, kā līdz to. septembrim.

25. Pēc pierakstīšanās uz pārbau-
dījumiem vai eksāmeniem virsniekiem
uz tiem jāierodas obligatoriski. Pēc-
eksāmeni un atkārtoti pārbaudījumi nav
pielaižami.

26. Komisijas pārbaudījumos asistē
kara ministrijas attiecīgais specialis:s pēc
bruņošanas pārvaldes priekšnieka nozī-
mējuma. Militārā asistenta neierašanās
eksāmenu neaiztur.

27. Pie programā paredzēto projektu
izstrādāšanas jāstājas tūlīt pēc attiecīgu
priekšmetu daļas noklausīšanās uz dekāna
atzīmes pamata.

28. Virsniekiem, kuriem jāklausās
vairāk fakultātēs, priekšmetu sakrišanas

gadījumā, jautājuma izšķiršanai- jāgrie-
žas pie fakultātes dekāna, ziņojot
par minētā jautājuma galīgu izšķiršanu
bruņošanas pārvaldes techniskās daļas
priekšniekam.

29. Praktisko darbu uzdevumi: zīmē-
šana un laboratorijas darbi izpildāmi
universitātes telpās.

30. Vasaras praktiskos darbus, kuri
saistīti ar universitātē pasniedzamiem
priekšmetiem, virsnieki izpilda līdz ar
universitātes studentiem vai kara mi-
nistrijas darbnicās un laboratorijās pēc
fakultātes aizrādījumiem.

31. Pēc universitātes darbības pār-
traukuma (lekciju lasīšanā, darbi labo-
ratorijās un laukā) virsniekiem jāierodas
bruņošanas pārvaldes rīcībā, kur tie
dabū mācības starplaikam piemērotus
uzdevumus.

32. Virsnieki, kuri pārbaudījumos un
eksāmenos nav dabūjuši pietiekošas at-
zīmes, vai nav laikā nodevuši praktiskos
darbus, atskaitāmi no kara politech-
niskiem kursiem.

Piezīme. Slimības vai citos sva-
rīgos gadījumos, uzrādot priekšnie-
cības apliecību, praktisko darbu
nodošanas laiku var atlikt, ja
priekšmeta pasniedzējs uz to rak-
stiski izteic savu piekrišanu.

33. Galīgās atzīmes par sekmēm mā-
cībās sastādās no pārbaudījumu un prak-
tisko darbu atzīmēm pēc universitātē pie-
ņemtās kārtības.

34. Kara politechnisko kursu virs-
niekiem, kuri apmeklē universitāti, ir
tiesības izlietot visus mācības līdzekļus,
kuri pieejami universitātes studentiem ;
pārējo iegūšanai kara ministrija var at-
vēlēt sevišķas sumas, kuras bruņošanas
pārvalde izlieto, ievērojot attiecīgās fa-
kultātes aizrādījumus, un iegādātos lī-
dzekļus ieskaita pārvaldes techniskās da-
ļas bibliotēkā.

35. Virsniekiem aizliegts piedalīties
universitātes studentu dzīvē, organizāci-
jās un tādu vēlēšanās.

36. Kara ministrija neceļ iebildumus,
ja virsnieki iziet citus viņiem neobliga-
toriskus universitātes priekšmetus.

37. Par katru kapi politechnisko kur-
sos pavadīto gadu virsniekiem jānodien
kara resorā l2, gada, pie kam 6 mēnešu
un ilgāks laiks skaitāms par pilnu gadu,
bet mazāks par 6 mēnešiem nav ņemams
vērā.

Lēmums Nr. A 1723.
1924. g. 16. jūlijā.

Saskaņā ar valsts kontroles piekrišanu
atļauju ievietot par brīvu, ar apgaismo
sanu un apkurināšanu, ar š. g. 1. au
gūstu Cēsu pihēlas sieviešu neoģini
naziju 8 klašu sastāvā valsts vidusskola
telpās Bērzainē pie Cēsīm.

Izglītīoas ministra biedrs
S. Jaudzems.

Skolu departamenta direktora
palīgs P. Z ā 1 ī t s.

Latvijas bankas ziņojums.
Uz bankas statūtu 47. panta pamata

ziņojam vispārībai, ka grozot un papil-
dinot savu 1923. g. 8. novembra „Val-
dības Vēstneša" ^43. numurā iespiesto
ziņojumu^ Latvijas bankas padome pie-
ņēmusi un finansu ministrs apstiprinājis
sekošu bankas dokumentu un korespon-
dences parakstīšanas kārtību, kura stājas
spēkā ar šo dienu.

I. Centrālē un n od alās ar pil-
nām banku operācijām.

1. Bankai saistoši visi dokumenti un
korespondence, ja tos parakstījuši divi
direktori, vai viens direktors un viens
pilnvarotais ar pirmā vai.otrā paraksta
tiesībām

2. Iekšzemes apgrozībā bankas raksti
un dokumenti, ja tie nesatur no bankas

Maksa pai .Valdībai Vēatntai* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspodioljā:

pai 1 mēnesi .1 lati 50 sant.
Piesūtot mfijfi un pa pastu:

Par I mēnesi 1 lata 80 «ant
par atsevišķu numuru: saņemot|

ekspedīcijā — . 6 ,
Pie atkalpārdevējiem — . 7 m

Latvijas valdības m% ofklsSs laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ^*^M^J svētdiena*un avētkudianae

Redakcija:
#^^^1^^^^^

Kantori

» un
ekspedīcija

:
Rīgā, pili tt 3. Tel.Ni9-89

^^^^^^^^^ Rīgā, pili Ml. Tel.*fe9-57
Kuaas stvndas ao 11—12 H-,^rf^&^y Atvērts ao pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu plūdinājumi līdz 30 vien-

slejigam rindiņām 3 lat. 60 sant
par katra tālāku rindiņu . . — ..

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu . . — , 20 .



izejošus rīkojumus par izmaksām, vēr-
tību izsniegšanu, pienākumu un saistību
uzņemšanos vai tiesību atdošanu —
saistoši bankai ar divu pilnvaroto pa-
rakstiem.

3. Kvitēs ir saistošas, ja tās pa-
rakstījuši :

a) par naudas sumu saņemšanu — divi
pilnvarotie un kasiers ;

b) par vērtību saņemšanu — divi
pilnvarotie.

4. Ierakstījumi klientu speciālo tekošo
rēķinu, tekošo rēķintf un beztermiņu no-
guldījumu grāmatiņās parakstāmi no viena
pilnvarotā un attiecīgās operatīvās daļas
grāmatveža.

5. Kvītes par valsts sumu saņemšanu
paraksta grāmatvedis un kasiers.
II. Nodaļās ar aprobežotām

banku operācijām.
6. Visus dokumentus un korespon-

denci paraksta nodaļas priekšnieks un
grāmatvedis vai viņu vietu izpildošas
personas.

7. Kvītes par valsts sumu saņemšanu
paraksta grāmatvedis un kasiers.

Rīgā, 1924. g. 16. jūlijā.
Padomes priekšsēdētājs

Ring.Ka1 ni n g s.
Galvenais direktors Šv e d e.

Taksi apstiprinu
Ievest dzīvē no 1. augusta 1&24. g

1924. g. 8. jūlijā
J. Blumber gs.

Maksājumu tarifs par darbiem,
kurus izpilda Daugavpils muitas
artelis Daugavpils muitas rajonā.
I. Par preču saņemšanu no ores ar no-
gādāšanu un ievietošanu noliktavās, pa-
grabā jeb rajonā, preču izpakošanu pie
pārbaudīšanas, atpakaļ iepakošanu pēc
apskatīšanas un preces izdošanu no mi-
nētām vietām uz vezumiem, neieskaitot

svēršanu, maksājams:
Ievedmuitas §§ p. p. un piezīmes:

§ 1 0,20
§ 2 0,20
§ 3 0,20
§ 4 .... 0,20
§ 5 0,30
§ 6 p. 1, 2, 4, 5 0,30

p. 3 0,40
§ 7 0,30
§ 9 0,40
§10 0,30
§ 1L 0,30
§ 12 p. 1 0,25

p. 2 0,40
§13 0,75
§ 14 p. 1 0,40

p. 2 0,60
§ 15 p. 1, 2 0,75

p. 3 0,30
§16 0,30
§17 0,30
§ 18 p. 1 0,25

p. 2 0,30
§19 0,30
§20 0,40
§ 21 p. 1 0,30

p. 2, 3 0,60
§ 22 kastēs 0,22

maisos 0,20
§23 0,30
§24 1,00

kakao pulveris 0,60
§25 0,50
§26 0,25
§ 27 p. 1 0,35

p. 2 0,70
§ 28 p. 1 0,35

p. 2 0,70
§ 29 p. 1 0,35

p. 2 0,70
§ 31 p. 1. . . ; 0,35

p. 2 0,40
§32 0,40
§ 33 a, c 0,20

b 0,25
§34 0,30
§35 0,40
§36 0,30
§ 37 np. 1, 3, 6 0,40

4 x i muca gabalā . . 15,00
Va , ... 8,00

5 1.00
§38 1,00
§39 0,25
§ 40 zirgi gabalā 50,00

liellopi gabalā 50,00
sīklopi , 25,60
putni 10,00

§41 . 0,20
§42 0,25
§43 0,25
§44 0,20
§45 0,25

|
|

§ 46 p. 1 1,00
p. 2 0,50

§47 0,30
§48 0,30
§ 49 p. 1 0,20

p. 2. 0,30
§50 0,30
§51 0,25
§52 0,25
§53 0,25
§54 0,20
§ 55 pl, 2, 4 0,50

p. 3 0,25
§ 56 p. 1, 2, 3, 5, 6 1,00

p. 4 0,30
§ 57 p. 1, 2, 3, 5 0,60

p. 4, 6, 7 0,30
§ 58 0,20
§59 0,20
§60 0,25
§ 61 p. 1, 2, 3 0,25

p. 4, 5 0,50
§ 62 p. 1, 2, 3, 4 0,25

dzīvi stādi 0,40
p. 5, 6 0,50

§63 0,25
§ 64 p. 1, 2, 3 0,30

p. 4 0,20
§65 0,20
§66 0,20
§67 2,00
§68 0,80
§ 69 p. 1, 2, 3 0,25

p. 4 0,40
§ 70 p. 1 0,75

p. 2 0,60
p. 3 0,25

§ 71 p. 1 0,25
p 2 0,25
p. 3 0,30
p. 4, 5, 7 0,40
p. 6 0,60

§ 72 p. 1, 2, 3a, b 0,20
p. 3c 0,40

§ 73 p. 1, 2, 3 0,25
p. 4 0,30

§ 74 p. 1, 2 0,25
p. 3 0,50
p. 4 0,40

§75 0,40
§76 . 0,50
§ 77 p. 1, 2, 3, 4, 5. . . . . 0,40

p. 6. 0,30
p. 7. . 0,50

§78 0,55
§79 0,20
§80 0,20
§81 0,20
§82 0,20
§83 0,20
§84 0,20
§ 85. . . . 0,25
§86 0.25

§ 87 p. 1, 2, 3 0,30
P- 4 0,60
P- 5a 0,30
p. 5b . . . . . . . . 0,60

§ 88 p. 1, 2, 3 0,40
p. 4. . . , 0,50

§89 0,20
§90 0,20
§ 91 p. 1 0,20

P- 2, 3 0,25
§92 0,30
§93 . 0,40
§94 0,20
§95 ...... 0,40
§96 0,20
§97 0,25
§98 0,25
§ 99. . .." o,50
§ 100 0,50
§ 101 0,20
§ 102 0,25
§ 103 0,20
§ 104 o,25
§ 105 o,20
§ 106 0,30
§ 107 0,20
§ 108 p. 1 0,20

p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. . . 0,40
§ 109 025
§ HO 0,80
§ "1 0,50
§ H2- . 0,90

izņemot maisos, mucas, ci-
lindros, dzelzs trumuļos vienā
iepakājumā o,25
p. 8e sacharina tabletes . . 0^25

I}, 0,90
J 0,30
* 0,90

§U6 0,90
§ H7 p- 1, 2, 3 o,25
,„ p- 5'0,30
I; 5 0,90
§119 i oo
§ 120 P . i ; i;oo
,P- 2 0,25§ 121 0,50

. 0,50
§ 122 * . 0,25
§ 123 ' *

. o,20
§ 124 t o,20
§ 125 0,20
§ 126 * o,60
§ 127 * ' , 0,60
§ 128 0,60
§ 129 o,50
I??-'' ' . '. '.. 0,20
f & 0,20
I!??'"" .... 0,30
I ļg 0,30§ l-34 _ o,40§ 135 ?' j'oo
§ I36 ' ' 0^40§ 137 QnQ
§ 138 ļf0§ 139 , g'jo

£3 : : §»
& 141 v,zd

nl °.
n 9 ^ 4 .... 0,2 i
P- J> °» * n9 A§ 143 P
p - 2 : : : : of§ 144 pp- 2 :::: SS

§ 145 . .
'
. \ ! 0,40

§ 146 p. la 0,20
p. lb, 2 0,25

§ 147 p. 1 0.20
p. 2 0,25

§ 148 0,50
§ 149 . .* 0,50
§ 150 p. 1 0,20

p. 2, 3 0,25
§ 151 0,25
§ 152 . 0,20
§ 153 0,25
§ 154 . . 0,25
§ 155 0,25
§ 156 0,30
§ 157 0,80
§ 158 p. 1, 2 0,80

p. 3 0,40
§ 159 0,80
§ 160 0,30
§ 161 0,30
§ 162 0,50
§ 163 0,40
§ 164 0,40
§ 165 0,80
§ 166 . . . 0,40
§ 167 bez iepakajuma 0,20

būros un kastēs .... 0,30
§ 168 0,50
§ 169 . 0.90

§ 170 0,90
§ 171 p- 1, 4, 5 1,00

p. 2, 3 gabalā ...... 1,00
§ 172 p. 1, 2, 3, 5 0,50

P- 4 0,90
§ 173 p. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. . . 0,20

P- 5, 6, 10 0,60
l\H 0,20
s 1/iJ pec vienošanās
§ 176 0 20
§i77 P.i. : 0$

P- 2a, b, c, d o,25
P- 2., g 0,40
P- 3, 4, 5 0 60§ 178 p. 1 a 1%
Pārējie 0 40

§ 179 020
§ 180 025§181 ; 020§ 182 o'^O
§ 183 * U Q'ģ
§ 184 'Qf,
§ īss ; g'fg§ 186 p. 1, 2 . * J46P. 3, 4 * J™
§187Y*§ 188 *

\f0§ 189 ..'§ 190
025§ 191 020§ 192 * ' \'H§ 193 • >°0

§194
P - 2Y ' : : $

§ 196 . . ."'§ 197 . . . " * * ••

-§198 ... ' ' >°0
§ 199 . " ' ' *I-§ 200 . . ^OO
§ 201 ļ.OO
§ 202 . l .°0
§ 203 . .°.§ 204 . 1.00
§ 205 . • 1.00
§ 206 . . 1.00
§ 207 . . 1.00
§ 208 . . " * ' 1.00
§ 209 . . . 1,00
§ 210 . . " - • • 1.00
§ 211 . . . 1,00
§ 212 . . . 1,00

1,00

§213 l .oo
§214 1,00
§215 1,0o
§216 • 1,00
§217 0,60
§218 • • • • 0,60

Ja viena iesaiņojuma (kaste
^

mucā, kīpgļ
atrodas dažādas preces pec dažādām
muitas tarifa likmēm, tad takse piemēro
jama pēc preces vairākuma ar 33'/»%
piemaksu.

II. Svēršana.

Par preču svēršanu, t. j. uzlikšanu
uz svariem, nosvēršanu, no-
ņemšanu no svariem izpildāmu
muitas noliktavās un rajonā o,Q8

Par svaru listes izgatavošanu par
katru listi 20,00

111. Piegādāšana.
I. Preču nogādāšana no muitas no-

liktavām ar iekrāvi vagonos,
kas padoti pie muitas piestātnes 0,15

II. Preču izkrave no vagoniem, kas
padoti pie muitas piestātnes un
nogāde līdz muitas noliktavām 0,15

III. Bagāžas vai preču novešanano
dzelzsceļa pasažieru staciju
Daugavpils I līdz muitas no-
liktavām ar smago ormani vai
otrādi . 2,40

IV. Bagāžas vai preču novešana no
dzelzsceļa preču stacijas Dau-
gavpils I līdz muitas nolikta-
vām jebprivatnoliktavām,kuras
stāv zem muitas uzraudzības
vai otrādi 3,50

IV. Vagoni.
I. Preču iekrāve Daugavpilī no ve-

zumiem vagonos un otrādi . .0,06
II. Preču pārkrāve Grīvas un Zem-

gales stacijās no normāla pla-
tuma vagoniem krievu platumu
vagonos jeb otrādi .... 0,10

Piezīme. Ja šinīs stacijās reizē ar
preču pārkrāvi notiktu preču pār-
baudīšana resp. nomuitošana, tad pie
pārkrāves maksas piemaksa pēcattie-
cīga § ar pazeminājumu 200.

V. Tranzitpreces.
Par nepārbaudītu preču saņemšanu

no ores ievietošanu un izdošanu
no noliktavām, kuras šīsaraksta
I. nodalījumā minētas ar likmi
zem 0.30 sant. par klgr., tāda
pat maksa piemērojama ari šinī
gadījumā. Par visām pārējām
nepārbaudītām un tranzitpre-
cēm maksā par katru kilogramu 0,30

VI. Smaguma piemaksa.
Visas augšminētas cenas ir pare-

dzētas priekš:
1) precēm līdz 500 klgr. smaguma vienā

iesaiņojumā.
2) par vietām smagumā no 500—1000

klgr. piemaksa pie visām cenām 30°,o.
3) par vietām smagumā no 1000-5000

klgr. piemaksa pie visām cenām 50°/c
4) par vietām smagākām par 5000 klgr.

vienā iesaiņojumā maksa pēc vieno-
šanas.

VII. Plombēšana.
1) Par darbu pie plombu pielikša-

nas par katru plombu ar vienu
diegu un caurvēršanu . . 4,40

2) Par plombu pielikšanu ar ap-
siešanu ar vairākiem diegiem
par katru plombu .... 6,00

3) Bojātās taras (kastu, ķīpu) ap-
siešana un noplombēsana par
vietu ... .... . 10,00

Piezīme: Bojātas taras iz-
labošanu artelis izdara pret
atlīdzību , pie kam vajadzīgo
materiālu dod preces saņē-
mējs jeb atlīdzina par viņu
pēc faktiskiem izdevumiem.

4) Par tranzitpreču vietu apsie-
šanu (ar caururbšanu, cauršu-
sanu un t. t.) un noplombē-
šanu jāmaksā pēc faktiski pa-
tērētā darba laika.

VIII. Pavadīšana.
Par preču pavadīšanu no muitas

noliktavām uz tirgotāju veikalu
jeb noliktavu, skaitot ne mazāk
ka Va dienas par katru cilvēku ifi"

ppavadoņa aizturēšanu pāri par
vienu stundu pēc darba beig-
šanas muitas noliktavās par
katru stundu piemaksa.°'IX. Vispārīgi norādījumi.

Minimālā maksa par izpildīto darbu
P»e precēm, kas tiek izņemtas fluz vienu kvīti .... . °' "

Para stais darba laiks
'

muitas rajona
no o nta līdz 5 pēc pusdienas.



Muitas rajona un noliktavu apsargā-
šanu, kuri nodoti un atrodas arteļa rīcībā,
artelis izdara bez atlīdzības.

Muitas rajona, noliktavu, ielu un trotuāru
aptīrīšanu , kuri ierobežo muitu un no-
liktavas, artelis izdara bez atlīdzības.

Departamenta direktora vietas
izpildītājs L. V a g u 1 i s.

Nodaļas vadītājs (paraksts).
Darbvedis A. Grinbergs.

Valdības iestāžu paziņojumi

Iecelšanas.
R ī k o j u m s Ks 77.

1924. g 16. jūlijā.

Lauk saimniecība' departamenta noliktavas pār-

zini A gūstu Zeltiņu atsvabinu no dienesta
štata samazin šanas deļ saskan ar civildienesta
likuma 37. pantu, ar algas izmaksu par 3 mēne-
šiem uz priekšu, skaitot no š g. 16. jūlija

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lau ksaimniecības departamenta direktora

vie ā J. Br i tcis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums Nr. 750.
Pamatojoties uz iekšlietu ministrijas

Š. g. 20. jūnija instrukciju Ne 42570,
sekošām pagastu valdēm: Bornes, Skrun-
dalines, Salonajas, Kalkūnes, Borovkas,
Demenes, Sventes, Stelles un Kurcuma,
nekavējoties stāties pie jaunu pasu izdo-
šanas pagasta iedzīvotājiem, ievērojot
sekošo: .

I) jaunas pases izdodamas un nosū-
tamas pārbaudīšanai manam 1. iecirkņa
palīgam līdz sekošiem termiņiem:

Stelles pag. līdz š. g. 20. aug.
Sventes „ „ „ „ 30. »
Demenes „ „ „ „ 15. sept.
Kurcuma „ „ , , 15. »
Borovkas „ „ „ „ 20. n
Bornes „ „ „ „ 30. „
Skrundalines „ „ „ „ 15. okt.
Kalkūnes „ » , , 30. „
Salonajas n „ „ „ 20. nov.

II) Pases izraksta pagastu valdes, bet
pirms izsniegšanas iesūta tās līdz ar
attaisnojošiem dokumentiem 1. iecirkņa
palīgam; pēdējais ne ilgāki kā 7 dienu
laikā pārbauda pasu izdošanas pareizību,
apstiprinošā gadījumā taisa uz pasēm
atzīmes „pases pareizība pārbaudīta"
{paraksts un zīmogs) un pases nekavē-
joties nosūta atpakaļ pagastu valdēm
izsniegšanai pēc piederības. Ja pie pār-
baudīšanas izrādās, ka pases izdotas uz
nepietiekošu dokumentu pamata resp.
pases īpašnieku tiesības uz Latvijas pa-
valstniecību nav pietiekoši noskaidrotas,
vai ari nav pietiekošā kārta pārbaudītas
kādas no pases ierakstītām ziņām, tad
šādos gadījumos iesūtītās pases paliek
pie apriņķa priekšnieka palīga līdz lietas
galīgai noskaidrošanai.

III) Izdodot pases, jāievēro iekšlietu

ministrijas sekosi rīkojumi un instruk-
cijas: 1919. g. 3. sept. N° 125, 1919. g.
7. nov. No 566—570, 1920. g. 15. jun.
Ns 97550, 1920. g. 3. sept. N«. 10767—
10790, noteikumi par iekšzemes pasēm
(„Valdības Vēstnesī" 1919. g. 10. nu-
murā) un pagaidu noteikumi par iekš-
zemes pasēm („Valdības Vēstnesī"
1919. g. 60. numurā).

IV) Pie pasu izdošanas pieprasāmi
obligatoriski sekosi dokumenti: 1) veca
Pase, vai tās vietu izpildošs dokuments,
2) pierādījumi, ka pases saņēmējs uz
pastāvoša pavalstniecības likuma pamata
skaitās par Latvijas pilsoni, 3) dzimšanas
metrikas un attiecīgos gadījumos ari
laulības vai miršanas metrikas, 4) kara
klausības apliecība un 5) pierādījumi,
kuri apliecina tautību.

V) Atņemamo veco pasu vieta pagasta
?valdes izsniedz pagaidu personas aplie-
tas, uz kuru pamata viņu īpašniekiem
atļauts uzturēties līdz jauno pasu saņem-
šanai . Apliecības izdodamas ar termiņu
uz diviem mēnešiem, skaitot no izdo-
šanas dienas un gadījumos termiņi pa-
garināmi , skatot pēc vajadzības, bet ne
velāki kā līdz 1924. g. 20. decembrim.

VI) Visas tās personas, kas noteikta
?termi ņa (augšminētie termiņi) nebūs
^jaunojušas savas pases, tiks sodītas par
uzīvošanu bez vajadzīgiem dokumentiem.

Grīvā, 1924. g. 12. jūlijā.
Ilūkstes apriņķa priekšnieks

Prauli ņš.
Sekretārs Adelovs.

Latvija un citas valstis

Varšavas konference.
Varšavā, 15. jūlijā. Pirmdien Var-

šavā ārlietu ministrs Samojskis atklāja
Latvijas, Igaunijas, Somijas un Poli-
jas ārlietu ministriju preses nodaļu vadītāju
konferenci. Aizrādīdams uz Varšavas kon-
ferences lēmumu, kurā paredzētas preses
nodaļu vadītāju konferences un noteikta
viņuprograma, Polijas ārlietu ministrs
uzsvēra, ka priekš draudzīgo saišu no-
stiprināšanas reprezentēto valstu starpā
nepieliekot vienīgi tikai ar attiecīgo val-
dību uzskatu apmaiņu politiskos un saim-
nieciskos jautājumos, bet tagadējais laik-
mets prasot tautu masu līdzdalību. Dele-
gātu uzdevums tādēļ esot atrast prak-
tiskāko un taisnāko ceļu uz tautu tuvi-
nāšanos, atvieglojot intelektuelo, māksli-
niecisko un sportisko sakaru nodibinā-
šanos četru draudzīgo tautu starpā.
_ Par konferences priekšsēdētāju ievē-

lēts Polijas delegāts Natansons. Pirmā
sēde bija veltīta vispārējiem jautājumiem.
Igaunijas chargē d'affaires Grants sarī-
koja konferences dalībniekiem par godu
brokastis. Pēc pusdienas delegāti ap-
skatīja pilsētu. Vakarā turpinājās sēde,
pēc kam ārlietu ministrijas departamenta
direktors Bertoni sarīkoja delegātiem
mielastu, kur tostā uzsvēra visu repre-
zentēto valstu miera mīlestību. LTA.

Ārzemes

Itālija.
Berlīnē, 15. jūlijā. „Berliner Tage-

blatt ziņo, ka Milānā notikusi gran-
dioza fašistu protesta demonstrācija pret
kreiso partiju centieniem izmantot Ma-
teotti lietu fašisma diskreditēšanai. De-
monstrācijā piedalījās 100.000 fašistu
savos melnos kreklos, ar 90 orķestriem
un neskaitāmiem karogiem; viņu gā-
jiens pār Doma laukumu ilga vairāk kā
trīs stundas. Ar runām uzstājās fašistu
direktorijas delegāti, aicinādami nacionālo
Itāliju zvērēt uzticību savam vadonim
Musolini. LTA.

Mēris.
Berlinē, 15. jūlijā. « Berliner Tage-

blatt" Konstantinopoles korespondents
telegrafē, ka Grieķijas ostās ar vairākiem
no Melnās- jūras iebraukušiem kuģiem
ievazāts mēris. Turku laikraksti ziņo
par 12 saslimšanas gadījumiem Kavallā
un 18 — Patrasā. Grieķu iestādes ķēru-
šās pie visstingrākiem līdzekļiem, lai no-
vērstu briesmīgās sērgas izplatīšanos;
ta parādījusēs tā saucamā buboņu
mēra formā. LTA.

Rīga.
Pārgrozījumi

saistošos noteikumos par tirdz-
niecības iestāžu, noliktavuun kan-
toru atvēršanas un slēgšanas

laiku Rīgā.
Pieņemti Rīgas pilsētas domes 1924. g.
3. jūlija sēde un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta rakstu

K9 10217.

Rīgas pilsētas domes sēdē 1923. gada
6. septembrī pieņemtie saistošie no'ei-
kumi par tirdzniecības iestāžu, noliktavu
un kantoru atvēršanas un slēgšanas laiku
Rīgā tiek pārgrozīti sekosi, kas stājas
spēkā divas nedēļas pec izsludinājuma
„ Valdības Vēstnesī":

1) § 1. 2. piezīmi strīpot un strīpotā
vietā likt:

Piezīme 2. Augļu tirgotavām, kas

pārdo tikai augļus, atļauts tirgoties
līdz pulksteu 10 vakara laika no
I. jūlija līdz 1. janvārim. ?

2) § 3. piezīmē strīpot vārdu: „un"
un strīpotā vietā likt vārdu „vai".

3) Saistošos noteikumo_s strīpot § 14.
a punktu un strīpota vieta likt sekošo:

„§ 14. Tirgošanās svētku un svinamās

dienās atļauta zemāk minētos tirdznie-
cības uzņēmumos tikai sekošas stundās:

a) konditorejās-maizes tirgotavās, maiz-
nicās, piena pārdotavas un tādas
pārtikas preču tirgotavas, kas tir-
gojas ari ar pienu,_ no pulksten 7
līdz pulksten 9 rīta.
Piezīme. Šis noteikums nezī-

mējas uz tiem 14. § a punktā
minētiem veikaliem, -kas blakus

pārtikas vielām tirgojas vel ar
reibinošiem dzērieniem vai ar
alu".

Bez tam § 14. papildināt ar sekošo
„o) Augļu tirgotavās laikā no 1. jūlija

līdz 1. oktobrim — no pulksten 1
dienā līdz pulksten 10 vakarā".
Pilsētas galvas biedrs

Sadovskis.
Pilsētas valdes sekretārs

K. Mtilenbachs.

Tirdzniecība un rūpniecība

Latvijas Republikas
ģenerālkonsulāts Londonā.

1924. g. 7. jūlijā.
Nedēļas ziņojums N° 27.

Pēc Lielbritānijas zemkopības mini-
strijas ziņām, vispārīgi Lielbritānijā gal-
venam kārtām ieved jaunas ražas kartu-
peļus, bet tā " kā pagājušā gadā
vietējā raža bija neliela un kartu-
peļu cenas stipri cēlušās šogad, tad
ari pagājušā gada ražas kartupeļus
vēl tagad ieved no citām Eiropas
ziemeļu valstīm. Salīdzinot ar priekš
kara cenām, tagadējās kartupeļu cenas
pārsniedz tās trīskārtīgi.

Londonas ostas valde izdevusi pagā-
jušā nedēļā pārlabotu ostas nodokļu
sarakstu, ar kurju visas ostas nodevas
caurmērā palielinātas uz mīkstiem zāģē-
tiem koku materiāliem par 29 procentēm.

Produktutirgū cenas cēlu-
šās: kafija, tēja, mazās plūmes, apelsīni,
citroni, banāni, āboli, pupas, milti,
sviests, siers, olas, terpentins. Kri-
tušās: tomāti, importēti kvieši, kuku-
rūza, speķis, Amerikas cūku tauki.

Produktu biržas oficiālos biļetenos
Latvijas sviesta cena pagājušā nedēļā
kotējās caurmērā 186 — par centneri.

Amerikas Savienoto valstu saim-
niecība maija mēnesi 1924. gadā.

Amerikas tirdzniecības departamenta
publicētie dati satur starp citu sekošas
ziņas par Savienoto valstu saimniecību
š.g. maija mēnesī, salīdzinot ar to pašu
mēnesi 1923. g.
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Liellopu un cūkas gaļas krājumi sal-
dētavās maija mēnesī slīdējuši uz leju
sesonas kārtībā. Jēra un aitu gaļas krā-
jumi 31. maijā iztaisīja 2.272.000 mārciņu
pret 4.445.000 mārciņu pagājušā gada
maijā.

Ābolu un sviesta krājumi ir dubulto-
jušies, salīdzinot ar pērno gadu, kurpretim
kastēs iepakotu olu krājumi mazinājušies.
Amerikāņu siera krājumi noliktavās uz
31. maiju bij apmēram 55% vairāk nekā
pagājušo gadu tanī pašā laikā.

Uz Ņujorkas valsts tabriku listēm maija

mēnesī skaitījās 505.000 kalpotāju pret
560.000 pērno gadu. Šo kalpotāju ne-
dēļas alga maija mēnesī iztaisīja caurmērā
$ 27.54 pret $ 27.63 pagājušā gadā.

Bernhard, vācu tvaikonis, 592,75 reģ. ton brutto,
no F aserburgha ar siļķēm.

Joyce Ll'.-wellyn, angļu tvaikonis, 1446 34 reģ ton.
brutto, no Methiles ar oglēm.

Sikla. zviedru tvaikonis, 82l reģ. ton. brutto, no
Limhama ar superfosf.°tu

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,
no Ainažiem ar gabalu precēm.

Neptuns, latviešu tvaikonis, 81 reģ. ton. brutto,
no Melnsiles ar malku.

Jānis, latviešu burenieks, 147 reģ, ton. brutto, no
Beķercīema ar malku

Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,
no Enguriem ar malku.

Andreas, latviešu burenieks, 146 reģ. ton. brutto,
no Enguriem ar malku.

Magda, latviešu burenieks, 1(P reģ ton. brutto,
no Salacgrīvas ar stutkokiem.

16 jūlijā.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton brutto, no
Vaidesciema ar malku.

Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,
no Bērzciema ar malku.

Lotus, latviešu burenieks, 9 reģ. ton. brutto, no
Pabažiem ar stutkokiem.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
15. jūlijā.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
15. jūlijā

Afiena, holandiešu motorkuģis, 171 teģ. ton. brutto,
uz Linhamu ar kokiem

Velta latviešu tvaikonis, 2347 reģ. ton. brutto, uz
Ģenti un Rouenu ar linie ? un kokiem.

Halfdan, dāņu tvaikonis, ļ448 reģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar dažā lām precēm

Post Haynasch latviešu jūfas_ prāmis, 65 reģ. ton.
brutto, uz Ainažiem tukšā

J. K., latviešu jūras prāmis, 52 reģ ton. brutto,
uz Bērzciemu tukšā.

Olga, latviešu burenieks, {4 reģ. ton. brutto, uz
Mērsr»gu tukšā.

Paul, latviešu burenieks, 205 reģ. ton. brutto, uz
Upesgrīvu tukšā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 173 reģ. ton brutto,
uz Ventspili ar gaba u precēm.

Neptuns, latviešu tvaikonis 81 reģ. ton. brut'o,
uz Kolku ar gabalu precēm.

Literatūra

Mērniecības un k u 11 u r t e c h n i ka s
Vēstnesis K26.

Redaktors. M. Arons

Grāveru pag. valde izs'udina pn ne-
derīgu ka nozaudētu iekšzemes pasi iz-
dotu no Izvoltes pag. valdes no 1922 g.
zem Ns 6667 uz Ignata Andreja d.
S'.epiņa vārdu. 6439

Grāveru pagasta valde i sludina par
nederīgu kā nozaudētu iekšzemes pasi
izdotu no Izvoltes pagasta valdes no
1920 g. zem Xs 873 uz Pietera Gavrila
d. Platonava vārdu. 6432

Grāveru pagasta valde izsludina par
nederīgu ka nozaudētu atvaļin^ uma ap-
liecību no 1921 g. zem Xs5693, izdotas
no Daugavpils kafa tpiiņķa priekšn. uz
Osipa Gerasima d. ^'eleiņa vardu 6433

Remtes pagana \alde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latvija' iekšz.
pasi, i dotu no Gaiķu pagasta valdes
26. juijā 1910 g. zem Nr 111 uz
Ernesta Miķeļa d. Dūzis v. 6060

Likumu dd ministru kiieti
nUIiii taftu

1924. gada 12. burtnīca .
iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,34
ar piesūtīšanu . , 0,36

Saturs:
108) Likums par Latvijas pievienošanos

1921. g. 25. oktobri Žeņevā Tautu
Savienības Starptautiskās darba or-
ganizācijas galvenās konferences
3. sesijā pieņemtiem konvenciju
projektiem (un pašas konvencijas).

Kursi.

Rīgas birža, 1924. gada 17. jūlijā.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa .... 22,53 — 22,75
100 Francijas franku . . . 26,30—27,10
100 Beļģijas franku 23,15 — 2390
100 Šveices franku .... 93,75 — 95,20
100 Itālijas liru ... 22, 22,65
100 Zviedrijas kronu . . 136 70—138 75
100 Norvēģijas kronu . . . 68,70 — 70,8<>
100 Dānijas kronu .... 8255 — 85,05
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,05 — 15.65
100 Holandes guldeņu 194,20—197,15
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,30
100 Somijas marku . . 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,23 — 1,30
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . 26,50
Krievijas sudrabagļ, naudā J;*}} par 1 rbļ

SSSR červoņecs 26,10 — 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°'o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.



Iekšlietu ministrijai
iesnieguši lūgumus deļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:
1) Edgars Burchards Dibens, kāja mini-

strijas galvenā štāba saimniecības
daļas kasiers, kurš vēlas saukties
uzvārdā .Vilnis",

2) Aleksandrs Lācs, ari Lācis, ar sievu
Ellu Lācs un dēlu Ēriku, dzīvojoši
Valkas apriņķī, Jaungulbenes pagastā,
Krimos, kuri vēlas saukties uzvārda
.Strautiņš",

3) Jānis Tūplis, saukts Tube, ar sievu
Lību nn meitu Mariju, dzīvojoši
Talsu apriņķi, Kabiles Jaunā muižā,
kuri vēlas saukties uzvārdā .Tube",

4) Vilhelmine Bērziņ, ari Zariņ, ar
dēliem Arturu Kārli un Herbertu,
dzīvojoši Valmieras apriņķī, Bauņu
pagastā, Ancīšos, kuji vēlas saukties
uzvārdā .Zariņš",

5) Vladislavs Kukulis, dzīvojošs Rīga,
Bruņinieku ielā Ns 88, dz. 10, kufš
vēlas saukties uzvārdā .Galējs" un

6) Ernests Veinerbergs, ar sievu Mildu
un meitu Ausmu, dzīvojoši Ventspils
aprinļī, Dundagas pagastā, Kolkas
bākā, kufi vēlas saukties uzvārdā
.Veinbergs".

Varbūtēji iebildumi pret pievesto ļ
lūgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu j
ministrijai triju mēnešu laikā no šā ļ
sludinājuma publicēšanas dienas skaitot; i
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa!
notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rīgā, 15. jūlijā 1924. g. Ns 45516 V
Administratīvā departamenta

vicedirektors A. Z i e p n i e k s.
7077 Nodaļas vad. .1. S ii briedis.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 31. jūlijā š. g.
attaisīs un nolasis 29. jūnijā 1923. g.
mirušā Kārļa Vilhelma Franča dēla
Hana testamentu.

Jelgavā, 14. jūlijā 1924. g. L. Ns 1337,24
Priekšsēd. v. J. Z v i r b u 1s.

7117 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 31. jūlijā
attaisīs un nolasīs 23. februārī 1923. g.
mirušā Anša Viļā dēla E g 1 ī ša (Egle)
testamentu. ,-

Jelgavā. 14. jūlijā 1924. g. L. Ns 1328/24
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

7114 Spkrptars K Puscars

Tiešo coilOnifl departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
23. jūlijā 1924. g., pulksten 2 diena,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 23,

pārdos ualrāksolīšsnā
komisijas nama _ ,LATOXUS" kustamo
mantu, novērtētu par Ls 900,65, un
sastāvošu no dažādam mēbelēm, deļ
viņa 1923. g. u/o peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 16. jūlijā 1924. g.
7124 Piedzinējs (paraksts).

[ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali. 3 civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1924. g. 29. jūlijā minētās
nodaļas atklāta tiesas sēdē nolasīs
1922g. 11. novembri mirušās Val-
mierā, Lacerkalnā, māj īpašnieces atraitnes
Trīnas Mārča m. Gcrstorp ari
Gerstorīi Gerstof, dzim. Reikman (Bach-
man) notarielo testamentu.

Rīgā, 15. jūlijā 1924. g. L. Ns 3011
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7101 Sekretārs A. Kalve,

Rigas apgabali, 3. ci/ilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 29. jūlijā 1924. g. minētās j
nodaļas atklātā tiesas sēdē attaisīs
un nolasīs 1923. g. 22. septembrī mirušā ]
Oļu-Apeltienes pagasta, „Lapaču" mājas
īpašnieka Jāņa Pēte[a dēla B e r g i s
testamentu.

Rīgā, 15. jūlijā 1924. g. L. Ns 3062
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7099 Sekretārs A. Kalve.

Paziņojums.
1924. g. 1. jūlija finansu ministrs

apstiprinājis

LiiMai e||3i fabrikas ak. sabiedr.,
agrāk Kielers, kapitālu pārvērtējumu un
statūtu § 8. grozījumu, sakarā ar ko
sabiedrības Kr. rbļ. 3.000.000 lielais
pamatkapitāls noteikts 4.800.960 latu
liels un sadalīts 720 akcijās par Ls 6.668
katra.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
6490 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
1924. g. 11. jūlijā finansu ministrs ap-

stiprinājis sērkociņu fabriku akc. sabiedr.
„Vasilijs Andreja d. Lapšins" statūtu
§ 22. grozījumu, saskaņā ar ko valdes ļ
locekļu skaits noteikts no 3—6 personām i
līdzšinējo 3—5 vietā.

Tirdz. un banku nod. pr. A. K a c e n s. ļ
7076 Revidents R. B ē r z i ņ š. ļ

Pazfņojtamsu
1924 g. 5. jūlijā finansu ministrs ap- ļ

stiprinājis .Baltijas celulozes fabrikas ;
sabiedrības Slokā, pie Rīgas" statūtu j
§_". grozījumus, saskaņā ar kufiem mi-ļ
netais paragrāfs jaunā redakcijā skan ļ
sekosi:

.Sabiedrības pamata kapitāls sastāv
no 2.835.000 latiem, pielīdzinātiem'
112.500 angļu mārciņām, kup sadalīti'
7500 akcijās pa 378 latu (15 angļu
mārciņu) katra".

Tirdzn. un b. nod. pr. p. V. G a i 1 ī t s.
6491 Revidents R. Bērziņš.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Hlavna Šoloma dēla un Gesas Jeveļa
meitas Fingergoitu lūgumu par
nekustamās mantas, atrodošās Daugavpilī,
I. iecirknī, 29. kvartālā zem Ns 5, līt. A
un B (senāk 3 1it. V), uz Iebraucamās
ielas Ns 11/13, sastāvošas no dzimts-
īpašuma zemes gabala 177*7 kv. sāž.
platībā, ar esošām uz tā ēkām, kūja pie-
derēja Hajai Beilai _ Smuļa m Afremovai
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laika no izsludināšanas dienas .Vaid.
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un lū-
dzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norāditās nekusta-
mas mantas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas _ un hipotekarisku apgjūtinājumu
tiesībām. Sevišķi tiek uzaicināta lūdzēju
tiesību devēja Haja Eeiļa Smuļa meita
Afremova pieteikt savu dzīves vietu, kas
no lūdzējiem nav uzrādīta, kā viņiem
nezināma.

Daugavpilī, 1924. g. 10. jūlijā. Ni> 4073
Komisijas priekšsēd., apgabali,

vecāka notāra vietā A. Mi kalks.
6819 Sekretāra pal. A. Felders.

Latgales zemei grām.atlaon.komisija
uz Haima Dāvida dēla Broide lūgumu
par nekustamā īpašuma, atrodošos Dau-
gavpilī, I. iecirknī, Vakzales (senāk
Podolijas) iela zem Nš 16, 1it. b, sa-
stāvoša no dzimtslietošanas tiesību
gruntsgabala 54,9 _ kv. saž. platībā, ar
ekam, kufš piederēja Mendelim Izraēla
dēlam Kleinšteinam, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kūpam ir kādas tiesības uz
noradīto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu četri
mēnešu laika no izsludināšanas dienas
.ValdībasVestnesī", pretējā gadījumā
nepjeteiktas tiesības skaitīsies par iznīci-
naiam un minētie: lūdzēju tiesībdevējs
Kleinšteins. bet pēc tam ari viņš pats
Haims Broide, var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par minētās
nekustamas mantas īpašniekiem, bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām. Sevišķi tiek uzaicināti
lūdzēja tiesību devējs Mendels lzraeļa d.
Kleinšteins un pedejā tiesību devējs
Ippolits Kaspara d. Jurgeļevičs pie-
teikt savu dzīves vietu, kas no lūdzēja
nav uzradīta, kā viņam nezināma.

Daugavpilī, 1924; g. .jūlijā. X» 4089
Komisijas priekšsēd., apgabalt.

vecākā notāra vietā A. Mikalks.
6817 Sekretāra p. A. Felders.

Latgales apgabali, vecāk. not»r*
paziņo, ka pēc 1924. g. 15. februārī
Ludzas notāra 2. Grundmaņa kantorī
noslēgta _ pirkšanas-pārdošanas līguma
apstiprināta 8 jūlijā l«24. g, Jānis
Vasilija d. Makarovs ieguvis no
Helēnas Blumberg. dzim. Druve, par
Ls 5333.— nekustamu īpašumu, kufš
atrodas Rēzeknes apriņķa, Rozenmuižas
pag., atdalīts no .Kivļu" sādžas dienvid-
daļas zemes gabala pec plāna Mš ], un
sastāv no zemes gabala zem vietējā
nosauk. .Ivanovo viensēta" — 20,30 lia,
bet pec plāna 20, 458 ha platībā.

Daugavpili, 1924. g. 12. jūlijā. Ns 4135
Vecākā notāra pal. E. K r i k i s

70ļ2___Sekretara palīgs J. Stra ' ds. '

Ulct.- Odzienas pos. tiešo,
Cēsu apriņķi, pamatojoties uz sava
25. jūniji š. g. lēmuma uzaicina visus
ša pagasta .Zvirgzdiņu" mājās mirušā
īpašnieka Pētera B i t e _ mantiniekus,
parada devējus un ņēmējus un citas
personas, kujam bulu kādas tiesības vai
prasības uz nelaiķa atstāto mantu, pie-
teikt savastiesibas šai pagasta tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Vēlāki pieteiktas prasības netiks
ievērotas. i

Viet.-Odzienā, 1. jūlijā 1924. g.
Priekšsēdētājs A. A h r i ņ š.

6366 Darbveža v. (paraksts).

!

0! Slokas pilsētas bira tiesas
š g. 8. jūlija lēmumi!, tiek atsaukta
un atzīta par speķa neesošu ģeneral-
pilnvara, kūja izdota no Lizes Jēkaba m.
Butte — Jānim Indriķa d. Balod —
3. novembrī !921. g. un apstiprināta no
Slokas p:ls. valdes 3 nov. 1921. g. zem
Ns 2045. 7148

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka i9. jūlijā 1924. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1923. g. 6. martā,
Madonas miestā mirušā namīpašnieka
Jāņa Pēlēja dēla Zandberga
testamentu.

Rigā, lā. jūlijā 1924 g. L. Ns 2852
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

A. Kalve. '

J; fas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1924. g. 29. jūlijā minētās ,
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasis
i922. g. 10. decembrī mirušā Doles'
pagastā, .Gūgu" mājas īpašnieka Pēteja
Juja dēla Spoles testamentu.

Rīgā, 15. jūlijā 1924 g. Nš 2612'
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7100 Sekretārs A. Kalve.

Tleio nodokļi Inirtnoti
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 22. jūlijā 1924. g., pulksten 4 dienā,
Rīgā, Aspazijas bulvāra Ns 2,

pfirdos vairāksolīšana
Michela Friedensteina kustamo
mantu, novērtētu par Ls 220, un sastā-
vošu no veikala iekārtas, dēļ viņa
1923. g. proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 14. jūlijā 1924. g.
7121 Piedzinējs (paraksts).

i V

\m nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. jūlijā 1924. g., pulksten 4 diena,
Rīga, Skārņu ielā Ns 8,

oirdos oolrfiKsonionfl
Jankeļa Glassmaņa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 400 un sastāvošu no
400 pār. triko veļas, dažādās krāsās,
dēļ viņa 1923. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 14. jūlijā 1924. g.
7122 Piedzinējs (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. jūlijā 1924. g., _pulkst. 4 diena,
Rīga, mazā Ķēniņu iela Ns 14, dz. 6,

pārdos vairāksolīšanā
Cirli _ Springson Hara kustamo mantu,
novērtētu par Ls 980, _ un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, deļ viņa 1922. un
1923. g. procentu peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 17. jūlijā 1924. g.
7123 Piedzinējs (paraksts).

Liegajās inMu
š.g.SO.julijā, plkst. 11 diena

Nikolaja ielā Nš 14, izdos

torsos
mozāhprasitsjiem

Liepājas Miertiesu ēkas, atrodos. Liepājā,
Nikolaja ielā Ns 14, sekošus

remonta darbus,
kā:

grīdu, krāsnu, sienu un
jumta izlabošanu, kā ari

krāsošanas darbus.
Drošības nauda Ls 100.—.
Tuvākas ziņas turpat pie ēku pār-

ziņa. 2 7149

Rīgas kara apr _. priekšu, izsludina par
nederigu nozaudēto kafa klausības ap-liecību zem Ns 12335, izdotu 6 februārī
1922. g. no Sapieru batalj. komand. uz
VoIdenia£aJura_dela Andersona v. 7127

Rīgas kara .-priņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību zem Ns 325, iz-
dotu 9. augustā 1919. g. no Bruņotā
vilciena diviz. k-ra uz Ernesta Ernesta
dēla Heidemaņa vardu. 7128

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

*

Citu iestāžu sludinājumi.
i j

4. ceļu iec. priekšnieks
Vecgulbenē

izsludina uz 31. jūliju 1924. g., pulksten
i2 dienā,

jauktos torsus
ar Bēttorgiem

4. augustā 1924. g., pulksten 12 dienā,
uz sekošiem darbiem:

1. Madonas barakas Nr.2
pārbūves un

2. Uzbēruma paplašinā-
šanas darbus uz Pļa-
viņu — Jaunlatgales
līnijas.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 4. ceļu
iecirkņa kasē drošības nauda uz 1. p..
minētiem darbiem Ls 200.— un 2. p.
minētiem darbiem Ls 500.—.

Tuvākas ziņas var dabūt iecirkņa
kantorī, darba dienā^ no pulksten
9 līdz 15. 7 35

Ualsts Prezidenta sekretariāts
1924 g 30. jūlijā, pulksten 10 rītā, Rīgā, pilī 3. numurā,

izdos mozohprasltajieni
rakstiskā un mutiska sacensībā:

1i Dils ēku iekšējo remontu un 2) trotuāra as.
'faltēšanas darbus,

Hslka„s *-"-BsKES?,.Wu-" "***
Drošības nauda Ls 600 par katru no minētiem darbiem. Rakstiski pie.

dāvājuS"nomaksāti ar ^^^^JT^S^ ^ ?%**
dienai, slēgtās aploksnēs un ar uzrakstu: .Uz izsoli . rectorgi s. g.i.

augus,āpulksten 10 no rīta, turpat. Jj56

Sludinājums.
Pamatojoties uz Rīgas muitas valdes

Ns 17124, 3. jūlijā š. g.,

izpārdos
22. jūlija š. g., pulkst. 10 no rīta, Rīga,
Brīvibas ielā Ns 2, dz. 22, Vilim G o 1 d-
b e r g a m piederošo un aprakstīto man-
tību, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas un
manufaktūras precēm, novērtētu par
Ls 1185 10 sant., dēļ soda naudas pie-'
dzīšanas kontrabandas lietā. GR. 19500.
714Rīgas pol. III. iec. pr. (paraksts).

Ēveles pagasta
.Pāvulēna" 1. pak. pamatskolai (Valkas
apriņķī, caur Strenčiem) vajadzīgi

I. Jlltijf-ļiift
I. iii -i

Kandidāti -es, ar pilnas pan
tiesībām, tiek uzaicināti 28. ji.
pulkst. 12 dienā, ierasties Ēveli
namā pie padomes personīgi,
min. laikam pieteikties rakstiski, ie-
sniedzot attiecīgus dokumentus i
apliecību par veselības stāvokli.

Alga pēc valdības noteikumi..
dzīvoklis, apkurināšana un apgais

Vēlams muzikāli sabiedriski dai
Ēveles pag. valdē, 10. jūlijā 1924. g.
Ns 1174. Priekšs. .1. Sa I

697/ Darbveža v E. Salnīts

•,Prow@ti® lgta"
taiiiiilriliai Mpofājn W- n wAx0

Mm um
llkoldoclius fcomlsilB

uzaicina visus kases biedrus un fcft*
tonis sešu mēnešu laikā, skaitot no 9
sludinājuma iespiešanas dienas -Vaid-
Vēstn.* pieteikt savas prasibas un P''
radīt tas ar bied rasību dpP*
mentiem pie viena- no sekošiem lij**
dacijas komisijas locekļiem: 1) E. L**
Pils laukumi as bankas
grāmatvedībā, 2) T. Blau'a, i ielā ĶeW
ielā Nš 3, dzimrsar. nodala, 3) A. Fi#
maņa, Maza Jaunavu ielā Nsi,Tirgo!!ielas stūrī Henner un Ko. kantorī, katr»
darba dienu no pulkst. 9—3 pec pi»*
4) G.Johansona. lā Ns 29, dz *
katru otrdienu no pulkst. 4—5 pēcP1

^un 5) R. Kattenbacha, Hapsales «-J
Ns 21, katru ceturtdienu no pl. o^,.

Ka biedru oru orasība
minēta laikā nebūs pieteiktas un P'ļ\
raditas, ātzis par zaudētam uz VIS*
laikiem.

Rīgā, 16. jūlijā 1924. g.
7Likvidācijas komis ija

^
Ārlietu ministr, ārzemju pasu n°daļ»

izsludina par nederigu 1923. g ;?°'
ārzemju pasi Nš 2947, uz uoa*
Magi j vārdu. Pēc protokola
min. pase e

Dažādi sludinājumi.
Mēmeles pagastam,

Jaunjelgavas apriņķi, caur Ērherģi
(tuvāka dzelzsc. stacija Nereta) vajadzīgs

I. pakāpes pamatskolai

skolotājs-
Pārzinis (vīrietis).

Kandidāti ar attiecīgiem dokumentiem(muzikāli) tiek uzaicināti pieteikties
pie pag,ista padomes 7. augustā š. spulksten 12 dienā, kuā dienā notikspieņemšana.

Par pagasta_ valdes
rhoo P, ekssē<lētāju j. Qiti ries .6829 1 Darbvedis (paraksts)

Būvrūpnīecīsai aKc. tab. „B£TQIiS" vaii^

ārkārtēju pili ak sāpi
7. augusta š. g., pulksten 17, valdes
telpas, Rīoā, Dzirnavu ielā Ns 70, ai

sekošu dienas kārtību:
1) Kreditēšanas.
2) Dažādi jautājieni un priekšlikumi-
Akcionāriem, kup. vēlas piedalīties sa-

pulce, saskaņā ar § 55, jāuzrāda savas
akciļas vai kvītes, par to noguldīju-11
vietējas bankas 7 dienas pirms sapulces.
sabiedribas kantorī. 7075 Valde..

tiltiema tiisūii

pārdos torsos
7. augusta 1924. g., pulksten 12 diena
virsmežniecības kancleja, Vijciema meža
skola, caur Strenčiem, trijās vienībās

239 augošus un atmiru-
šus Gaujas malas kokus
Vijciema novadā, par Ls 491.—, uz vis-

pārējiem torgu noteikumiem.

Koki izcērtam! līdz 1. novembrim
1921. g. 6979

1 Vijciema virsmežniecība.
* ».

Medzes pagastam
Liepājas apr., caur Grobiņu, vajadzīgs

II. pakāpes pamatskolai ,

iftii skoMii
dSlant P3Sniegt VSC" ^ u„

Kandidāti ar dokumentiem par nedagoļiskoizglītību tiek uzaicināti pieteiktiespersonig, vai rakstiski pie pagasta nadomes 2. augustā š. g pulkst Q P*-
~

uz vēlēšanām. S P l 9 nta -

6971
Priel<šsēdētājs (paraksts)'1 Darbvedis (paraksts).

Šoseju un zemesceļu valde
29 iuliiā 1924. g., pulksten 11 dienā, izdos mazakprasitajiem, rakstiskā „„a. junja is^t. B

^^, gaļīgā sacensTbā sekosus darbus:

11 Jelgavas—Bauskas šosejas pagarinājuma
^
būvi, drošības nauda Ls 4500;

2) Rīgas—Bauskas šosejas pagarinājuma būvi, drošības nauda Ls 2500;
3) Litenes stacijas pievedzemesceļa būvi, drošības nauda Ls 200.
Tuvākas ziņas Gogoļa ielā Ns 3, ist. 403, ikdienas no 10-14. 7m

Jūrniecības departaments
izdos 26. jūlijā š. g., pulksten 12 diena, mazākprasitājiem slēgtā sacensībi

Rīgas eksportostas bruģēšanas darbus.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz katru darba dienu, techniskā daļā,

Valdemāra ielā Nsjj, no pulksten 12—15. 2 7136

Dzelzsceļa 6. iecirkņi priekšnieks Dauftaopīiī

rahstisbus un mutishiis torgus
uz 1. augustu, ar pēctorglem 4 augustā 1924. gadā,
uz dzelzsceļa tiltu mūra balstu atjaunošanas

darbiem
uz Eglaines—Lietavas robežas linijas 27. un 31. kilometri.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem
^

un iemaksājamo drošības
izsniedz 6. ceļu iecirkņa kantorī, darbu dienās no pulksten 9—15; Dati:.
II. preču stacijas ēkā Ns 34. ( 7134
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