
Likums par karavīru atvaļināšanu no
kara dienesta 1925. gadā.

Saeima.
Noteikumi par lietotu mājlietu pārvadā-

šanu uz un no Rīgas apkārtnes
zaļumvietām.

Rī kojums par gala pārbaudījumiem
pamatskolās 1924./25. mācības gadā.

Rīkojums par pārgrozījumu un papildi-
nājumu noteikumos N? 225 par
dienesta apģērbiem dzelzsceļu darbi-
niekiem.

Rīkojums par pārgrozībām rīkojumā
Ne 61 un ^ Attālumu rādītājā".

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
karavīru atvaļināšanu no kara

dienesta 1925. gadā.
1. Kara ministrim ir tiesība 1925. gadā

atvaļināt no obligatoriskā aktivā kara
dienesta tos karavīrus, kuri nodienējuši
armijā ne mazāk par 15 mēnešiem.

2. Tuvākus noteikumus šī likuma iz-
vešanai dzīvē izdod kara ministrs.

3 Likums stājas spēkā ar izsludinā-
šanas dienu.

Emburgas Aučos, 1925, g. 23. maijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

SAEIMA.
22. maijā notika divas sēdes, kuras

vadīja priekšsēdētājs P. Kalniņš, kīta
sēdē apsprieda finansu ministrijas budžetu.
Pēcpusdienas sēdē noraidīja kreiso soci-
āldemokrātu iesniegto priekšlikumu, pie-
ņemt vēl šinī sesijā likumu par dzelzs-
ceļnieku darba laiku; tāpat noraidīja
Korecka un citu iesniegto priekšlikumu,
izdarīt vēl šinī sesijā dažas pārgrozības
žūpības apkarošanas likumā, un pieņēma
steidzamības kārtā bez debatēm un vien-
balsīgi likumu par kara vīru atvaļināšanu.
Pēc tam pieņēma finansu ministrijas
budžetu un tad sāka apspriest zemkopī-
bas ministrijas budžetu.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles
Piekritu.

1925. g- 20. maijā.
Izglītības ministrs

Arv. Kalniņš.

Rīkojums
Par galā pārbaudījumiem pamat-
skolās 1924./25. mācības gada.

Saskaņā ar š. g. 23. apriļa Ne 1618

[Nojūmu noteicu, ka šī mācības gada,
be'gās mutiskie pātbaudījunu jātur Lat-
8a'e — .ģeograiijā, Kurzeme un Zem-
galē — dabas zinībās, Rīgā un Vidzeme
r vēsturē. i
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Tautskolu direktorsK.Melnalksnis.

Arministrukabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g. 14 maija.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks.

Noteikumi Nr. 266
Par lietotu mājlietu pārvadāšanu
Uz un no Rīgas apkārtnes zaļum-

vietām.
„. '? § No Rīgas pasažieru stacijas līdz

r£ R'gas-Kemeru, Rīgas-Kokneses

JRīgas-Siguldas līniju stacijām, kūjas
ZQpreču operācijas, un no šīm sta-

cijām atpakaļ uz Rīgas pasažieru staciju
dzelzsceļi pieņem pārvadāt pasažieru
ātrumā mājas lietas bez gabalu skaita
uzrādišatiasaprēķinot veduma maksu
par katru sūtījumu kā par AOOO kg.

2. §. Veduma maksu par šādiem sūtī-
jumiem aprēķina pēc pasažieru ātruma
sūtījumiem noteiktā tarifa.

3. §. Uz šo noteikumu pamata pār-
vadājamos sūtījumus dzelzsceļi nesver.

4. §, ' Vispārējos noteikumos pare-
dzētā laikā šādi sūtījumi iekraujami
vagonos tin izkraujami no vagoniem ar
sūtītāju līdzekļiem. Ja šīs operācijas
laikā nebūtu veiktas, piedzenami vis-
pārējos noteikumos paredzētie papildu
maksājumi.

5. §. Piekrautu Vagonu abās pusēs
uzliekamas preču sūtītāju atslēgas, bez
kurām dzelzsceļi uzliek ari savas
plombas.

6. §. Par sūtījumiem, kuri pienākuši
ar vagonam aizliktām nebojātām preču
sūtītāja atslēgām, dzelzsceļi nekādu at-
bildību nenes.

7. §. Sūtījumu nododot pārvadāt uz
šo noteikumu pamata, izsūtāmai stacijai
iesniedzama pasažieru ātruma preču
zīme, kurā atzīmējams, ka sūtījums pār-
vadājams «z 1925. g. noteikumu Ns 266
pamata. Šādu atzīmi dzelzsceļu darbi-
nieki pārnes visos pārvadāšanas doku-
mentos.

8. §. Šie noteikumi piemērojami laik-
metā no 15. apriļa līdz 30. septembrim
ieskaitot un stājas spēkā no 1925. g.
18. maija.

9. ';'§. Šie noteikumi neattiecas uz
mājas lietām, kas tiek pātvadātas tirgo-
šanās nolūkos.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu diiektors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1925. g. 18 maijā.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 180.
Par pārgrozībām rīkojumā Ne 61 un

„Attālumu rādītājā".
Lieku priekšā no š. g. 25. maija at-

velt pieturas punktu Jadekši biļešu, ba-
gāžas un preču operācijām pilnkrautiem
vagoniem.

Sakarā ar to, rīkojumā Ns 61 (sk. š g.
„Valdlbas Vēstneša" 47. numurā un
«Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krājumu"
N° 8) un „Attālumu rādītājā" izdarīt se-
koŠas pārgrozības:

1) rīkojumā Ns 61 pie Jadekšu ope-
rāciju apzīmējums „S" jāizlabo uz „V".

2) «Attālumu rādītājā" X, kā ari 30.
un 31. lappusē, XVI tabele pie 23. sta-
cijas — Jadekšu operāciju apzīmējuma
,S" vietā jāraksta „V" ar atzīmi 1) un
1. piezīmē pēc stacijas nosaukuma »Buš-
nieki" ierakstīt nosaukumu „Jadekši".

Dzelzsceļu galvenais direktors A. R o d e.
Eksploatacijas direktors T. D u m p i s.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1925. gada 20. maijā. ;

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 183
Par pārgrozījumu un papildinājumu
noteikumos W° 225 par dienesta
apģērbiem dzelzsceļu darbiniekiem.

Noteikumos JVe 225 par dienesta ap-
ģērbiem dzelzsceļu darbiniekiem,_ kas
iespiesti Dzelzsceļu Rīkojumu krājumā
Ņo 27 — 1923. gadā, nodalījumu «Va-
saras svārki* atvietoju un izlieku šādi:

Vasaras svārki:
Vasaras svārki ir linu vai kokvilnas

drēbes, — baltas staciju priekšniekiem,
viņu palīgiem un rezerves aģentiem un
nebalinātas — pārējiem tiem darbi-
niekiem, kam tie paredzēti.

Formas ziņā vasaras svārki pagatavo-
jami, kā brūnas vadmalas svārki, aiz-
pogājami vidū ar 6 formas pogām, bet
bez iekantējumiem, zīmotnēm, nozīmēm
un zelta vai sudraba krāsas lentītēm —
uzšuvēm.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Tautas labklājības ministrijas
uzaicinājums

visām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Tautas labklājības ministrija uzaicina
visas valsts, pašvaldības un privātas iestā-
des, kā ari uzņēmumus griezties vaja-
dzības gadījumā ar pieprasījumiem pēc
darba spēka pie Rīgas pilsētas
darba apgādes, Torņa ielā JMs4,tāl-
ruņi: 563 un 564.

Uz š. g. 16. maiju darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieces .... 8
Tekstilstrādnieces ... 5
Apģērbu strādnieces . . 29
Tirdzniecības kalpotājas — .
Higiēnas strādnieces. . 7
Mājkalpotājas .... 106
Laukstrādnieces ... 29
Kantora darbinieces . . 37
Ķimiskās rūpn. strādniec. 10
Nekvalificētas strādnieces 329
Citos arodos .... 13
Pusaudži .... . . 17

Kopā . 590
Vīrieši:

Metalstrādnieki. ... 79
Tekstilstrādnieki ... —
Kokstrādnieki . .... 2
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieki 8
Būvstrādnieki .... 54
Transportstrādnieki . . 6
Tirdzniecības kalpotāji . 5
Kantora darbinieki . . 17
Laukstrādnieki . . . . 3
Mājkalpotāji. .... 12
Nekvalificēti strādnieki . 200
Citos arodos . . . ,6
Pusaudži . ... . . 25

Kopā . 417

Kas attiecas uz grāmatrūpniecības
strādniekiem, Rīgas grāmatrūpniecības
darba apgādē reģistrēti uz 16. maiju un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
arodstrādnieki :

vīrieši sievietes

Burtliči 15 1
Tipogrāfijas iespiedēji 1 —
Litogrāfijas , 4 —
Grāmatsējēji.... 11 —
Litografi 2 —
Linētaji ..... 2 1
Korektori 1 —
Ielaidējas — 21
Sietuves strādnieces . — 41
Palīgstrādnieces . . — 37
Palīgstrādnieki ... 16 —
Cinkografi .... 1 —
Stereotiperi . . . . -r- —

Kopā . 53 101
Pavisam 154 bezdarbnieki.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
midistra š. g. 20. maija lēmumu ir reģi-
strēti politiskās partijas .Latvijas Saeimas,

pilsētu, apriņķu un pagastu pašvaldību
baltkrievu vēlētāju biedrība" statūti un
programa.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. V i 1 d e.

Darbvedis A. V e i s s.

Iecelšanas.
Rezolūcija N2 A-615.

192Ž. g. 22. maijā.
Piešķiru vidusskolu direktoram Kārlim Ozo-

liņam kārtējo atvaļinājumu, sakarā ar Viņa
braucienu-uz ārzemēm, skaitot no š. g. |25. maija
līdz 14. jūnijam ieskaitot. Vidusskolu direktora
pienākumus Kārļa Ozoliņa prombūtnes laikā uz-
dodu izpildīt arodu skolu direktora vietas izpildī-
tājam Indriķim Z-a b a n a m, bez sevišķa atalgo-
juma par to.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Lēmums N° 1962.

1925. g. .22. maijā.
Atsvabinu līdzšinējos mūzikas padomes locekļus

un, grozot izglītības ministra 1923. g. 28. novembra
rezolūciju N° 5609, apstiprinu skaitot no š. g.
22. maija mūzikas padomi ar pieciem locekļiem :
Latvijas konservatorijas rektoru, nacionālās operas
galveno direktoru, vienu skaņražu kopas un vienu
komponistu biedrības izvēlēto locekli, kurus ap-
stiprina izglītības ministrs un vienu ministrijas
tieši ieceltu locekli.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Pārvaldes priekšnieka vietā J. Ļaudams.

. *
R ezolucija Ni> 9/Rob.

Saskaņā ar ministra biedra rīkojumu atceļu savu
š. g. 11. maija rezolūciju JMs 6/Rob. par Ludzas
apriņķa robežpolicijas kontroliera Nikolaja O p i n-
c a n a degradēšanu par kontroliera palīgu un pār-
celšanu uz Jaunlatgales apriņķi. Līdz lietas no-
skaidrošanai Opincans atstājams savā tagadējā
amatā un dienesta vietā.

Rīgā, 1925. g. 19. maijā.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks ,

J. Ķ ēm ans.

Rezolūcija Ni> 10/Rob.

Sakarā ar rezolūciju N° 9/Rob. atceļu savu š.g.
11. maija rezolūciju N° 7/Rob. par Jaunlatgales
apriņķa I. rajona kontroliera palīga Alfrēda
P i m b e r a iecelšanu par robežpolicijas kontroliera
vietas izpildītāju Ludzas apriņķī.

Rīgā, 1925. g. 19. maijā.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.Ķēmans.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 208.

(3. turpinājums.)
13366. Kinovičs, Pēteris Nikolaja d,

dzim. 1894. g. 6. augustā, pied. pie
Turlavas pag., Kuldīgas apr, agrāk dzīv.
Rīgā, m. Nometņu iela 23/25, latvietis,
drēbnieks, Latvijas iekšzemes pase
J\T° 244783, izdota- no Rīgas prefekta
1924. g. 16. septembra — Rīgas policijas
XI. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 21.
marta raksts Ne 5730 (23-IV-25), dēļ Rī-
gas apgabaltiesas II. kriminalnodaļas
1925. g 2. februāra lēmuma izpildīša-
nas. — Paziņot dzīves vietu.

13367. Kalniņš, Pēteris Jāņa dēls,
dzim. 1887. g., pied. pie Nitaures pag.,
Rīgas apriņķa. — Rīgas 6 iec. miert.
1925. g. 21. marta raksts Ne 365
(391-24-XI), apv. sod. Hk. 280. p. I. d.
— Paziņot dzīves vietu.

13368. Kirsons, Georgs Jāņa d., 27 g.
v., Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīv.
Rīgā, Stabu ielā Ne 55, dz 17. — Rīgas
prefektūras 3. nodalās 1925. g. 18. marta
raksts Ne 12975/24 * {22 IV-25), sod. no
Rīgas prefekta ar Ls 6,— jeb 2 dienām
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

13369. Lapiņ, Lize-Emilija Jāņa m.,
18 g. v., pied. pie Vec-Muižas pag. —
Rīgas 5. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
27. marta raksts Ns 239 (22 1V-25), sod.
lik. 528. p.p. — Paziņot dzīves vietu.

13370. Lukšo, Stanisbvs Mateusa d.,
47 gadus vecs, piederīgs pie Šenbergas
pag., pēdējā dzīves vieta Šenbergas pag.,
Urliku mājas. — Bauskas apriņķa pr-ka

gifesfl pat.Valdības Všsteeii" sākot *o I. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pu 1 nesēsi 1 lata 50 esat.
Piesūtot miji an pa puto:

Pbi 1 mēnesi . . . . . .. 1 lats 80 sani.
Pu atsevišķu tranam: sanesot

ekspedīcijā ...,. ? ?„ . — . 6 .
Pia atkalpārdevējiem , . » -*—., 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru disou, izņamot

Redakcija:
Rlgi, pil! Ms 3. TeL Na 9-89
Rūsas stundas so 11—12

oficiāls laikraksts
svētdiena*un svātkudianaa

Kantoris un akapadicija:
Rīgā, p»I Ns 1. Tel. Nš 9-57
Atvērts no pilkstea 9—3

Sludinājuma maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejlrām rindiņām 3 lat. 60 sani
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katra vicnslejigu
rindiņu — . 16 .

c) privātiem par katru vicnslejigu
rindiņu (par obligat. slndin.) . — , 20 .



1925. g. 31. janvāra raksts Ne 104

(108-IV-25), sod. administratīvā kārta ar
Ls 20,— vai 7 dienām arestapar parā-
dīšanos publiskā vietā piedzērušā stā-
vokli. — lzļ ildīt lēmumu un paziņot.

13371. Lapinskijs, Alberts Artura _d.,
26 līdz 27 g. v., vidēja auguma, pavaļu
skūtu seju, ģērbies stipri apnēsātā tumšā
mētelī, zilās audekla biksēs, dzeltenos
zābakos, galvā pelēka žokej cepure —
Kriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas
priekšnieka 1925 g. 5. apr. telefono-
grama Ne 6 (23-1V-25), apv. vairāk
zādzībās un sastāv zem policijas uzrau-
dzības. — Apcietināt un līdz arpie
viņa atrastām mantām nosūtīt meklētāja
rīcībā. ,

13372. Mussels, Vulfs Haima dēls,
28 g. vecs, pied. pieRīgas, žīds. —
Kara tiesas priekšsēdētāja 1925. gada
26. marta raksts Ne 4694 (16-IV-25), apv.
uz sod. lik. 51. p. 448. p. un 440. p. p. —
Apcietināt un ievietot Rīgas centrālcie-
tumā, ieskaitot kara izmeklēšanas tiesu,
svar. saimn. lietas rīcībā, paziņojot pē-
dējam un kara tiesai.

13373. Marnauza, Uljans Izidora d.,
vecums nav zināms, pied. pie Ludzas
apr., Pildas pagasta. — Ludzas apriņķa
2. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 13 marta
raksts Ne 1272 (134-23-VI), apv. uz sod.
lik. 624. un 627. c. sod. ar Ls 2,— jeb
2 dienām aresta, piedzīt par labu Lu-
dzas virsmežniecībai trīskārtīgu piesa-
vināto koku vērtību Ls 12,60 jeb 10 die-
nām aresta. — Izpildīt lēmumu un par
izpildīšanu paziņot.

13374. Matuševič, Alekse's Madesta
d, 27 g. v., Latvijas pav., agrāk dzīv.
Rīgā, Puškina ielā Ne 3, dz. 2. — Rīgas
prefektūras 3 nodaļas 1925. g. 24. marta
raksts Ne 1500/25 (18-IV-25), sod. no
Rīgas prefekta ar Ls 10,—. — Paziņot
prefektūras 3. nodaļai.

13375. Marcinkevič.' , Mārtiņš Jēkaba
d., 56 gadus vecs, piederīgs pie Jaun-
jelgavas. — Rīgas 2. iec. miertiesneša
1925. g. 20. marta raksts Ne 1382,24
(18-1V-25), apvainots sod. lik. 262. p. —
Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

13376. Neidels, Eduards Eduarda d.,
45 gadus vecs, agrāk dzīvojis Jelgava,
Pētera ielā Ne 21. — Jelgavas pilsētas
iecirkņa miertiesneša 19 5. g. 19. marta
raksts Ns 2221 (18-1V-25), apvainots sod.
lik. 177. p. — Paziņot dzīves vietu.

13377. Nikitins, Levs Jēkaba d., 31 g.
v., dzimis Ludzā, pied. pie Ludzas pil-
sētas, Latvijas pav., krievs, vecticībnieks,
neprecējies, tirgotājs, bez noteiktas dzī-
ves vietas. — Rīgas 7. iec. miertiesneša
1925. g. 23. marta raksts Ne559 (18-IV-25),
apv. sodu lik. 204. p. — Paziņot dzīves
vietu.

13378. Otte, Olga Teodora m., 41 g.
v., Rīgas pihone, prostituēta, vāciete,
neprecējusies. — Rīgas 8 iec. mier-
tiesneša 1925. g. 24. marta raksts Ne 79
(23 IV-25), apv. sodu lik. 528. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

13379. Ozoliņš, Johans Mārtiņa d.,
dzim. 1897. g., kalpojis uz kuģa „Hidro-
grafs". — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 24. maita raksts Ne 321
(23 IV-25), apvainots sod. lik. 184. p. —
Paziņot dzīves vietu.

13380. Ozols, Alber!s Jāņa d., 20 g.
vecs, Latvijas pav., piederīgs pie Bau-
skas apr., Bauskas pag., ev.-luterticīgs,
neprecējies, bez pastāvīgas dzīves vietas.
— Rīgas 8. iec. miertiesu 1925. gada
25. marta raksts Na 245 (22-IV-25) apv.
uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

13381. Orlovskis, Pāvels Katrines d.,
dzim. 1902. g., piederīgs pie Rēzeknes
apr, Viļānu pag.,, agrāk dzīvojis turpat,
pareizticīgs, čigāns, strādnieks, 7. Si-
guldas kājnieku pulka jaunkareivis. —
Kapa tiesas priekšsēdētāja 1925. gada
31. marta raksts Ne 4957 (14-23. 11), apv.
uz kara sod. lik. 128. p. 1. d., 133. p.
un sod. lik. 1903..g. izd. 581. p. 1. d.
—. Apcietināt un ievietot kara pārmā-
cības iestādē, ieskaitot viņu 4. iec. iz-
meklēšanas tiesneša rīcībā, par ko pa-
ziņot pēdējam un kara tiesai.

13382. Otto, Emīlija Sīmaņa meita,
dzim. 1889. g., pied. pie Rīgas apr.,
Olaines pag., latviete, luterticīga, pēc
nodarbošanās — prostituetā, agrāk dzīv.
Rīgā, Ģertrūdes ielā 105, dz. 6. — Rī-
gas 8. iec. miertiesneša 1925. g. 28.
marta raksts Ne 190 (23-IV-25), apv. sod.
lik. 528. p. p. — Paziņot dzīves, vietu.

13383. Priedens, Krišs Andreja_ d.,
31 g. v., pied. pie Liepājas pilsētas,
agrāk dzīv. Liepājā, Aldaru ielā Ne 41,
no kurienes izrakstīts uz Rīgu. — Aiz-
putes apr. priekšnieka 1925. g. 30. marta

raksts _Ne 53/111 (17-IV-25), sod. admini-
stratīva kārtā ar mek. lēmumu no
1925. g. 18. februāra Ne 24 ar Ls 10,—
jeb 3 dienām areita par parādīšanos
atklātībā iereibušā stāvoklī. — Izpildīt
lēmumu un par to paziņojot

13384. Priede, Lina Miķeļa meita,
36 g v., Latvijas pav., agr. dzīv. Rīgā,
Katoļu ielā Ne 7, dz. 1. — Rīgas pre-
fektūras III. nodaļas 1925. g. 20. marta
raksts Ne 12269/24 (20-1V-25), sod. no
Rīgas prefekta ar Ls 35,—jeb 7 dienām
aresta. — Paziņot pref. III. nodaļai.

13385. Petrillo-(Petrillovs) Staņislavs
Vicenta (Vikentija) d., dzim. 1888. g,
8. maijā, pied. pie Liepājas pilsētas
personas apliecība izd 1923 g. 10. aug.
no Rīgas pref Ne 388 1925. g, 16. martā
atsvabināts no Rīgas centrālcietuma. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. priekšu,
raksts no 1925. g. 16. apr. (22-IV-25),
apv. piesavināšana. — Apcietināt.

13386 Pintels, Vilhelms Johana d,
37 g. vecs, Latvijas pav., agrāk dzīv.
Rīgā, Valšu ielā Ne 5, dz. 34. — Rīgas
pref. 3. nod. 1925. g. 25 marta raksts
Ne 1888 25 (22-IV-25), sod. no Rīgas
pref. ar Ls 15 vai 5 dien. aresta. —
Paziņot pref 3. nod.

13387. Petrovs, Konstantīns Jāzepa d.,
23 g. vecs, pied. pie Daugavpils, agrāk
dzīv. Rēzeknes apr., Rozentovas pag.
Dupauu sādžā. — Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn. 1925. g.
18. marta raksts Ne 269 (22-IV-25), apv.

uz sod lik. 591, p. 1. pkt. p. — Arestēt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

13388. Pauniņš, Jānis Jāņa d, 26 g.
vecs, Latvijas pav, agr. dzīv. Rīgā, Ko-
jusalas ielā Ne 13, dz. 8. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 28. marta
raksts Ne 2253/25 (22- IV-25), sod. no
prefekta ar 10 latiem vai 3 dienām
aresta. — Paziņot pref 3. nodaļai.

13389. Privka,_ Leonids Jāņa d., 21 g.
vecs, pied. pie Cēsu pilsētas, agrāk dzīv.
Rīgā, Blaumaņa ielā Ne 1), dz. 1. —
Jaunjelgavas iec. miertiesneša 1925. g.
28. _iebruara raksts Ne 667 (13-111-25),
apsūdzēts uz sod. lik. 262. p. par sa-
biedriska miera traucēšanu. — Paziņot
dzīves vietu.

13390. Pe'erson, ' Otilija Kārļa meita,
dzim. 1904. g., pied. p.'e Tul-uma pils.—
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 19. marta raksts Ne79 (20-IV-25),
apv. uz sod. lik 51., 591. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

13391. Reinbergs, Augusts Jāņa dēls,
36 g. vecs, Latvijas pav., agrāk dzīv.
Va'guma ielā Na 24, dz. 10. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 20. marla
raksts Ne 3296/24 (23-IV-25), sod. no
Rīgas prefekta ar 5 laliem vai 2 dienam
aresta. — Paziņot pref. 3 nodaļai.

13392 Rukraans, Vladislavs Viken-
tija d., dzim. 1896, g., pied. pie Izabe-
linas pag., Daugavpils apr, agrāk dzīv.
Rīgā, 1. Palisadu ielā Ne 26, dz. 27. —
Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka
1925. gada 27, marta raksts Ne 8040
(22-IV-25), par karavīru reģistrācijas no-
teikumu ne evērošanu. — Faziņot dzīves
vietu.

13393. Reinfelds, Jānis Andrejs Kārļa
d., 42 g. v., dzimis Rīgā, Latvijas pav.,
pied. pie Talsu apr,, Vandzenes pag.,
latvietis, luterticīgs, agrāk dzīv. Rīgā,
Kareivju ie ā Ne 1, dz. 4. — Rīgas pil-
sētas 9. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
27. februāra raksts Na 247 (22-IV-25),
pec sod. lik, 581. p. 1. d. p. — Apcie-
tināt un nogādāt meklētāja kamerā.

13394. Rogs-Rags, Leontijs Zilvestra
dēls, dzim. 1900. g. 23. febr, pied. pie
Ludzas apr., Poliljes pag., Rākova sā-
džas, runā tikai krieviski, Vidzemes
artilērijas pulka V. batar. kareivis, vidēja
auguma, plecīgs, blonds, iesarkanu seju.
— Vidzemes artilērijas pulka koman-
diera 1925. g 7. apriļa telefonograma
Ne 25 (23-1V-25), 1925. g. 7. aprilī -
izbēdzis — sastāvējis zem uzraudzības
— apv. kriminālos un politiskos nozie-
gumos, — Apcietināt un paziņot meklē-
tājam.

13395. Revels, Jānis Eduarda dēls,
dzim. 1905. g. 14. sept., pase izdota no
Cēsu apr. priekšnieka palīga II. iec.
1923. g. 15. aug. Ne 63, brālis Kārlis
dzīvo Rīgā, Kuģu ielā 17. — Cēsu apr.
priekšnieka I. iec. palīga 1925. g. 1 apr.
raksts Ne 4482 (23 IV-25), apv. zādzībā.
— Apcietināt un nogādāt meklētāja
rīcībā.

13395/a. Ruško, Broņislava Vladimira
meita, Latvijas pav., agr. dzīv. , Rīgā,
Valdemāra ielā Ne 14 (tuvāku ziņu nav).
— Rīgas prefektūras III. nodaļas 1925. g.
3. apriļa raksts Ne 2665/25 (17-1V-25),

sod. no Rīgas prefekta ar Ls 15,— jeb
5 dienam aresta. — Pazibot pref. III,
nodaļai.

13396. Siman, Zuzanna Jāņa m., 58 g,
v., pied. pie Cēsīm, agrāk dzīv. Čiekur-
kalnā, 3. šķērslīnijā Ne 3, dz. 8. — Rīg.
10. iec. miertiesneša 1925. g. 23. marta
Na 394 (23-IV-25), apv. sod. lik. 276. p.
— Ziņot meklētājam.

13397. Sirnonovs, Michails Jerimova
d., 27 g. v, pied. pie Daugavpils apr.,
Malinovas pag., agrāk dzīv. turpat, Ži-
dinovas ciema. — Valkas apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 6. apriļa raksts J* 3753/1
(23-lV*25), sod. administratīvā kārtā par
parādīšanos publiskā vietā piedzērušā
stāvoklī ar Ls 25,— vai maksāt nespē-
šanas gadījumā ar 10 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vielu.

13398. Stūre. Ansis Krišjāņa d., 58 g.
v., dzimis Kalnmuižas pag., Jelgavas apr,
Latvijas pav, 1925. gada marta mēnesī
dzīv. Jelgavā,_ Skrīveru ielā Ne 44. —
Jelgavas pil ētas iecirkņa miertiesneša
1925. gada 19. marta raksts Ne 2174
(17-IV-25), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d.
sodīts ar 3 mēn. cietuma. — Apcietināt
un izpildīt spriedumu

13399. Zariņš, Pēteris Mārtiņa d.,
dzim. 1894. g. 6. augustā, piederīgs pie
Cēsu apr, Liepas pag., pēdējo reizi dzī-
vojis Cēsu pilsētā, pēc tam bijis Rīgā,
Daugavpilī, Rēzeknē un Ludzā, visur
uzturēdamies par 1 vai 2 dienām. Die-
nējis 2. Ventspils kājnieku pulka 3. rotā
— Ludzas apriņķa priekšnieka palīga
2. iec. 1925. g. 5. marta raksts Ne8423/23
(16-1V-25), apvainots par pases neievēro-
šanu. — Paziņot dzīves vietu.

13400. Salenieks, Broņislavs Staņi-
slava d, dzimis 1899. g., piederīgs pie
Rēzeknes apr, Varakļānu pag., agrāk
dzīvojis turpat, Arklenieku ciemā, katoļ-
ticīgs, latvietis, pagasta skolas izglītība,
pēc nodarbošanās zemkopis, 7. Siguldas
kājnieku pulkā jaunkareivis. — Kara
tiesas priekšsēdētāja 1925. g. 21. marta
raksts Na 4628 (547-24-XI), apvainots uz
kara sod. lik, 123. p. 1. d. un 133. "p.
— Apcietināt un ievietot kara pārmā-
cības iestādē, ieskaitot viņu 4. kara iz-
meklēšanas tiesneša rīcībā, par ko ziņot
pēdējam uri tiesai.

13101. Steckijs, Timotejs Timofeja d.,
dzim. 1902. g., pied. pie Rēzeknes apr.,
Viļānu miestā, agrāk dzīvojis turpat,
Varakļānu ielā Ne 29, katoļticīgs, lat
vietis, neprecējies, pēc nodarbošanās
kurpnieks, 7. Siguldas kājn. pulka ka-
reivis. — Kara tiesas priekšsēdētāja
1925. g. 26. marta raksts Na 4629
(548-24 *XI), apv. uz kara sod. lik.
128. p. 1. d. 129. p„ 133. p. un 192. p.
1. d. p. — Apcietināt un ievietot kara
pārmācības iestādē, ieskaitot viņu 4: kara
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, par ko
ziņot pēdējam un tiesai.

13402. Zunde, Pēteris Osipa dēls,
dzim. 1904. g., pied pie Krāslavas pag.,
Daugavpils apr., 1924. g. dzīvojis Sī-
peles pag, Jelgavas apr, „Vinteru"
mājās. — Jelgavas pilsētas iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 24. marta raksts
Ne 878/24 (24-IV-25), apv. uz sod. lik.
262. p. — Paziņot dzīves vietu.

13403. Starovaitis, Andrejs Kazimira
dēl», 24 g. v., Latvijas pilsonis —Rīgas
10. iec. miertiesneša 1925. g. 24. marta
raksts Ne 134 (22-1V-25), apv. uz sod.
lik. 266, 268., 274. p. — Nogādāt uz
mekl. kameru.

13404. Strupis, Kazimirs Ādama d,
21 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr,
Viļānu pag. Vidrišu ciemā, vidēja aug,

blonds, rēta galva, krievs, vāji runā
latviski, ģērbies artileristu zilā formā ai
veca parauga cepuri, Vidzemes artilērijas
pulka kareivis. — Vidzemes artilērijas
pulka komandiera 1925 g. 15. apr
telefonograma Ne 26 (20-IV-25), ticis
nosūtīts no kara slimnīcas uz batareju,
bet līdz šim nav ieradies. — Apcietināt
un ziņot meklētājam.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

LoiffUos bankas nedēlus panki
uz 20. maiju 1925. g.

Aktīvā. Lati. S
Zelts lējumos un monētās kasē un
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,505,226 4'
Ārzemju valūta 35,272,735 ^Sudraba nauda . 511,911 —
Valstskaseszīmesu. sīkametalanauda 13,499,030 1Č
īsa termiņa vekseļi 52,963,' 64 9S
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 52,885,7i 0 4fi
Citi aktīvi 7,397,261 6Sļ

~" 186034,930 2l

? I Pasīvā. Lati. *Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 29,698 630
ļ, Pamata kapitāls. . 11,659 245 ^' Rezerves kapitāls 1,521 7U rjļ
; Speciālas rezerves l.OOo'oooNoguldījumi i ......... „ 5,696,' 44 Q7

Tekoši rēķini . 40,957,767«Valsts rēķini un depoziti ..... . 84,113 9ds sa1 Citi pasivi • n,3j7;t'39
^ise .TJāl.ain0,

Piezīme: uz 29. maiju 1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozība par Ls 29,6^630
. ] kuras nodrošinātas:

1) ar liru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg), kas pec paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina ...... . 7,577777

2) ar $ 1.500,000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pec f
paritātes 1 $. = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18762, nodrošina ...... . 7,773 930

3) ar £ 570.19!,—/— (pieci simti septiņdesmit tūkstoši viens simts deviņ-
desmit vienu angļu mārciņu),' kas pēc £ kursa £ ' .— = $ 4,855; $1 — =
1,5046 gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina „ 14,346,923 —

pēc .18. maija 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. . . ' , Ls 29'69^630^
Rīgā, 20. maijā 1925. g, Padomes priekšsēdētājs Ringolds KaLnings
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Latvija un citas valstis

Latvijas propaganda Beļģijā.
Ģenerālkonsuls J. L a z d i ņ š nolasījis

Briseles tirdzniecības kamerā glašāku re-
ferātu par Latviju uu mūsu tirdzniecību
ar Beļģiju Referāts nodrukāts kameras
oficiālā biļetenā un daži citi turienes
preses orgāni to labvēlīgi atzīmējuši.
20. maijā Lazdiņš referēja Beļģijas rūp-
nieku savienībā.

Jaunas valstis.
Somija un Igaunija.

Tallinā, 22. maijā. Somijas
valsts prezidenta Relandera
viesošanās Tallinā izver;as par na-
cionāliem svētkiem, kuros ņem dalību
gandrīz visi pilsētas iedzīvotāji.

Dinejā par godu augstajam viesim
Igaunijas valsts vecākais Jaaksons
galda runā izteicās, ka igauņu tautai nfv
iemesla sūdzēties par labu kaimiņu un
uzticamu draigu trūkumu. Somu tautā
igauņi redz savu vecāko brāli, ar kuru
strādājuši kopā ari bez rakstīta līguma.
Brīvības kara laikā somu brīvprātīg a
steidzās Igaunijai palīgā, neskatoties uz
to, ka nekādas aizsargu savienības starp
abām valstīm nebija. Relanders at-
bildēja : «Igaunijas neatkarība ir jauns
pierādījums", ka tauta, kas cīnās pa»
taisnu Ietu, nav viena. Abas mušu tau-
tas ziedos visu spēku, lai panāktu sav-
starpēju vienību."

Piektdienas rītu prezidents Relanders
nolika' vainagu brīvības kāja kritušo
Igaunijas karavīru kapos: Pec tam no-

tika armijas parāde. Parlamenta p"el( S"
sēdētājs Tenisons sarīkoja viesim P£
godu brokastis, pie kam galda runā i _
teica » cerību, ka atmiņas parsma^-cīņām neatkarības iegūšanai _P^.®
abas radniecīgās tautas no tā llkteņ .

kurš piemeklējis jau daudzas somu rasa »

tautas pagājušos,gadusimteqos. Re,an ,
uzsvēra, ka nevienu pasaules kara rez
tatu Somija nav uzņēmusiarIi|'prieku, kā Igaunijas neatkarību. *>?
tautas vissiltākās draudzības jutas
^Pbrāļu tautai viņpus Somu juras līča.

Vakarā notika svētku sapulce .E stonij
teātra zālē, kur Somijas prezidentu v

sveica Tallinas pilsētas galva.

Rīga.
Paskaidrojums.

„Valdības Vēstneša" 1924. g- 206-D
J

murā iespiests oficiāls paskaidroju™
^veselības departamenta direktora L>r.



vicka un nodajas vadītāja Dr. Zenteļa
parakstiem , kura starp citu teikts: „Kā
rīkojies avižu ziņojumos minētais „kontro-
liers" pierāda tas fakts, ka par viņu
Rīgas apgabaltiesas prokuroram iesniegts
ziņojums , — kurā „kontrolieri" apvaino
par dokumentu pārtaisīšanu un pielai-
stiem varas pārkāpumiem". Minētais
ziņojums attiecās uz manu personu un
šai lieti 1924. g. 8. decembrī tiesu pa-
ļāta knminal departamenta rīcības sēdē
taisījusi_ sekošu lēmumu : .Apsūdzību
pret Jāni Punku nozieguma sa-
stāva trūkuma, deļ izbeigt" .
No augšējā redzams, ka veselības depar-
tamenta direktors Dr. Kivickis oficiālā
paskaidrojumā velti centies mest uz mani
kauna traipu sabiedrības priekšā.

Rīgā, 1924 g. '20. maijā.
Provisors J. Punka,

farmācijas valdes priekšnieka palīgs.

Bernu dienas
'Pienākušas atkal bērnu dienas. Viņas

Rīgā būs
^

23. un 24. maijā. Kas ir bērnu
dienu mērķis ? Galvenā kārtā plaša pa-
reiza bērna veselības kopšanas un audzi-
nāšanas propaganda. Un tad ssgādāl
ari mazajiem prieku un svētkus. Bērnu
dienu higiēnas izstāde, plaši propagandas
materiāli pieejami visiem bez atlīdzības
Neatstājiet visu to neievērotu! Bērnu
dienas ir tikai reiz gadā. Vecāki, skolo-
tāji, audzinātāji un visi, kam nav vien-
aldzīgi bērni, nākotnes Latvijas liktenis,
ejiet uz izstādi (Latviešu biedrības namā,
JVkrķeļa ielā 13, atvērta no 10 līdz 8
vakarā) apmeklējiet ari priekšlasījumus
turpat izstādē, apakšējā zālē, kur notiek
katru dienu 6 vakarā. Saņemiet propa-

gandas materiālu, kuru Jums dod bez
atLckfbas, nopērciet ari lērau žurnālu.
Apmeklējiet bērnu svētkus dārzos. Bērnu
dienu programa izziņota un zināma.

Iedzīvotāju kustība Rīgā.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

reģistrācijas 1925. g. apriļa mēnesi
(iekavās atzīmēti skaitļi par iepriekšējo
mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši ... . 255 (325) 270 (250; —15 (+75)
Vāc( ..... H4 (43) 63 (45) —28 (—2)
Krievi .... 42 (49) 38 (47) +4 (+2)
Ebreji .... 60 (6 ) 30 (33) +30 (+27)
Pcļi un lesi 32(27) 2i (16) +10 (+11)
Cti. .... 12 (8) 20 (8) —8 (—0);

Kopā 43> (512) 44i (39i) 8 (+113)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze 71 (61), organiska sirdskaite un
pār. asinsriņķ. org. slim. 73 (69),
vēzis 51 (45), asiņu pieplūdums galvas
kausa dobumā 20 (30), vecuma ne-
spēks 20 (27), plaušu karsonis 0 (0),
pārejās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 43 (41), vēdera
tīfs 4 (2), nieru kaite 7(11), šarlaks 4 (0),
difterits 1 (2), izsitumu tifs 1 (1), ia-
fluenca 0 (0), meningitis 7 (5), asins-
sērga 0 (0), nedabīga nāve 18 (7), paš-
nāvība _ 11 (2).

Noslēgtas laulības 322 (25C), no tām
baznīcā 254 (170).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskās valdes paziņojuma 1925. g.
apriļa mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
28(23),izsitumatifu 1(1), šarlaku 149(129),
garo klepu 0 (0), difteriti 25 (29), asins-
sērgu 0 (0), parotitis epid. 44 (79), per-
tussis 21 (26), masalām 54 (30), rozi 3 <7).
Iekavās atzīmētie skaitļi- attiecas uz
iepriekšējo mēnesi.

Beks" kustamo mantu, sastāvošu no
zirga, Lrūna krāsas, 9 gadu veca un
novērtēta par Ls 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā si i
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pirdo
Satiss dienā uz vietas.
4345 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Anita ceļa iož€Diers JiliA
iznomās uz vietām mutiska Izsolē
vai i āksolTtājiem sekošu šoseju rezerves
joslas siena pļaušanai 1925. gadā.
1) š. g. 2*. m*ijā uz Rī^as-Jelgavas

šosejas. Ijsole sāksies pulksten 9 rītā,
pie Lielupes tilta;

2) š. g 29 maijā uz Jelgavas-Dobeles
šosejas Izsole sāksies pulksten 9 rītā
uz 2. klmt . 2

3) š. g. 3. un 4. jūnija uz Jelgavas-
Meitenes šosejas Izsole sākses: a)
3. jūnijā, pulnsten 9 rītā, otrā kilo-
metri un turpināsļes līdz 20. kilomet-
ram; b) 4. jūnijā, pulksten 10 rīta
uz 20. kilometra (pie bij. Parīzes kroga)
un turpināsies līdz Lietuvas robežai.
Tuvākas zigas kanclejā, Jelgavā, Upes

ielā N° 9. no pulksten 9—15 4203

Māksla.
Nacionālais teatrs. Sestdien, 23. maijā,

pulksten 72 vakarā R. Blaumaņa komē-
dija „Skroderdienas Silmačos"
ar dziesmām un dejām. Svētdien, 24.
maijā pulksten 7/» vakarā, Džeroma
jautrā komēdija „Miss Hobs" ar
Liliju Štengel titula lomā.

Telegramas.
(Latvijas telegrala aģentūras ārzemju telegraraas.)

Londonā, 22. maijā. Šodien pirmo
reiz uz angļu skatuves parādījās latvju
dramatiskās literatūras darbs — .Jau-
najā Skalas teātrī" Londouā
notika Raiņa lugas Jāzeps
un viņa brāļi" izrāde. Uzstājās
« starptautiskās skatuves mākslas sa-
biedrības" trupa. Skatītāju starpā
bij redzami Latvijas sūtnis ar kundzi,
Igaunijas un Holandes sūtņi, Polijas un
Lietavas legaciju pārstāvji, ģenerālis Bērts
un daudzi no angļu Latvija? draugiem.
Klātesošie latvieši izteicās, ka lugas laiko-
tajā, Gresa ^is, pratusi apbrīnojami paturēt
ari angļu tekstā Raiņa darba garu, un
ka pati izrāde noritējuse tādā pat no-
skaņojumā, kā Rīgā. Mākslinieku spēle
bija lieliska un publika uzņēma
izrādi ar sajūsmu.

KURSI.
Rīgas birža, 1925. gada 23. maijā.

D e viz e s:
1 Amerikas dolārs . . . .
1 Anglijas mārciņa . . . .
100 Francijas franku . . .
100 Beļģijas franku . . . .
100 Šveices franku . . . .
100 Itālijas liru .. ...
100 Zviedrijas kronu .' . .
100 Norvēģijas kronu . . .. .
100 Dānijas kronu . . . .
100 Čechoslovaķijas krona .
100 Holandes guldeņu. . .
100 Vācijas marku . . . .
100 Somijas marku . . ,. .
100 Igaunijas marku . . .
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs . . . .

Dārgmetāli:.
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
5/o neatkarības aizņēmums .
4°/o Valsts prem. aizņ. . .
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes

5,175 — 5,20
25,18 — 25,30
26,35 — 26,90
25,65 — 26,20
99,7.- — 100,75
20,75 — 21,15

138 05 - 139,45
86,35 — 88,10
96,55 — 98,50
15,20 — 15,50

207,35 — 209,45
122,00 — 124,20

13,00 — 13,25
1,35 — 1,40

98,00 — 102,00
50,50 — 52,00
26,40 — 26,85

3420 — 3450
105 — 112

98 — 100
98 — 100
92 — 93
96 — 97

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

Zvērināts biržas maklers M. Okmi ans.

Literatūra.
Latvijas banka. Protestēto vekseļu

saraksts Jsfs 24. (Par februāri 1925. g.).
Oficiāls izdevums. Rīga, 1925.

P. Dindons, Valsts Bulduru dārzkopības skolas
un saimniecības pārzinis. Ienesīgākie tirgus un
rūpniecības sakņaugi sīpoli, cigoriņi un
tomāti. Kā tos audzēt, izmantot un izdevīgāk
pārdot. Ar 45 zīmējumiem. Rīgā, 1925. g. Lauk-
saimniecības _ pārvaldes izdevums. Krājumā pie
.Lētas" Rīga.

Nedēļa. N° 21. — 1925. g.

Redaktors: M Ārons.

Tramvaja valde
nolēmusi atļaut bērnu grupām, kuri
brauc skolotāju pavadībā un uzrāda no
Latvijas Bērnu palīdzības savienības
izdotu apliecību, braukt bez maksas uz
visām ielu dzelzsceļu linijām š. g. 23. un
24. maijā no liniju gala punktiem uz
pilsētu un atpakaļ.

Tiesu sludinājumi.
Valmieras ar. IV: iec. miert esn.
izbeidz Hirša Motka d. Va i ner a
meklēšanu, kvra izsludināta .Valdības
Vēstnesī* N» 90, 24 aprilī š. g., jo Hi.šs
Vainers ir atrasts

Rūjienā, 18. ma'jā 1925 g. N° 191.
4426 Miertiesnesis V. Bersona.

Rīgas apgabalties. 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. maijā 1925. g., pulksten
12 diena, Rīgā, Elizabetes iela N° 45/17,

J. Bernera lietā, pārdos Bernhada
Beckera kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un klavierēm, un novērtētu
par Ls 860.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs plr-
dotunas dienā uz vietas.

Rīga, 4 maijā 1925. g.
4457 Tiesu izpild. K r e b s.

Rīgas apgabaltiesas 2 iecirkņa
tiesu izpildītājs

Paziņo, ka 29. maijā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Lazaretes iela Mfc 2/,
1 un II. ūtiupē pārdos Otto Dettmsņa

kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
*n rakstāmmašīnām un novērtētu par
i-s 1376.

lizināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Riga, 2. rraijā 1925. g.
1456 i,u izpild Ķ. Krebs.

Risas apgabaltiesas 3. iecirkga
tiesas izpildītājs

Paziņo, ka 13. jūnijā 1925. g., pulksten
ļ° rīta, Rīgā, Stabu ielā J* 44, pār-
dos Kārļa S k r i b i s kastamo mantu,
?sastāvošu no mebdēm, zirgiem, vāģiem,
automobiļa un c, novērtētu par Ls 2080.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ai i
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardc-
*"""?« dienā uz vietas.

Rīgā, 20. m-ijā 1925. g.
4Tiesu iznild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

Paziņo, i„, i2. j,,nijā 1925. g., pulksten
W diena Ripā. Stabu ielā Mš 44, p ā r -
0s Kārļa S k r i b i s kustamo mantu,
sastāvošu no meoelēm, un novērtētu
Par Ls 1618,83.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ati
'Pskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

«'gS, 20. maijā 1925. R.
2i*° Tiesu izpild. Grinfelds.

R'flas apgabaltiesas 4 iecirkga
tiesu izpildītājs

*fa kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
ļ ttrnpura ielā J* 1, .«uino, ka 4. jūnija
l°?y- g-, pulksten 10 rītā, Rīgā, Juliusa

I K«Mo5 n3rHr,o ulrriin rah _ Jēka *" S

Daugavpils apr IV. iec miertiesn.
paziņo, ka 21. aprilī š. g, .Valdības
Vēstnesī* Ns 87, iespiesta saskaņā ar
30. marta 1925. g. lēmumu, sludinājumā
p?r mantinieku izsaukšanu 5 oktobrī
1910 g. mir. pi soņa Juja Aloiza dēla

<3 e rca n a atstātai mantai ieviesu.-ies
kļūda — Aloika vietā jālasa .Aloiza".
4291 Miertiesnesis K. A v e n s.

Rīgas apgabaltiesas 4 iecirxga
tiesu izpildītājs,

kūja kanclejā atrcdas Rīga, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, patinu, Ka 4. jūnijā
1925. g.. pulKsten 10 rītā, Rīgā,
Juliusa ielā Ns 2, fabrikā, otrreizējā
izsolē pārdos akc. sab. _ .Jēkabs
Beks" kustamo mantu, sastāvošu no
23.f 00 valsts degvīna pudelēm un ne-
vērtētu par Ls 1.400. _ ._

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatlt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas
4346 Tiesu izpild. V. Požariskis

Rigtts apgabaltiesas 4. iecirkg»
tiesas izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīga, Andreja
Pumpura iela N° 1, paziņo, Ka 4. jūnijā
1925. g., pulksten _ 10 rītā. Rīga,
Juliusa iela Na 2, pārdos akc. sab.
. Jēkabs Beks"- kustamo raintu, sastf-
voŠu no 11.000 vīnu un valsts degvīna
pudelēm un novērtētu par Ls 1420.

Izzināt sarakstu, nevērtējumu, kā ari
ipskntīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.
4347 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesa* 8. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 5. jūnijā 1925. g., pulksten
9 dienā, Rī^ā, Elijas ielā Nš 7, dz. 8,
pārdos Ābrama Hiršovica kustamo
mantu, sastāvošu no pianino, tiimo
spog ļa slīpēta stikla un zvērādu kažoka
un novērtētu par Ls 550.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. maija 1925 g.
4353 Tiesas izpild J G r i n i o s.

' Citu iestāžu sludinājumi, j
Dzelzsceļu virsvalde

izslud na sekošus

rakstiskus torgus
8. jūnija 1925. g., tzbultām, dzelzs

dažādām 23300 kgr. r ec specifikācijas
un apstiprināt em technskiem no-
teikumiem.

10 jūnijā 1925. g, uz naglām dzelzi
dažādām 16864 kgr. pēc specifikā-
cijas, i araugiem un techniskiem no
teikumiem,

un rakst. konkurences
10. j u n i j ā 1925. g., uz 8 gab. simt-

daļu svariem 2000 kgr. celtspējas,
bez bumbām, platformas apmērs
1500X1500 mm ar pārbīdāmo bumbu
(lietojami bez bumbām), svaru skala
no misiņa , pēc techni«kiem notei-
kumiem, izņemot I. daļā puiktu 3,
5, 8 un 9.

10. jūnijā 1925. g., uz paagem,
kokvilnas audekla izm. 210x140 cm.
900 gab ' 2

Torgu un konkurencu sakums pulksten

10 rītā Torgu un konkurencu dalīb-
n! ekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas

no piedāvājuma vērtības. Tuvākas ziņas
ist. '01, nopUst. 12-14. 3?55

Hpria ce|ii mmJelgava
izdos sava kanclejā, Upes iela Mš 9,
1925. g. 5. jūnijā,

mutlskj un rakstiskā Izsolē
mazakprasītajam

sekošus darbus:
1. pīkst. 10, a) Bauskas mazās šosejas

kapitālā remonta darbus. Drošības
nauda Ls 85U.
b) Bauskas—Jelgavas šorejas pagap-
nājuma jaunbūves darous. Drošības
nauda Ls 875

2. pulksten 12, tilta jaunbūves dabūs
pār Misas upi uzDugaņu—Vectnuižas—
Mežmuižas ceļa. Drošinās nauda Ls 30).

Tuvākas ziņas kanclejā daibdienās no
pulksten 9-15. 2 4419

Apriņķa ceļu inženiers
Jelgavā, izdos savā kanclejā Upes ielā
Ns 9—3. jūnijā 1925. g., pulksten 11
diena, mutiska un rakstiska izsole

mazakprasītajam
Tukuma-Auces jaunā gruntsceļa labo-
šanas darbus. Drošības nauda Ls 200 —

Tuvākas ziņas kanci, darbd. no pulkst
9—15. 2 4278

Rembates pag padome,
Rīgas apriņķī, (caur Rembati) š. g.
3. jūnijā, pagasta nama, pulksten
2 dienā, izdos

mnzSKprnsltājlem,
atklātos rakstiskos un
mutiskos torgos, bez

pēctorgiem,
akmegu kūts oārbūvi par dzī-
vojamo ēku, kaļķu kleķa kūts
atjaunošanu un kūts k ēts-&te-

deles jaunbūvi.
Darbi aprēķināti uz Ls 3000. Iepriekš

torgiem iemaksājama Ls 300 droSības
nauda vai iesniedzams no padomes par
drošiem atzītu 2 personu galvojuma
rak'ts. 1
4164 Pagasta valde.

Rīgas kara apiiņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
atbrīvošanas ka[a piemiņas zīmes aplie-
cību ar J& 2331, izdotu no Rīgas kara
apr. priekšnieka uz Voldemāra Jana d.
U p ī ša vārdu. 4453

Pasta un telegrāfa virsvalde
3. jūnijā 1925. g., pulksten 10, vinvaldes telpās,

izdos jauktā izsolē,
ar pecizsoli turpat 6. jūnijā 1925. g., pulksten 10,

Jaunlatgales un Vecslabadas pasta un telegrāfa
kantoru ēku jaunbūves un Ērgļu Inčukalna un
Vecpiebalgas p. t. kantoru ēku remonta darbus.

Rakstiskus piedāvājumus un lūgumus par pielaišsnu mutiskā izsolē, atse-
višķi uz katru darbu jāiesniedz virsvaldes būvju nodaļai līdz šā gada 3. jūnijam,
pulksten 10, apmaksājot ar 40 sant. zīmognodokli un klātpievienojot kvīti par
drošības naudas iemaksu pasta Jekošā rēķinā N° 700 — darbam Jaunlatgalē
Ls 5000, Vecslabadl Ls 4500, Ērgļos Ls 100, Inčukalnā — Ls 700 un Vec-
piebalgā — Ls 100. 1 4277

Tuvākas ziņas sniedz p. t. virsvaldes būvju nodaļa, darbdienās no 9—15.

Bņ būvniecības psroaldes Liepājos iiupa
Liepājas kara osta, Lāčplēša iela Nš 24 — 26. maija 1925. g., pulksten 11,

izdos mazāksolišana
1) elektriskās gaisa līnijas zemspraiguma dzelzs vadu apmaiņu pret vara,

Liepājas kāja ostā, un
2) elektriskās gaisa līnijas nederīgo stabu apmaiņas darbus, Liepājas kara ostā.

Izsole būs rakstiska un mutiska.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

mazāksolīšanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami grupai, izsoles
dienā, līdz pulksten 10/a dienā.

Pie piedalīšanās mazāksolīšanā jāiemiksā drošības nauda, par 1) Ls 320.—
un par 2) Ls 85.—?

Minēto darbu apst.prinātās vienību cenas un noteikumus var apskatīt
darba dienās no pulksten 9 līdz 14, grupas kanclejā. 1 4153

. Apriņķo ceļu inženiers Ris ii
izdos vairāksolītājiem, galīgā mutiskā sacensībā

1925. g. 28. maijā, pulksten 10, savā kanclejā, Lāčplēša ielā Mš 24, dz. 7

šoseju brīni siena pļaušanai ii g.
1) Rīgas—Jelgavas šosejas 8, 10, 17, 18, 22 un 23 k!m.
2) Entelhardta šosejas 39, 40, 42, 43, 45 un 47 klm
3) Rigas—Apes šos. 12 klm. 4. pik. līdz 21. klm. 6. pik; 22 klm. 6. pik.

līdz 28. klm ; 29. klm. līdz 36. klm.; 38. klm. līdz 41. klm; 42. klm. līdz 50. klm.;
52. klm. līdz 55. klm; 58. klm. līdz 65. klm.; 66. klm līdz 69. klm.; 70. klm,
līdz 73. klm.

Sacens bas dalībniekiem priekš torgu sākšanas jāiemaksā drošības nauda
Ls 10.— par katru kilometru uz kufu piedalās solīšanā.

Sīkākas ziņ^s noteikumos kanclejā. 1 3801

Taurkalna virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

30. jūnijā 1925. g., Jaunjelgava, pilsētas valdes telpās,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
II. iecirkņa mežniecības. Taui kalna novadā, pavisam 4 vienības, vērtībā

no Ls 276 līds Ls 2625.
III. iecirkņa mežniecības, Jumpravas novadā, pavisam 5 uenīb'-š, vērtībā

no Ls 16 līdz Ls 1980
V. ieirkņa me?niecības, Jaunjelgavas novadā, pavisam 8 vienības, vērtība

no Ls 168 līdz Ls 2486.
Izsole sāksies pulksten 12 diena. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras

iemaksās izsoles komisijai lū°/o drošības naudas no novērtētās somas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilias nosolitās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Izstrādāšana pārdotās vienības tiks pieļauta ari v?sarā. 2
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.

4369 Taurkalna virsmežniecība.



Kara būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa
izsludina 25. maijā 1925. gadā, pulksten 12,

jauktus galīgus torgus
uz edamlieveņa būvi Daugavgrīva un jumtu remontu darbiem Galvena staba ēkā,
Valdemāra ielā Hs 10/12 un Armijas ekonomiskā veikala spīķerī, 1.Ķēniņa ielā 29.

Lūgumus_ dēļ atļaujas piedalīties mutiskos torgos, kā ari rakstiski piedāvājumi
slēgtas aploksnes, apmaksāti ar zimognodokli, iesniedzami līdz pulksten 12 torgu
diena, Būvju un īpašumu daļa darbvedim, iemaksājot drošības naudu: 1) uz
lieveņa būvi Ls 1400 un 2) jumtu remontu darbiem Ls 230. 1

Ar torgu noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmējumiem var iepa-
zīties Būvju un īpašumu daļa, Citadelē N° 24, pie darbveža darbdienās no
pulksten 9—3. 4034

Artilērijas inspektors
izsludina, ka 8. jūnijā š. g., pulksten
10; no rīta, Zemgales artilērijas pulka
štābā, Daugavpilī, iznomās atkl. vairaksol.
artilērijas praktiskās šaušanās uz Daugav-
pils arti erijas pol'gona š.g.vasara izšauto

ložu un šķēpeļu vākšana.

Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar
attiecīgu zimognodokli, ar uzbakstu:
„Daugavpils artilērijas poligona ložu un
šķēpeļu iznomāšanas komisijai", Iesnie-
dzami Zemgales artilērijas pulka štābā,
Daugavpilī I dz 8. jūnijam š. g.

Dalībniekiem līdz va rāksolišanas sa-
kumam jāiemaksā iznomāšanas komisijai
Ls 60.-^ drošīcas naudas.

Tuvākās z ņas var saņemt Zemgales
artilērijas pjlka štābā, Daugavpilī, pie
artilērijas poligona priekšnieka.
4448 Artilērijas inspektora štābs.

Viļānu patērētāja * iedriba*
piina sapulce

notiks Viļānos, pagasta namā, 1. jūnijā
1925. g.. pulksten 2 dienā,

ar sekošu dienas kārtību:
1) Valdes ziņojums par biedrības dar-

bību 1924. g.
2) 1924 g. pārskata pieņemlana.
3) 1925. g. budžets.
4)'Statūtu grozīšana un papild našana.
5) Iestāšanās par biedri C. S. Konzumā.
6) Kreditēšana.
7) Viena valdes locekļa velēšana.
8) Revīzijas komisijas vēlēšana.
91 Tekošas darīšanas.
4446 Valde.

Pārlabojums.
Š. g. 10i. numura iespiesto .Notei-kumi Ķemeru un Baldones dziedniecība,vietām un cenu saraksts ārstniecībalīdzekļiem un sesonas kartēm" 4 pan?!

A. nodalījuma izlaists ailē .par '
^i„„maksu", II. kl. seru vannas Ls 1,40 b,

ar šo tiek papildināts. '^g,
Soc. apgād. dep. dir. O. Sīlis.

liolis iMniiiii
uzaicina biedrus

papildināt savas pajas ar
Ls 10 līdz 1925. g. 31. dec.

Pajas nepapildinājušos, uz 19. apriļa
1925. g. p Inas biedru sapulces lēmuma ,
pec min. termiņa skaitīs kā izstājušos
no sabiedrības biedriem.

Tāpat uz 19. apriļa sapulces lēmuma
pamata uzaicinām visus pirmskara no-
guldītājus pārrakstīt līdz 31. decembrim
1925. g. vecās cara valūtā izdotās no-
guldījumu zīmes Latvijas valūtā. Pēc
minētā termiņa nepārrakitījušiem tiks
pārtraukta procentu aprēķināšana.

Mežotnē, 16. maijā 1925. g.
4361 Priekšsēdētājs (paraksts).

Kara būvniecības pdroaldes liepājas grupa,
Liepājas kara osta, Lāčplēša ielā J* 24, 4. jūnijā 1925. g„ pulksten 11,

Izdos mazaksolīšanā
centrālas apkurināšanas un ūdensvadu ierīkošanas darbus ēka Nš 1 —V. grupā,

v Liepājas* kafa ostā.
Izsole bus rakstiska un rnufiska. '
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: .Uz centrālas

apkurināšanas un ūdensvadu ierīkošanas izsoli 4. jūnijā 1925. g.*, kā ari lūgumi
piedalīties mutiska mazaksolīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zimognodokli, iesnie-
dzami grupai torgu diena, līdz pulksten 10Va.

Pie piedalīšanas mazaksolīšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 550.
Tuvākus _noteikumus var apskatīt darba dienas, no pulksten 9 līdz 14,

grupas kanclejā. '2 ""*? 4455

Dzelzsceļu 4. teļu iecirkņa prieKšnieKs Uecjulftenē
' " " '' izsludina r ' ' '

Jelgavas pilsētas valde
nodos

sacensībā
sekošu priekšmetu i igadašanu:

1) 4. jūnijā š. g., paltsten 10 rīta:
210 gab. daž'du maiņas stāvas skaitītājus;
750 mtr. kabeles s/io _mm un
160 gab ūdens mērītāju.

2) 5. jūnijā š. g, pulksten 10 rīta:
2500 tonnu akmeņu ogles, bst pulksten

li dien?, 1 auto šļ rces ugunsdzēsēju
vajadzībām.
Tuvāki paskaidrojumi un piegādāšanas

noteikumi saņemami Jelgavas pilsētas
valdē no pulksten 11—1 diena.
4449 2 Jelgavas pilsētas valde.

Mūru pagasta tiesa,
Valmieras fpr., dara zināmu ' ka 29 maijā
š. g., pulksten 11 diena, Māru pagastā,
Vecpavaru "mājā, tiesa

pārdos vairsKsolilanā
miruša Mārča Pavāra mantinieku
masai piederošu inver.taru, sastāvošu no
zirgiem, govirh, altam, cūkām un t. t.

Pārdod, mais inventārs apskatāms uz
vietas utrtjpes difnš.

Priekšsēdētājs R. S u k u r s.
4355 2 Darbvedis Klanis. ,

Jjbni is Eiīistni iiilHla
isinkii Mlu.

1928. gada 1S. burtnīca
(māku! un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
p*i, 1. latabi, kur ari vienīgi J8grte2a»

ar pieprasījumiem.

Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . .0,28

Saturs:
82) Likums par tirdzniecības konvenciju

starp Latviju un Šveici (un pati
konvencija).

83) Likums par tirdzniecības konvenciju
starp Latviju un Zviedriju (un pati
konvencija).

84) Likums par tirdzniecības līgumu
starp Latviju un Holandi (un pats
līgums).

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Nacionālais teatrs.
Sestdien, 23 maijā, pulksten 7 /a vak.

. tffzroderclienas
&iltna£os".

Svētdien, 24. maijā, pulttsten _ /'/• vak.
Lilijas Štengel viesizrādē:
„JHiss J£o&s".

Otrdien, 26. maija, pulksten 7ļt vak.
kafa vīriem:

. ifooderdienas
4454 ?štlmaios.

Krievu tērauda spalvu fabr kas
akeju sabiedrības

likvidācijas komisija.
Uz apstiprināto no Finansu ministrijas

6. maija š. g., likvidācijas komisijas lē-muma no 3. apriļa š. g. pamata, likvi-dācijas komisija ar_ šo uzaicina visa»personas, kurām būtu kādas prasības
vai tiesības pret likvidējamo sabiedrību'
pieteikt savas prasības vai tiesības lik-vidācijas komisijas kantorī, Rīgā, mazā
Grēcinieku iela J& 1, dz. 5a (direktora
Pvchlava dzīv.) sešu mēnešu laikā
skaitot no šs dienas.

Visas nepieteiktas šinī laikā prasības
un liesības tiks atzītas par dzēstām.

Krievu tērauda spalvu fabrikas
akciju sabiedrības

4367 likvidācijas komisija.

Pasta un telegrāfa virsvaldes Galvenā darbnīca

izsludina rakst. konkurenci:
8, jūnija š. g., \xl:_

1) Brezenta audeklu, vienkāršu un impregnētu . . . 155 tek. mtr.
2) Kokvilnas audeklu 230 .
3) Vītu kaņepāju valgu .jJW »
4) Vītu kaņepāju auklu ? ļOO kg
5) Pucvilnu 150 .
6) Kartona kastītēm 500 gab.
7) Melno platādu 35 kg

12. jūnijā š.g, uz:
1) Dažādu dzelzi 4800 kg

2) Atslēgu skrūvēn ar uzgriežņiem . 2100 gab.

3) Uzgriežņiem . v • • • • • 2200 .
4) Dzelzs niķelētiem riņķiem ar vītni io u ,
5) Kniedēm : • ? 30O°O ,
6) Drošības jostu apkalumiem . . . .'... i . . 250 kompl.

13. jūnija š. g., uz:
li Anodu baterijām 60_ volt. t 1000 gab.
2) Akumulatoru baterijām • " '100 „
3) Leklanše slapjiem elementiem, papildu maisiņiem .

un elektrolītu. . • • • • 1000 ,
4) Galvas telefona spolītēm. 12000 ,
5) Radio minivat lampiņām . 1000 , ,

17. jūnija 1925. g. uz 1
1) Izolācijas materiāliem 450 kg.
2) izolācijas caurulēm no izolācijas materiāla, daž.

garuma • 79600 gab.
3) Gumijas caurulēm 5000 tek. mtr.
4) Ebonita ..........?? ... . 60 kg.
5) Svina balto krāsu . . 100 »
6) Vaski. . 50 . ,

/ 7) Sellaku 15 .
8) Petroleju 1. mucu.
9) Slāpekļa skābi 850 kg.
Techniskie un konkurences noteikumi, kā ari paraugi apskatāmi darbnīcas'

kanclejā, Slokas ielā N° 2. darba dienas no pulksten 10—13 dienā. 4422

BHL^L^BLHBHI HHii^BHilL^HHHliHHBLHHHHt^H
Pasta un telesrafa

izsludina

rakstiskas izsoles
bez pēclorglem.

10. jūnijā š. g., pulkst. 10 no rīta, uz 5,000 sausiem elementiem, 50,000 izo-
latoriem, 2,400 mtr. kaņepāju bloku striķi, 4 celšanas skrūvēm (domkratiem),
30/000 mtr. zvanu stiepules, 10,000 gab. stutu naglu, 1,000 kg vara vitriola.

16. jūnijā š g., pulksten 10 no rīta, uz 50,000 mtr. impregnēta, dažāda
tilpuma, telefona kabeļa; 3,0CO mtr. svinota kabeļa no 300 līdz 1000x2 dzīslu,
6.C00 mtr. apakšzemes bruņota kabeļa, 5,000 mtr. gaisa kabeļa, 7,000 mtr. dzelzs
trossa, 12,000 gab, Ardļa čaulīšu, 1,200 kg svina skārda, 800 mtr. kabeļa masas,
150 mtr. telegrāfa apakšzemes u< 250 mtr. apakšudens kabeļa, 3 kabeļa skapjiem.

30. jūnijā š. g., pulksten 10 no rīta, uz apakšzemes kabeļiem Liepājas te-
lefona tīkla iebūvei: 390 mtr. — 500X2 dzīslu; 135 mtr. 450x2 dzlslu;_ 150 mtr.
400x2 dzīslu; 195 mtr. 350x2 dzīslu un 1.1., līdz ar attiecīgām uzmavām. Pie-
dāvājumi iesniedzami divos variantos: 1) vienkārša materiāla piegādāšana un
2) kabeļu piegādāšana ar viņu ieguldīšanu. 1 4279

Tuvākas ziņas-izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļa no pulksten 11—13.

Arsenāls
izsludina 15. jūnijā ig25. g.,

rakstisku sacensību
uz parasto konstrukcijas tēraudu

marka Nr. 1 (dzelzs):
plakano 0 20x 3 mm- (3/4"x » s") ..... 100 klg.

25x 3 mm ( V'xW) 500 ,
25x 6 mm ( l"xV4") 600 ,
25x13 mm ( l"x/a„) .....300 ,

-.S . 28x 5 mm (l.V8"X/i6'0 1600 .
32X 5 mm (l.Vt"X/i6") 100 ,
32x 6 mm (l./4"x/*") 350 „
32x10 mm (l.HXl^) 300 ,
38x 6 mm (l.»;»":*/*"). . . . .. . 2500 ,
38x 8 mm (l.>/2"x5/i6") 300 .
38X10 mm (l./2"X/8") 300 , ? ,.

, ' 38x9mm(l./2"x/') 1203.,
50x 8 mm (2"x/ns") .....1C00 ,
5f-Xl0 mm (2"x/s") 300 .
50X13 mm (2"X;»")? 2500 .
54x16 mm (2V8X8") 800 ,
57x!3 mm (2.'/4"xV2") 9000 »
76x13 mm (3"xV2) 900 ,

kvadrato 0 35 mm (13/s") > 800 „
50 mm {2") SS'JO „

apaļo 0 8 mm pļis") 50 ,
10 mm (3/s'') 650 ,
13 mm 0/2") ........1000 ,
16 mm (/s") . 300 „

Ļ 20 mm 0/4'0 SCO ,
25 mm (F) ........800 ,
.57 mm (2.VO 300 .
90 mrn 31/2") ........15P0 .

marka Nr. 2 (mīksts tērauds):
kvadrato-0 90 mm (3 l/s") . 4500 klg
apaļo 0 8 mm (5/is") 200 .,

10 mm (/8") . . ; 1300 .
marka Nr. 3 (asu tērauds):

kvadrato 0 76 mm (2.3/4") . . ' 8000 klg.

atsperu tērauds;
plakano 0 50x3 mm- (2"x'/4") 3000 klg.

50X8 mm (2"X/is") ......3500 „
pēc techniskierft noteikumiem.

Piegādes laiks: 8 nedēļas no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,

valsts valodā, franko Arsenāla noliktavā, Rīgā, Torņak-lnā Vecā Nometņu lau-
' kūmā Na 84 a, apmaksāti ar attiecīgu zimognodokli (katra loksne ar 40 sant.)

iesūtāmi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: „Uz rakstisku sacensību 15. jūnija
1925. g.", Arsenāla kanclejā, līdz 15. jūnijam 1925. g., pulksten 10 rītā.

Turpat saņemami techniskie un sacensības noteikumi pret 5 sant. atlīdzību
par loksni. Iesniedzot piedāvājumu Arsenāla kasē, jāiemaksā drošības nauda

10°/o no piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas bankas garantija vai
Trērtspapiri> izsludinātie .Valdības Vēstnesī' 1925. g. N? 42. 1 3913

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

MUTISKU KONKURENCI
uz 4. jūniju 1925. g., pulksten 10 rītā uz zemāk

minētiem darbiem: 4447

Drošības nauda:
1) Vecgulbenē atjaunot depo darbnīcas jumtu . . . . . . . Ls 100 —
2) 38. klm: uz Pļaviņu-Vecgulberies lin. atjaunot kazarmi .... , , 50 —
3) 75.''kuri. uz Pļaviņu-Vecgulbenes lin. atjaunot puskazarmi .... 50.—
4) Madonā atjaunot baraku Mš 3 . . . . . . '. . . . . . . „ 70.—
5) Cesvainē ierīkot ūdens kolonu un izlabot ūdens vadu . . . . „ 50.—
6) Cesvainē atjaunot dzīvojamo ēku N» 1 , 100.—
7) Dzelzavā atjaunot dzīvojamo ēku Ns 1 . . . . . ] . . . . . 85.—
8) Elstes pasažieru ēkas būves pabeigšana . , 6'.—
9) Litenē pasažiefu ēkas atjaunošana '?"„ ' 75.—

!6) Šitā ierīkot pārbrauktuvi ....; . 50.—
11) Kupravā ūdensvada un ūdens kolonas mūra pamatu ierīkošana. „ 60.—
12) Vecumos atjaunot pasažieru un dzīvojamās ēku daļas 150;—

Tuvākas ziņas izsniedz iecirkņa kantorī darbdienās no pulksten 9—15.

Himnu Inlillili ieeOiaoai m nama liju palu sabiedrība
noturēs 3. jūnija 1925. g, pulksten 6 vakarā, Jelgava, Palejas ielā J* 10, dz. 1,

ģeneralsapulci.
Dienas kārtība:

1. Sapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
2. Rakstvežu ievēlēšana. ,
3. 1924. g. darba pārskata, norēķina un bilancesar reviz. komisijas caurlūkošana*

skaidras peļņas izdalīšana, direkcijas atsvabināšana no atbildības pat 1924. g,
darbību.

4. Statūtu pārgrozīšana.
5. Budžets un darba plāns par 1925. g.
6. Vades pilnvarošana pēc »tatutu § 27.
7. Izvēlēšanas: a) padomes locekļu un viņu vietnieku.

b) revizijas komisijas locekļu un viņu vietnieku.
c) valdes locekļu un viņu vietnieku.

8. Dažādi.
9. Triju biedru ievēlēšana protokola parakstīšanai. _ ,

Ja 3. jūnijā š. g., nesanāktu statūtos paredzētais biedru skaits, tad oir

sapulce notiks turpat 4. j u n i j ā š. g., pulksten 6 vakarā, taī pašā vieta, m
pēc stāt. § 31. skaitīsies par pilntiesīgu, neraugoties uz sanākušo biedru skaitu-

4445 D irekcjļ a___^

Tirdzniecības aKciju sabiedrību

JLEKTROLUKS'Ri®
Pe|ņas un zaudējumu konts par 1924. g-

Zaudēts:Pelnīts:„Izde-umi Ls 33.571.48 Preces Ls mt>ls-

Pārdošanas izdevumi . . , 4.048.67
Izlabošanas 253 ?7
Provīzijas 34 422 03
Nodokļi 4.071.60

Amortizācija:
Inventārs 606.22
Patents 7.000.—
Procenti 5 834.30
Peļņa. .....? ? . 15.707.29 —-r-rj

Ls 105.515.36 __sJ05_5l5£

Slēgumu bilance uz 31. decembri 1924. g-
Aktivs: Pasīvs:

m^
Kase . . . . . . . . Ls 656.66 Akciju kapitāls . . ? ls i^'gsO. Sl
Bankas tekošs rēķins . . . 2.79996 Kreditori ,5707.29
Debitori 139 185.07 Peļņa
Preces 181.399.86
Pasta tekošs rēķins. . . , 434.90
Inventārs 5.456.05
Izdevumi 405.60
Pa ents 28.000.—
Depozīti. .... . ssnoo- —TTiīe^ā

Ls 416.338.10
__lsj^_----

4452 " Vatde.
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