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liMibm rīkojumi un pavēles.

Noteikumi
par tirdzniecibas-rūpniecibas

iestāžu mobilizāciju.
(Izdoti uz kara klausības likuma 150. p.

pamata).
1. Uzņēmumu mobilizācija.

1. Līdz ar vispārējās mobilizācijas
izsludināšanu vis38 uz kara klausības
likuma 151. panta pamata reģistrētās
lūpnieclbas un tirdzniecības iestādes
skaitās par mobilizētām un tās pārrauga
un kontrolē ka ja ministrija.
Piezīme Kara ministrijai ir tiesība

kara laikā papildināt mobilizējamo
tirdzniecības un rūpniecības iestāžu
sarakstu atkarībā no vajadzības.

2. Reģistrētās iestādes turpina savu
normālo darbu un to administratīvais un
tehniskais personāls, kā ari visi kvali-
ļicētie strādnieki skaitās kā mobilizēti,
tet paliek savās vietās.
Piezīme. Katru gadu uz 1. no-

vembri visas reģistrētās rūpniecības
iestādes iesūta kara ministrijai
2. pantā minēto darbinieku sa-
rakstus 2 eksemplāros viņu atsva-
bināšanai no iesaukšanas mobili-
zācijas gadījumā.

3 Mobilizēto rūpniecības iestāžu pār-
faudzīšanai un kontrolēšanai kara mini-
stri a pirmā mobilizācijas dienā ieceļ
fatrā rūpniecības iestādē specialistus-
'Mpektorus, ar tādu aprēķinu, ka rup-
jības iestādē visa darbība, kā tech-
J«M, tā ari administratīvā un komer-
aa' būtu pilnīgi uzraudzīta. Mazākus
lēmumus vienā pilsētā var apvienot
zviena inspektora un lielākos uz-

9emumos var ielikt inspektoru ar
palī gu.
A Mobilizētai rūpniecības vai tirdz-

oiecības iestādei jāizpilda vispirmā kārtā
?arbi armijas vajadzībām, kuru izpildī-
tas kārtību noteic kara ministrija.
, ° Mobilizētai rūpniecības iestādei
3ministrija atlīdzina pasūtījuma ver-
'7 Pēc pašizmaksas, pieskaitot 10%

tiVisu mobilizēto rūpniecības un
? ; znieclbas iestāžu darbinieku atalgo-

1118 normas noteic kara ministrija

7. Par darba izpildīšanas pareizību
atbild rūpniecības resp. tirdzniecības,
iestāde. Tai jāgādā ari par pasūtījuma
nodošanu laikā, ja tāds pasūtījumu dodot
būtu iepriekš paredzēts.

8. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai laikā
būtu sperti visi vajadzīgie soļi uzņēmuma
nodrošināšanai. pret ugunsgrēkiem, zā-
dzībām un ļaunprātībām.

9. Mobilizētos rūpniecības un tirdz-
niecības uzņēmumos noliegts viss, kas
kavētu vai citādi kā traucētu armijas
pasūtījumu kārtīgu izpildīšanu, kā:
streiki, sabotažas u. t. t.

10. Mobilizācijas vai kara darbības
laikā 1. pantā minēto uzņēmumu va-
dītāji par atteikšanos bez dibinātiem
iemesliem pieņemt vai izpildīt kara
resora pasūtījumus un rīkojumus sau-
cami pie atbildības pēc kara laika
likumiem.

11. Uzņēmumu rekvizīcija.
11. Ja mobilizētā rūpniecības vai

tirdzniecības iestāde nepilda līgumu vai
kādu no šo noteikumu pantiem, tad
armijas virspavēlniekam ir tiesība šo
iestādi slēgt, rekvizēt vai atcelt un
mainīt iestādes darbiniekus. Tādas
pašas tiesības armijas virspavēlniekam
ir attiecībā uz 1. pantā minētām iestādēm,
ar kurām miera laikā nav panākta lī
gurna noslēgšana.

12. Iepriekšējā (11.) pantā minēto uz
ņēmumu pārņemšana bara resora rīcībā
izdara kara ministra iecelta komisija, kura
sastāv no viena kara resora pārstāvja, kā
komisijas priekšsēdētāja, un pa vienam
pārstāvim no iinansu un iekšlietu mini-
strijām, kā locekļiem, piedaloties vienam
valsts kontroles un 2" rūpniecības un
tirgotāju pārstāvjiem pēc vietējās paš-
valdības iestādes vai biržas komitejas
izvēles.

Piezīme. Ja uz komisiju neierastos
kāds no še minētiem civilresora un
un rūpniecības iestāžu pārstāvjiem,
tad komisija savu darbu izdara a*i
bez tiem.

13. Komisija, pārņemot rupaiecības
vai tirdzniecības iestādi, sastāda attic-

is, p. pielikums.

Kāja ministrijai, pieteicamo mašinu,
materiālu.un mantu saraksts.

1. Automobiļi, motocikleti, velosipēdi,
traktori un citi mechaniskie vilcēji un
visi šo mantu piederumi un rezerves
daļas.

2. Visi lidmašinu piederumi un re-
zerves daļas;

3. Visi tvaikoņi un to mašinu piede-
rumi un rezerves daļas.

4. Telefona,- telegrāfa, radio un staru-
metēju aparāti, kā ari visi šo aparātu
piederumi, rezerves daļas un ekspluatā-
cijas materiāli. Visāda veida motori un
dinamomašinas.

5. Visāda veida šaujamie ieroči, to
piederumi un rezerves daļas. Pulveris,
patronas, kapseles, skrotis. Zobeni. Vi-
sāda veida sprāgstvielas un spridzināmie
piederumi.

6. Visāda veida darba mašīnas : tvaika
un pneumatiskie veseri, dažādas vir-
pas, ēvelmašinas, frezmašinas, zāģi,
skrūvgaldi u. t. t. Šo. mašinu re-
zerves daļas un piederumi. Transmi-
siju siksnas. Vārpstas, gultņi, balstekļi
un citi transmisijas piederumi. Kalēju,
atslēdznieku un galdnieku darba rīki.
Ierakumu darba rīki: lāpstas, cirvji, kapļi,
laužņi, ierakumu ūdens dūkņi, ūdens
šļūtenes. Glūdas un dzeloņu drātis.
Petrolejas un naftas motori, kā ari šo
motoru piederumi un rezerves daļas.

7. Čuguns visāda veida lējumos un
lauzumos. Dažāda veida dzelzs un tē-
rauda materiāls. Krāsaini metāli. Zi'gu
pakavu naglas, zirgu pakavu redzes.
Zirgu pakavi. Uzgriežņu skrūves (ar
uzgriežņiem), visas dinensijas. Riteņu
skrūves, visas dimensijas. Skrūves kokam,
visas dimensijas. Naglas no Vcoa —
3/» collām. Zābaku pakavi, šņorzābaku
actiņas. Jātnieku pieši. Skārda spaiņi.
Zoļu aizsargu naglas. Dzelzs skrūv-
stiepule zoļu pieskrūvēšanai. Visas
apavu rūpniecībā lietojamās papēžu
naglas, dzelzs tapiņas un tekses.

8. Bencins, petroleja, benzols, spirts,
dažādas smēreļļas, glicerīns, tavots,
vazelins. Emalits, klinģerīts. asbests.

9. Akmeņogles, kokss, kalēju ogles,
malka.

10. Dēļi, brusas, bajķi, kārtis, cements,
šķelti un tēsti akmeņi. Ilkšu koki, ap-
strādāti nn neapstrādāti. Saku koki,
apstrādāti un neapstrādāti. Riteņa spieķi,
apstrādāti un neapstrādāti. Jājamo seglu
rāmji.

11. Pāļu ietaisāmie rāmji uu piede-
rumi, ceļu ruļļi. . .

12. Liellaivas ar 100 pudu un lielāku
celtspēju un tvaikoņi un motorlaivas,
dažādi.

13. Aptieku un laboratorijas piederumi,
medikamenti, farmaceitiskie preparāti,
potes un vakcīnas, pārsienamie materiāli
un desinfekcijas līdzekļi, aparāti un ķirur-
ģiskie instrumenti, sterilizācijas un desin-
fekcijas piederumi, gumijas piederumi,
slimo apkopšanas piederumi un slimnicu
ierīces piederumi.

14. Vilnas materiāli: Aitu

cīgu aktu, kurā atzīme visu pārņemamas
iestādes inventāru, izejvielu krājumus,
materiālus u t. t., kā ari šo uzņemto
priekšmetu vērtību ļ^ ēc komisijas atzi-
numa vai dokumentiem. Aktu komisijas
priekšsēdētājs iesniedz kara ministrim
apstiprināšanai.Šāds apstiprināts ko-
misijas akts tiek ņemts par pamatu
visiem norēķiniem starp kara resoru un
pārņemtās iestādes īpašnieku.

14. Kara resora pārņemtie rūpnie-
cības uzņēmumi un tirdzniecības iestādes
pilnīgi pāriet kara resora rīcībā un tur-
pina savu darbību kā kara resora uz-
ņēmumi.

* III. Mantu un materiālu
reģistrācija.

dzijas, linu audekli, brezenta audumi,
zābaku šņores, apģērbu (eģu) lentes,
linu diegi, visi numuri un krāsas, pakulu
audekli, brezenta spaiņi.

17. Liellopu, zirgu, aitu un kazu jēl-
ādas, zoļu ādas un zoles vašādas (ari
piegrieztas daļas) starpzoļu ādas, (ari
piegrieztas daļas), juchtādas (ari pie-
grieztas daļas), platādas, jēlmītas ādas,
aitu un kazu ādas kažokiem, aitādu un
kazu ādu kažoki un puskažoki, zirgu
aizjūgu lietas (ari pusfabrikāti), jātnieku
segli (ari pusfabrikāti).

18. Trāns, deguts, ratu smēre, nafta,
piķis, vasks, galdnieku līme, cepuru
nagi, pape.

19. Decimalsvari, galda svari, svaru
bumbas un atsvari.

Rīgā, 1925. g. 11. augustā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Kara ministrs, pulkvedis

Bangerskis.

Noteikumi
par pārgrozījumiem likumā par

civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. pan'a kārtībā.)
Likuma par civilstāvokļa akta reģistrā-

ciju (Līk. kr 3921. g, 47) 6. un 12. pan-
tus izteikt šādi:
6. p. Katrā nodaļā atrodas nodsļas pār-

zinis un vismaz viens vietnieks,
kā ari kanclejas ierēdņi pē: va-
jadzības. Pārzini un viņa viet-
niekus, kā ari kanclejas ierēdņus
ieceļ amatā un atlaiž no amata
vietējās pašvaldības izpildu or-
gāns, kurs ari nosaka algas ap-

Piezlme pie 6. panta paliek
spēkā.

12. p. Vietējais miertiesnesis, atradis ne-
pareizības vai nolaidības dzimt-
sarakstu nodaļu pārziņa vai viņa
vietnieku darbībā, var ari atcelt
minētās personas no amata. Sū-
dzības par miertiesueŠa rīcību
šinī ziņā galīgi izšķir tieslietu
ministrs.

Rīgā, 1925. g. 25 augustā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Tieslietu ministrs P. Juraševskis.

Apstiprinu.
1925 g, 26, augustā.

Izglītības ministrs
A r v. Kalniņš.

Rīkojums '...: '.
pašvaldību iestādēm un skolu pa-
domēm par skolotāju ievēlēšanas

un apstiprināšanas kārtību.
Saskaņā ar 1919, g. likuma par Latvijas

izglītības iestādēm 17. p. skolu virsvalde
noteic šādu skolotāju ievēlēšanas un ap-

| stiprināšanas kārtību:
I

1. Skolotāju ievēlēšanas protokoli ne-
kavējoties iesūtāmi skolas valdei.

15. Līdz ar vispārējās mobilizācijas

izsludināšanu visām tirdzniecības un
rūpniecības iestādēm bez izņēmuma
jāiesniedz 3 dienu laikā kara ministrijai
saraksts par tām mantām, kas uzskai-
tītas šeit klātpieliktā sarakstā. Mantas
pēc mobilizācijas izsludināšanas ir uz-
skatamas par kara materiāliem un tās
bez kara ministra atļaujes tālāk pārdot
ir aizliegts Visi nepieteiktie krājumi
konfiscējami, bet viņu īpašnieki saucami
pie atbildības pēc kara laika likumiem.

1. piezīme. Pieteicamo mantu
" sarakstus līdz ar moblizacijas izslu-
dināšanu izkar savos apriņķos kara
apriņķu priekšnieki.

2. p i e z ī m e Uz šo noteikumu pa-
mata kara ministrs izdod vajadzīgās
papildu instrukcijas

1925. g. II. augustā.
Ministru prezidents H. Celmiņš

Kara ministrs, pulkvedis
Bangerskis.

mēru. Par nodaļas pārzini un
viņa vietnieku nevar būt perso-
nas, jaunākas par 25 gadiem, un
viņus apstiprina amatā vietējais
miertiesnesis.Sūdzības par ap-
stiprināšanu vai neapstiprināšanu
izšķir tieslietu ministrs. Kā no-
daļas pārzinis, tā kanclejas
ierēdņi uzskatami par pašvaldī-
bas iestāžu ierēdņiem. 4. p. pie-
zīmē paredzētos gadījumos tiesību
izvelēt, iecelt un atlaist nodaļu
ierēdņus, kā ari no.acīt viņu
skaitu un algas lielumu, pie rīt
tās pašvaldības vienībīs izpildu
orgānam, ktras robežās nodaļa
atrodas

vilnas,.vilnas dzijas vadmala, gultas segas,
zirgu segas, zirgu lietu izgatavošanai
noderīga tūba (filces), adīta un šūta
miesas veļa (ari triko), galvas sildītāji,
cimdi, zeķes un auti.

15. Kokvilnas materiāli:
Jēlkokvilnas, aužamie diedziņi, šujamie
mašinu diegi, sākot no N° 16 līdz N°50,
visās krāsās, flanels, nebalināti un bali-
nāti kokvilnas audumi, kuri tirdzniecībā
pazīstami ar. nosaukumu „bjaz", „Drill"
un «moleskin", dvieļi un dvieļu audekls,
adīta un šūta miesas veļa (ari triko),
gultas maisi, galvas maisiņi, palagi, bre-
zenta audumi, brezenta spaiņi, zābaku
šņo:es.

16. Linu materiāli: Lini, iz-
strādāti un neizstrādāti, linu un pakulu

2. Bez attiecīga skolu valdes rīkojuma
jaunievēlētais skolotājs var stāties darbā
tikai pec 2 nedēļām no protokola iesūtī-
šanas dienas. ...

Mjļ[ga pai .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi .......1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
o„ 1 mēnesi ........ 1 lats 80 sant.
pa? atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā _. ......— . 6 .
I»ie atkalpārdevējiem. ....— . 7 .

Latvijas valdības _ ^b»^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jļļļļril ^Š§&/žļ svētdienas

un
svētkudenas

Redakcija: jfWMfiff 5rm!rfr_ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ko 3. Tel. Ne 9-89 15SĒ^^^©^ Rīgā, pilī Ke 1. Tel. JMb 9-57
Runas stundas no 11—12 ^ļ^!^^^W

Atvērts
no

pulksten
9—3

_____ . . : . I

Sludinājumu maksa:
a) tiesu plūdinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — ,20 ,

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1925. g. 1. septembri
Nr. 504.

Attiecīgos pāibaudījumus izturējušos
virsdienesta vecākos rakstvežus : Budžetu
un kredītu pārvaldes Voldemāru Mi-
dziņu un Galvenās artilērijas noliktavas
Andreju Ozoliņu paaugstinu par
VI šķiras kara ierēdņiem ar izdienu no
šis dienas.
Pamats: L. R. S. 42. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs, pulkvedis

Bangerskis.



3. Skolu valde resp. viņas prezidijs
var dot rīkojumu darbu iesāki ari pirms
šī termiņa notecēšanas..

4. Ja^ par ievēlētā kandidāta apstipri-
nāšanu radušās šaubas, skolu valdes
prezidijs var dot rīkojumu nestāties
darbā, kamēr skolu valdē nav notikusi
formāla apstiprināšana; lietas izšķiršanai
skolu valdē jānotiek ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no protokola iesūtīšanas
dienas.

- II.
1. Ja skolotājam liecība izdota ar

laika aprobežojumu, tad tas apstiprināms
tikai .uz laiku, kāds atzīmēts liecībā.

2. Bez tam skolotāju var apstiprināt
uz laiku (līdz mācības gada beigām):

a) ja skolotājs izdarījis kādus pār-
kāpumus, un

b) ja pie apstiprināšanas jaunā darba
vietā radušās šaubas par to, vai
kandidāts piemērots dotai darba
vietai.

Otrā punktā paredzētos gadījumos die-
nesta ierobežojumiem izprasāma skolu
virsvaldes piekrišana.

III.

Ja divi dienas pirms skolotāju vē-
lēšanām, kas bijušas publiski izziņotas,
skolu padomes nav savus kandidātus
pieteikušas, tad vēlākie iebildumi par
skolas padomes tiesību neievērošanu
kandidātu uzstādīšanā zaudē savu spēku.

1925. g. 29. augustā. Nb P 3358.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis L ie p i ņ š.
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Rīkojums Nr. 151.
1925. g. 31. augustā.

Daugavpils muitas arteļa maksājumu
tarifa (izsludināts 1924. g. -Valdības
Vēstneša" JNs 158) paaugstināšana.

Muitas departaments paziņo, ka sakarā
ar panākto starp departamentu un sab.
-Rūpnieks", kura izpilda Daugavpils
muitas arteļa darbus, vienošanos 1924. g.
„Valdības Vēstneša" 158. numurā izslu-
dinātais maksājumu tarifs tiek paaug-
stināts par 20% un ka finansu ministrs
ar š. g. 1. septembri apstiprinājis sekošu
tarifu:

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 vai rajonā, preču izpakošanu pie
pārbaudīšanas, atpakaļ iepakošanu pēc
apskatīšanas un preces izdošanu no
minētām vietām un vezumiem, neieskaitot

svēršanu, maksājams:
Par kg

Ievedmuitas tarifa §§, p. p. un piezīmes brutto
Ls

§ 1 ..........0,24
§2 . 0,24
§3 0,24
§4 0,24
§5 0,36
§ 6 p. 1, 2, 4, 5 0,36

p. 3 . . ? . . 0,48
§7 . 0,36
§9 0,48
§10 0,36
§ 11 .... 0,36
§ 12 p. 1 0,30

p. 2 . . ' 0,48
§13 ? . . 0,90
§ 14 p. 1 . . :? - . 0,48

p. 2 . 0,72
§ 15 p. 1, 2. 0,90

p. 3. 0,36
§16 0,36
§17 0,36
§ 18 p. 1 0,30

p. 2 0,36
§19 0,36
§20 . 0,48
§ 21 p. 1 0,36

p. 2, 3 0,72
§ 22 kastēs 0,26

maisos 0,24
§23 . . . : 0,36
§24 1,20

kakaopulveris 0,72
§25 0,60
§26 0,30
§ 27 p. 1 0,42

p. 2 0,84
§ 28 p. 1 0,42

p. 2 0,84
§ 29 p. 1 0,42

p. 2 0,84
§ 31 p. 1 0 42

p. 2 0,48
§32 0 48

Par kg
Ievedmuitas tarifa §§, p. p. un piezīmes brutto

Ls
§ 33 a, c . 0,24

b. . . . 0,30
§ 34 0,36
§ 35 . ? 0,48
§ 36 0,36
§ 37 p. 1, 3, 6 . 0,48

p. 4 V muca gabalā. . . 18,00
7' » . ..- 9,60

p. 5. . . 1,20
§ 38 1,20
§ 39 0,30
§ 40 zirgi gabalā ...... 60,00

liellopi „ 60,00
sīklopi 30,00
putni „ ......12,00

§4.1 . ; . 0,24
§ 42 .......... 0,30
§ 43 0,30
§ 44 ..........0,24
§ 45 0,30
§ 46 p. 1 ... , 1,20

p. 2 0,60
§ 47 0,36
§ 48 0,36
§ 49 p. 1 . 0,24

p. 2 0,36
§ 50 0,36
§ 51 0,30
§ 52 0,30
§ 53 .... , 0,30
§ 54 . 0,24
§55 p 1. 2, 4 . 0,60

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

p. 4 . . . 0,36
§ 57 p. 1, 2, 3, 5 . . . . . . 0,72

p. 4, 6, 7 . . . . . . . 0,36
§ 58 . . . . 0,24
§ 59 ..........0,24
§ 60 . 0,30
§ 61 p. 1, 2, 3 . ... . . . . . 0,30

p. 4, 5 0 60
§ 62 p. 1, 2, 3. 4 . . . . . . 0,30

dzīvi stādi . . 0,48
p. 5, 6 . . 0,60

§ 63 . . . . . ... . . 0,30
§ 64 p. 1, 2, 3 . 0 36

p. 4 0,24
§ 65 0,24
§ 66 . . . . 0,24
§ 67 2,40
§ 68 0,96
§ 69 p. 1, 2, 3. . ..' . ' . . . . 0,30

p. 4 0,48
§ 70 p. 1 . 0,90

p. 2 U,72
p. 3 . . . . . . ... 0,30

§ 71 p. 1, 2 0,30
p. 3 . 0,36
p. 4, 5, 7 0,48
p. 6 0,72

§ 72 p. 1, 2, 3-a, b 0,24
p. 3-c 0,48

§ 73 p. 1, 2, 3 0,?0
p. 4 . 0,36

§ 74 p. 1, 2 . 0,30
p. 3 0,60
p. 4 0,48

§ 75. .... .' 0,48
§ 76 0,60
§ 77 p. 1, 2, 3, 4, 5 0,48

p. 6 . . . 0,36
p. 7 0,60

§ 78 . . . . 0,66
§ 79 . . . . 0,24
§ 80 0,24
§ 81 0,24
§ 82 .......... 0,24
§ 83 0,24
§ 84 0,24
§ 85 0,30
§ 86 . . . 0 30
§ 87 p. 1, 2, 3 0,36

p. 4. . 0,72
p. 5a 0,36
p. 5b 0,72

§ 88 p. 1, 2, 3 0,48
p. 4 . 0,60

§ 89 0,24
§ 90 0,24
§ 91 p. 1 0,24

p. 2, 3 . . . . . . . . 0,30
§ 92 0,36
§ 93 0,48
§ 94 0,24
§ 95 . 0,48
§ 96 . . . . ? 0,24
§ 97 0,30
§ 98 0,30
§ 99 0,f 0
§ 100 . . . 0,60
§ 101 . 0 24
§ 102 0,30
§ 103 024
§ 104 0,30
§ 105 0,24
§ 106 0 36

Far Kg
Ievedmuitas tarifa §§, p. p. un piezīmes brut o

Ls
§ 107 0,24
§ 108 p. 1 0,24

p. 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 . . 0,48
§ 109 0,30
§ 110 0,96
§ 111 0,60
§ 112 ... . 1,08

izņemot maisos, mucās, ci-
lindros, dzels trumuļosvie-
nā iepakājumā .... 0,30
p. 8e sacharina tabeles . 0,30

§ 113 1,08
§ 114 0,36
§ 115 " .' . . . 1,08
§ 116 1,08
§ 117 p. 1, 2, 3 . . . . . . 0,30

p. 5, 6 . . . . . . . 0,36
§ 118 . 1,08
§ 119 1,20
§ 120 p. 1 . . 1,20

p. 2 ....... . 0,30
§ 121 0,60
§ 122 0,60
§ 123 ......... . 0,30
§ 124 . . : 0,24
§ 125 0,24
§ 126 . . . . 0,24
§ 127 0,72
§ 128 ......... . 0,72
§ 129 . . . . 0,72
§ 130 0,60
§ 131 . 0,24
§ 132 0,24
§ 133 . . . . . . . . . . 0,36
§ 134 ......... . 0,36
§ 135 . . . 0,48
§ 136 1,20
§ 137 0,48
§ 138 0,2i
§ 139 ......... . 0,24
§ 140 p. 1 ........ 0,24

p. 23 030
, ,

§ 141 0,30
§ 142p. 1 0,24

p. 2, 3, 4 0,30
§ 143 p. 1 0,24

p. 2 ....... . 0,30
§ 144p. 1 0,24

p. 2 ........ 0,30
§ 145 . 0,48
§ 146 p. la 0,24

lb, 2 ....... . 0,30
§ 147p. 1 ........ 0,24

p. 2 0,30
§ 148 1,80
§ 149 ......... . 0,60
§ 150p. 1 0,24

p. 2, 3 . . i . . . . 0,30
§ 151 0,30
§ 152 0,24
§ 153 0,30
§ 154 . . 0,30
§ 155 0,30
§ 156 ,. . 0,36
§ 157 0,96
§ 158 p. 1, 2 . . . . . . . 0,96

p. 3 0,48
§ 159 . 0,96
§ 160 0,36
§ 161 . . . ' . 0,36
§ 162 0,60
§ 163 0,48
§ 164 .... 0,48
§ 165 0,96
§ 166 0,48
§ 167 bez iepakājumā .... 0,24būros un kastēs .... 036

,

§ 168 . 0,60
§ 169 1,08
§ 170 1,08
§ 171 p. 1,4, 5 . . . . . . 1,20

p. 2, 3 gabalā..... 1,20
§ 172 p. 1, 2, 3, 5 .... . 0,60

p. 4 . . 1,08
§ 173 p. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 . . 0,24p. 5, 6, 10 0,72
§ 174 . . . .. . . . . . . 0,24
§ 175 .pēc vienošanās
§ 176 0,24
§ 177 p. 1 0,30

p. 2a, b, c, d 0,30
p. 2e, f, g . . . . . . 0,48
p. 3, 4, 5 0,72

§ 178. p. lā 0,72
pārējie 0,48

§ 179 0,24
§ 180 0,30
§ 181 0,24
§ 182 0,24
§ 183 . . . 0,66
§ 184 0,66
§ 185 . 0,96
§ 186 p. 1,2 . . . . . . . 0,48

p. 3, 4 0,66
§ 187 ],20
§ 188 1,20
§ 189 1,20

Par V
Ievedmuitas tarifa §§, p. p. un piezīmes brutto

§ 190 030
§ 191 o,24
§ 192 • . 12
§ 193 . ... /S
§194P.

J
.......

^P- 2, 3 o,72
§ 195 . ". ..... .. . 12Q
§ 196 % 120
§ 197 ....... \ . . i)20
§ 198 .; 120
§ 199 .... 120
§ 200 i,2o
§ 201 i)20
§ 202 0,72
§ 203 * 1,20
§ 204 . 120
§ 205 l)20
§ 206 . 1,20
§ 207 1,20
§ 208 1,20
§ 209 1,20
§ 210 .... 1,20
§211 1,20
§ 212 .......... 1,20
§ 213 . . 1,20
§ 214 1,20
§ 215 . . 1,20
§ 216 .... , 1,20
§ 217 .......... 0,72
§218 , . . . 0,72

Ja viena iesaiņojumā (kastē, mucā,
ķīpā) atrodas dažādas preces pēc dažā-
dām muitas tarifa likmēm, tad takse
piemērojama pēc preces vairākuma ar
SSVa!) piemaksu.

II. Svēršana.
Par preču svēršanu, t. i. uzlikšanu

uz svariem, nosvēršanu, no-
ņemšanu no svariem izpildāmu Ls
muitas noliktavās un rajonā . 0,10

Par svaru listes izgatavošanu par
katru listi 24,00

III. Piegādāšana.
I. Preču nogādāšana no muitas

noliktavām ar iekrāvi vagonos,
kas padoti pie muitas pie-
stātnes ........0,18

II. Preču izkrāve no vagoniem,
kas padoti pie muitas pie-
stātnes un nogāde līdz muitas
noliktavām 0,18

III. Bagāžas vai preču novešana
no dzelzsceļu pasažieru stacijas
Daugavpils I Udz muitas no-
liktavām ar smago ormani
vai otrādi 2,88

IV. Bagāžas vai preču novešana
no dzelzsceļa preču stacijas
Daugavpils I līdz muitas no-
liktavām vai privatnoliktavām,
kuras stāv zem muitas uzrau-
dzības vai otrādi 4,20

IV. Vagoni.
I. Preču iekrāve Daugavpilī no

vezumiem vagonos un otrādi . 0,72
II. Preču pārkrāve Grīvas un

Zemgales stacijās no normāla
platuma vagoniem krievu pla-
tumu vagonos vai otrādi . . 0,u
P i e z i m e. Ja šinīs stacijās

reizē ar preču pārkrāvi no-
tiktu preču pārbaudīšana
resp. nomuitošana, tad pie
pārkrāves maksas piemaksa
pēc attiecīga § ar pazemi-
nājumu 20°/o.

V. Tranzitpreces.
Par nepārbaudītu preču saņemšanu

no ores, ievietošanu un izdo-
šanu no noliktavām, kuras šī
saraksta 1. nodalījumā mi-
nētās ar likmi zem 0,36 šaot.
par kilogramu, tāda pat maksa
piemērojama ari šinī gadījumā.
Par visām pārējām nepārbau-
dītām un tranzitprecēm maksā _^par katru kilogramu. ... °- °

VI. Smaguma piemaksa.
Visas augšminētās cenas ir paredzētas

priekš: . ,
1) precēm līdz 500 kg smagumā viena

iesaiņojumā;n.2) par vietām smagum? no 500-100, *
piemaksa pie visām cenām 30 o;

3) par vietām smagumā no 10°°. L,
5000 kg piemaksa pie viim

cenām 50%;.4) par vietām smagākām par buw »&
vienā iesaiņojuma maksa pec
nošanās.

VII. Plombēšana. Ls

1) Par darbu pie plombu pie-
likšanas par katru plombu ar

^vienu . <y\ un caurveršanu . <



2par plombu pielikšanu ar ap- Ls
siešanu ar vairākiem diegiem
par katru plombu .... 7,20

3) Bojātās taras (kastu, ķīpu) ap-
siešana un noplombēšana par
vietu 12,00

Piezīme: Bojātas taras
izlabošanu artelis izdara pret
stlldzlbu, pie kam vajadzīgo
materiālu dod preces saņēmējs
vai atlīdzina par viņu pēc
faktiskiem izdevumiem.

4) Par tranzitpreču vietu apsie-
šanu (ar caururbšanu, caur-
šūšanu un t. t.) un noplom-
bēšanu jāmaksā pec faktiski
patērēta darba laika.

VIII. Pavadīšana.
Par preču pavadīšanu no muitas

noliktavām uz tirgotāju vei- .
kalu vai noliktavu skaitot ne
mazāk kā 72 dienas par katru

^
cilvēku 2,16

Par pavadoņa aizturēšanu pāri par
vienu stundu pēc darba beig-
šanas muitas noliktavās par
katru stundu piemaksa. . . 0,60
IX. Vispārīgi norādījumi.

Minimālā maksa par izpildīto darbu
pie precēm, kas tiek izņemtas
uz vienu kvīti 0,60

Parastais darba laiks muitas rajonā no
8 rītā līdz 5 pēc pusdienas.

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

Muitas rajona, noliktavu, ielu un tro-
tuāru aptīrīšanu, kuri ierobežo muitu un
noliktavas, artelis izdara bez atlīdzības.
Līdz ar šo tiek atcelts 1924. g. „Val-

dības Vēstnesī" Ns 158 izsludinātais
maksājumu tarifs.
Departamenta direktors E. Dundurs.

Nodaļas vadītājs D. Vilsons.

Rīkojums Nr. 305
1925. g. 24. augustā.

Par Vācijas-Lietavas un SaSR tranzītā
caur Latviju un Igauniju tiešā sa-
tiksmē ieslēgto staciju saraksta pa-

pildināšanu.
1925. g. .Valdības Vēstnesi* Ns 143

iespiestos un dzelzsceļu virsvaldes at-
sevišķā brošūrā izdotos Vācijas un SSSR
caur Lietavu, Latviju un Igauniju un Lie-
tavas un SSSR caur Latviju un Igauniju
tiešās satiksmes preču tarifa noteikumos
(sk. 1925. g. Dzelzsceļu virsvaldes rīko-
jumu krājumu Ns 27, Rīkojums Ns 248
ao 1925. g. 9. jūlija) ievedami sekosi
papildinājumi:
1) Nodalījumā — tarifā uzņemto staciju

saraksts:
a) Vācijas tarifstacijas: papildināms

ar Vācijas dzelzsceļu staciju
»K6nigsberg(Pr.) Eilgutabfertigung
(lielam ātrumam);

2) b) Lietavas tarifstacijas — papildi-
nāms ar Lietavas dzelzsceļu sta-
cijām: .Klaipēda (Memel) un
Pojegiai", un

5) zem c) pievestā SSSR , -dzelzsceļa
tarifstaciju saraksta 10. punkts —
Ziemeļu -Kaukāza dzelzsceļu sta-
cijas — papildināms ar „Essen-
tuki" un „Kislovodsk" stacijām.

šis rīkojums spēkā no 1925. g.
*5. augusta.
Dzelzsceļu galvenā direktora palīga

vietas izpildītājs R. Sprinģis.
Ekspluatācijas direktora

vietas izpildītājs P. Lielais.
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš

Valdības iestāžu paziņojami
Izmaiņas vilcienu sarakstā uz

Rigas Jūrmalas līnijas.
Pasažieru samazināšanās dēļ atcelti pa

«arbdienām sākot ar trešdienu, 2. sep-
«?«nbri , starp Rīgu un Dubultiem vilcieni
Sf81, 84, 103, 115 un 110; starp
TO un Sloku v. No 107. Sākot ar ce-
Jrtdienu, 3. septembri, atcelti: starp
TO un Dubultiem v. JSfe 50; starp Rīgu
"aloku v. NsNs 46 un 68, Rīgu un
Sieriem v. Ne 49, Kemeriem un
*'°ku v. Ns 74 un Sākot 'ar pirmdienu,
'? septembri atcelts starp Dubultiem
g «<Ign v. Ks 60. Sākot ar svētdienu,
B' «eptembri, atcelti pa svētdienām starp
,gu , na Edinburgu II v. NsNs 117

I vl= starp Rīgu un Dubultiem
;"* 6) , 71 95 98, 104 un 108,
8,ft ^gu un Sloku v. Ns 45. 53, 65,

,% > 94, K6 un 116; starp Rīgu un

Kemeriem v. Ns 126, bet starp Sloku un
Kemeriem v. Ns 119.

Sestdien, 5. septembri, starp Dubultiem
un Rīgu atcelts v. Ns 112, bet starp Sloku
un Rīgu v. Ns 122.

Pārējiem esošiem apgrozībā vilcieniem
apgrozības laiks pagarināts līdz turpmā-
kam rīkojumam.

Ekspluatācija? direktora
vietas izpildītājs P. Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. M i e z a n s.

Iecelšanas.
Rīkojums J4 191.

1925. g. 28. augustā.
Lauksaimniecības pārvaldes I šķiras inženieri

VladimiruB 1 u m b e r g u atsvabinu no dienesta
uz paša lūgumu, skaitot no š. g.. 1. septembr-a.

Zemkopības ministrs M. Gailī ts.
Zemkopības departamenta direktors P. G r ā v s.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs paziņo, ka
Eduards Kule iecelts par Valmieras apriņķa
tiesu izpildītāju, skaitot no š. g 7. septembra.

Rīgā, 1925. g 29. augustā.
Rigas apgabaltiesas priekšsēdētājs A. B ū m a n s.

Sekretāra vietā G. J u rk a.

Valdības darbība.
Menisti-u kabineta sēde

1925. gada 1. septembri.
1. Pieņem noteikumus par darba

normām un atalgojumu valsts lauksaim-
niecības vidusskolās un nolemj tos izdot
pārvaldes kārtībā.

2. Apstiprina Latvijas delegāciju uz
Tautu Savienības š. g. septembra mē-
nesi sasaucamo VI asambleju sekošā
sastāvā:

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais mi-
nistrs Itālijā Vilis Šumans *- 1. de-
legāts,

ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais mi-
nistrs Lielbritānijā Fridrichs Ves m a n i s
un pastāvīgais delegāts pie Tautu Savie-
nības Kārlis Ducmans — delegāti.

3. Ieceļ Leo S v e m p u par papildu
miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas.

4. Nolemj stādīt priekšā Saeimai ap-
stiprināšanai par valsts kontroles pa-
domes locekli Jāni K a m i n s k i un par
valsts kontroles kolēģijas locekļiem
Aleksandru K a 11a s u, Jāni Lauke-
v i c u un Kārli Piegāzi.

Valdības vietējo Iestāžu
rīkojumi. ^~
Noteikumi

par slimnieku uzņemšanu pilsētas
slimnīcās Rīgā.

Pieņemti pilsētas domes 1925. g.
16. jūlija sēde un apstiprināti ar iekš-

lietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1925. g. 21. augusta rakstu

tfs 106314.

1. § Rīgas pilsētas slimnīcas pare-
dzētas Rīgas pilsētas iedzīvotāju ārstēša-
nai. Nerīdzinieki uzņemami pilsētas
slimnīcās tikai tad, ja tur ir brīvas vietas.

2. §. Slimnieki uzņemami slimnicās
ikkatrā laikā.

3. §. Slimnieki izlaižami no slimnicās
tikai pēc tam, kad pēc atveseļošanas
stāvokļa viņu dzīvībai vairs nedraud
briesmas un viņi (epidēmiskie) neapdraud
citus līdziedzīvotājus, izņemot gadījumus,
kad izlaišanu prasa pats slimnieks, _ kas
neslimo ar epidēmisku slimību. Pedejā
gadījumā slimniekiem jāparakstās, ka
viņš izlaists pret ārsta ieteikšanu.

4. § Pie iestāšanās slimnicā resp.
pie slimniska ievietošanas, slimniekam vai
personai, kas to ievieto slimnicā, jāie-
sniedz pilsētas slimnicās administrācijai
pietiekoši pierādījumi par slimnieka per-
sonību, pavalstniecību un pastāvīgo dzī-
ves vietu, kā ari jānokārto maksas jau-
tājums. . _.

,

No šiem pienākumiem var atsvabināt

slimniekus, kuru dzīvība saslimšanas deļ
atrodas briesmās un kuri apdraud citus
līdzpilsoņus. Tādos gadījumos, uzņemot
slimnieku nekavējoties slimnīcā, slimnicās
administrācija gādā par minēto jautājumu
ātro nokārtošanu.

5. §. Par slimnieku ārstēšanu un uztu-
rēšanu jāmaksā pēc Rīgas pilsētas domes
resp. pilsētas valdes apstiprinātas takses.

6. §. Bezmaksas ārstēšanā pilsētas
slimnicās uzņemami ar epidēmiskām
slimībām: mēri, koliem, izsitumu tīfu,
atgulās tifu, vēdera tifu, bakām, Sibīrijas
mēri, šarlaku, difteritu, dezinteriju, krupu
un trakuma sērgu saslimušie, vai sinis

slimībās aizdomīgie pilsoņi. Ar citām
lipīgām slimībām saslimušie ārstējami
bez maksas tikai tai gadījumā, kad tos
slimnicā ievieto Rīgas pilsētas valdes
veselības nodaļa.

7. §. Ārstēšanas maksa iemaksājama
slimnicai ne mazāk kā par divām nedēļām
uz priekšu. Slimnieks resp. tā ievieto-
tājs, neatkarīgi no iemaksas, iesniedz
slimnicai rakstisku solījumu par visu
ārstēšanas izdevumu segšanu, pie kam
par maksātnespējīgiem nerldziniekiem
solījuma rakstam jābūt izdotam no
attiecigās pašvaldības, bet par ārzemnie-
kiem — no attiecīgās valsts pārstāv-
niecības.

Piezīme. Ārstējamiem uz valsts,
pašvaldības un slimo kases rēķina
pietiek ar attiecīgas iestādes pavad-
rakstu, no kupa jāredz, ka iestāde
apņemas atlīdzināt visus slimnieka
ārstēšanas un uzturēšanas izdevumus
līdz tā izrakstīšanai no slimnicās.
Ja šīsiestādes tādu rakstu neiesniegtu,
tad tāds solījuma raksts ņemams no
paša slimnieka.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
i Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Saistoši noteikumi
Sabiles pilsētas iedzīvotājiem

ugunsgrēka gadījumos.
Pieņemti Sabiles pilsētas domes sēdē 1925. g.
4. jūlijā pr. M» 8 un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
ar rakstu Ns 1C5601 no 1925. g. 30. jūlija.

1. Ugunsgrēka gadījumā katra iedzī-
votāja pienākums sniegt savu palīdzību
ugunsgrēka apkarošanai.

2. Nama īpašniekiem jātur gatavībā
lielāks ūdens trauks —muca ar vismaz 10
spaiņu lielu tilpumu, kā ari divi spaiņi
un ķeksis ar garu kārti- un vienas ne-
samās trepes — redeli. īrniekiem uguns-
grēka gadījumā ari jādod spaiņi.

3. Pilsētas zirgu īpašniekiem pēc
pirmā ugunsgrēka zignala taures pūtiena
jāierodas ar pajūgiem un ūdens trauku
vāģos, kurā jāatrodas ne mazāk kā 10
spaiņu ūdens, ugunsgrēka vietā un jā-
pieteicas pie komandas virsnieka, kura
rīcībā viņi pa ugunsgrēka laiku skaitās
un izpilda visas viņa pavēles.

Piezīme. 1) Zirgi to īpašniekiem
dzēšamo rīku atvešanai uz uguns-
grēka vietu un atpakaļ jādod bez
atlīdzības. 2) Atstāt ugunsgrēka
vietu_ un depo var tikai ar uguns-
dzēsēju komandas virsnieka atļauju.

4. Zirgu īpašnieki ar pajūgiem, kuri
pirmie trīs ierodas ugunsgrēka vietā,
saņem atlīdzību: I. — Ls 10,—, II. —
Ls 7,— un III. — Ls 5,— no pilsētas
pašvaldības.

5. No ūdens vešanas atsvabināti ne-
spējīgi zirgi.

6. Zirga īpašnieka slimības vai ne-
spēka gadījumā viņa zirgs ūdens vešanai
uzticams citai personai pēc policijas aiz-
rādījuma.

7. Ugunsgrēka dzēšanai ūdens ņe-
mams no visām pilsētā atrodošām akām
bez jebkādas atlīdzības.

8. Visiem pilngadīgiem un darba
spējīgiem vīriešiem uz pirmo zignalu
jāierodas ugunsgrēka vietā pie dzēšanas
darbiem un tie padoti komandas virs-
niekam un izpilda visus viņa rīkojumus.

9. Ugunsgrēka zignals tiek dots
taurējot.

10. No ugunsgrēka dzēšanas un
mantu glābšanas nevar atteikties ne-
viens darba spējīgs iedzīvotājs.

11. Katram Sabiles pilsētas iedzīvo-
tājam, pirmām pamanot ugunsgrēku,
tiek uzlikts par pienākumu steidzoši pa-
ziņot pieteikšanās vietā.

12. Vietās, kur notiek ļaužu sapulces
un izpriecas vakaros, kā teātros, ballēs,
kino izrādēs, paviljonos u. t. t. jāievēro
ugunsdrošība un jāgādā lai ugunsdzē-
sēji dežurētu ar ugunsdzēšamiem rīkiem
pēc komandas virsnieka sadalījuma un
ieskata. Atlīdzību par izdevumiem maksā
izrīkojuma sarīkotāji pēc biedrības valdes
nosacījuma ne vairāk kā Ls 6,—.

13. Pa ugunsgrēka laiku jāievēro visi
komandas virsnieka aizrādījumi un rīko-
jumi, ciktāl tie attiecas uz ugunsgrēku.
Ja kāds ar komandas virsnieka rīko-

jumiem nav apmierināts, tad tomēr tie
jāizpilda un tikai vēlāk var sūdzēties
valdē vai pie citām iestādēm.

14. Lai sekmīgāki apkarotu uguns-
grēka gadījumus, stingri aizliegts gar
n-""'?m un žogiem vilkt dzeloņdrātis.

15. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz soda likuma pamata.

16. Šie noteikumi stājas spēkā
2 nedēļu laikā pēc publicēšanas .Vaid.
Vēstnesi".

Pilsētas galva Fr. Dambergs.
3 Pilsētas sekretārs Ķesteris.

Latvija un citas valstis.

Baltijas ārlietu ministru kon-
ferences atlikšana ,

Latvijas valdība saziņā ar Saeimas
ārlietu komisiju griezusies pie Igaunijas
valdības ar lūgumu atlikt Somijas,
Igaunijas,Latvijas un Polijas
ārlietu minstru konferences
sasaukšanu līdz novembra
beigām. Sakarā ar Tautu savienības
pilnsapulci valdība piekritusi igauņu
valdības ierosinājumam sasaukt 5. sep-
tembrī Žeņevā Baltijas valstu delegāciju
apspriedi par kopdarbību pilnsapulcē.

Rīga
Chr. Meierovica kundzes

pateicība.
.Tanīs dienās, kad Latvija sēroja par

savu aizgājušo valstsvīru un vadoni,
daudzi atcerējās mani un ar savu līdz-
jūtību palīdzēja man pārciest grūtos
pārbaudījuma brīžus. Visiem, visiem iz-
saku savu izjusto pateicību. Nekad neaiz-
mirsīšu, ka kopējas bēdas spēja apvienot
mūs visus. Lai paliekam vienoti ari uz
priekšu — tas būs cēlākais piemineklis
dārgajam aizgājējam".

Christine Meierovic.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSS.

Rigas biržā, 1925. gada 2. septembrī.

D e vf «es:
I Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņu .... 25,16 — 25.29
100 Francijas franka . . . 24,15 — 24,60
100 Bejģijas franka .... 23,10 — 23,55
100 Švutces franks .... 99,80 — 10080
100 Itālijas Hia 19,85 — 2<\25
100 Zviedrijas krona . . . 138,50 - 139 90
100 Norvēģijas ktona . . . 105,? 5 — 107 80
100 Dānijas krona .... 12595 — 12850
100 Čechosiovaķijas krosu . 15,20 ļ— 16,5 ?
100 Holandes guldeņa. . . 207,90 — 210.CO
100 Vācijas mark» .... 122,00 — 124.15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas m&ska . . . 1.35 — 1.40
100 Polijas zlota ..... 88.00 — 971 *
SO0 Lietavas litu..... 50,50 — 52^
1 SSSR červoņecs .... 23,40 — 2»85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg ...... . 3420 — 34&u
Sudrabs 1 kg 105 — 112

V ē r t s p s r< i 11:
fi°/e neatkarības aizņēmums . 98 — 10?
4.0/0 Valsta prera. aizņ. . . 98 — 100
S°/o Zemes bankas ķīla zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97
Rigas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s.
Zvērināts biržas māklera T h. S u m m e r*.

Literatūra

Ilustrēts Žurnāls. Mākslas un rakstnie
čības mēnešraksts. }& 7/8. — 1925. g.

Redaktors: M. Ārons.

Uluo in liiiiln Mm
nteilEBi biliis.

1928. gada 25. burtnīca
tonākasl un dabūjama Valsts tipografiJI,
ptli, 1. istabā, kar ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšana . , 0,30

Saturs:
139) Karaspēka amatu saraksts.
140) Noteikumi par gaisa satiksmi.
141) Noteikumi par kara sodu likumu

dažu pantu grozīšanu.
142) Instrukcija par ministru kabineta

iekšējo darbību un kārtību.
143) Noteikumi par agrāko kreditiestāžu

darbības atjaunošanu.
144) Pārgrozījumi noteikumos no valsts

zemes fonda piešķirto zemju izpirk-
šanas līgumiem.
Izlabojums .Valsts civildienesta
amatu sarakstā* (Lik. kr. 1925. g.
135).



[ Tiesa sludinājumi ļ
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
?askaņa ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar ia paziņo, ka 8, septembrī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas «ēdē
nolasīs 1917. gada 14. maijā Rīga
mirušā atraitņa Kārļa Heinricha Kārļa
d. Liekneja notarido testamentu.

Rīgā, 31. augustā 1925. g. L. Nt 3930
Priekšsēd. v. A. V e i dn e r s.

11576 Sekretārs A. Kalve.

Liepājai appuulthiaitie.il Izpildītai,
par Liipija. pilsēta: 1.iecirini,

ku;a _ kancleja atrodas apgabaltiesā,
isiabā Ns 9, pamatojoties uz civ. proc.
lik1141., 1143., 1146.—1149. p. p.
paiiņo, ka 17. novembrī 1925. g.,
pulksten 10 rīta, minētās tiesas civillietu
sē.u za'ē, tiks

pārdoti pirmā publiskā
vairāksolīšanā

nekustami īpašumi,
piederoši Robertam Fridricha dēlam
Birkhanam un atrodošos Liepājā:
pirmais — Zaķu elā Ns 1, ierakstīts
Aizputes-Grobiņas zemesgrāmatu nodaļā
z.:m krepost Ns 871, sa-tāvošs no div-
stāvu nama ar sētas piebūvi, otrais —
tsnī pašā Zaķu ielā, ierakstīts Aizputes-
Grooiņas zemesgrāmatu nodaļā zem
krepost N° 891, blakus nekustamam
īparuma zem krepost Ns 871 un trešais

Julianes ielā Nš 28, ierakstīts Aizputes-
Grobiņas zemesgrāmatu nodaļā zem
krepost Ns 1051, sas1āvošs _ no divstāvu
nama ar ērbeģi un piebūvēm

Sie nekustami īpašumi novērtēti priekš
pārdošanas: zem krepost Ns 871 — uz
Ls 8000; zem krepost Ne 891 — uz
Ls 2000 un zem krepost Nš !051 — uz
Ls 8000, kuri tiek pārdoti deļ Jāņa un
Annas Freibergu parādu piedzīšanas
dzēšanas Ls 15235,40 ar °/ o apmērā.

Bez šās piedzīšanas uz šiem nekusta-
miem īpašumiem skaitās hipotekariski
parādi: zem krepost Ns 871 — 7400 rubļu
krievu cara nauda un ls 2500: zem
krepost Ns 891 — 3500 rubļu krievu
cara naudā un zem krepost N» 1051 —
9000 rubļu krievu cara naudā un
Ls 7200.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. no novērtēšanas sumas.

Katram, kas grib piedalīties solīšanā,
ir jāiemaksā zalogi: par nekustamu
īpašumu zem krepost N» 871 — Ls 800,
par nekustamu īpašumu zem krepost
Ns 891 — Ls 2t 0 un par nekustamu
īpašumu zem krepost Ns 1051 —LsSOO,
ka ari jāuzrada tieslietu ministrijas
apliecība par viņa tiesību iegūt
nekustamu īpašumu.

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodami m īpašumiem, ir ieska-
tāmi tiem, kas vē'as piedalīties solīšanā,
apgabaltiesas kancleja, vai pie tiesu iz-
pildītāja.

Personām, kurām būtu uz pārdoda-
miem īpašumiem tādas likumīgas
tiesības, kas varētu novērst viņu pu-
blisku pārdošanu, tādas ir pieteicamas
līdz pārdošanas dienai.

Liepājā, 31. augustā 1925. g. Nš 2983.
11602 Tiesu izpild. A. Korženeckis.

Rīgas apgabaltiesa® 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pa.r;)j, ka 11. septembrī 1925. g., pulls'.
12 dienā, Rīgā, Lāčplēšu ielā Nš 6,
dz. 13, Vestermaņa lietā, pārdos Za-
m eļa Rafaloviča kustamo mantu,
sastāvošu no mebdēm un no/ērtētu par
Ls 330.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ap katīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 31. augustā 1925. g.
11638 Tiesa izpild Ķ. Ķ r e b s.

Rlgns apgabaltiesas 2. mmrkia,
tiesu izpildītāja

paziņo, ka 8. septembrī i 925 g., pnlkst.
11 dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā Nš 6,
dz. 1. A. Liepiņa lietā pārdos Eižena
Hplerta Kustamo _ mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 430.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ar!
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pat-
došenas diena uz vietas.

Rīgā, 31. augustā 1925. g.
11642 isesu izpild K. Krebs.

Rijas .Āpgabstt ciesas 2. i®cirkga
u izpildītājs

paziņo, ka 8. septembrī 1925. g., puikst.
i2 diena, Rīga, Brīvības ielā Nš 23,
Baltijas papīru un papes fabrikas akc.
sab lietā pārdos Nachmana M o s-
kovska kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 300.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, Ka aii
apsksīšt pārdodamo mantu, varēa pāt-
doiā.-jas dienā uz vistas-

Rīgā, 31. augustā 1925. g.
11640 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabali. 2. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, _k£8. septembri 1925. g., pt-ha:
12 diena, Rīgā. Brīvibas Ielā Ns 9 un
pulksten 1 dienā, Kaļķu ielā Nš 10,
Hiršheidta lieta , »ī t ct o s Paula Leo-
narda tcajnamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un drēbēm un novērtētu par
Ls 246.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka _ ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīg', 31. augustā 1925. g.
11639 Tiesu izputi. Krebs.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. proc.lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1925. gada
5. oktobrī nolasīs 1925. g. 19. janvārī
mirušā Rūdolfa Kārļa d Ilzberga
testamentu.

Jelgavā, 26. aug. 1925. g.L.Ns 1813/25.
Priekšsēd. v. J. Zvirbulis.

11542 Sekretārs K. Pussars.

Pārlabojums.
,V. V." 162. numurā no š. g. 25 jūlija

ievietotā Rīgas apgabaltiesas IV. civil-
nodaļas sludinājuma ir ieviesusēs kļūda,
ir iespiests: Elizabetes Zamueļa nu
Hadrjuk, dzim. Tarkunas, prasības lieta
pret Maksimu Semena d Hadrjuku par
laulības šķiršanu, kas nepareizi, vajaga
būt un jālasa: Elizabetes Hadjuk,
dzim. Tankunas pret Maksimu Hadjuku
par laulības šķiršanu. Ns 436169.

Kļūtiu izlabojams.
,V.V." š.g. 185. numura (21. augasta)

ir iespiesti Rīgas apgabaltiesas IV. civil-
nodaļas sludinājumi laulību šķiršanas
lietas, starp citu: 1) Augusta Eižena
Reicharta (Reichardta) prasībā pret
Helēni Reichart, kurā nepareizi iespiests
Augusta Heicharta, vajaga būt Reicharta;
2) tāpat Vladimira (Voldemāra) Treirata
prasības lietā pret Mariju Treirat — ne-
pareizi iespiests Vladimira Freirata pra-
sības lietā pret Mariju Freirat, vajaga
būt un jālasa: Vladimira Treirata un
Marijas Treirat un t. t. Ns 436170

2.1 Zilupi! Miltu znii Mb
mērniecības dala

izdos 15. septembrī 1925. g., pulksten 11 diena, Rīgā, Noliktavas ielā
Ns 1, dz. 3, '

rakstiskā

mazflbsoManfl:
1) dažādu srehiva iekārtas mēbeļu un piederumu pagatavošanu pec dotiem zīmē-

jumiem un aprakstreni, no ozola un priežu koka, k psumā par apm.
Ls 6000.

2) dažādu kanclejas un zīmētavas mēbeļu (skapju, galdu) un citu priekšmetu
pagatavošanu, kopsumā par apm. Ls 2000.

3) dažādus skārdnieka darbus (jaunpagatavošanu), kopsumā par apm. Ls 600.
Tuvākas ziņss par izgatavojamiem priekšmetiem saņemamas un zīmējumi

un apraksti apskatāmi zemju pārvaldes instrumentu noliktavā, Rīgā. Noliktavas
ielā Ne 1, pagraba stāvā, darbdienās, laikā no pulksten 11—15.

Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā un apmaksāti ar f0 santimu zīmog-
nodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz sacensību 1925. g. 15. septembrī",
iesniedzami-zemkopības departamenta mērniecības daļai Rīgā, Noiktavas ielā Nsl,
dz. 3, līdz 1925. g. 15. sept, puikst. 11. Piedāvājumos uzrādītām cenām jābūt
latos, ieskaitot nododamo priekšmetu piegādāšanu un novietošana Mērniecības
daļas telpās un derīg im līdz 1925. g. 25 septembrim. 11655

Piedāv? jumi bezzīmognodokļa un klītpieliktas kvitēs par iemaksāto dr šī-
bas naudu 10°/o apmēra no piedāvājuma uzrādītās sumas netiks ievēro i.

Kara būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daja.
Citadelē Nš 24, izsludina 4. septembrī 1925. g., pulksten 10 dienā

JAUKTUgalīgu IZSOLI
1) uz remontu darbu izvešanu A'uksnē — drošības nauda Ls 330.—;
2) elektrļskās apgaismošanas ietaises ierīkošana Intendanturas galv. pārtikas no-

liktava, bij. Kleisa labrika, Rumpmuižas ielā — drošības nauda Ls 207.—.
_ Lūgumi dēļ atļa?'j as piedalīties nutiskā izsolē, Vā ari rakstiskie piedāvājumi

slēgtās aploksnes, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz pulksten
9'/a izsole ; dienā, dsļas darbvedim, iemaksājot dtošibas nauiu.

Ar izs>les noteikumiem un darba maksas aprēķiniem var iepaāties būvju
un īpašumu daļā darbdienas no pulksten 9 līdz 15. 11653

Apriņķa ceļu inženiere Daugavpilī,
savā kancleja Šosejas Ielā Nr 104,

izdos jaukts salīgo izsolē
11. septembrī 1925. g.. pulksten 10, sekošus darbus:

1) Krāslavas-Dagdas 2 kJmtr. gara ceļa kapit. remonts. Drošības nauda Ls 250.
2) Grīvas-Ilukstes 5 klmtr. gsra ceļa kapitālais remonts. Droši as nauda Ls 1200.
3) Jekabpils-Biržu 5 klmtr. ^ ara ceļa kapitālais remonts. Drošības nauda Ls 2700.

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja ikdienas no 9—15. 11657

Valsts Liepājas technikumam
vajadzīgs viens

inženiera- mechaniķls
un viens pilntiesīgs

komerczlnlbu pasnlediēis
pie pilna stundu skaita. Attiecīgs lūgums ar īsu dz'ves aprakstu un dokumentiem
par izglītību un agrāko dienestu, iesniedzams Valsts Liepājas technikuma kancleja
līdz 7. septembrim š. g. 11652

Itapieata ValstitlpogiaSljā.

Jaunlatgales aprigķa priekšnieka
palīgs II. iec.

paziņo, ka 15. septembrī š. g, pie v'53!
kanclejas Bolvos,

aili vairāksolīšanā
tiks pārdots

Iljam Borisa d. Borļsovam p iede-
rošais zirgs, novērtēts par Ls 2/sr
dēļ ienākuma nodokļa parada PĪe'
šanas. Apskatīt zirgu varēs pār došana
vietā un dienā. .
11532 Priekšnieka paligsjpajakste)^-

Baitijas-Riie Dju transporta skL ift
uzdevuma

izūtrupēs
19. oktobri š g., pulksten 11 _no rīta.
Rūpniecības iela Nš 3i, noliktavā:

B. & J. 327 1 ķipa kokviln. preces

brt. 102,7 kg. . hrt
B. T. 36 1 ķipa kokviln. preces on-

N. T. A. G 820 1 ķīpa kokviln. prece*

brt. 77,8 kg. „ hr »
R. B. 696 1 ķipa kokviln. preces d

113 kg. 2 110
flj

Rīgas pilsētas ūtrupnieks K. Urba

Paziņojums
23. septembrī š. g., trešdien, pulksten

12 diena, Bārtas pag., Bārtas pagasta
nama pagalma,

pārdos alta \MM\wi
Oskaram M i r a n a m piederošo ,Liva"
firmas velosipēdu, vērtībā Ls 4^.— pro-
centuālas peļņas nodokļa pi-dzīšanai.

Liepājā, 29. augustā 1925. g. .«* 3582.
Liepājas apr. priekšn. pal II. iec.

11608 ^paraksts).

Je;abf.ils ppriņķa priekšnieka
palīgs I. iec.

paziņo, ka 15. septembrī š, g., pulksten
10 no r.ta,

pirtos valrlksolKanl
valsts zirgu (ķēve), bēras spalvas,
13 gadus veca un '46 santimetru augsta

Apskatīšanu varēs izdarīt pārdošanas
dienā uz vie as. 11607

Rīgas apr, pnekžn pal. I. iac.
paziņo, ka 15. septembiī š. g.. pulksten
10 rītā, Ogres miestā

piospiJiHAnī
vienu biljarda galdu, lietotu, deļ ne-
kustama īpašuma nodokļa Ls 46,89 pie-
dzīšanas no Zelmas Z i e m e 1, sas'kaņā
ar Tiešo nodokļa departam-nta rakstu
Ks 4785, 3. augustā š. g.

Rīgā, 31. augustā 1925. g. Ne 7873.
11616 Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas apr priekša palīgs I. iec
paziņo ka 15. septembrī š. g., pulksten
10 dienā, Salaspils pag, Tikenu mājās,

lidos tulkā faiisolis
vienu zirgu, biunas spalvas, 10gadis
ve:n, dēļ ārstēšanas naudas Ls 47.—
piedzīšanas no Mārtiņa Šiliņa, sa-
skaņā sr Rīgas p Īrētas bērnu slimnīcas
rakstu 1*6 992, 29 aprilī š. g.

Rīgā, 31. sugustā 19j5. g. Ne 4421.
11615 Priekšn. pal (paraksts).

Liepājas ostas valde
izdos mutiskā un rakstiskā

izsolē
11. septimbī š. g., puikst n 12 dienā,
ar pecti rgiem 14 septembri S. g, puikst.
12 dienā,

zieme|a vljņlauža
dienvidus gulvas remontu.

Lūgumi ,dēļ atļaujas piedalīties mā-
tišķā izsolē, kā ari rakstiski piedāvājumi
slēgtās apioksnēs. apmaksāti ar zīmog-
noJokli, ie niedzami līdz uzrādītam
laikam Ostas valdes kancleja, iemak-
sājot drošības naudu Ls 360.—

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Liepājas ostas valdos techniskā nodaļā,
darbdienās no puikst. 9—15. 3
11610 Liepājas ostas valde.

Paziņojums.
25. septembrī š. g., piektdien, puikst.

12 diena, Nīcas pag., Laukgaļu ciemā,
Anse Dīķa maj s,

pārdos oalrBKsolKanā
Ansim Dīķim piederošus izkultus

rudzus,
kopvērtībā par Ls 70— soda naudas
piedzīšanai.

Liepājā, 29. augustā 1925. g. J* 1999.
Liepājas apr. priekšn. II. iec. pal

11609 (paraksts).

Talsu apriņķa priekšn.
palīgs I. iecirknī

paziņo vispārībai, ka 17. septembri
1925. g., pulksten 11 dienā, pie viļ»
kanclejas Sasmaka, Lieiā iela Ne 18,tīKs
izpārdotas

vairāksolīšana
4 medību bises.

Vairāk -olīšanā tiks pielaistas personas,
kurām būs attiecīgas ieroču atļaujas.

Sasmaka, 16. aug. 1925. g. N*5948/24
11531 Talsu apr pr. pal. I.iec (paraksts^

Alūksnes virsmežniecība
5. oktobrī 1925. gadā, pulksten 11 diena, Alūksne — saviesigas biedr. telpās ».

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu un vējlauztus kokus pēc platības

un celmu skaita:
I iecirkņa mežniecības — Jaunlaicenes (Apes) novadā, pavisam 39 vienī-

bas, vērtībā no Ls 21.— līdz Ls 568—.
III. iecirkņa mežniecības — Alsviķa un Korvas novados, pavisam 9 vienī-

bas, vērtībā no Ls 78.— līdz Ls 598.—.
IV. iecirkņa mežniecības — Alūksnes, Lāzberģa, Kolberģa, Nikolkas un

Alsviķa novados, pavisam 40 vienības, vērtība no Ls 78.— līdz Ls 1921.—
Izsole sāksies pulkstet 12 dienā.

Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-
šības naudas no novērtētīs sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz lO°/o
no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja pie iecirkņu mežziņiem.
Alsviķos, 29. augustā 1925. g. Ns 881.
11603 JH-smsnet »fasi»aežTi<ecft»o.

Galvenā Intendanturas pārvalde
iepirks mutiskās un rakstiskās izsolēs armijas

vajadzībām: - x
1) sāli 200 tonnas
2) pipsrus 2 ,
3) lauru lapas 0,8 ,
4) rīsus 75 ,
Sranko intendanturas galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā.

Izsoles notiks galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra
ielā t& 10/12, dz 3, (ie-eja no Elizabetes ielas), uz sāli š. g. 16. septembrī, bet
uz pipariem, lauru lapām un rīsiem š. g. 17. septembrī, pulksten 11 rītā.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz sāls izsoli 16. septembrī 1925. g-
un .Uz piparu, lauru lapu un rīsu izsoli 17. septembrī 1925. g.", kā ari lū gumi
pielaišanai mutiskās izsolēs, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles atklā ianai Galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekš-
niekam, Rīgā, Valdemāra iela J* 1012, dz. 10, vai izsoles dienā_ izsoles komisijai

Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanas _ izsolē jāiemaksā Galvenās inten-
danturas pārvaldes kase drošības nauda: sālij — Ls 7, pipariem — Ls 400
lauru lapām — Ls 300 un rīsiem — Ls 65_ no katras tonnas. ļ '

Ar izsoles noteikumiem un kondicijam mteresenti var iepazīties Galvenās
intendanturas pārvaldes pārtikas daļa. darbdienas no pulksten 9—15. 11554

Šoseju un zemesceļu valde
izsludina uz 1925 gada 15. septembrī, pukst. 11

Salīgu jauktu izsoli uz seRošiem darbiem:
1) Jēkabmiesta-Biržu ceļa kapitālā labošana. Drošības nauda Ls 2,500.— un

2) Kuldīgas-Stendes ceļa pārbūve. Drošības nauda Ls 3,500.—.
Sīkākas ziņas Gogoļa ielā Ne 3, ist. 403, ikdienas no 10 -14. II545

Kara būvniecības pārvaldes būvju in īpīšumu daļas Daugavpili
grupa — Daugavpi's cietoksnī.

Embotes ielā Ne 26, grupas kancleja izsludina

Jaulltos izsoles:
_ 7. septembri 1925. g., pīkst. 12, par remontu darbu izvēsinu sekoš ~ s ēkās:

1) Ekā Ns 2 — cietokšņu 2) Ēkās N2N2 18 un 22 cietoksnī. 3) Ēkas N2N2 ^39,
338 un 98 cietoksnī. 4) Ēkās NeNe 5, 6, 17, 39, 97, 116,437 un VIII basipnā —
cietoksnī. 5) Ēkas Ne N". 94 un 116. jātnieku pulka rajona un v.'rsnieku ielā Ns 20
un Karavānes ielā Ns 21 — pilsētā.

Izsoles dalībniekiem iepriekš izsoles jāiemaksā d ošibas nauda: uz I. pk.
minētiem darbiem — Ls 340; II. pk. — ls 120; III pk. — 970; IV. pk. —
Ls 560 un V. pk. — Ls 270 un 9. septembri 1925. g., pīkst. 14, p?r sekošo
būvdarbu izvešanu Rēzeknē, Ludzā, Kārsavā un Zilupē: 1) Remonta daibi Rē-
zeknes karantīnas barakos: NsNs 2, 14, 15, 16,17, 20, 22, 23, 24 un 25. 2) Re-
monta dsrbi Rēzeknē, Kārsava, Zilupē un Lud/ā kāja apriņķa pārvalžu m 9. Rē-
zeknes kājn. pulka ēkas. 3) Jumtu remonta un ēku pārbūves darbi Rēzeknē pil-
sētā un karantīnas barakas NeNe 5, 6, 7, 8, 9 un 11. 4) Pājbūves carbi Ludzas
kāja apriņķa pārvaldes ēkas.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošība naudā: uz I. pk. minētiem darbiem
— Ls 2500; II pk. — ls 16C0; III. pk. — Ls 960 un IV. pk — Ls 700.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā
solīšana apmiksati ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai līdz izsoļu
atklāšanai. 1

Darba makfas ap ēķinus un noteikumus var apskatīt darbdienās no pīkst.
9—15 Daugavpils grupas kanchjā. Izsoles galīgas. 11570
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