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hjte NOTEIKUMI
par atalgojumu Latvijas konservatorijas mācības speķiem.
(Izdoti uz 1925. g. 7. jūlija noteikumu par valsts darbinieku atalgojumu

28. panta piezīmes pamata.)

1. Latvijas konservatorijas mācības sgēki, atkarībā no viņu prakses gadiem
un pasniedzamā priekšmeta, saņem sekošu algu par katru gada stundu latos:

Valdības rīkojumi un pavēles

Papildinājums
noteikumos par valsts darbinieku

atalgojumu.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

V 81. panta kārtībā.)
Noteikumu par valsts darbinieku at-

algojumu (Lik. kr. 133) 64. p. papildināt
ar sekošu teikumu:

Tāpat ministru kabinets, līdz valsts
amatu saraksta resp. karaspēka amatu
saraksta vai šo noteikumu 28. un
32 panta papildināšanai, nosaka ama'a
kategoriju vai mācības spēku algas
normu un tiesu darbinieka amata grupu
tanīs gadījumos, kad attiecīgais amats
radies pēc šo noteikumu vai amatu
sarakstu izdošanas un tanīs nav pa-
redzēts, i

1925. g. 20. oktobrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Tautas labklājības ministrs

V.Salnais.

Maksātāju ievērībai
Valsts tipogrāfija ir novērojusi, ka, neskatoties uz viņas daudzkārtējiem aiz-

rādījumiem, ka visāda veida maksājumi tipogrāfijai par labu izdarāmi vienīgi
skaidrā naudā, daudzi maksātāji to tomēr nedara, bet turpina nokārtot savus rēķi-
nus daždažādām markām, it sevišķi bieži zīmogmarkām.

Tā kā zīmogmarkas tipogrāfija izlietot nevar un ir spiesta viņas sūtīt atpakaļ,
ar ko rodas velta sarakstīšanās un laika kavēšana, tad viņa vēl reizi lūdz god.
maksātājus nesūtīt naudas vietā zīmogmarkas, bet ja maksājamā suma tiešām būtu
tik niecīga, ka naudas sūtīšana pa pastu iznāktu dārgāki nekā pats sūtījums, tad
tādos gadījumos iesūtīt nevis zīmogmarkas, bet pastmarkas.

Papildinājumi
instrukcijā par darbu izdošanu
un materiālu piegādāšanu valsts

iestādēs.
Instrukcijas par darbu izdošanu un

materiāla piegādāšanu valsts iestādēs
(Lik. kr. 1925. g, 102.un 145.) 1. panta
pirmo nodalījumu papildināt ar sekošu
piezīmi un tā paša panta otro nodalī-
jumu — ar 4. un 5. punktu :

1. p. (pirmais nodaUjums)
Piezīme. Liepā as-Glūdas dzelzs-

ceļi būves pārvaldei ar satiksmes
ministra piekrišanu katrā atsevišķā
gadījumā ir tiesība izsludināt kon-
kurences darbu izvešanai un materi-
ālu piegādāšanai ari šai pantā ne-
paredzētos gadījumos.

1. p. (ctra;s nodalījums)
4) visos gadījumos, kad darbu vai

piegādi paredzams nodot valsts vai
valsts autonomai iestādei;

5) ja likumīgi noturēta izsole vai kon-
kurence nav devusi vēlamos rezul-
tātus.

Rfgā, 1925. g. 22. oktobri.
Ministra prezidents H Celmiņš.

Satiksmes ministrs J. P a u 1 u k s.

? i) *>V- Noteikumi
par pāriešanu no vienas slimo

kases uz otru.
1. Atsevišķā darba vietā nodarbināti

slimo kases dalībnieki var pāriet uz citu
slimo kasi tikai ar tautas labklājības
ministrijas katrreizēju atļauju un ar tās
slimo kases valdes piekrišanu, kurā tie
vēlas iestāties.

2. Tautas labklājības ministrija dod
pāriešanas atļauju gadījumā, ja tā pār-
iešanas iemeslus atzīst par dibinātiem un
ja pāriešana neapdraud tās slimo kases
pastāvēšanu, no kuras dalībnieki vēlas
izstāties. Pāriešana netiek atļauta uz
jaundibināmu slimo kasi, ka ari ja nav
ievērots kāds no šo noteikumu nosa-
cījumiem.

3. Pāriešanu var izdarīt visi atsevišķas
darba vietas darbinieki kopēji vienreiz
gadā — 31. decembri — un tikai uz tanī
pašā pilsētā vai rajonā atrodošos slimo
kasi.

4. Pāriešanas jautājuma apspriešanai

iniciatoriem jāsasauc attiecīgā atsevišķā
darba vietā nodarbināto slimo kases da-
lībnieku sapulce septiņas dienas iepriekš
ar darba telpās izliekamiem sludinājumiem,
paziņojot kases dalībniekiem sapulces
vietu, dienu, stundu un dienas kārtību.
Tanī pat laikā sludinājums piesūtāms at-
tiecīgā rajona darba inspektoram un
ieinteresēto slimo kasu valdēm, kurām
tiesība sūtīt savu pārstāvi piedalīties
sapulcē paskaidrojumu došanai.

5. Ja sapulce izziņota 4. p. nosacītā
kārtībā un tajā ieradusies vismaz puse
darba vietā nodarbināto slimo kases
dalībnieku, tad tā ir pilntiesīga. Ja
ieradusies mazāk kā puse, tad divu
nedēļu laikā 4. p. nosacītā kārtībā var
sasaukt jaunu sapulci, kura ir pilntiesīga
pie katra ieradušos skaita. Ja sapulce,
aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu no-

lemj pāriet uz citu slimo kasi, tad, aiz-
klāti balsojot, no darba vietā nodarbināto
kases dalībnieku vidus ievēlama balso-
šanas komisija vismaz triju personu
sastāvā, kuras uzdevums izvelt starp
darba vietā nodarbinātiem kases dalīb-
niekiem vispārēju aizklātu nobalsošanu,
vai palikt līdzšinējā slimo kasē, vai ari
pāriet uz citu slimo kasi. Par sapulces
gaitu un lēmumiem sastādams protokols,
kuru paraksta sapulces vadītājs, proto-
kolists un vismaz divi sapulces ievē ēti
dalībnieki. Protokolā nepieciešami jā-
atzīmē: 1) darba vietā nodarbināto
dalībnieku skai's 2) sapulcē piedalījušos
dalībnieku skaits, 3) ar cik balsīm pie-
ņemti lēmumi, 4) pāriešanas iemesli un
5) balsošanas komisijas locekļu vārdi un
uzvārdi.

6. Balsošanas komisija ar sevišķu
darba telpās izliekamu sludinājumu sep-
tiņas dienas pirms nobakošsnas paziņo
slimo kases dalībniekiem, reizē paziņo-
jot par to ari attiecīga rajona darba in-
spektoram un ieinteresētām slimokasēm:
1) nobalsošanas dienu un laiku, 2) urnas
atrašanās vietu un 3) balsu skaitīšanas
laiku.

7. Divas dienas pirms nobalsošanas
katrs slimo kases dalībnieks saņem no
balsošanas komisijas divas vienāda lie-
luma un vienādas krāsas robalsošanas
zīmītes ar skaidri formulētiem jautāju-
miem (vai dalībnieka vēlas palikt līdz-
šinējā slimo kasē, vai ari pāriet uz citu
on kādu īsti kasi). Līdz ar zīmītēm jā-
izsniedz ari aploksne

8. LLsākot balsošanu, balsošanas ko-
misijai vismaz divu balsotāju klātbūtnē
urna jāapskata un jāaizzēģelē, par ko sa-
stādams protokols, kuru klātesošiem jā-
paraksta.

9. Šo noteikumu 6. pantā paredzētā
Sludinājumā nosacītā balsošanas lokā
balsošanas komisijai jāatrodas pie urnas.

10. Katrs balsotājs, uzrādot kases
dalībnieka kārtiņu vai grāmatiņu, perso-
nīgi nodod aizlipināto aploksni ar tanī
ieliktu vienu balsošanas zīmīti balsoša-
nas komisijai, kura to balsotāja k āt-
būtnē iemet urnā, atzīmējot sevišķā sa-
rakstā, ka attiecīgais dalībnieks balso-
šanā piedalījies Balsotāju saraksts
jāparaksta balsošanas komisijai.

11. Balsošanas komisijai vismaz divu
balsotāju klāibūtnē bslsis jāsaskaita tūiiņ
pēc balsošaaas beigām.

12. Ieinteresētām slimo kasēm ir
tiesība sūtīt savus pārstāvjus kontrolēt
balsošanu un balsu skaitīšanu.

13. Par balsošanai gaitu un rezultā-
tiem balsošanas komisi ai jāsastāda pro-
tokols ar sekošām ziņlm: 1) balsošanas
komisijas locekļu u* balsu skaitīšanā
piedalījušos personu tirdi un uzvārdi,
2) balsošaaas un balsu skaitīšanas laiks
un vieta, 3) nodoto balsu kopskaits,
4) derīgo balsu skaits. 5) nederīgo balsu
skaits, 6) par un pret izstāšanos nodoto
balsu skai'S un 7) atsevišķu komisijas
locekļu un balsu skaitīšanā piedalījušos
personu varbūtēji iebildumi. Protokols
parakstāms no visām personām, kjfas
piedalījušās balsu skaitīšanā.

14. Priekšlikums par izstāšanos no
līdzšinējās slimo kases ua iestāšanos citā
slimo kasē ikaitās pieņemts, ja par to

Maina par .Valdības Vēstnesi* tgkot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

par 1 mēnesi ....... l lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pasta:

pat 1 mēnesi 1 lata 80 sant.
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā t g
pie atkalpārdevējiem..... — " 7 *

Latvijas valdības *«4m oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rigā, pilī Ni 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

svētdienasun svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Ns 1. Tel. M 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par Katru tālāku rindiņu . . — .12 ,

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

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

Saeimas prezidijs
ludz jaunievēlētās Saeimas frakcijas sūtīt
savus priekšstāvjus uz apspriedi š. g.
29. oktobri, pulksten 5 pēc pusdienas,
Saeimas namā. Pārrunājami organizē-
šanās jautājumi un Saeimas pirmās
plenārsēdes dienas kārtība.

Amats un priekšmets

1; Profesoriem specialpriekšmetos. . .
2. Vecākiem spec alpriekšmetu klašu va-

dītājiem
3. Jaunākiem specialpriekšmetu klašu

vadītājiem
4. Speciālo priekšmeta klašu vadītājiem

ar paaugstinātu atalgojumu:
a) VecāKiem violončelo, kontrabasa,

ērģeļu, pūšamo un sitamo instru-
mentu, arfas, stigu, operas un
kora ansambļa, orķestra, spec.
instrumentācijas klašu vadītājiem
mūzikas vēsturē un estētikā . .

b) Jaunākiem violončelo, kontrbasa,
ērģeļu, pūšamo un sitamo instru-
mentu .atfas, stīgu unkoraansambļa,
orķestra un special. instrumentāci-
jas klašu vadītājiem

5. Vecākiem obligat. teorijas un violas
klašu vaditājiem

6. Vec. oblig. klavieru klašu vadītājiem.
7. Vecākiem misiņa pūšamoinstrumentu

un ansambļa klašu «vadītājiem . . .
8. Plastikas, itāļu valodas, deklamācijas

un gr,ma klašu skolotājiem ....

2. Algu izmaksā cauru mācības
stundām, cik attiecīgam mācības spēkam

Ar praksi

Līdz 5 5—10 10—15 15 un vairāk
gadiem gadiem gadiem gadu

266,66 306,66 346,66 400 —
226,66 250,— 273,33 296,66

200,- 220,^* 240,-- 260,—
I

237,60 258,— 284,26 296,66

210— 230,— 250— 260,—
200,— 220,— 240,— 260,—
173,33 190,66 190,66 190,66

226,66 250— 273,33 296,66

140.— 160,— 180,— 200 —
gadu (sākot ar 1. septembri) par tik
uz 1. oktobri ir skolnieku ar nokārtotu

mācības maksu.

3 Bez 1. p. minētās algas mācības spēki saņem dzimtas piemaksu, dzīvokļa

naudu un 13. mēneša algu pēc vispārējiem nosacījumiem proporcioneli pasniedzamo
stundu skaitam, bet ne vairāk kā pienākas par nedēļas 18 stundām.

Piezīme Mācības spēkiem ar mazu stundu skaitu, kuriem uz šo noteikumu
' pamata izsniedzamā alga un dzīvokļa piemaksa nekompensē dzimtas

piemaksas samazināšanos sakarā ar pēdējās aprēķināšanu proporcioneli
stundu skaitam, dzimtas piemaksu turpina izsniegt tādā apmēra, ka lai

darbinieka kopējais atalgojums pie līdzīga stundu skaita nebūtu mazāks

par atalgojumu, kādu viņš saņēma līdz 1925. g. 1. apriiim.

Šī piezīme neattiecas uz vijoles, dziedāšanas un klavieru klašu

pasn iedzējiem.

4 Operas klases vadītājs saņem uz līguma pamata 372 latus par gada stundu

«i nebauda iepriekšējā (3.) pantā minētās tiesības.

5. Atalgojumu pēc šiem noteikumiem izmaksā sākot ar š. g. 1. aprīli.

Ār <n atrelti 1923 £. 7. augusta noteikumi par Latvijas konservatorijas

«Idb» rpēku^algorVmuVik. krāļ. 106) ar 1924. g. 7. augusta papildinājumu

(Uk. krāj. 126).

1925. g. 20. oktobrī. ^.^ prezidents H. Celmiņš.
Izglītības ministrs, A r v. Kalniņš.

Tautas labklājības ministrs V. Salnais.



nodotas divas trešdaļas balsu no attie-
cīgā darba vie'ā nodarbināto slimokases
dalībnieku kopskaita, pretējā gadījumā
tas uzskatams par atraidītu.

15. Ja priekšlikums pāriet uz citu
slimo lasi pieņemts, balsošanss komi-
sijai ne vēlāk par 30. novembri jā-
iesniedz par to tautas labklājības mi-
nistrijai ziņojums ar pāriešanas motiviem,
pieliekot klāt: 1) šo noteikumu 4., 5.
un 6. p. paredzētos sludinājumus,
2) 5., 8. un 13. p. paredzētos pro-
tokolus, 3) 10. p. paredzēto balsotāju
sarakstu, 4) ieinteresētās slimo kases
valdes rakstisku apliecinājumu, ka tai
pret iestāšanos nav iebildumu un 5) darba
devēja parakstītu nobahošanas dienā
darba vietā nodarbināto algoto darbinieku
s rakstu. Balsošanas protokola noraksti
balsošanas komisijai ne vēlāk par 30 no-
vembri jāiesūta ari abu ieinteresēto slimo
kasu valdēm.

Piezīme. Darba devēja pienākums
izsniegt balsošanas komisijai uz tās
pieprasījumu šī panta 5. pkt. minēto
sarakstu 3 dienu laikā.

16. Šo noteikumu 4. līdz 15. p.
nosacījumi neattiecas uz darba vietām,
kurās nodarbināti ne vairāk par astoņiem
slimo kases dalībniekiem. Ja šādā darba
vietā nodarbināti slimo kases dalībnieki
vēlas pāriet uz citu slimo kasi, viņiem
ne vēlāk par 30. novembri jāiesniedz
tautas labklājības ministrijai lūgums pēc
pāriešanas atļaujas. Lūgumam jābūt
parakstītam vismaz no divām trešdaļām
attiecīgā darba vietā nodarbinātiem
slimo kasu dalībniekiem, kuru pa-
raksti jāapliecina darba devējam.
Tāpat ne vēlāk par 30. novembri par
vēlēšanos pāriet uz citu slimo kasi līdz
ar pāriešanas motiviem jāpaziņo tās slimo
kases valdei, no kuras dalībnieki vēlas
izstāties. Lūgumā tautas labklājības mi-
nistrijai jāuzrāda pāriešanas iemesli un
tam jāpievieno: 1) darba devēja pa-
rakstīts parakstīšanas laikā darba vietā
nodarbināto slimo kases dalībnieku sa-
raksts, 2) piekrišanas raksts no slimo
kases, kurai dalībnieki vēlas pievienoties
un 3) noraksts no paziņojuma slimo
kasei, no kuras dalībnieki vēlas izstāties.

17. Sūdzības pāriešanas jautājumā
iesniedzamas tautas labklājības ministrijai
ne vēlāk par 10. decembri.

18. Ja tautas labklājības ministrija
pāriešanas motivus atzīst par dibinātiem
un ievēroti šo noteikumu nosacījumi,
viņa dod abām slimo kasēm un daiba
devējam rīkojumu par darba vietas at-
vienošanu no līdzšinējās slimo kases un
pievienošanu ar 1. janvāri tai slimo ka-
sei, kurai dalībnieki izsacījuši vēlēšanos
pievienoties.

19. Izstājušies slimo kases dalībnieki
nebauda nekādas tiesības uz līdzšinējās
slimo kases naudas sumām un vērtībām,
kā ari ar izstāšanās dienu nenes nekādu
atbildību par kases pienākumiem.

20. Ar 1. janvāri visi attiec gās darba
vietas algotie darbinieki, neizslēdzot tos,
kuri kā slimi, darba nespējīgi vai
dzemdētājas saņem palīdzību, neatkarīgi
no tam, vai v'ņt palīdzības tiesību iegu-
vuši, atrazdamies darbā vai viena mēneša
laikā pēc darba pārtraukšanas darba
vietā, skaitās par tās slimo kases dalīb-
niekiem, kurai darba vieta pievienota.
Dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem,
kuri atrodas palīdzības saņemšanas stā-
voklī, ar 1. janvāri palīdzību sniedz
jaunā slimo kase pēc šajā kasē pastā-
vošām normām, pie kam Attiecībā uz
palīdzības sniegšanas ilgumu ieskaitāms
ari laiks, kup3attiecīgiem dalībniekiem
vai ģimenes locekļiem palīdzību sniegusi
agrākā slimo kase; naudas pabalsta
pamatā šādos gadījumos ņemama darba
alga, pēc kūpas pabalsts aprēķināta
agtākā slimo kasē.

21. Ar 1. janvāri visi darba devēja

pienākumi piriet uz jauno slimo kasi.
Ja agrākā sliiro kase mcd'ciniskās
palīdzības sniegšanu kases dalībniekiem
bij pārņēmusi savā pārziņā, jaunai slimo
kasei uz 1. janvāri jānoslēdz ar darba
devēju jauns medicīniskās palīdzības
pārņemšanas akts taskaņā ar .Valdības
Vēstneša" 1923. g 48. numurā izsludi-
nātiem noteikumiem.

J2. Nobalsošanas izdevumus sedz
pāriešanas iniciatori.

23. Šie noteikumi spēkā ar izsludi-
nāšanu .Valdības Vēstnesī", un ar viņu
spēkā stāšanās dienu atcelti «Valdības
Vēstneša" 1922. g. 14. oktobra 234. nu-
murā izsludinātie .Noteikumi par ap-
drošināšanas likumam padoto darba

vietu un slimo kasu savstarpējo vieno-
šanos, darba vietām pārejot no vienas
slimo kases uz otru".

1925. g. 23. oktobrī. N° 12062.
Tautas labklājībasministrs

V.Salnais-.
Darba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jul Treimanis.

Apstiprinu.
Rīgā, 1925. g. 22. oktobri.
Finansu ministra biedrs

J. Bokalders.

Pārgrozījums
nosacījumos rūpniecības un
elektrības uzņēmumu ierīko-
šanas un atvēršanas atjauju

izsniegšanai.
Nosacījumos rūpniecības un elektrības

uzņēmumu ierīkošanas un atvēršanas
atļauju izsniegšanai („ Valdības Vēstneša"
1922. g. 72. numurā) 3. panta 1. pie-
zīmi izteikt šādi:

Piezīme 1. Būvplanā, kas jāiesniedz
2 eksemplāros, jāietilpst būvju hori-
contaliem (katram stāvam), šķērs- un
gareniskiem griezumiem (mērogs
i : 100 vai

^
1 : 200) un situācijas

plānam (mērogs 1:500 vai 1:1000).
Bez tam elektriskiem uzņēmumiem —

vadu tīkla plānam (mērogs: lauku vadiem
ne sīkāks kā 1:126000, pilsētu un miestu
vadiem ne sīkāks kā 1:12600), sa-
slēguma plānam (mērogs 1 :50 vai
1 :100) un schemai, kā ari ziņām:

a) dinamo darbspēja kilovatos,
b) vadu krustojumu vietas ar dzelzs-

ceļu, telegrāfa vai telefona linijām
un lielceļiem,

c) kur uzstāda transformatorus un
viņu darba spējas kilovoltamperos.

Rūpniecības departamenta direktora
vietā V. C i p s t e.

Elektrības uzņēmumu inspektors,
inženiers K. Vē j i ņ š

Apstiprina.
1925. g. 22. oktobrī.

Finansu ministra biedrs
J. Bokalders.

Pārgrozījums
nosacījumos parelektrisko ietaišu
rīcības un izdalīšanas spraigumu

un strāvas veidu.
Nosacījumu par elektrisko ietaišu rīcī-

bas nn izdalīšanas spraigumu un strāvas
veidu (1922. g. ^ Valdības Vēstneša"
72. numurā) 6. panta b. punktu izteikt šādi:

b) Izdalīšanas spraiguma normas:
3000 un 6000 voltu — kā normal-
spraigums gaisa vados un kabeļos,
15000 voltu — kā normalspraigums
gaisa vados un kabeļos visām tām
stacijām, kur ar 3000 vai 6000
voltiem nesaimnieciski strādāt.
Departamenta direktora vietā

V. Cipste.
Elektribas uzņēmumu inspektors,

inženiers K. Vējiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Administratīva s departaments paziņo,

ka Jelgavas apriņķa Elejas policijas
iecirkņa kancleja atrodas Elejas muižā,
bet ne Lielplatones muižā, ko departa
ments lūdz atzīmēt š. g. .Valdības Vēst-
neša" 223. numurā un š. g. .Policijas
Vēstneša" 77. numurā izsludinātā sa-
rakstā par apriņķu administrativo iekārtu
un pagastu sadalījumu pa iecirkņiem.

Rīgiļ, 1925. g. 23. oktobrī. K» 13225.
Administratīvā departamenta

direktors Š1o s b e r g s.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i ņ š

Paziņojums.
Atklātas: 1) telefona palīga nodaļas :

Meirānu pagasta Degumniekos, Litenes
pagasta Konrādi aptiekā un Lubānas
pagasta Ošupē pie I Lubānas pien-
saimniecības sabiedrības un 2) pasta
palīga nodaļa ar visām operācijām Lu-
triņu prgasta Jaunmuižā.

Pēterupes pasta palīga nodaļa pār-
veidota par pasta un telefona palīga
nodaļu.

Galvenā direktora vietas izpildītājs
V. Krūmiņš

Administratīvās nodaļas vadītāja vietā
Kusis,

Paziņojums Ne 58
Saskaņa ar 1923. g. 23. apriļa likuma

10. pantu zemes vērtēšanas virskomislja
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
zemes vēr ēšana»komisiju lēmumussekošo
apbūves gabalu un muižu saimniecību
novērtēšanas lietās:

1925.g.26. novembri, pulksten 3dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā Ks 1, dzlv. 5.

446) Aizputes apriņķa Nikrāces pagasta
Briņķu muižā ar Mežgaļu, Maznl-
krāces, Mazvormsātes un Dārtes
pusmuižām;

447) Valkas apriņķa Valkas pilsētas ap-
būves gabali, kas novērtēti vietējā
zemes vērtēšanas komisijā no š. g.
5. līdz 10. oktobrim;

448) Kuldīgas apriņķa Gaiķu pagasta
Gaiķu mācītāja un Gaiķu muižās
ar Cēres, Jurģa, Ptrrvu un Muiž-
ciema pusmuižām un rentes mājām.

1925. g. 1. decembri, pīkst. 3 dienā,
turpat

449) CēfU apriņķa Raunas pagasta Pils-
Raunas, Lisas un Rozes muižās un
Lielraunas mnižas Krūklandes,
Marijkalna, Papānu, Lorecča un
Cimzes-Bormaņu pusmuižās;

450) Jelgavas apriņķa Mežmuižas pa-
gasta Viņķeļu, Vilkaišu, Klintu un
Meža m.ižās, Lielberķenes muižā
ar Vella pusmuižu, Mācītāja muižas
rentes mājās un Katrlnes, Bierin-
deru, Lauru un Jaunā pusmuižās.

1925. g. 3. decembri, pīkst. 3 dienā,
turpat

451) Liepājas apriņķa Medzes pagasta
Saraiķu, Medzes un Mitru muižās;

452) Valmieras apriņķa Burtnieku pa-
gasta Rūtes, Dūres, E ķinu, Seku
un Briedēs muižās un Garklāvu

pusmuižā;
453) Cēsu apriņķa Skujenes pagasta

Kaives un Ežu muižās;
454) Tukuma apriņķa Tukuma pilsētas

rūpniecības iestādes f&Na 168F,
176F un 233F;

455) Talsu apriņķa Stendes ciema kaulu
fabrika un zemes gabals konzervu
fabrikas ierīkošanai;

456) Ilūkstes apriņķa Grīvas pilsētas ap-
būves gabali, kas novērtēti vietējā
zemes vēitēšanas komisijā no š. g.
9.—13. oktobrim.

Rigā, 1925. g. 23. oktobrī.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Sekretāra vietā Fr. Širaks-Gruzīts.

Iecelšanas.
Rezolūcija J* 146.

Bruno B a u m a n i atsvabinu no valsts kara
zaudējumu komisijas nodaļas vadītāja un vērtē-
šanaskomisijas priekšsēdētāja pienākumiem, skaitot
no 1925. g. 1. oktobra, izmaksājot viņam, saskaņā
ar likuma par civildienestu 37. pantu, algu par
3 mēnešiem uz priekšu.

Rīgā, 1925. g. 29. septembri.
Iekšlietu ministrs E. L a i m i ņ š.

Valsts kafa zaudējumu komisijas
priekšsēdētājs V. L u d i ņ š.

Lēmums Jfe 52921
1925. g. 22. oktobrī.

Atsvabinu no teātra padomes locekļa pie-
nākumiem uz paša lūgumu Atturu Bērziņu un
apstiprinu bez 192 i. g. 1s». _ septembri ar lēmumu
Ns 3875 apstiprinātiem, vēl Pāvilu Gruznu,
Jāni Brigaderu un Voldemāru Švarcu.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

JĻaudams.
*

Pavēle J* 99.
Līdzšinējo netiešo nodokļu departamenta linu

monopola pārvaldes uz brīva _ līguma atalgoto
centrālās linu noliktavas vecāko šķirotāju Jāni
L i z b e t u atsvabinu uz paša lūgumu no dienesta
pienākamu izpildīšanas, skaitot no š. g. 16. oktobfa.

Rīgā, 1925. g. 22. oktobrī.
Finansu ministra biedrs J. Bokalders.

Pavēle Jvfe 544.
1925. g. 19 oktobrī.

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku atal-
gojumu noteikumiem, Daugavpils muitas zemāk
minētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošās algas pa-
kāpēs : noliktavas pārziņa palīgs Kārlis Vest-
f a 1 s XIII amalu kategorijas II pakāpē, ar iz-
dienu no I9"5. g. I. novembja un algas izmaksu
no tā paša datuma; mašīnrakstītāja Marija O z o -
I i ņ XV amaiu kategorijas II pakāpē, ar izdienu
no 1925. g. 16 septembfa un algas izmaksu no
š. g. 1 oktobfa; vecākie muitas uzraugi: Kārlis
Strauchs XVIII amatu kategorijas Ii pakāpē,
ar izdienu no 1922. g. 1. decembra un algas iz-
maksu no š. g. 1. apriļa; Jāzeps Dubins
XVIII amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu no
1925. g. 16. augusta un algas izmaksu no š. g.
1. septembra; Oskars Ozoliņš XVIII amatu
kategorijas II pakāpe, ar izdienu no 1923. g
1. marta un algas izmaksu no š. g. 1. apriļa;
Andrejs L i b e r t i ņ š XVIII amatu kategorijas
II pakāpe, ar izdienu no 1924. g. 1. oktobra un
algas izmaksu no š. g. 1. apriļa.

Pavēle Ns 545.

1925. g, 19. oktobri
Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku at-

algojumu noteikumiem, Reņģes muitas zemāk
minētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošās algas
pakāpēs : jaunākie eksperti: Oothards Stirna
XI amatu kategorijas II pakāpe, ar izdienu no
1925. g. 16. septembfa un algas izmaksu no š. g.
1. cktobja; Aleksandrs Zacharovs XI amatu
kategorijas II pakāpē, ar izdienu no 1925. g,
12. apriļa un algas izmaksu no 8. g. 1. maija un
Ādolfs Fogels XI amatu kategorijas II pakāpē,
ar izdienu no 1925. g. 1. jūnija un algas izmaksu
no tā paša datuma ; vecākais muitas uzraugs
Jānis L i t v i n s XVIII amatu kategorijai II pa-
kāpē, ar izdienu no. i9Z3. g. 15 novembja un
algas izmaksu no š. g 1. aprija; jaunākie muitas
uzraugi: Gustavs L ē m a n s X'X amatu kate-
gorijas II pakāpē, ar izdienu no 1925. g 28. jan-
vāra un agas izmāktu no š. g. 1. aprija: Marta
Brūzis XIX amatu kategorijas II pakāpē, ar
izdienu no 1923. g. 1. novembja un algas izmaksu
no š. g. 1. apriļa un Ludvigs B u 8 s XIX amatu
kategorijas II pakāpe, ar izdienu no 1915. g.
14. marta un algas izmaksu no š. g. 1. apriļa.

Pavēle J* 546.
1925. g. 19. oktobri.

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku atal-
gojumu noteikumiem, Vaikas muitas zemāk mi-
nētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošās algas pa-
kāpēs: I šķiras darbvedis Jānis U ž a n s XI amatu
kategorijas II pakāpē, ar izdienu no 1825. g.
1. maija un algas izmaksu no ta paša datuma:
jaunākie eksperti: Jānis Ozoliņš XI amatu
kategorijas II pakāpē, ar izdienu no 1923. g.
17. jūlija un algas izmaksu no š. g. 1. apriļa un
Andrejs B r o d e XI amatu kategorijas II pakāpē,
ar izdienu no 1925. g. 1. februāra un algas izmaksu
no š. g. 1. apriļa; vecākie muitas uzraugi: Arturs
R a 11a s XVIII amatu kategorijas II pakāpe, ar
izdsenu no 1925. g. 1. maija un algas izmaksu no
tā paša datuma un Alija P e 1 č e r XVIII amatu
kategorijas II pakāpe, ar izdienu no 1923 g.
1. septembfa un algas izmaksu no š. g. 1. apriļa;
jaunākie muitas uzraugi: Jānis Ozoliņš XIX
amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu no 1924. g.
21. novembfa un algas izmaksu no š g. 1. apriļa
un Jānis B i r i ņ s XIX amatu kategorijas II pa-
kāpē, ar izdienu no 1925. g. 16. maija un algas
izmaksu no š. g. 1. jūnija.

Pavēle J* 547.
1925. g. ;9. oktobri

Saskaņā ar š g. 7. jūlija valsts darbinieku atal-
gojumu noteikumiem, Meitenes muitas jaunākais
muitas uzraugs Pēters Ozoliņš tiek ieskaitīts
XIX amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu no
1924. g. 28. jūnija un algas izmaksu no š. g.
1. a,riļa.

Pavēle M 548.
1925. g. 19. oktobri.

Saskaņā ar 8. g. 7. jūlija valsts darbiniekuatal-
gojuma noteikumiem, Ainažu muitas vecākie muitas
uzraugi Alberts Meiers un Atgusts K u r-
siets tiek ieskaitīti XVIII amatu kategorijas
II pakāpē, ar izdienu Meiers no 1924. g 15. apriļa
un Kursiefs no 1923. g. 15. maija; izmaksājot
viņiem pēc augšminētām pakāpēm algu sākot no
8. g. 1. apriļa.

Pavēle *fe 549.
1925. g. 19. oktobri.

Saskaņā ar 8. g. 7. jūlija valsts darbinieku at-
algojumu noteikumiem, Zilupes muitas zemāk mi-
nētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošās algas pa-
kāpēs: I šķiras darbvede EIza _ Rozenblat
XI amatu' kategorijas II pakāpē, ar izdienu no
1925. g. 1. maija un algas izmaksu no tā paša
datuma un jaunākie.muitas uzraugi Fricis Heine
un Jānis Bluķis XIX amatu kategorijas II pa-
kāpē, ar izdienu Heine no 1924. g 1. februāra un
Bluķis no 1925. g. 2. marta, izmaksājot abiem
algu pēc augšminētās pakāpes sākot no 8. g.
1. apriļa.

Pavēle M .'50.
1925. g. 19. oktobri.

Saskaņā ar s. g. 7. jūlija valsts darbinieku at-
algojumu noteikumiem, Ritupes muitas vecākais
muitas uzraugs Jānis Cibujskis tiek ieskaitīts
XVIII amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu no
1925. g 16. jūlija un algas izmaksu no š. g.
1. augusta

Pavēle M 551.
1925. g. 19. oktobri.

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku at-
algojumu noteikumiem, Skaistkalnes muitas priekš-
nieks Jānis Gaile tiek ieskaitīts X amatu kate-
gorijas II pakāpe, ar izdienu no 1924. g. 17. sep-
tembra un algas izmaksu pēc šās pakāpes no š.g.
1. apriļa.

Pavēle Ns 552.
1925. g. J9. oktobrī.

Saskaņā ar 8. g. 7. jūlija valsts darbinieku at-
algojumu noteikumiem, Rucavas muitas priekšnieks
Fridrichs R o ze n t a 1s tiek ieskaitīts X amatu ka-
tegorijas II pakāpē, ar izdienu no 1925. g. 1. maija
un algas izmaksu pec 8as pakāpes no ta paša
datuma.

Pavēle J* 553.
1925. g. 19. oktobrī.

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku at-
algojumu noteikumiem, muitas resora zemāk mi-
nētie darbinieki, kupem ir pabeigta augstskolas
izglītība un kura ir piemērota viņu attiecīgai

^
die-

nesta nozarei, tiek ieskaitīti sekošās algas pakāpēs:
Liepājas muitas vecākais eksperts Jānis Sile-
nieks IX amatu kategorijas III pakāpe, ar Iz-
dienu no 194 g. 1. septembfa; Daugavpils muitas
jaunākais eksperts Jānis Ktonvalds XI amatu
kategorijas III pakāpē, ar izdienu no 1924. g-
11. augusta un Rīgas muitas 'jaunākais ekspefļ8
Alfrēds Knets XI amatu kategorijas III pakāp ē,
ar izdienu no 1923. g. 1. augusta.

Visiem pavēle uzskaitit em darbiniekiem ?Iga
pēc augšminētām pakāpēm izmaksājama sākot no
š. g 1. apriļa.

Pavēle Mi 554.
1925. g. 20. oktobri.

Ventspils muitas jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītāju Alfonsu V i n t e r i, kā mirušu,
dzēst no Ventspils muitas darbinieku sarakstiem,
skaitot no š. g. 15. oktobfa.

Pamats: R gas pilsētas dzimtsarakstu no-
daļas 8. g. 16. oktobfa rakstiska ziņa Ks 3562.



Pavēle J* 555.
1925. g. 20. oktobrī.

Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā
-.sastāvošais jaunākais eksperts Kārlis V ī t i ņ š,
kufš pieņemts dienesta 1923. g. 28. aprili, ap-
stiprināts amatā par štata jaunāko ekspertu, skaitot
no š. g 1. oktobfa.

Alga pēc XI amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no 1923. g. 28. aprija.

Pavēle Mi 556.
1925. g. 20. oktobri.

Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā
sastāvošais jaunākais eksperts Jānis P i 1 m a n s,
kufš pieņemts dienestā 1923. g. 12. maijā,
.apstiprināts amatā par štata jaunāko ektpertu,
skaitot no 8. g. 1. oktobfa.

Alga pēc XI amatu kategorijas 1 pakāpes ar
izdienu no 1923. g. 12. maija.

Pavēle J* 557.
1925. g. 20. oktobrī.

Rīgas muitas ārštata jaunākais eksperts Ādolfs
V i t o 1 i ņ 8, kufš pieņemts dienestā 1923. g.
19. aprilī, apstiprināts amatā par štata jaunāko
ekspertu, skaitot no š. g. 1. oktobfa.

Alga pēc XI amatu kategorijas I pakāpes ai
izdienu no 1923. g. 19. apriļa.

Pavēle M 558.

1925. g. 20. oktobri.
Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā

sastāvošais jaunākais eksperts Jūlijs Z u 8 e v i c s,
*uf S pieņemts dienestā 1923, g. 1. oktobrī, ap-
stiprināts amata par Stata jaunāko ekspertu, skaitot
no 8. g. t. oktobfa.

Alga pēc XI amatu kategorijas I pakāpes ar
izdtenu no 1923. g. 1. oktobfa.

Pavēle M 559.
1925. g. 20. oktobri.

Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā
sastāvošais jaunākais eksperts Jānis Vesels,

kufš pieņemts dienestā 1923. g. 2. jūlijā, apstipri-
nāts amatā par štata jaunāko ekspertu, skaitot no
1925. g. 1. oktobfa.

Alga pec XI amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no 1923. g. 2. jūlija.

Pavēle >fe 560.
1925. g. 20. ok'.obrī.

Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā
sastāvošais jaunākais eksperts Pauls H e r v i g s,
kufš pieņemts dienestā 1923. g. 28. aprilī, ap-
stiprināts amatā par štata jaunāko ekspertu, skaitot
no 8. g. 1. oktobfa.

Alga pēc XI amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no 1923. g. 28. apriļa.

Pavēle J* 561.
1925. g. 21. oktobri.

Zilupes muitas jaunākaismuitas uzraugs Arnolds
Peinbergs uz paša lūguma pamata pārcelts
tanī pa8ā amatā uz Liepājas muitu, sksitot no
3. g 1. novembfa.

Alga pēc XIX amatu kategorijas I pakāpes ai
izdienu no 8. g. 23. janvafa.

Pamats: A. Peinberga š. g. 20. oktobfa lū-
gums (departamenta ienāk. Afe 17821).

Pavēle N& 562.
1925. g. 21. oktobri.

Liepājas muitas jaunākais muitas uzraugs _ Edu-
ards V i r n e uz paša lūguma pamata pārcelts
tanī pašā amatā uz Zilupes muitu, skaitot no 8. g.
1. novembfa

Alga pēc XIX amatu kategorijas I pakāpes ai
izdienu no 8. g. 23. februafa.

Pamats: Ed. Vārne š g. 20. oktobfa lūgums
(departamenta ienāk. M 17832).

Pavēle J* 533.
1925. g. 21. oktobrī.

Orozot mui as departamenta š. g. 12. ok!obra
pvēli Nfc 528 attiecībā uz Rīgas muitas jaunāka
eksperta Jāņa Ozoliņa ataišanu no dienesta,
minēto Ozoliņu skaitīt kā atlaistu no dienesta uz
paša lūguma pamata, nevis no š. g. .5., bet gan
16 oktobfa.

Pamats: Rīgas muitas š. g. 19. oktobfa
raksts Mš 21980.

Pavēle J* 564.

19Ž5. g. 21. oktobrī.

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku al-

algojumu noteikumiem, Rīgas muitas jaunākais
eksperts Viļums Liepiņš tiek ieskaitīts XI
amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu nol '24 g.

15. septembfa, izmaksājot viņam algu pec s sa-
minētās pakāpes, sākot no š. g. 1. apriļa.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Administrativās nodaļas vadītājs D. V i 1s o n s.

Personallietu pārzinis A. Liepiņš

Ziņas par mutes un nagu sērgas gaitu Latvijā no 1925. g. 15. līdz 22. oktobrim.
Mājlopu skaits , . ? , , « , . - . T T 7~
sērgas punktā Liellopi Aitas Kazas Cūkas ,~KOPA

Apriņķis, pagasts Sērgas "
No- _^ No- No

7~ No- Sērgas
iz- kauti kauti kauti kauti kauti P,e"

' I
/-«tSo^K 3 3 »« 3 5 3 meklēto, ' . .. celšanas u ,s — e a ,e« ~ e = « » _ e - >« — B a ,s« — E ,.

'saimniecībad,-.J.iIgt«5«£3£l1,"#j-?3II|. I i f « J - i "'Tt
I 3 S S " !ī1- h » I S ? - h ^1 S ? - o « " I Š ? - h " I S i -|ļ cībuskait.

-J «c SUOoii|Z«i^<nwJ5Zio<<ffli»aZB<<o»iJ!2w<<nioJSZw<<

SRīgā, Oanibu dambī un
Eksporta ielā .... 8. oktobrī 42 — 2 22 18 9 — 27 1 1— 1- 11910 29 2S

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis G r a u d i ņ š.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

.Valdības Vēstneša* 1925. g. 23. sep-
tembra 212. numurā iespiestie

obligatoriskie noteikumi
par pilsoņa ZIGERN-KORNA lopu kau-
tuves lietošanu, gaļas apskatīšanu, kau-
jamam dienam, laiku un taksi no kau-

jamiem lopiem
Rēzeknes apriņķi, Maltas pagastā, Zaiko-
vas iolvarkā, papildināmi ar sekošo:

14. §. Uzraudzība par šo noteikumu
i pildīšanu piekrīt vietējai po-
licijai.

15. §. Vainīgos par šo noteikumu ne-
ievērošanu sauks pie atbildī-
bas uz sodu likama pamata.

Pamats: Iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta š. g. 16. ok-
totra raksts ar M° 107746.

Rēzeknes apriņķa pašvaldības
likvidācijas valde.

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību Talsu

apriņķa pagastos.
Pieņemti Talsu apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdes 1925. g. 24. septembfa sēdē un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 12. oktobfa rakstu

J* 107655.
1. Katram māju īpašniekam, pār-

valdniekam vai rentniekam jārūpējas par
pilnīga kārtību un tīrību kā pašās mājās,
tā ari pagalmos.

2. Katrā mājā jābūt slēgtai atejai ar
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību
gadījumos atejas vietas dezinficējamas ar
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu
dezinfekcijas vielu.

1. p-i e z I m e. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietu atejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai ar citu lī-
dzīgu dezinfekcijas vielu.

2. piezīme. Dezinfekcijas līdzekļus
iegādā: ; kolās, pagasta namos un
citās pagasta sabiedrības iestādēs
— pagasta valde; tirgos — tirgu
turētājs; lauku mājās un dzīvokļos
— īpašnieki.

3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
grodiem vai cementa kubliem jāpaceļas
vismaz 8/* metra virs zemes. Vismaz
l/» mtr. apkārt akai zeme noņemama
1/s metra dziļumā un viņas vietā jāliek
māli, virs māliem kāds ciets materiāls,
kā: akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u. 1.1.
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

4. Mājas īpašniekam vai tās iedzīvo-
tājiem par katru aizdomīgu saslimšanas
gadījumu jāpaziņo policijai vai vietējam
ārstam.

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, vēdera tifu, izsitumu tifu,
atgulās tifu, šarlaku, difteritu, masalām
un asinssērgu — atsevišķi stāvošās
mājās, redzamā vietā uz ceļa pie ieejas
pagalmā, jābūt skaidram un redzamam
uzrakstam m (slimības nosaukums) ieeja
aizliegta".

6. Apriņķa un _ pagastu valdēm, ap-

riņķa ārstam, vietējam sanitarārstam, kā
ari vietējiem ārstiem un sanitaikomisijas
locekļiem un policijai katrā laikā ir
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu
izpildīšanu.

Piezīme: Vietējiem ārstiem ir tie-
sības izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
policiju vai p gasta vai apriņķa valdi.

7. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

8. Šie noteikumi tiījas spēkā 2 nedēļu
laikāpēc to publicēšanas .Vaid. Vēstnesī".

Talsu apriņķa pašvaldības likvidācijas
i valde.

Saistošie noteikumi
par aizliegumu nodarboties ar cilvēku,
vezumu, srragumu u. t. i, pārcelšanu
pa maksu pāri Daugavai no viņas kreisā

krasta Grīvas pilsētas rajonā.
Pieņemti Grīvas pilsētas domes 1925. g.
8. oktobfa sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta

1925. g. 19. oktobfa rakstu J* 107799.

§ 1. Tiesības ierīkot pasažieru, ve-
zumnieku, smagumu u. t. t. pārceltuves
pāri Daugavai no viņas kreisā krasta
Grīvas pilsētas robežas pieder pilsētas
pašvaldībai.

§ 2. Nevienam, izņemot pilsētas pār-
celtuves turētāju, nav tiesības par maksu
nodarboties ar cilvēku, vezumnieku,
smagumu u. t. t. pārcelšanu pāri Dau-
gavai no viņas kreisā krasta uz labo
Grīvas pilsētas robežas.

§ 3. Privātu laivu īpašnieki var pār-
celties ar savām laivām no Grīvas uz
Daugavpili tikai paši un viņu ģimenes
locekļi.

§ 4 Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz jodu
likumu pamata.

§ 5. Šienoteikumi nāk spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicējuma .Valdības
Vēstnesī".

Grīvas pilsētas galva Ž i 1 i n s k i s.
i Sekretāra vietā M. I v a n o v s k i s.

Rīga
čechoslovaķijas konsulāts Latvijā
ar šo paziņo, ka š.g. 28. oktobrī Čecho-
slov; ķjas republikas neatkarības svētku
dēļ konsulāts būs slēgts.

Latvijas kara invalidu savienība
uzaicina visus biedrus Rīgā un nodaļās
ņemt dzīvu dalību pie ziedojumu vākša-
nas par labu pulkveža Brieža fondam
š. g. 30 un 31. oktobrī. Biedri Rīgā
var p'eleikties Savienības birojā Brīvības
ielā Ns 2 katru dienu no pulksten 14
līdz 16 līdz š. g. 29. oktobrim.

Māksla

Nacionālais teātra. Pirmdien, 26 okt.,
pulksten 7'» vakarā, Aktieru Savienības
izrādē: grafa A. Tolstoja un vēsturnieka
Ščogoļeva vēsturiskā drāma .Carienes
sazvērestība". Piedalās: Anna
Jekabson (cariene), Anta Klint (Virubova),
A. Amtmanis-Brieditis (Nikolajs), T. Lācis
(Raspuķins), E. Feldmans (Jusupovs),
A. Mierlauks (Puriškevičs), J. Ģermānis
(Protopopovs), V. Švarcs (Štirmers), F.
Rode (Trepovs) u. d. c. Otrdien, 27. okt.,
pulksten 7/» vakarā, Lilijas Sten-
g e 1 viesu izrādē Skriba iecienītā drāma
„A d r i e n n a Lekuvrēr". Trešdien,
28. okt., pulksten 7/» vakarā Ādolfa
Kaktiņa un Lilijas Štengel
viesu izrādē Hebeļa traģēdija „J u d ī t e".
Biļetes jau dabūjamas.

KURS!

Rlgss b'ržš, !!?25, gadf> 26. oktobri

Devi ies:
1 Amerikai dolāri .... 5,175 — 5,20
I AngHjas ralielns .... 25,14 — 25.26
100 Francijas franka . . . 21,15 — 21,50
100 Beļģijas banka .... 23,40 — 23§0
160 Šveicei franka . . . 99,40 — 100,40
100 Itālijas li» . ... 20,30 — 20,70
100 Zviedrijas kraso . . . 138,15—13950
100 Norvēģiju kronē . . . 103,90 — 106.00
100 Dānijai krona .... 126,45 — 129.00
100 Ccchoslovaķijfii krona . 15,20 — 1550
100 Holandes galdens, . . 307,80 — 209,85
160 Vācijas marka . . . . 122,50—12420
100 Somijai marku .... 13,00 — 13,23
100 Igaunijas marku . . . 1,37 — 1,40
100 Polijai dota 80,00 — 90,00
100 Lietavas lita. . , , . 50,50 — 52,00
1 SSSR červonaca .... 28,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zaits 1 kg ....... 3420—345iSudrabs 1 kg 108 — 116

Vērtspapīri:
tfijt neatkarības aigyēmams . 98 — l«i
4°/c Valsti prern. aicņ. . . 92 — 93
8°/e Zemes bankas ķīla limes 98 — 10?
8°/o Hipotēka bankai ķīla

tlmes . 96 — 97

Rīgas biržas kotaclfas komisijas
priekJsēdēiijs A. K a c e n s.

Zverlnits biržas makten M. Okmians.

Literatūra

_La<t vijas Saule. Mākslas un senatnes
mēnešraksts. Redaktors un izdevējs Ed. Paegle.
Trešais gads. J* 34 1?25. g.

Šai numurā ievietots profesora Fr. Baloža ļoti
interesants un svarīgs raksts par .Latviešu kultūras
ziedu laiku Latgale", demonstrēts ar daudziem
dabas skatu un archeoloģisku krājumu attēloju-
miem Bez tam šai burtnicā atronas vēl citi ievē-
rojami īsāki raksti iz mūsu etnogrāfijas lauka.
Mūsu senatnes pētniekiem un draugiem .Latvijas
Saule" ir ievērojams izdevums.

Izglītības ministrijas mēneš-
raksta 1925. g. 10. burtnīca. Izdevēja: Izglī-
tības ministrija. Red. T. Zeiferts. Saturā: Prof.
E. Voltera (Kauna) Ludis Rēza, A. RudiŠa Mūsu
pieaugoša lauku jaunatne, J. Vitola Politiskās
ekonomijas metode (beigas^ R. Klaustina Modern ā
esteticjsma gals un jauna epika, i. Līventala
Apcerējumi par Amerikas bibliotēkām, DrpML
J. Zēvera Latviešu ārstniecība kultūras ve«tures
gaismā u. c.

Latvijas Banka: Protestēto vekseļu
saraksts. J* 29. (Par jūliju 1925. g.). Oficiāls
izdevums. Rīgā, 1925.

Nedēļa. >* 43. — 1925. g.

Atpūta. >* 51. — 1925. g.

tdaktors: M. Aroris.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Tirdzniecības ziņas no Londonas.

Linu tirdzniecībā depresija turpinās,
bet cenas uzturas stabilas. Pievedumi
un krājumi nelieli. Linu rūpnieki vēl
atturīgi no tirgus, jo neesot pietiekošu
pasūtījumu, lai varētu iesākt rosīgāku
darbību linu vērptuvēs un austuvēs.

Produktu imports no Latvijas Londonā
pārskata nedēļā, starp citu, bija sekošs:
sviests 1,266 muciņas, speķis 431 sainis,
olas 261 kaste. Sviesta cenas, un tāpat
speķa, samazinājušās par 6/- līdz 12/-
no centnera. To izskaidro ar pieaugušo
importu.

Cenas cēlušās: tējai, apelsīniem,
āboliem, banāniem, tomātiem, zirņiem,
Holandes sieram. Kritušās: impor-
tētam cukuram, Malagas citroniem, im-
portētiem kviešiem, kukurūzai, sviestam,
speķim, Kanādas sieram, Amerikas cūku
taukiem, eļļām, terpentīnam.

1925. g. 19. oktobri.
Eduards Blriņš,

Latvijas ģenerālkonsuls Londonā.



Rīgas apgabaltiesas
5. iec. tiesas izpildītājs
kura kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura ielā M 1, paziņo: '

. 1) ka saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
3 civilnodaļas pavēli no 13. novembfa
i 923. g_. ar JSTs 317570 par piedzīšanu
no Friča Indriksona par labu fi-
nansu ministrijas kredita departa-
mentam Ls6842,20 ar °,o un
izdevumiem 28. janvārī 1926 g.,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
ciVilnodalas sēžu zāle,

iz pBiien igiei pālis
Ftica Indriksona

nekustamu īpašumu,
kur! atrodas Rīgā, Reveles ielā Ņs 60,
3 hipot iecirknī ar zemesgrāmatu
reģist. _M 530 (grupā 34, grunts N° 9)
un sastāv no dzīvojamas ēkas. grunts-
gabala un t. t;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem ap vērtēts par Ls 7000;

3) ka bez augšminētas prasības īpa-
šums apgjūtinats ar hipotēku parādiem
par Ls 153,32;

4) ka personām, kūjas veļas pie
to;giem dalību ņemt, jāiemaksā zāl-gs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļ-i
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Va'mieras zemesgrāmatu
nodjļā

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

Vi-i papīri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 111. ci'ilnodaļas kancleja

Kīgā, 20. oktobri 1925. g.
15i*9 Tiesu kpiid. E. Smeils

Izzināt sarakstu, novērtējuma, ka ari
tpskatit pārdodamo mantu, varēs pirdo-

ianas diena uz vietas.
Rīgā, 10. oktobrī 1925. g.

15389 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Tiesu sludinājumi, ļ
Jaunpils pag. tiesa,

pamatodamies uz sava _š. g. 10. okt.
sēdes lēmuma un saskaņa ar pag. tiesu
likuma 108. un 109. p.p. pamata, caur
šo.uzaicins personas, kurām būtu kaut
kādi iebildumi vai prasības pret Gro-
stonas pag. pils. Arvida Jāņa d. Jumiķa,
dz. 1919. g. 25. febr., Orazdonas muiža,
adopciju caur Struteles pag. pils. Vil-
helminu Jāņa meitu Veilandi, tādas pie
teikt triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.", Jaunpils pag. tiesai.

Pēc šā termiņa notecēšanas pagasta
tiesai priekšā celtie iebildumi netiks
ievēroti.

Jaunpils pagasta tiesas
priekšsēdētājs K. Ši

^
n t s.

15o54 Darbvedis F r. Sk r ā b i s

HĪ&m gpgabsitieetis 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

T.sziņo, ka 3. novembri 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Rūpniecības ielā J* 3,
dz. 9, akc. sab. Amērmilti prasības lieta,
pārdos Leiba K a p 1a n a kustamo
mantu, sastāvošu co mēbelēm un ne-
vērtētu par Ls 760.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pir-
dolsnas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. oktobri i925. g.
15382 Tle-su izpild. K, K r e bs.

Rīgas apgabali, 6. le . tiesu
ispildītājs

paziņo, ka 2. novembri š. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Brīvības Ielā J* 18,
Latv. tirgotāju bankas lietā, pārdos
Šoeļa Chaiklna kustamo mantu, sastāvošu
no zīda kleitām un novērtētu par
Ls 1150.

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

Rigā, 14. oktobri 1925. g
15384 Tiesu izpild. 1. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
;e ?*; ispf'dītājs

p*ziņ% ka 2. novembrī 1925. g., oulkt.
11 dienā, Rīgā . Brīvības ielā Nš 18,
Latvijas tirgotāju bankts lieta, pS t -
4 08 Šoeļa Chaikina iastam» nw-ta
*"*Ivošu no viļņas un zīda dāmu klei-

tām un aovSitetu par Ls 1U0.
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vieta*.

Rīgā, 15 oktobrī 1925 g.
15386 licua tzpila. ; Z l <? $ e»s

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pasino, ka 2. novembrī 1925, g.,
pslMien 11 dienā, Ri<j», Brīvības ielā
H 18, Latvijas tirgotāju bankas lietā,
pārdos Šoeļa Chaikina kustamo mantu,
sastāvošu no zīda un vilnas dāmu
kleitām un novērtētu par Ls H50.—

izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ati
apskatīt pārdodat; o mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. oktobrī 1925. g.
15387 T:esa itr&d. J. Zirgcla.

Ugu «DilUitlI» 6. IK. tlKB IZPlIlIBl!
pizi-jo, ka 3 novembrī 1925. g., pulkst.
12' dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā J* 3,
Calke Levita lietā, pārdos otros torgos
Ābrama Še e r a kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 350.

'3igaa apgabali 6. iec tiesu
izpildītājs

rmiņ % ka 3. novembrī 1925. g., pnlkst.
12 dienā. Rīgā, Kr. Barona ielā J£ 3,
Calke Levita lieta, pārdos otros
torgos Ābrama Še er a kastamo
mamu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 350.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 10 oktobri 1925. g.
15388 Tiesa izpild J. Z i r ģ e 1 s.

iigas ' apgabali. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 3. novembrī 1925. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā J* 3, C. Levita Heta, otros torgos
pārdos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 350.—

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

Rīgā, 10. oktobrī 1925. g.

15390 Tiesu izpild. J. ZI r ģ e 1 s

Rīgas apgabaltiesai .8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3 novembrī 1925. g., palkrt.
11 dienā, Rīgā, Matīsa ielā Nk 29,
pīt (Sos akc. sab. .Salace* kustamo
^ sārtie, ««stāvošu no 10 kilo pastal-
ādas un citrm mantām un novērtētu
W U 345.

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

Rīgā, 21-. oktobrī 1925. g.
15392 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

fīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tietu izpildītājs

paziņo, ka 3. novembrī1925.gpulksten 1 dienā, Rīgā, Matīsa iela
Ns 44, pārdos otros torgos
A. Richtera kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 600.

balosit sarakstu, novērtējama, *ā m
jpkatlt pārdodamo mantu, raris pār
iolanas dienā uz vietas.

Rīgā, 21. oktobri 1925. g.
15395 Tiesu izpild. J. G r i n i os.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tisisu izpildītājs

paziņo, ka 30. ok'obrī 1925. g.
pulksten 1 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Nš 5i, p ā r d o s Artura Lēmaņa
kastamo mantu, sastāvošu no ātrās
drukājamās preses un novērtētu par
Ls 600.

Īsziņai sarakstu, novērtējama, kā ari
jpskatft pārdodamo mantu, varēs pār-
iosanas dienā uz vietas.

Rīgā, 21. oktobrī 19^5. g.
15338 Tiesu izpild. J. Q r i n i o s.

«līgas apgabali 8. iec, tiesu
izpildītājs

s«S$e, ka 31. oktobrī 1925. g., pulkst.
10 diena, Rīga, Ķīpsala, Locmaņu iela,
pārdos Jāņa Paipas un Jāņa Krumolda
«as vēso mantu, sastāvošu no 1 gatera
1 tvaiku katla un . citām mantām un
novēlētu par Ls 3810.

īzzināt sarakstu, novērtējumu, kā art
pasatft pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rigā, 21. oktobri 1925. g.
15394 i,asu nt»u,'- J. G r i n 1o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. novembri 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, 1. Maskavas
ielā i® 95, pārdos Caleli un
Šmuela L a k kustamo mantu, sastāvošu
no manufaktūras precēm un novērtēta
par Ls 1570.

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

Rigā. 21. oktobri 19>"5. g.
15391 Tiesu izpild. G r i n i o s.

Kārsafāi notārs A. Zabelttii
paziņo, ka 1925. g. 16. septembrī, pih.
Jēkabs Aloiza d. Bačuks atsauca un
iznīcināja caur mani, notāru, ģeneral-
pslnvaru, izdēti no viņa Andrejam
Jēkaba d. Liepiņa m 1924. gada
6. septembrī, ar reģistra Ms 3407.
15411 Notārs Za beļskis.

—————^—~—_——~-^—~—.—^

Latvijas Universitātes leģitim. kartiņa
J* 6606 uz Mirdzas Kreicberg v;rdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. ' i5413

Latvijas universitāte dara zināmu vis-
pārībai, ka bijušā Rīgas politechniska
institūta 1909. gada 30. jūnijā ar J>fe 1793
izdotais diploms uz Aleksandra Kaspara
vārdu pieteikts par pazaudētu ui ar šo
tiek izsludināts par nederīgu. 15412

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Auces pol. iec. priekšn. irsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
h& 347, izd. no Jaunauces pag. valdes
21. maijā 1920. g. uz Elzas Friča m.
SatuTt v. 13884

Auces pol. iec. priekšn izsludina par
ned rīgu nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
Ke 198

^
izdotu no Reņģes pag. valdes

2 jūlija 1923 g. uz Emilijas Matisa m.
Abol v. 13883

Auces pol. iec. priekšn. izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
Ns 47*, izdotu no Sniķeres pag. valdes
6. apriiī 1922. g. un robežas . pīrejas
leģitimācijas biļeti Ns 72, izdotu no tās
pašas pag. vddes 27. jūnijā 1925. g.
uz _Jāzepa Jāņa_d._Viļuma v

^
13885

Daugavpils pref. izsludini par neder.
Latvija* iekšz. pasi Nš 24834, izd. no
Daugavpils pref. 24. jūlija 1924. g. uz
Mo'seja Ādama d. Lipinska v., kā pie-
teiktu par nozaudētu. 14401

Kuldīgas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi ar Ns5750,
izd. no viņa 28. februārī 1925. g. uz
pilsones Elzas Friča m. Pēcholc vārdu;.

2) Latvijas iekžzemes pasi J*328 izd.,
1. jūnija 1920. g. no Padures pag. valdes
Kuldīgas apr. uz pils. Indriķa Morica d.
Grinberga vārdu un

3) Latv. iekšz. pasi ar NŠ 4096, jzd.
14. febr. 1921. g. no Kuldīgas pilsētas
polic. pr-ka uz pils. Kriša Ernsta d.
Laups vārdu. 14047

Tukuma apr. pr-ka 1. iec. palīgs iz-
sludina par nederīgu iekšzemes pasi ,,
izdotu no viņa ar J* 5920 uz Aleksandra
Ericha v. 14407'

Citu Iestāžu sladlnāJmH ]
īiiii Klik, i leparianuta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
.'0. oktobrī 1925. g., pulksten 3 dienā,
Riga, Lāčplēša ielā Ns' 24,'

pirtos volrfibollftinā
Reinholda Lukstiņa kustamo mantu,
novērtētu par Ls _ 297,55 un sastāvošu
no grāmatu» drukājamas ar roku no-
darbinājamas treses .Boston", dēļ viņa
1923. g. ienākums nod. segšanas.

Rīgā, 23. oktobrī 1925 g.
15i06 Piedzinējs H e i bo v i č s.

Tiešo nod. departamenta
lazado maksājumu piedzinējs pazi»..-!.
ka 30. oktobrī 1925. g., pulksten
2 dieuā, Rīga, Noliktavas ielā J* 5,

"pāīdos laiiiolišans
firmas .Battens' Kopela N. Suloff un Co.
kustamo manta, novērtētu par Ls 438,
un sastāvošu no kantora iekārtas, dēļ
viņa 1923. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Kīgā, 21. oktobrī 1925. g.
15297 Piedzinējs H e i b o vi č s.

Hīts nflekU dpnainta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30 oktobrī 1925. g., pulksten 1 di nā,
Rīgā, Architektu iela Mi 1,

pflrdos oalrBKsoliSanD
Temberga Jāņa kustamo mantu, novērtētu
par Ls 360.—, un sastāvošu no rokas
preses .Boston",dēj viņa 1923. g. p oc.
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 23. oktobri 1925. g.
15296 Piedzinējs Heibovičs.

Uiiiiiļi aittlltl
daladu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30. oktobri 1925. g., pulksten 1 dienā,
Rīgā, m. Nometņu iela JSfe 46, fabrikā,

pārdos «ulrfiksolBana
Teodora un Zalmana Garbera kustamu
mantu, novērtētu par Ls 500 un sa-
stāvošu no tvaiki katla N° 1457, dēļ
viņa 1923. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 23. oktobrī 1925. g.
15299 Piedzinējs Heibovič".

U īsisils Itļartaioti
iažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
Va ?0. oktobrj 1925. g., pulkst. 3 d.,
Rīgā, Marijas iela Wfc 13,

pārdos rtUH
Lemkina Icika un 'Katkevica Antona
kustamo mantu, novērtēta par Ls 526,70
un sastāvošu no ozola koka bufetes,
dēļ viņa 1924 g. p:oc. peļņas nodokļa
segša tas.

Rīgā, 22. oktobri 1925. g.
15298 Piedzinējs Heibovičs.

R'gas pol. 1. iec, priekSHeks
paziņo, ka 2. novembrī 1925. g,
pulksten 10 dienā, Kārļa iela Ns 27,
dz.v. 4 a,
pārdos vairāksolīšanā

Mozessm Jozefsonam p.ederošus
12 izola koka ēdamisttbas krēslui,
notaksētus kopvērti ā par Ls. 72,69,
par labu Rīgas kop jai siimo kasei.

Rīgā. 24. oktobrī i,925. g.
15424 Priekšnieks (paraksts).

ligas polit. 1.k piiiklnieks
paziņo, ka 2. novembri 1925. g
pulksten 10 rītā, Rīgā, Krāmu ielā
Mš 6, dz. 1,

pārdos vairaKsolifrnā
Inai H a u t a u piederošu vienu trimo
sppguli, notakiētu nar Ls 19?,72, par
kbu Rigas kopējai slimo kes-i.

Rīgā, 24. oktobri 1925. g.
15423 Priekšnieks (paraksts).

Drabešu pagastam,
Cēsu apr., (c. Cēsīm, 3 kilom. no dz.
stac. Araiži) vajadzīgs Araižu II. pak.
pamatskolai

skolai oliiit
(veļams muzikāls un sabiedrisksda rbinieks)

Kandidāti tek lūgti pieteikties rakstiski
vai ierastie» pērs ngi pie pagasta pa-
domes, 2. novembrī š. g., pulksten
1 dienī Drabežu pagasta namā. Alga
pēc valdbas noteikumiem.
15348' Pagasta valde.

Vecsaules pagasta
(Bauskas apriņķī) pamatskolai vajadzīgs

3.skolotājs (ja).
Kandidāti tiek uzaicināti piete k*ies

pie pag. valdes ar attiecīgiem doku-
mentiem vai person gi ierasties pie
padome* uz vēl-šanām 4. novembrī
š. g.. pulksten 12 d, Vecsaules pfg
namā. Alga pēc valdības noteikumiem:
brīvs dzīvoklis ar ep^aismošenu un
apkurināšanu.
15402 Pagasta valde.^

Intendantu» Uepeies nolikta
iztlosmutiskos un rakstisbos foršos

20 tonnu skābu kāpostu piegādāšanu
no 1. apriļa līdz 15 maijam 1926. g.

To:gi notiks Liepājā, kara oītā, Liepāja* noikts*as kancleja, Zemgales
ielā J* 38, 7. novembrī š. g., pulksten 10 no rīta.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz skābu kāpostu
torgiem 7 novembrī 1925. g." un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgo% no-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai intendanturas
Liepājas noliktavas priekšniekam, vai torgu diena — komisijai.

Torgu dalīb-iekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas kasē
72 sant drošības nauda par katriem 100 kg skābu kāpostu, kuru piegādātājs
uzņemas piegādāt _

Ar skābu kāpostu kondicijam un sīkākiem noteikumiem var iepazīties katru,
darba dienu Liepājas noliktavas kancleja. 15409

Šoseju un zemesce|u valde
15427 izsludina uz 1925 gada 5 novembri, pukst. 11 dienā,

Salīgu Jauktu izsoli uz auinenu Minnu:
1) 1200 kb. mtr. akmeņu uz Latgales šosejas; drošības nauda Ls 4000.—
2) 1440 kb. mtr. akmeņu uz Apes miesta pievedšosejas; drošības nauda Ls 4000.—
3) 2000 kb. mtr. akmeņu uz Jelgsv^s-Tukuma ceļa; drošības nauda Ls 5500.—
4) 7C0 kb. mtr. akmeņu uz Valkas-Strenču ceļa; drošības nauda Ls 600.—

Sīkāki noteikumi Gogoļa ieiā Ns 3. ist. 403. darba dienai no pulkst: 10—14.

Kara ministrijas eka
Valdemāra ie!ā J& 10/12, 27. oktobrī 1925. g, pulksten 10 rīt %

tiks pārdoti vairšifsoiiSan&
skatu logu stikli 3,10, 3,45 mtr.

1 Logi apskatāmi uz vietas. 14823

Bauskas virsmežniecībai
pārdos mutiskā izsolē

30. novembrī 1925. g., Bauskjs pagasta valdes telpās,
augošu mežu pēc celmu skaita un sagatavotus

materiālus:
1) I. Šenbergis iecirkņa mežniecībā, Šenbergas novadi, }* 1 Sarkangala apgaitā,

uz Spunacs kroga jaunsaimniecības Nfc 57F, pavisam 36 vienibas, novērtētas
par Ls 6657, un N° 8 — Ķirpa apgaitā, uz Šenbergss muižas jaunsaimniecības
Xs 16 F, 10 vienībss, novēlētas par Ls 1626.

2) VI Druknas iecirkņa mežniec bā pie Ezera mežsarga mājām, Bruknas pagast%
sagatavotos mežsarga dzīrojamas ēkas jaunbūvei baļķus, sadalītus 5 vienībās,
vērtībā parLs 229.

Izsole sak ies pulksten 12 dienā
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras pirms izsoles ieiaaksfs 10°/o drošības

naudas no nosolītas Turnas. ,
Vir mežniecioa patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludina ās vienibas

pec saviem ieskatiem.
Tuvākas zijas virsmežniecības kanclejī un pie attiecīgiem -iec. mežziņiem.

15408 ? īiĒScnsgfeggiPtrsmežniec''fea.

Gaujenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

23. novembri 1925. g., Bormaņu muiža, IV. iecirkņa mežniecības telpas,

augošu mežu pēc platības;
IV. iecirkņu mežniecībā, Bormaņu novadā, pavisam li vienības, vērtībā

no Ls 18 līdzLs 1.730.
Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Pie izsoles pielaļdīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10° o dro-

šības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/ono
pilnas nosolītās sumas.

Par prrdevamiem līdz Ls 200, rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs ? isu
pirkuma sumu samaksā nekavējoties pēc vienības nosolīšanas, pie kam nomaksa
ieskaitāma ari izsolē iemaksLtā drošības nauda.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ies'tatiem. 2

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie IV. iecirkņu mežziņa.
15214 Šautenes rirsFsaežsaiecifta.

Kļūdas Mabmum§."
Mežu departaments paziņo, ka š. g. 29. septembrī .Valdības Vēstnesi"

Jsfe 217, iespiesta sludinājumā par medību tiesību iznomāšanu ir ieviesusies kļūda:
izsoles vienība >ft _ 11, Iecavas virsmežniecībā iznomājamas meža platības,-
,2834.74 bar vieta ja>ū; .2634,74 ha*. 15407 Mežu depar aments.

Vecsaules pagasta valdei
(Bauskas apr.) vajadzīgs labi iestrādājies

darbveža pali.
Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties

pie pagavta valdes, iesniedzot doku-
menta par līdzšinējo nodarbošanos, vai
4 novembrī 1925. g., pulksten
12 dienā ierasties pie padomes. Alga
pec vienošans, brīvs dzīvoklis ar ap-
kurināšanu un apgaismošanu.
15421 Pagasta valde.

f Dažādi siadHiājmni. ]

MMtnespēi. ņarBdntekuV
Valtera Vītola, Krišjaņa Krogžemai
un Valdemāra Ķurena, tirg. zem
firmās: Kimtekaa un rūpniecības sāb.

,.ŠATURNS"
lietā, zvērināts kurators, zvērināts adv-
N. D m i t r i j e v s paziņo, ka

Mora pilsa sapulce
notiks 4. novembri 1925. g., pulksten
6 vakara, Marijas ielā N& 15, dz. 4,

Dienas kārtība:
1) Pārskats apstiprināšana.
2) Konkurss valdes vēlžšanas.
3) Tekoši jautājumi. 15410
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