
Ministru kabineta sēde 1925.g. 16.februarī.

Iz kara ministra pavēles JNe 5 un pieli-
kums pie pavēles JNfa 5 — Noteikumi
par flotes instruktoru skolu.

Rīkojums par pārgrozlbām .Attāluma
rādītājā".

Valdības rīkojumi un pavēles

Iz kara ministra pavēles Nr. 5.
Rīgā, 1925. g. 13. februāri.

Pārvaldības daļa.
2. §.

Artilērijas daļu virsniekiem, kuri ko-
mandēti uz aviācijas divizionu apmācībai
novērošanā no lidmašīnām, pēc attiecīga
kursa beigšanas jāiztur pārbaudījums
pēc armijas komandiera apstiprinātas
programas, pie kam pārbaudījumu sek-
mīgi izturējušie virsnieki iegūst artilēri-
jas novērotāja nosaukumu, kā ari tiesību
par dienesta lidojumu izpildīšanu saņemt
lidojumu naudu pēc aviācijā pastāvošiem
noteikumiem.

3. §._
Šīs pavēles pielikuma izsludinu manis

apstiprinātos noteikumus par flotes in-
struktoru skolu.

Minētā skolā, bez obligatoriskā die-
nestā iesaucamiem, šogad atjauju uzņemt
vēl līdz 20 personām, kuras apmierinātu
noteikumu 7. un 8. pantu nosacījumus.

Kara mirustrs, pulkvedis Bangefskis.

Kafa ministra 1925. gada
5. pavēles 3. § pielikums.

Noteikumi
par flotes instruktoru skolu.

L Skola .s uzdevums, sastāvs
un pārvaldīšana.

1. Flotes instruktoru skolas uzde-
vums — sagatavot krietnus instruktorus-
jpecialistus flotes vajadzībām sekošās
nozarēs: ierindu, mašinistu, kurinātāju,
kuģu un aviācijas motoristu, torpedistu,
ramieru, elektriķu^ artileristu, zignalistu
un sturesvīru.

2. Flotes instruktoru skolas pedago-
ģiskais personāls sastāv no virsniekiem
un instruktoriem, kurus nozīmē no juras
krasta aizsardzības eskadres sastāva Va-
jadzības gadījumā par atsevišķu priekš-
metu pasniedzējiem skolas priekšnieks
ar juras krastu aizsardzības eskadres
komandiera atļauju var pieaicināt ari
personas, kuras nesastāv kafa ministrijas
dienestā.

Skolas audzēkņu skaitu katram kursam
nosaka armijas komandiers.

3.. Flotes instruktoru skolā uzņemtie
audzēk ņi skaitās aktivā kara dienesta un
saucas par matrožiem.

4. Skolas audzēkņi saņem matrožu
uzturu, algu un ietērpu.

5. Flotes instruktoru skolu vada
skolas priekšnieks, kurš tieši padots
juras krastu aizsardzības eskadras ko-
mandierim.
. Flotes instruktoru skolas priekšnieks
"atbildīgs par audzēkņu sekmīgu ap-
mācību apstiprinātās programas apmērā
Un viņu audzināšanu, kā ari par iekšējo
kārtību skolā. Viņš ari izstrādā apmā-
cības plānu, kuru apstiprina eskadres
komandiers. Disciplīnas ziņā skolas
priekšniekam piešķirtas bataljona ko-
mandiera tiesības. Skolas saimniecību
ved k/k .Virsaitis'.

6- Vadu komandieri, kā ari atsevišķi
priekšmetu pasniedzēji tieši padoti skolas
Priekšniekam. Vadu komandieri ir at-
bildīgi par sava vada matrožu fizisko
Hn garīgo audzināšanu, par sekmīgu
apmācību visās nozarēs un par iekšējo
kārtību vados. Disciplinas ziņā vigiem
Pašķirtas rotas komandieru tiesības.

Atsevišķi stundu pasniedzēji atbildīgi
par sekmīgu apmācību savos priekš-
metos.

ii. Uzņemšana skolā.

7. Flotes instruktoru skolā uz pašu
vēlēšanos uzņem jaunekļus ar ne mazāku
kā pamatskolas izglītību no 18 līdz
26 g. vecumam ieskaitot.

8; Personas ar ne zemāku kā pamat-
skolas izglītību uzņemamas flotes instruk-
toru skolā bez pārbaudījuma. Pārējiem
jāiztur pārbaudījums.

9. Personas, kuras vēlas iestāties
flotes instruktoru skolā, iesūta eskadres
komandieriem lūgumu ar īsu dzīves ap-
rakstu, minot attiecību pret karaklausību
un pieliekot: a) vecuma apliecību, b) pē-
dējo skolas liecību, c) policijas vai paš-
valdības iestādes apliecību, ka lūdzējs
nesastāv zem tiesas nn izmeklēšanas un
atsauksmi par uzvešanos, d) piekrišanu
no vecākiem vai aizbildņiem, ja lūdzējs
ir nepilngadīgs, e) atestācijas no iepriek-
šējām darba vietām, ja tādas ir.

10. Uzņemšanu skolā izdara sevišķa
uzņemšanas komisija, kuru nozīmē jūras
krastu aizsardzības eskadres komandiers
un kurā piedalās divi kara ārsti.

11. Uzņemtās personas ieskaita skolas
audzēkņos ar jūras krastu aizsarazības
eskadres komandiera pavēli.

V. Flotes instruktoru skolas
kursu beigušo audzēkņu tie-

sības un pienākumi.
-21. Mācības beigās flotes instruktoru

skolas audzēkņu zināšanas pārbauda se-
višķa pārbaudīšanas komisija, kuru ieceļ
eskadres komandiers. Komisijā ieiet
flotes instruktoru skolas priekšnieks, pa-
sniedzēji un pārstāvji no eskadres sastāva.

22. Flotes instruktoru skolas audzēkņu
sekmes novērtējamas pēc 12 atzīmju
sistēmas. Audzēkņu vidējo atzīmi katrā
atsevišķā priekšmetā izved no viņu gada
un pārbaudīšanas komisijas atzīmēm. No
visu priekšmetu vidējām atzīmēm sastāda
audzēkņa caurmēra atzīmi.

23. Pēc dabūtām atzīmēm un uzve-
šanās skolas kursu beigušie audzēkņi
sadalāmi divās šķirās : pirmā šķirā ieskai-
tāmi matroži ar teicamu uzvešanos,
kuriem caurmēra atzīme nav mazāka
par 8, pie kam katrā atsevišķā priekš-
metā nav mazāka par 7, bet savā spe-
cialitātē ne mazāka par 9; otrā šķirā
ieskaitāmi matroži ar teicamu uzvešanos,
kuriem caurmēra atzīme nav mazāka
par 7, pie kam katrā atsevišķā priekš-
metā nav mazāka par 6, bet savā spe-
cialitātē nav mazāka par 8.

24. Kursu ar pirmo šķiru beigušie
paaugstināmi par kaprāļiem ar eskadres
komandiera pavēli.

25. Skolu ar I. šķiru beigušiem, bez
obligatoriskā dienesta, jānodien virsdie-
nesta 2 gadi, pie kam skolā pavadītais
laiks! ieskaitāms obligatoriskā dienestā.
Ar I. šķiru beigušie saņem virsdienestā
instruktoru algu no tās dienas, kad tie
paaugstināti par kaprāļiem.

26. Ar I. šķiru beigušie dabū a) 14
dienas atvaļinājuma ar brīvu ceļu un
b) vienu melnu blūzi un virsbiksas,
vienu cepuri, vienu pāri zābaku, vienu
strīpaino kreklu virs vispārējā matrožu
ietērpa un uzkabes normas; minētie
ietērpa priekšmeti pēc 24 mēnešiem no
izsniegšanas dienas pāriet viņu personīgā
īpašumā. ?

27. Skolu ar II. šķiru beigušie iegūst
flotes obligatoriskā dienesta speciālista
tiesības. Viņiem jānodien bez obligato-
riskā dienestā vismaz 2 gadi, pie kam
skolā pavadīto laiku ieskaita obliga-
toriskā dienestā. Viņi paaugstināmi ļ»ar
instruktoriem uz tādiem pat noteikumiem,
kā instruktoru rotu beigušie armijā.

12. Visi uzņemto audzēkņu doku-

menti glabājas skolā līdz tās atstāšanai.
9. pantā minētie dokumenti izsniedzami
audzēkņiem atpakaļ viņus atkomandējot
no skolas,

13. Par katru skolā uzņemto audzēkni
skolas priekšnieks paziņo attiecīgam kara
apriņķa priekšniekam.
III. Flotes instruktoru skolas
matrožu audzināšana, apmā-
cība un skolas iekšējā kārtība.

14. Flotes instruktoru skolas matrožu
audzināšanas pam&ts : a) ieaudzināt vi-
ņos nelokāmu dzimtenes un valsts mīle-
stību, b) izveidot taisnīgu un varonīgu
raksturu, c) attīstīt un nostiprināt nāko-
šos instruktoros jēdzienu par karavīru
augsto uzdevumu sargāt valsti un tēviju
un d) iedēstīt audzēkņos stingru karei-
visku disciplīnu.

15. Skolā audzēkņiem pasniedz teorē-
tiskas un praktiskas zināšanas apstipri-
nātās programas apmērā un sagatavo
viņus intruktoru amatam, lai tie pēc
skolas beigšanas varētu sekmīgi izpildīt
savas specialitātes instruktoru pienā-
kumus.

28 Flotes instruktoru skolu beigušo
matrožu sarakstu izsludina eskadras
komandiera pavēlē un viņiem izsniedz
attiecīgas apliecības, ko skola atzīmē
karavīru dienesta sarakstos.

29. Kursu beigušo iedalījumu flotes
vienībās izdara eskadres štābs.

30. Kursu ar I. šķiru beigušiem ir
tiesība izvēlēties eskadres vienību, sa-
skaņā ar specialitāti un vakantām vietām.

31. Ar I. šķiru beigušie instruktori
ieskaitāmi flotes vienībās kopējā štata
instruktoru skaitā, nepārsniedzot pēdējo;
ja virsdienesta instruktoru skaits flotes
vienībās pilns, flotes instruktoru skolu
beigušie ieskaitāmi virsštatā.

32. Instruktoru skolu ar I. šķiru bei-
gušie instruktori bauda visas tiesības un
priekšrocības, kādas piešķirtas virsdie-
nesta instruktoriem.

33. Pārbaudīšanas neizturēšanas dēļ
skolas kursu nebeigušiem audzēkņiem
piemērojami 19. un 20. p. p. noteikumi,
pie kam viņiem skolā pavadītais laiks
ieskaitāms obligatoriskā kara dienesta
laikā.
Kafa ministra sekretāra vietas izpildītājs

kapteinis K a ņ e p s.

16. Flotes instruktoru skolas kursā,

bez speciāliem priekšmetiem, ietilpst:
1) Militārās izglītības priekšmeti:

a) reglamenti-iekārtas disciplinas, jūfas,
ierindas un fiziskās audzināšanas; b) ie-
roču mācība.

2) Vispārējas izglītības priekšmeti
latvju valodā: Latvijas vēsture, Latvijas
ģeogrāfija, fizika un higiena.̂

3) Praktiska sagatavošanas savas spe-
cialitātes dienestam.

17. Mācības kurss — desmit mēneši
18. Flotes instruktoru skolas audzēkņi

dzīvo skolas telpās un var tikt koman-
dēti praktiskai apmācībai uz eskadres
vienībām.

IV. Sevišķi noteikumi.

19. Flotes instruktoru skolas audzēk-
ņus var izslēgt pirms kursa beigšanas
par nesekmību mācībās vai sliktu uz-
vešanos.

20. Tos, kuf i izslēgti no skolas, kaut
ari viņi nebūtu iesaucamos gados, bet
nav nodienējuši obligatorisko dienesta
laiku, kā ari tie, kasiesaucamosgadosieskaitāmi flotes dienestā obligatoriskā
dienesta turpināšanai, skaitot izdienu no
nākošā mēneša pirmās dienas pēc iera-
šanās kafa dienestā.

Rīkojums Nr. 40
1.925. g. 10. februārī

par pārgrozībām „Attālumu
radītajā".

Arš. g. 15. februāri stājas spēkā pa
gājuša gadā „Valdības Vēstneša" 119

numurā un ^ Dzelzsceļu virsvaldes rīko-
jumu krājumā" 20., 21., 22. un 23. nu-
muros" publicētais 1924. g. rīkojums
N° 156. par dzelzsceļu attālumiem, kufš
izlabojams un papildināms, saskaņā ar
Satiksmes ministra vēlāko rīkojumu, ar
kufu ari nosacīta jaunpārmērīta attālumu
spēkā stāšanās.

Sakarā ar sacīto, pielietojams attālumu
noteikšanai, sakot ar 1925. g. 15. februāri
1924. gadā iespiestais „Attālumu rādītājs"
(II. izdevums), kufš sekosi izlabojams un
papildināms:

1) _X, kā ari 30. un 31. lappusē, XVI
tabele pie 23. stacijas pēc kāitas, Ja-
dekšiem, operāciju apzīmējuma nV
vietā jāieraksta ,S".

2) 33. lappusē, XVIII tabelē, pie 3_ sta-
cijas pec kārtas, Berstele, iespiestā at-
zīme „l)" un zem minētās tabeles —
piezīme ,1)" jānostrīpo.

3) X, kā ari 34. lappusē, XX tabelē.
pie 5. stacijas pec kārtas, Raņķiem, ope-
rāciju apzīmējuma „V" vietā jāieraksta
„S", bez tam pie stacijas nosaukuma
iespiestā atzīme „1)" — jānostrīpo un
zem minētās tabeles — piezīmē 1) jā-
nostrīpo stacijas nosaukums „Raņķi".

4) 8. un 9. lappusē, IV tabelē pie
22. stacijas pec kārtas, Elste, iespiestā
atzīme „5)" — un zem minētās tabeles
piezīme „5)jānostrīpo.

5) IX,_ kā ari 22. un 23. lappusē,
XII tabelē, pie 3. stacijas pēc kārtas,
Briežiem, operācijuapzīmējuma,pvietā jāieraksta „pb" un zem minētās
tabeles piezīmē 1) pēc vārda «biļetes*
jāieraksta „un pieņem bagāžu".

6) 24. un 25. lappusē, zem tabeles
XIII, 1) un 2) piezīmē pēc vārda „bi-
ļetes" jāieraksta „un pieņem pienu".

7) XII, kā ari 14. un 15 lappusē,
VIII tabelē, pie 5. stacijas pēc kārtas,
Pūpe?, operāciju apzīmējuma „V" vietā
jāieraksta „pb", bez tam pie stacijas no-
saukuma atzīme „5)" un zem minētās
tabeles pīezīme: „5) Pūpe izdara preču
operācijas tikai pilnkfavu vagoniem" jā-
nostrīpo.

8) XII lappusē zem Pūpes stacijas no-
saukuma jāieraksta1 stacijas nosaukums
«Pūre* ar apzīmējumiem „pb — VIII,
IX — 21a, 11a". 14. un 15. lappusē, "VIII
tabele, kā ari 16. un 17. lappusē, IX
tabelē starp staciju nosaukumiem Zvāre
un Kandava jāieraksta zem kārtas
Np-Nb „21a" un „lla" stacijas nosaukums
„Pure" ar operāciju apzīmējumu „pb*
un ar sekošiem attālumiem:

a) līdz VIII tabelē uzrādītām stacijām.
Rīgai pas 86,2

» pr 111,5? » kr 111,8
Šķirotavai 93,9
Torņakalnam ... ..... 83,5
Zasulāukam 80X>
Tukumam I 22 2

II 18^8
Stendei 24 2
Ventspilij 89^5
Eolderajai 90,4
Daudzevai caur Tukumu . . . 171,4

„. Torņakalnu . . 220,6
Ieriķiem .... 1 „, f 1601
Valial. ... .} caur RiS{i!§4
Vecgulbenei . . . ļ 1265,3
Jauclatgalei . . . caurlerikiem { 354,5
Rītupei ļ l 369,1
PJa-iņam .... f 198,2
Krustpilij .... 215,2
Rēzeknei II . . . 310,1

I . . . 313,2
Zilupei 365,5
Daugavpilij I pas. . . caur Rīgu ļ 303,5

1 pr. . 304,5
II. . 306,0

Indrai 372,6
Zemgalei .... 327,9
Eglainei J I 337,8

Maksa p« .Valdības Vēstneši" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Pat 1 mēnesi 1 lats 50 sani

piesūtot mājā nn pa pastu:
par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
pat atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicijl — . 6 ,
pie atkalpārdevējiem . > . . . — . 7 .

Latvijas valdības »gfcs ofldals laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jfesļ^^^M^^ļ^ nneun evētkudien—

Redakcija: iiira$I§ifc W lli^W\k K*"*"* "" ekepodicija:
Rigā, pilī Ns 3. Tel. Ns 9-89 *SSb£3SSē *^ R^» P*& »•

Tel
-N*"Runa» stundas no 11—12 ^ļ^S^^-^ M

Atvērt

s no
pulksten

9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgām rindļņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 .

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

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



b) līdz IX tabelē uzrādītām stacijām.
Rīgai pas. 117,6

. F 144J
. kr 144,2

Šķirotavai. 125,3
Torņakalnam 114,9
Jelgavai 74,6
Tukumam II 18,8

I 22,2
Stendei 24,2
Ventspilij 89,5
Liepājai . . . . ) [ 261,6
Priekulei . . . . ļ caur ] 221,3
Meitenei ..... [ Jelgavu ļ 102,3
Daudzevai . . . J l 171,4
Valmierai . . . . ) f 238,6
Valkai } caur Rīgu 284,8
Ieriķiem . . . . J (191,5
Večgulbeoei ... 1 D- f 296,7
Jaunlatga'ei . . . caur Rīgu- 3859
Rītupei . . . . J ler'*. 1400,5
Pļaviņām . . . . \ { 229,6
Krustpilij .... 246,6
Rēzeknei II . . . 341,5

I . . . 344,6
Zilupei 396,6
Daugavpilij I pas. . i caur Rīgu j 334,9

„ I pr. . 335,9
II . . 337,4

Indrai 404,0
Zemgalei .... 359,3
Eglainei . . . . J (369,2

ieaaie «starpstaciju attālumi" jano
strīpo attālums starp Tukumu II. un Kan-
davu 23,9 un jāieraksta attālumi starp
Tukumu II. un Pūri — ,18,8", Pūri un
Kandavu — „5,1". ,

Bez tam VIII. tabelē pie Pūres staci-
jas nosaukuma jāieraksta atzīme „5)" un
IX. tabelē pret tās pašas stacijas nosau-
kuma atzīme „7)" un zem minētām ta-
belē m jāieraksta sekošas piezīmes:

VIII. tabeles piezīme 5) Pūre pārdod
biļetes un pieņem bagāžu līdz
Rīgai pas., Torņakalnam, Zasu-
laukam, Tukumam I., II., Zvā-
rei, Kandavai, Stendei, Vents-
pilij un Jelgavai.

IX tabeles piezīme 7) Pūre pārdod
biļetes un pieņem bagāžu līdz
Rigai pas., Torņakalnam, Zasu-
laukam, Tukumam I., II., Zvā-
rei, Kandavai, Stendei, Vents-
pilij un Jelgavai.

9) 2., 3, 4. un 5. lappusē zem I. un
II. tabeles, piezīmē 2) pēc vārda „staci
jām" jāieraksta «un pieņem pienu līdz
Rīgai pas., Aleksandra vārtiem un Krūzes-
muižai" .

10) Xfl. lappusē starp Pākalniešu un
Paplakas staciju nosaukumiem jāieraksta
stacijas nosaukums «Pape" ar apzīmē-
jumiem «upb-XlX-4a" 33. lappusē,
XIX. tabelē starp Jēču un Paurupes sta-
ciju nosaukumiem jāieraksta zem kārtas
M> 4 a stacijas nosaukums «Pape* ar
operāciju apzīmējumu «npb*, bez tam
pie stacijas nosaukuma jāieraksta at-
zīme «2)* un zem minētās tabeles pie-
zīmē 2) pēc vārda « Slamste* jāieraksta
« un Pape".

11) 16. un 17. lappuse zem IX. tabeles,
kā ari 26. un 27. lappusē zēm XIV. ta-
beles piezīmē 3. pēc vārda «Jelgavai"
jāieraksta „un pieņem pienu līdz Rīgai
pas."

12) 14. un _ 15. lappusē zem VIII. ta-
beles, piezļmē 3., kā ari 16. un 17. lap-
pusē zem IX. tabeles, piezīmē 5. pēc
vārda «Tukumam I. un II." jāieraksta
„Pūrei".

13) 31. lappuse, XVI. tabelē pie 5. sta-
cijas pēc kārtas, Lūžņa, operāciju apzī-
mējuma ,V" vietā jāieraksta ,pb".

14) X. kā ari 30. un 31. lappusē,
XVI. tabele pie 24. stacijas pēc kārtas,
Engures, operāciju apzīmējuma Bpb"
vietā jāieraksta ,V".

15) 24. lappusē, XIII. tabelē, augšējā
staciju iedalē .Torņakalns caur Rfgu"
vietā jāatdala «Torņakalns", bez virziena
ca r Rigu.

16) 12. lappusē, VII. tabelē, augšējā
staciju iedalē « Daugavpils I." vietā jāie-
raksta ..Daup-avoils II."

17) III. lappusē, satura rādītāja D no-
dalījumā «XVII, Jēkabmiesta lauku
dzelzsceļi" vietā jāieraksta «XVII. Jēkab-
pils lauku dzelzsceļi*. X., kā ari
32. lappusē, XVII. tabeles virsrakstā, kā
ari staciju nosaukumu iedales un zem
minētās tabeles, 2. un 3. piezīmē «Jēkab-
miests" vietā jāieraksta „Jekabpils".

18) XII. lappusē starp Ropažu un Ru-
šunas staciju nosaukumiem jāieraksta
stacijas nosaukums «Rudiķi" ar apzīmē-
jumiem „np-XVI-19a".

30. un 31. lappusē, XVI. tabe ē starp
Lubas un Rojas staciju nosaukumiem
jāieraksta zem kārtas N° « 19 a" stacijas

nosaukums « Rudiķi" ar operāciju apzī-

mējumu «np", be* tam pie stacijas no-
saukuma jtieraksta atzīme «3)" un zem
minētās tabeles jāieraksta seko?a pie-
zīme: ,3) Rudiķi pārdod biļetes tikai
līdz Ventspilij, Mazirbei, Dundagai. Cī-
ruļiem, Valdgalei, Talsiem, Stendei,-Arta-
vai, Lubai un Rojai".

19) III lappusē, satura rādītāja B no-
dalījumā «XIV. Rīga—Liepāja" vieta jā-
ieraksta «XIV. Riga-Liepāja un Priekule—
Kalēti" .

X. lappusē zem burta ,K", kā pirmais
stacijas nosaukums jāieraksta «Kalēti" ar
apzīmējumu „pb-XIV.-21."

26. un 27. lappuse, XIV. tabeles virs-
raksts «Rīga—Liepāja" papildināms «un
Priekule-Kaleti*.

Tās pašas tabeles staciju apzīmējumu
iedales, virs s aciju nosaukumiem «Rīga
pas", jāieraksta ,A. līnija Rīga—Lie-
pāja', bet tabeles beigās zem staciju
nosaukumiem «Liepāja" jāieraksta
«B. linija Priekule-Kaleti"; tāpat zem
minētās «B. līnijas Priekule-Kaleti jāie-
raksta staciju nosaukumi pec kārtas
?N» 15". «Priekule" ar operāciju ap-
zīmējumu «V" un pēc kārtas «Na 21".
«Kalēti" ar operāciju apzīmējumu „pb"
un ar sekošiem attālumiem:

a) no Priekules līdz XIV tabelē uzrā-
dītām stacijām.
Rīga pas 189,7

« pr. . . . 215 0
„ kr 215,3

Šķirotava 197,4
Torņakalns 187,0
Jelgava 146,7
Priekule .........—
Dubeņi 27,9
Liepāja 40,3
Meitene . . . . \ < 174,4
Daudzeva. . . . ( , , 1243,5
Tukums II . . . caur Jelgavu 2025
Tukums I . . . J ( 205,9
Stende . . . . \ . . / 245,5
Ventspils . . .) caur Jelgavu(310'Tukums I . . . ] ( 248,3

Stende .... Torņakalnu- 294,7
Ventspils . . . Zasulauku ( 3600
Ieriķi ) ( 263,6
Valmiera . . . . x 310,7
Valka 356,9
Pļaviņas .... 301,7
Krustpils ... 318,7
Rēzekne II . . \. 413,6

I ... \ caur Rīgu \ 416,7
Zilupe 469,0
Daugavpils I pas. . 407,0
Daugavpils I pr. . 408,0
Daugavpils II . . 409,5
Indra' 467,1
Zemgale . . . . j (431,4
Rītuoe caur Rīsu-Ierikiem . . . 472 fi

b) no Kalētiem līdz XIV tabelē uzrā-
dītām stacijām.
Rīga pas 205,9

., pr 231,2
« kr. ........ . 231,5

Šķirotava 213,6
Torņakalns ; . 203,2
Jelgava 162,9
Priekule 16,2
Dubeņi 44ļļ
Liepāja .........56|5
Meitene . . . . ļ , 190,6
Daudzeva. . . . ( 259,7
Tukums II . . . f

caurJelgavu j218'Tukums I . . . J 1222J1
Stende .... ... ļ (261,7
Ventspils .... J

caur Jelgavu ļ 327^0
Tukums I. . . . (264 *

5
» II. . . . L caur 2679

Stende Torņakalnu-310'Ventspils . . . . J Zasulauku\S76'Ieriķi ļ 1279^8
Valmiera .... 326,9
Valka 373,1
Pļaviņas .... 317,9
Krustpils .... 334,9
Rēzekne II . . . 429,8
Rēzekne I . . , \ caur Rīgu ļ 432 ',9
Zilupe 485,2
Daugavpils 1 pas, 423,2
Daugavpils I pr. . 424^2
Daugavpils II . .425,7
Indra 492,3
Zemgale , . . . j (447,6
Ritupe caur Rīgu un Ieriķiem . 488,8

Bez tam 26. un 27. lappusē, XIV. ta-
bele pie Kalētu stacijas nosaukuma jā-
ieraksta atzīme ,9)" un zem minētās
tabeles jāieraksta sekoša piezīme:

9)
^
Kalēti pārdod biļetes un pieņem

bagāžu tikai līdz visām Jelgavas-Liepājas
linijas stacijām, Rīgai pas. un Torņ-
kalnam.

20) 40. lappusē, G. tabelē, II. .«lejā
«Normālu (1435 mm) sliežu platuma"
zem Priekules stacijas nosaukuma jā-
ieraksta «Kaleti-Lietavas rob. — 4,0 klm".

21) XIV, kā ari 28. un 29. lappusē,
9. stacijas pec kārtas «Žultiņi" vietā
jāieraksta «Zuldiņi".

22) XI., kā ari 33. lappusē, XVIII. ta-
bele pie 5 stacijas pec kārtas, Mežotne,
operāciju apzīmējuma «pb* vietā jā-
ieraksta «V% bez tam pie stacijas no-
saukuma atzīme ,2)" nn zem minētās
tabeles piezīme «2)" jānostrīpo:

23) IX lappuse zem Braslas stacijas
nosaukuma, jāieraksta stacijas nosaukums
«Brenguļi" ar apzīmējumiem « p-I.-I5a « .
2. un 3. lappuse I. tabelē, starp staciju
nosaukumiem Valmiera un Strenči jā
ieraksta zem kaitas numura « 15-a" stacijas
nosaukums «Brenguļi" ar operāciju ap-
zīmējumu «p « un ar sekošiem attālumiem:
līdz Rīgai pas 128,8

« Rīgai preču 127,3
« Rīgai krasta 127,6
« Šķirotavai 136,5
„ Ieriķiem. ... .. .... 54,9
„ Valmierai . 7,8
» Valkai 38,4
» Vecgulbenei caur Ieriķiem . 160,1
„ Rītupei . . . v , ( 263,9
„ Rēzeknei I. . I . caur 326,0
, Rēzeknei II. . f M'J111 ;, j 329,1
« Zilupei . . . J Jaunlatgah ( 3845
» Rēzeknei II . 1 r 352,7
« Rēzeknei I . ( . _ 355,8
« Zilupei . . . f

caur Rlg» 408,1
„ Pļaviņām . . J 1240,8
„ Krustpilij . . ,257,8
„ Daugavp. I pas. 346,1
« Daugavp. I pr 347,1
« Daugavp. II . I R

348,6
„ Indrai. . . . ļ

&
ļ 415,2

„ Eglainei . . . 380,4
„ Zemgalei . . 370,5
„ Torņakalnam . ' 1131,5
„ Tukumam I . v \ ( 192,8
„ Tukumam II . ! caur Rīgu I 196,2

,, Stendei . . .| Zasulauku ) 239,2
„ Ventspilij . . J ( 304,5
» Jelgavai ... 1171,8
« Liepājai . . caur Rļ 358,8
« Meitenei. . . & ( 199,5
« Daudzevai . . J J 268,6
Iedalē «starpstaciju attālumi", jāno-

strīpo attālums starp Valmieru un
Strenčiem «20,2" un jāieraksta attālumi
starp Valmieru un Brenguļiem ,7,8" un
starp Brenguļiem un Strenčiem « 12,4*.

Bez tam tanī pašā tabelē pie Brenguļu
stacijas nosaukuma jāieraksta atzīme „4i"
un zem minētās tabeles jāieraksta sekošā
piezīme:

„4) Brenguļi pārdod biļetes tikai līdz
visām Rīgas pas.—Valkas linijas sta-
cijām".

24) 4. un 5. lappusē, II. tabelē pie
29. stacijas pēc kārtas, Žīguri, iespiestā
atzīme „3)* — jānostrīpo un zem mi-
nētās tabeles — 3) piezīmē jānostrīpo
« un Žīguri", ierakstot pēc Meļļiem ko-
mata vietā » un", tāpat ari 8. un 9. lap-
pusē IV. tabelē pie 29. stacijas pēc
kārtas, Žīguri, iespiestā atzīme «6)" —
jānostrīpo un zem minētās tabeles —
6) piezīmē jānostrīpo «un Žīguri".

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Eksploatacijas direktora vietā
K ļ a v i ņ š.

Finansu direktora vietas izpildītājs
J.Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paskaidrojumsmelioracijas

(zemes nosusināšanas) lietās.
Zemkopības departamenta zemju pār-

valdes kulturtechniskā nodaļa paziņo, ka
1925. g. sesonas darbu saraksta tiks uz-

ņemti tikai tie lūgumi, kuri būs iesūtīti
nodaļai ne vēlāk, kā līdz š. g. 15. mar-
tam, un aizrāda, ka kulturtechniskā no-
daļa izstrādā meliorācijas projektus tikai
valsts tiešā rīcībā esošām zemēm, bet
pārējām tikai tur, kur meliorācijas
darbi saistīti ar upju un strautu regulē-
šanu vai garāku novadu grāvju rakšanu
purvainos apgabalos ar mazu kritumu.

Darbu pieteikumi iesūtāmi kulturtech-
niskā nodaļā, Rīgā. Noliktavas ielā N° 1,
dz. 8, apmaksāti ar 80 sant. zīmogaodokli.
Lūgumrakstos jāuzrāda:

1) darbu vieta, uzdodot tuvāko dzelzs-
ceļa piestātni un pasta adresi,

2) darba izvešanas dalībnieku skaits,
uzdodot visu ieintresēto saimniecību
nosaukumus un jaunsaimniecību
numurus, un

3) pilnvarota persona, kurai jāpiesūta
nodaļas paziņojumi.

Izmeklēšanas darbus un novadkanal
projektus nodaļa izstrādā bez atlīdzība"
bet ieinteresētiem zemes īpašniekiem
jādod par brīvu pie izmeklēšanas darbiem
vajadzīgie strādnieki, šķūtis un technikin,
dzīvoklis.'*Aizrādām, ka nodaļa izstrādā projektu
tikai ncvadgrāvim.

Rakšanas darbu izvešanai ieinteresētiem
zemes īpašniekiem jāorganizē sabiedrība
vai jāapvienojas, noslēdzot savstarpēju
līgumu, To rakšanas izdevumu daļu, kaspēc meliorācijas projekta krīt uz nosusi-
nāšanā ieinteresētām, tieši valstij piede-
rošām zemēm, sedz zemkopības ministrija
Jaunsaimniecībām, iedalītām zemās ij.
dzenās vietās, kuras nav nosusināmas
bez garākiem, vairākas saimniecības aiz-
ķerošiem uovadgrāvjiem, zemkopības"
ministrija var izrakt novadgrāvju?, sadalot
izdevumus uz ieinteresētām saimniecībām
ua.pie saimniecību koroborēšanas pār-
vedot parādu uz zemes banku (Noteikumi
par galveniefn novadgrāvjiem uz piešķir-
tām va!sts fonda zemēm, publicēti «Vaid
Vēstn." 1923. g. 177. numurā). Vec-
saimniekus un^au koroborētas jaunsaim-
niecības zemkopības ministrija kreditēt
nevar; dēļ aizdevuma jāgriežas pie zemes
bankas.. Bez iepriekš sastādīta meliorā-
cijas projekta rakšanas darbi nav'izve-
dami un līdzekļi netiek atvēlēti. Pro-
jektus var sastādītari pie lauksaimnie-
ciskām organizācijām darbojošies kultur-
techniskie biroji.

Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis Briedis

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, sa-
vienību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu ministra š. g. 3. februāra lēmumu
Ir reģistrēti politiskās partijas «Kri-
stīgo zemnieku partija" papil-
dinātie statūti un programa.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. Vilde:

Darbvede A. Lukševitc.

Paziņojums
Rīga dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Darba min strijas sociālās apgādības

departaments paziņo, ka Dr. Dribba
pieņemts par rajona ārstu, dzīv. Sarkan-
daugava, Alekša ielā N° 11. Pieņemša-
nas stundas no pulksten 8 līdz 10 un
17 līdz 19.

Dr. Alma Kluc, dzīv. Daugavpils
iela M° 60, dz. 5. Pieņemšanas stundas
no pulkst. 18 līdz 19, izņemot sestdienas.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītāja vietā

J. Melbiks.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 196.

(2. turpinājums.)
12192. Millers, Jānis-Teodors Mār-

tiņa d., 42 g. vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīv. Rinuzos, Kapsēta ielā iis 3.
— Rīgas prefektūras 3. nod. 1925. g-
9. janv. raksts Ne 13525 (21-1-25), sod.
no pref. ar Ls 20 vai 5 dienām aresta.
— Paziņot pref. 3. nod.

12193. Minauski, Juoza, Lietavas pa-
valstnieks, (tuvāku ziņu nav). — Aiz-
putes apr. pridkšn. pal. 2. iec. 1924. g.
23. dec. raksts Ne 4664 (19-1-25), ienācis
pie lauku darbiem no Lietavas, bet
atpakaļ nav atgriezies. — Paziņot dzīves
vietu un uz kādu dokumentu pamata
uzturas.

12194. Madelis, Pranas, Lietuvas pa-
palstnieks (tuvāku ziņu nav). — Ai2"
putēs apriņķa priekšnieka palīga 2. iec
1924. g. 23. decembra raksts N° 4664
(19-1-25), ienācis pie lauku darbiem no
Lietuvas, bet atpakaļ nav atgriezies.

12195. Mikstovičs, Romualds Miķeļa
dēls, dzimis 1896. g. 23. jūlijā, piederīgs
pie Keidanu miesta, Kaunas guberņa. —
Iekšlietu ministrijas emigrantu un bēgļu
nodaļas 1925. g. 10. janvāra raksts
M? 129789 (16-1-25), 1925. g. 2. janvāri
patvarīgi atstājis valsts emigrantu uo
bēgļu etapu punktu, nelegāli pārnāci»
Krievijas-Latvijas robežu. — Nodot iekš-
lietu ministrijas emigrantu un bēgļa
nodaļas rīcībā.

12196. Misjunas, Helēna Jāņa m.,
katoļticīga, leitiete, strādniece, Latvijas
pavalstniece, 1924. g. augusta mēnesi
dzīvojusi Rīgā, Duntes ielā Ns 52-a,



a __ Rīgas 7. iecirkņa miertiesneša

fei e. 7. janvāra raksts M 15 (16-1-25),

sod.
* 10c. 262. p. p. — Paziņot ? dzīves

^ 1*2197 Naidus, Malka Haima m.,
^ov ' Latvijas pavalstu., Rīgas pils.,
^iete augusta mēnesī 1924. g.

dzīv.
tSLāčp lēša ielā X2 96, dz. 15. -

Es 7. iec. miert. 1925. g. 9. janvāra

raksts No 31 (2*125), apv. soda hk.

138 un 270. p. pam. — Paziņot dzīves
V16

12198- Niedra, Jānis Kriša dēls,
16 2 v., p ied. pie Talsu apr., _ Zantes
na2' aģ'r. dzīv. Tukuma apr., Petertales
aaug. 167 cm., mati tumši, bārda

«kūta starp uzacīm rēta. — Rīgas cen-
iralciet. pr-ka 1925. g. 12. janv. raksts

Nf« 582 (16-1 25), apv. apciet., kurš
1925. g- 1L janv. izbēdzis no ārējiem
darbiem Līvbērzē. — Apcietināt un iev.
centrālcietumā.

12199. Ozols, Pēteris Pētera d., dzim.
1855 g, PPie Bauskas apr,, Ieca-
vas pag., agrāk dzīv.- Rīgā, Ģertrūdes
ielā .Ns 89, dz 19. — Rīgas apgabal-
tiesas 1. kriminalnodaļas 195. g. 8. jan-

vāra raksts N» 1148 (16-1-25), apv. uz
sodu lik. 616. p. 1. d. 2. pkt. p. — Pie-
prasīt Ls 20 drošības naudas, līdz iemak-
sai viņu apcietināt.

12200. Orbitans, Antons Antona d.,
36 g. v., pied. un dzīves vieta Piedru-
ias pagastā — Daugavpils apriņķa priekš-
nieka lēmums X» 4252-111/ 1430, sodīts
administratīvā kārtāar Ls 20 vai 10 die-
nām aresta par parādīšanos dzērumā un
ar lēmumu Ns 4326/ III, sodīts, ar Ls 30
vai 10 di ēnām aresta (19-1-25). — Izpil-
dīt lēmumu un paziņot meklētājam.

(TEtpfflsk veL)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. TiientSls.

Darbvedis A. Z a ķ i s.

Iecelšanas.
Pavēle K5 212.

1925 g. 9. februārī.

Saskaņā ar pievemto budžetu un papildinot
sava 1924. g 18. jūnija rezolūciju uz dzelzsceļu
virsvaldes 7. jūnija iiņojuma N° 6538/VA ieceļu
par tiešās Latvijas-Krievij is-lgaunijas satiksmes
pārvaldes darbvedības sekretāru dzelzsceļu virs-
valdes vecāko seviSķa uzdevumu ierēdni Andreju
Bil Unu at algu pēc V. amata kategorijas,
skaitot no 1924. g. 1. jūnija.

Alga izmaksājama no speciālām šīm vajadzībām
paredzētām sumini.

Satiksmes ministrs J. Pauluks.
Dielzsceļu galvenais direktors A. R o d e

1 ' m _ \
Tiesu sludinājumi.

Tii palātas kronai-departaments
saskaņā ar savu 1924. g. 25. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 49, 453. p.
pamata apsūdzēto Lietavas pavalstnieku
apmēram 32 gadus vecu Kazimiru Ādama
dēlu Čibli.

Meklējamais beidzamā 1 ikā dzīvojis
Staro-Dvorišče ciema, Kuicuma pagastā,
Ilūkstes apriņķī.

Visām ies ādēm un personām, uz
kutam tas varētu attiekties, Tiesu palat s
Knminal-departaments uzdod Kazimira
Ādama d Čibļa atrašanas gadījumā
pēdējo ievietot apcietinājumā, ie.kaitot
liesu palātas rīcībā.

R"ga, 12. februārī 1925 g.
Kriminal-depart. priekšssēd. (paraksts).

_jl791 Sekretārs Zeidenbergs.

Valdības darbība

Ārkārtēja ministru kabineta sēde
1925. g 16 februāri.

Iepazinies ar strādnieku sporta savie-
nības un Latvju nacionālā kluba biedru
sadursmes apsiākjiem š. g. 15. februāri
Rīgā, ministru kabinets 16. februāra ār-
kārtējā sēdē pieņēmis sekošusatzinumus
un uzdevis attiecīgiem resoru vadītājiem
spert nepieciešamos sojus to realizēšanai:

1) lietu par A. Masaka nošaušanu no-
dot kara tiesai,

2) ierosināt Latvju nacionālā kluba un
' strādnieku sporta savienības slēg-

šanu un darbības apturēšanu,
3) revidēt izdotās ieroču atjaajas,
4) paātrināt republikas aizsardzības

likumprojekta izstrādāšanu.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Amerikas Savienoto valstu

saimnieciskais stāvoklis.
Sākot ar, pērnu rudeni Savienoto valstu

tirdzniecība un rūpniecība atrodas pastā-
vīgā uzlabošanās stāvoklī, kas
it sevišķi bija manāms pēc tam, kad pē-
dējie prezidenta vēlēšanu iznākumi kļuva
zināmi. Ieņemtais virziens turpinājies
ari š. g. janvāra mēnesī.

Sevišķi krīt svarā valsts patreizējais
finansielais stāvoklis. Kopš vairāk mē-
nešiem apstākļi naudas tirgū ārkārtīgi
labvēlīgi. Naudas tirgū ir daudzums
un kredits ir pieietams par samērā lētiem
procentiem, kaut gan ir zīmes, kas rāda,
ka rūpnieciskai darbībai pieņemoties,
kredits sadārdzināsies. Procenti par
īstermiņa aizdevumiem preču apgrozībai
un ražošanai ir pēdējā laikā pavairoju-
šies līdz 3,5°/o, un rūpnieciskas darbības
paplašināšanās pēdējos trijos mēnešos ir
izsaukusi stipru pieprasījumu pēc kredī-
tiem rūpnieciskiem un tirdznieciskiem
uzņēmumiem. Pēdējais apstākli*, kopā
ar plašos apmēros izvestu iekš- un ārze-
mes ilgtermiņa finansēšanas operācijām
(obligāciju veidā) ir bijis par iemeslu
procentu kāpšanai, kas, ņemot vērā pat-
reizējo veikalniecisko paplašināšanos,
bez šaubām turpinās savu gaitu ņemtā

.
Pērnā gada beidzamos sešos mēnešos

banku krediti izsniegti par vairāk kā
100,000.000 do'ariem un milzu sumas
izsniegtas kredīta veidā rūpnieciskiem un
tirdzniecisk'em uzņēmumiem š. g. janvāra

mēnesī. Savienotās valstis realizēto ār-
zemju aizdevumu suma 1924. gadā bija
2,5 reiz lielāka kā 1923. g., caur ko
1924. gads ir uzskatams kā rekorda
gads kopš 1916. gada. Vērtspapīru
tirgus stāvoklis ir arvien vēl labvēlīgs.
Kvotacijas listē ir nākušas klāt daudz
jaunas obligācijas, un liels skaits iekš-
un ārzemes uzņēmumu ir sekmīgi finan-
sēti. Akciju tirgū novērojama kāpoša
tendence. Tieši pēc prezidenta vēlēšanām
akcijas strauji cēlās un pirkšanas-pārdo-
šanas darījumi sasniedza rekorda skaitli,
pie kam bija dienas, kad New-York'as
fonda biržā pāri par 2.000000 akcijām
pārgāja roku rokās. Šis ir apmēram
trīskārtējs daudzums no akciju skaitļa,
kas laikmetā pirm? jaunajām prezidenta
vēlēšanām mēdza katru dienu pāriet
citās rokās. Šis panākums acīmredzot
stāv sakarā ar Daves projekta šķietamām
sekmēm.

Turpmākais svarīgais faktors Savienoto
valstu saimniecība ir pieprasījums pēc
precēm. Vispāri ņemot, cenas beidza-
mos mēnešos ir pastāvīgi cēlušās, kas
sevišķi sakāms par lauksa mniecības ra-
žojumiem, kuru cenu celšanās stāv sa-
karā ar vājiem labības piegādājumiem
pasaules tirgum. Tā piemēram, kvieši,
kas pērn maksāja apmēram $ 1.00 bu
šell, ir kāpuši līdz $ 2 05 un dažas ap-
rindas apgalvo, ka cenas vēl vairāk cel-
s es februāri. Neizstrādātas kokvilnas
eksports 1924. g. ir pārsniedzis 1923 g.
eksportu par apmēram 1,000,000 ballēm.
Rūpniecības optimistiskā nokrāsa ir at-
spoguļojusies pavairojošos pieprasījurros
pēc oglēm, koku un būvmateriāliem, kas
savukārt ir izsaukuši ražošanas paplaši-
nāšanos šinīs nozarēs. Būvdarblba pa-
vairojusies, ko liecina noslēgto kontraktu
skaits, kas pēdējā 1924. g. ceturksnī ir
lielāks nekā trijos iepriekšējos ceturkš-
ņos kopā.

Automobiļu rūpniecībā ir novērojams
zināms atslābums, ar ko sakarā cenas ir
gāršas uz_ lēju. Tērauda rūpniecība
attīstijuse pēdējos mēnešos plašāku dar-
bība, uziidot 35% no ražotspējas, ne-
skatoties uz to, ka taisni tanī sezonā
darbība parasti sašaurinās. Pēdējo sešu
mēnešu panākumi ir pārsteidzoši, ja
ņemam vērā, ka tērauda fabrikas strādāja
tikai 40-50°/o pilnu spēju apmēros
pērnā gada jūnijā un jūlijā. Pieaugošie
pieprasījumi bijuši par iemeslu cenu
kāpšanai uz ražojumiem stangu, plākšņu,
formu, stiepuļu un skārda veidā, kuri
iztaisa vairāk kā pusi no visa tērauda
tirgus.

Visā visuma valsts saimnieciskais stā-
voklis ir teicams un nākotnes izredzes
ir noteikti pamudinošas.

G. J. M e y er,
Amerikas tirdzniecības atašē.

KURS!

Rīgas biežā, 1925 gada 17. februāri.

Devīzei:
1 Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,72 — 24.84
100 Francijas fraaku . . . 26,90 — 27,45
100 Beļģijas franku.... 25,95 — 26,£0
100 Šveices franka .... 99,25 — 100,25
100 Itālijas liru . . . . . 21,15 — 21,č5
100 Zviedrijas kronu . , . 139,00 — 140,35
100 Norvēģijas kronu . . . 78,25 — 79,80
100 Dānijas kronu .... 91,35 — 93,20
100 Čechoslovaķljas krona . 15 20 — 15,60
100 Holandes tuldesu . . . 207,20 — 209,30
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku ... 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu. .... 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/e Valsts prem. aizņ. . . 98—100
6°/o Zemes bankas ķilu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas Komisijas

priekšsēdētājs Rob. Baitgailis.
Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r a.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Helzingforsā, 16. februārī.
Dr. Relanders . agrariešu par-
tijas n o v a d n i e cī ba s priekš-
nieks Vīborgā, ievēlēts par
Somijas valsts prezidentu.

Noba'sošana elektoru kolēģijā notika
pavisam trīs reizes. Pie otrās lielāko
balsu skaitu dabūja Somijas bankas
ģenerāldirektors Riti (Ryti), progresistu
partijas kandidāts — 104, Relanders
turpretim tikai 97. Bet trešo reizi,
kad pārējie kandidāti bija atkāpušies
un elektoriem nācās izšķirties par vienu
no divām personām — Riti vai Relan-
deri, — pēdējais dabūja 172 balsis,
Riti _— 109.

Pec Somijas satversmes jaunais prezi-
dents ievēlēts uz 6 gadiem un stāsies
amatā 1 martā.

Literatūra
Nedēļa. X° 7. 1925. g
Atpūta. J* 15. — 1925 g-

Redaktors: M. Arons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc likumu 1958. p,, ar
šo paziņo, ka 24. februārī 1925. g.,
tiinētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1923. g. _ 3. septerrhrī miruša
Gatartas pagastā, .Vecduka* mājas
ipašnieka Pētera Mstisa dēla Lazdi ņa
testamentu.

Rīgā, 12. februāri 1925. g. L H° 1736
Priekšsēd. v. A.B1 u m e n t a 1s.

21861 Sekretārs A. Kalve.

Sunākstes pag. tiesa,
Jēkabpils-apr, ar šo dara zināmu, ka
šis tiesas sēdē, 27. februāri š.g., pulkst
12 dienā, Suiakstes pag. namā, caur-
skatīs lietu par Marijas Alvines _ Jufam.
Leijiņ adopciju no laulātā pāra Kārļa
un Līzes Stikliņiem, dzīvojošiem sī
pag. .Aizupu" mājās.

Personas, kur m būtu šinī 'ietā kādi
iebildjmi, tiek uzaicinātas tādus pieteikt
šai pagasta liesai minētā dienā un stundā.

Sunākstē, 3. februārī 1925. g.
Priekšsēdētājs K. Lassmans.

21915 Darbvedis A. Liberts.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņe
tiesas izpildītājs

infoo, ka 23. februārī 1925. g., "nīkst*!)
12 dienā, Kigā, Marijas ielā N& 103,
pārdos Leiba S t e k 1o v a kustamo
mantu, sastāvošu no austuves fabrikas
mašinām un aužamām stellēm, un no-
vērtētu par Ls 5230.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz Vietas.

Rīgā, 14 februārī 1925. g.

21939 Tiesas izpild. J. Grinios.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Jēkaba Bernata (ari Berna) dēla
I v d r a s Jugumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no .Punduru" un
.Budencovas" atdalītā zemes gabala
zem nosaukuma „Rogan-Oka folvarks"
platība 65,21 desetīnas, atrodošos Dau-
gavpils apriņķa, Preiļu pagastā, no kuras
mantas viņam ir tiesība uz 27,95 dese-
tīnām, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, uzaicina visas personas, kurām
ir kādas liesibas uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu četru mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas . Valdības Vēstnesī*,
pretēja gadījuma nepieteiktās tie-
sības skaiiīsies par iznicinātām nn
lūdzējs var tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas ipašnieku bez kā-
diem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpili, 4 febr. 1925. g. Jft 1258
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecāk, notārs E. H e 11 v i c h s.
21095 Sekretārs P. Meijera.

liti] ii mm bliiiti
iiiiitm tiijuB.
1925. gada 3. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs-
18) Pārgrozījums ievedmuitas tarifā.
19) Likums par valsts papildu budžetu

19_24/25gadam.
20) Papildinājumi un pārgrozījumi li-

kumā par Latvijas izglītības iestādēm.
21) Pārgrozījums noteikumos par ne-

atmaksājamiem valsts pabalstiem
lauksaimniecības veicināšanai.

22) Papildinājums noteikumos par obli-
gatorisko _ skolu skolotāju darba
laika aprēķināšanu.

23) Noteikumļ par skolotāju un valsts
ierēdņu pārbaudījumu, mācības grā-
matu recensiju un skolotāju cenzē-
šanas komisiju locekļu atalgošanu.

24) Noteikumi par dzīvokļu piešķiršanu
valsts civilresoru darbiniekiem.

BlBas spgab itin» 8. iet. tiesu Izpildītai'
paziņo, ka 23. februāri 1925. g

^
pulksten

I dienā, Rīgā, Merķeļa iela Na 11,
dz. 5, pārdos Leiba Steklova ku-
stamo mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 14. februārī 1925. g.

21938 Tiesu izpild. J. Grinios.

ligai apgabaltiesas 8. iec. tiem Izpili*
paeiņo, ka 23. februārī 1925. g., pulkst.
2 dienā, Rīgā, Mariias ielā J* 103,

pārdos Leiba Steklova kustamo
mantu, sastāvošu no divām aužamām
stellēm firmas „Grosenhainer* un no-
vērtētu par Ls 2400.—.

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

Rīgā, 14. februārī 1925 g.

21940 Tiesu izpild. J. Grinios.

?īgas apgabali 6. iec. tiesu
izpildītājs

lazJno, ka 23.februārī 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgā, Kr. Barona iela J*13/15
pārdos otros torgos Ādolfa Joffes
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
faktūras, un novērtētu par Ls 390.

Izzināt jarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietai.

Rīgā, 13. februārī 1925. g.
21788 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

'Ilgas apĢsbaitiesas 3. iecirkņa
tiesu 'zoiltfltājs

paziņo, ka 23. februāri 1925. g., pulkst
11 diena, Rīgā, L.Maskavas iela tis 147,
pārdos otrā ūtrupē Viļā Vagara
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un ādas ģērētavas iekārtas, un no-
vērtētu par Ls 325—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pat
lošinas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. februārī '925. g.
21937 JTiesu izpild. J. G r i n te 1d s

Rīgas aogabalbesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 7. martā 1925. g., pulksten
10_ diena, Rīga, Lāčplēša ielā Ns 58,
pārdos Jāņa Z i b e i k o kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un ne-
vērtētu par Ls 390.

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

Rīgā, 14. februāri 1925. g.
21936 Tiesu izpild. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesu izpildītājs

oaziņo, ka 25. un 28. februārī, 7. un
'4. martā 1»25. g., pumsien 10 diena,
Rīgā, Melngalvju ielā Ns 4 un Jūlija ielā
fjs 2, Ilģuciemā, pārdos stiklu fabrikas
,ab. ,J. Behk" kustamo mantu, sa-
stāvošu no naudas skapjiem, kantora
iekārtas un vāģiem un novērtētu par
Ls 3360.

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 14. februārī 1925. g.
21935 Tiesu izpild. Vildans.

IZiODOlUM.
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas

sludinājumā .Valdības Vēstneša" 1925. g
30. janvāra Nš 23. Friča Preiss un Annas
Preiss laulības līguma lieta ieviesusies
kļūda: ir iespiestsFricis Friča dēls Preiss,
dzim. Levics noslēguši u. t._ t., kas ne-
pareizi, vajaga būt un jālasa: Fricis
F.iča dēls Preiss un Anna Jāņa meita
Preiss, dzim. Levics u. t t.

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
21885 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde 1925. gada
21. Iebruarī attaisīs un nolasīs 28. no-
vembrī 1919 g. miruša Jēkabi Miķeļad
Gulbis testamentu.

Jelgavā, 10. februārī 1925. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

21893 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. ļik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde 1925. gada
21. februārī attaisīs_ un nolasīs 24. de-
cembrī 1924. gada mirušas Kristapa
Kārļa d. R u d z i t a testamentu.

Jelgavā, 9. febr. 1925. g. L. Nš 1180/55
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

21894 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas 8. iec. miertiesn.,
pamatodamies uz civ. ties. kārt. 1956.—
1960. p. p. ar šo paziņo, ka 27. februāri
š g., pulkst. 1 dienā, atklāta tiesas sēde,
Rīgā, Andreja Pumpura iela *6 l, no-

lasīs 21. janvāri 1920. g. miruša Vladi-

mira Aleksandra d. Osipova testa-
mentu.

Rīgā, 11. feb uatī 1925. g. J* 257.

21917 Miertiesnesis (paraksts).

*iaas apgabalt. 3. civilnodaļ»,
"skaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
min£-pazi 9°' ka 2i- februārī 1925. g.,
nm. - n °daļas atklātā tiesas sēde
Lieif* 1924. g 22. novembrī mirušā
Jana P- a8astā, .SubačV mājas īpašnieka

"9a Jāņa d. Stuburbula testamentu.
R,8š, 11. februārī 1925. g. L. Ns 2238

21jki Pr'ekšsēd. v. A V e i d n e r s.
^Sekretārs A. K a I v e.

•'flas apgabaltiesas 3. civilnod.,
"skaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
"P paziņo, ka 24. februārī 1925. g.,
™«as nodaļas atklātā tiesas sēdē«wims un nolasīs 1924. g. 27. aprilī^jrsa Ozolu pagastā, .Bokaldtra*
™alas īpašnieka Jēkaba Māiča dēla
Daumaņ a testamentu.

R,gā. 10. februārī 1925. g. L. J* 1834/25
2Priekšsēd. v. A. Veidners.
-^i___ Sekretārs A. K a 1ve.

«igas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
»r.so paziņo, ka 24. februārī 1925. g.
"lietas nodaļas atklātā tiesas sēdē at-taisīs un nolasīs 1924. g. 6. martā mirušāJaunpils pagastā, .Pielenos' saimniekaJ ^a Jēkaba d. Z a k s a testamentu.

Rīgā, 10. februārī 1925. g. L. X» 2028
Priekšsēd. v. A. Veidners.

iiHL Sekretārs A. Kalve.



Ota Iestāžu sludlnfijuml.

MiillHiiseartaiiiti
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 21. februārī 1925. g., pulkst. 15 dienā,
Rīga, Kurmanova iela Nš 10, dz. 13,

pārdos ualrfiKsolīšanā
Zamueļa Rapoporta kustamo mantu,
novērtētu par Ls 323 un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, deļ viņa 1923. g.
ienākuma un proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 16. februārī 1925. g.
21927 Piedzinējs (paraksts).

Rīgai kara apr. priekšnieks izsludin."
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ns 10784/4591-ž, izdotu-
20. jūlija 1922.' g. no Daugavpils kara
apr. priekšniekauz Afanasija Kondratija
dēla Petiova vardu. 21930

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latv. pasi ar Nš 1282, izd. 10. novem.
1921. g. no Salonajas pag. valdes uz
Aleksandra Aleksandra d. Šendel v., kā
pieteiktu par nozaudētu. 20762

Ventspils apr. pr-ka pal. 2._iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu karakl.
apl., izd. no Ventspils kafa apr. pr-ka
1921. g. 1. septembrī ar Nš 513 uz Jāņa
Jāņa d. Bārdiņ v. 20633

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv
iekšz. pasi, izd. no viņa 1920._ g.
11. maijā ar Nš 167 uz Fridriķa Jāņa
d. Višker v. 20635

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu karakl. apl., izd. no Ventspils
kafa apriņķa priekšnieka 1921. g. 1. jūlijā
ar Nš 258 uz Friča Kārļa d. Kenigs-
valda _y. 2'634

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latv. pasi ar Ns 1442, izd. 12. janvārī
1923. g. no Ilūkstes apr. pr-ka pal.
1. iec. uz Antona Maļina v., kā pie-
teiktu oar nozaudētu. 20763

Aizputes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu aplie-
cību, izd. no Zidiku pag. valdes (Lie-
tuvā) ar Ns 555447 uz Lietuvas pavalstn.
Izaka Arona d. Šneidera v. 2( 619

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederigu nozaudēto iekšz. pasi,
izd. no Jēkabpils pils. pol. pr-ka
13. martā 1920. g. ar Ns 121 uz Efreima
Abeļa d. Veinrebe v. 20747

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekošus

rakstisku toirgus
19. februārī 1925._ g. uz papi, zaļu,

biļešu (kartons) apmērs 50X70 cm biez.
0,8 mm pēc parauga — 14000 kgr.,
uz segām, gultas, vilnas 100 gab. pēc
parauga un spilveni spalvu — 50 gab.
pec parauga; uz svinu lietņos techn.
noteik. — 50 ton., vara, lietņos pēc
techn. noteik. 50 ton., alvu, lietņos pēc
techn. noteik. 10 ton., antimonu, lietņos
pēc techn. noteik. 8 ton., cinku, lietņos
pec techn. noteik. 15 ton. — 23. februārī
1925. g. uz lakām, dažādām pēc sa-

raksta _ un noteikumiem 2080 kgr., uz
spuldzēm elektr. pēc saraksta 6000 gab ,
uz fosforvafu, ar 13—15°/o fosfora saturu
500 kg, uz ferromanganu, ar 70—80°/o
mangāna saturu 500 kg, uz silīciju ferro-
silicium) ar 40—50°/o saturu 750 kg.

rakstiskas konkurences
26. februārī 1925. g. uz 2_cilindra7/9

P. S. bencina motora drezinam ar mo-
toriem, vēlams „Simplex" mod.34 A
2 gab. pr. 1524 mm krievu ceļa'pl. un
1 gab. pr. normai 1435 mm. ceļa pl.;
2 cilindra 7/9 P. S. bencina motoriem
pr. drezinam 3 gab. _ 23. februārī
1925. g. uz skābekli, pec techn. noteik.
10000 kb. mtr. — Torgu un konkurenču
sakums pulksten 10 no rīta. Torgu un
konkurenču dalībniekiem jāiemaksā dro-
šības nauda 10°/o no piedāvājamās
sumas. Tuvākas ziņas izsniedz dzelzs-
ceļu virsvalde istabā Nš 122a, no
pulksten 12—14, 1

Tiks pārdots rakstiskos
t o rg os

19. februārī 1925. g. 2 grupas vecu
burtu, I. grupa 568,25 kg, II. grupa
735 kg. Iemaksājamā drošības nauda
Ls 750. — 23. februārī 1925. g. 8 vecas
lokomotīves un 1 lokomotīves katls. —
Iemaksājamā drošības nauda 20°/o no
taksētās vērtības. — Torgu sākums
pulksten 10 no rīta. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzsceļu virsvaldē istabā
Ns 122a, no pulksten 12—14. 21014

Dzelzsceļu virsvalde
pārdod

i aita aiiBiē
19. febr. 1925. g sekošus priekšmetus:

Oāzes motori 2 gab., zeķītes gāzes
lampām 12 gab, alons pulverī 1100 kg,
skārda iesaiņojums-dzelzs lūžņi 2657 kg,
mucas koka, darvas 647 gab., svina
miniufris 656,5 kg, rūgtais angļu sāls
11,15 kg, kažoki (kažociņi, veci nede-
rīgi) 20,476 kg, teceles 2 gab., siena
preses koka 2 gab, kubli, ūdens ozola
& augst. izjaukti 2 gab., skritulis, koka,
vecs 1 gab., ratu priekšdaļa ar 2 tir. uz
atsper. 1 gab^, auklas, virves un tauvas
(virve, kaņepāju veca) 60,608 kg, drāts
lāpsta ar koka kātu 1 gab., lupatas,
nātnas (dzensiksnas austas) 3 kg, atkri-'
tumu lējuma skaidas 106,064 kg, zābaki
dažādi 100 pāri, kāršamie vilnas 14 pāri,
kažoki, (kažociņi, veci) 4 gab. 9 kg,
šnofu spolītes 26 gab, vāciņi priekš
elementiem 94 gab, stikla trūbiņas daž.
4 gab, stikla trūbiņas daž. 32 gab.,
aizsargi, biškopjiem 780 gab., adatas
pr. adāmmašīnām 14 gab., kafijas sudma-
liņas 3 gab, magnēzija 184 kg, ūdens-
mērījamie stikli dažādu izmēru 3174 gab.

Tuvākas ziņas par ūtrupes noteiku-
miem un materiāliem izsniedz dzelzsceļu
galv. mater. noliktavā Marijas ielā Ns2.
Turpat ari apskatāmi min priekšmeti.

Ūtrupes sākums pulksten 10 rītā.
1 21015

Reņģes pag. tiesa,
pamatojoties uz savu 7. febtuaja š. g
lēmumu,

pārdos enlrāRsolīSanS
2 marta š g, pulksten 10 rīta, Reņģe
pag.. Lekužu māja. nelaiķa Jāņa un Lates
Vilks mantību, par labi bariņiem ka:
1 zrgu, 1 govi, aitas, cūkas, vistas, bites,
lauksaimniecības darba rīkus, aizjūgus,
mēbeles un t. t.

Reņģes pag. tiesā, 7. febr 1925. g.Nš 38.
Priekšsēdētājs R. Polis

21916 3 Darbvedis Pūpols.

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Nš 7267, uz Alfonsa Kalniņa
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izslu-
dināta par nederīgu. 21928

^M^UiMMM. *" i ' — ^^^"^^~'^**^*"

Jtaņa būvniecības pārvalde

pārdos atklātā vaināksolīšanā
26 februārī 1925. g., pulksten 1, Rīgas grupas noliktava — Citadele Nš 24 kara-
spēkam nevajadzīgus un nederīgus materiālus un priekšmetus, ka dažādus
instrumentus mēbeles, elektriskos piederumus, ratus, velosipēdus, svarus, katlus u.t.t.

Priekšmeti apskatāmi darbdienas no 9 līdz 15 Rīgas grupas noliktavā
un vairāsolīšanas noteikumi uzzināmi Rīgas grupas kancleja pie darbveža
Citadelē Ns 24. 21922

Jūrniecības departaments 21331
izdos 25 martā 1925. g., pīkst. 12 diena slēgtā, sacensība 6 elektriski darbināmu
celtņu uzstādīšanu Rīgas Eksportostas noliktavā Ns 8. — Tuvākus paskaidr
izsniedz katru darba dienu techniska daļa, Valdemāra iela N? la, no pīkst. 10—12.

Vijciemu virsmežniecība
-J »* 1.5 ;*«nlĀ 3. marta 1925. g. Vijciema pag. valdes telpās

QH HDlll IZSfllB oēlo lauztus koKas ;čcctlmastalta
1. iec. mežniecībā pavisam 69 vienības, vērtībā no Ls 3.— līdz Ls 825.—,

kopvērtībā Ls 6575.—;
II. iec. mežniecībā pavisam 21 vienība, vērtībā no Ls 13.— līdz Ls 782.—,

kopvērtībā Ls 3156.—.
Izsole sāksies pulksten 12 diena. Pie izsoles pielaidīs personas, kufas ie-

maksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10 °/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Vijciemā, Meža skolā, c. Strenčiem.
21924 2 Vijciema virsmežniecība.

Dēkabmiesfa virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 16. martā 1925. g., Jēkab-

pilī, Salas pagasta valdes telpās,

augošu mežu pēc platības:
Jēkabmiesta novadā, Kazu iecirkņa mežniecībā 2., 3. un 5. apgaitās, pa-

visam 21 vienību, vērtība no Ls 20.— līdz Ls 1861.—.

Numurētie koki nav cērtami.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kufas ie-

maksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības .noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec savism ieskatiem.

Tuvākās ziņas virsmežniecībā. 21923 Jēkabmlesta virsmežniecība.

Rendas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

2. marta 1925. g., Rendas pagasta valdes telpas,

sausus kritušus un vēja lauztus kokus pēc cejmu
skaita

1) II. iecirkņa mežniecības Rendas novadā, pavisam 40 vienības, vērtībā no Ls 117.—
līdz Ls 1543.—

2) III. iecirkņa mežniecības, Aizabavas novada, pavisam 4 vienib'as, vērtībā no
Ls. 583.— līdz Ls 884.—

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10 °/o drošības

naudasno .ievērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina lidz 10°/o nepilnas
nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur s;v tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas z'ņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņa.
21774 Ppndas vtrsmpSrnlprīha.

Rīgas pilsētas savstarpējā kredītbiedrība
SSJT kārtēju pilnu saauld

sestdien, 28 februārī 1925. g, pulksten _ 4 pēcpusdienas, Kalpaka br.lvarā Ns 2,
Latvijas rupn. un amatn. savienības telpas.

Dienas kārt īb a: 1) Sapulces darbinieku vēlēšanas. 2) Gada pārskata
nolasīšana, revidentu ziņojumi un gada pārskata pieņemšana par 1924. gadu.
3) Budžets uz_ 1925 gadu. 4) Valdes ziņojumi un priekšlikumi. 5) Biedru priekš-
likumi. 6) Velēšanas. 7) Protokols nolasīšana un pieņemšana VALDE.

Piezīme: Ja pirmā sapulce nenoliktu dēļ statūtos paredzēto biedru
skaita nesanākšanas, tad otra pilna sapulce notiks svētdien, 15. martā 1925. g.,
pulksten 10 rīta, tanīs pašās telpās ar augšminēto dienas kārtību, neskatoties uz
?an-kušo biedru skaitu. 21S32

TītiRīgas mmmMiiita A Rigā.
laipni lūdz kredītbiedrības biedrus piektdien, 13. martā 1925. g, pulksten 2 dienā,,
kredītbiedrības telpās, Kaļķu iela Nš 18, uz

kirtēiu pilnu biedru $apy!ci.
Dienas kārtība:

1) 1924. g. pārskata apstiprināšana un peļņas sadalīšana.
2) Dažādi priekšlikumi.
3) 3 valdes locekļu, 4 padomes locekļu un kaididatu vēlēšanas.

Gadījumā, ja pilna sapulce pēc statūtu § 9, nevarētu notikt 13. martā š. g.,
tad piektdien, 27. martā 1925. g., tanīs pašas telpās, pulksten 6 vakarā, notiks

otra kārtēja pilna biedru sapulce,
to pašu jautājumu iztirzāšanai, kufa katrā ziņā skaitīsies par pilntiesīgu.

Iz biedtības statūtiem: § 9. Gadījumā, ja uz vispārēju sapulci sanāk mazāk,
ka puse biediu, sapulce tiek pārcelta uz citu laiku.

§ 11. Katrs biedrības _ biedrs bauda tikai vienu bal.-i un uz pilnvaru
pamata — ne vsirak par divām liekam balsīm.

Piezīme: Pilnvaras tiek pielaistas vēstulveidīgas, pie kam trīs
dienas priekš kārtējas pilaas sapulces par to jāziņo biedribas valdei.

21921 Valde.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecību ar Ns 8254, izdotu
20. jūnija 1922. g. no Rīgas kafa a>\
priekšnieka uz leitn. Ernesta Jāņi dīla
Jirgensona vārdu. 2i929

Melrēnu pagasta gaidei
(caur Lubānu), vajadzīgs

labi iestrādājies

darbveža pailgs.
Personas, kufas veļas šovietu ieņemt,

var pieteikties pagasta valdē līdz 26. fe-
bruārim 1925. g, vai personīgi pie
pagasta valdes 26. februārī 1925. g.,
pulksten 10 rita, iesniedzot dokumentus
par izglītību un iepriekšējo nodirbošanos.

Alga pec vienošanās. Brīvs dzīvoklis,
apkurināšana un apgaismošana. 2
21812 Priekšsēd. v. (paraksts).

Izlabojums.
Rīgas polic 1 iec. priekšn eks
paziņo, ka .Vaid. Vēstn." Nš 35, izslu-
dinžta ūtrupe pie M. Jakobsona,
maza Klosterbaznicas ielā Ns 1, notiks
nevis 18. februārī š. g., bet gai

2 martā š. g.
21826 Priekšnieks (paraksts).

Paziņojams.
ViilaHja; laiftaimoltiB m\4itm\il

„Zelta Lats"-
sludinājumā, ievietotā .Vaid. Vēstnesī'
NŠ37, ieviesusies kļūda, kādēļ ,28. febr.*
vietā jālasa „7. marti'. Pārējais teksts
ir pareizs. 21934

V. L. K. A. S. .Zelta Lats" dibinātāji.

Rīgas un aiA mājkalpotāju atsevišķās slimo \ķ
pagaidu valde un vēlēšanu komisija sava š. g. 4. februāra sēdē konstatē'līdz 4. februārim pīkst. 16, t. i. sarakstu iesniegšanas izbeigšanās termiņam ii.'-"
tikai viens kandidātu saraksts ar 60 kandidātiem un ta ka nekādassūdzība-saraksta iesniegšanas pag. valdei nav ienākušas, — nolēma: as pēc

uz stāt § 95 piezīmes pamata skaitīt par ievēlētiem pilnvarniekiem
saraksta pirmās 30 personas: P«c

1. Zommer, Jānis sētnieks Terbatas ielā Nš 15/17
2. Missiņ, Ādolfs . Brīvības ielā Ns 35.
3. Evald, Otto . Turpat
4. Lejiņ, Andrejs pārvaldnieks Vilandes iela Nš 7.
5. Teremins, Nikolajs sētnieks Kr. Barona ielā Nš 76
6. Vāne, Kārlis . Terbatas iela Nš 50.
7. Ritens, Eduards . Stabu iela Nš 19.
8. Kronbergs, Richards pārvaldnieks Cēsu ielā Nš 32.
9. Krūmiņ, Jānis sētnieks Terbatas iela Nš 1/3.

10. Jansons, Kristaps , Dzimsvu iela I* 76.
11. Auzenbergs, Augusts pārvaldnieks Brīvības bulv. Ns 2/4.
12. Stauer, Jūle sētniece Stabu ielaNs 49
13: Stūris, Mārtiņš pārvaldnieks Marijas ielā Nš 55.
14. Rozenbild, Jānis . Kr. Barona ielā Nš 36.
15. Pekks, Andrejs . Brīvības ielā Ns 182.
16. Irbe, Andrejs sētnieks Meža iela Ns 4.
17. Strēlnieks, Jānis pārvaldnieks L. Smilšuielā Nš 29.
18. Jirgenson, Emma šveicars Stabu iela Ns_ 19.
19. Ozols, Jēkabs pārvaldnieks Antonijas iela Nš 16 a.
20. Eglit, Heinrichs sētnieks Ausekļa iela_ Ns 6.
21. Zālberg, Fricis . Terbatas iela Ns 23 25.
22. Bittners, Arturs pārvaldnieks Lauku ielā Ns 3.
23. Verners, Heinrichs . Ganu ielā Ns 6.
24. Bērziņš, Oskars „ Daugavpils ielā Ns 33/35
25. Ozoliņš, Ernests . Dārtas iela Ns 10.
26. Smiltnieks, Jānis sētnieks L. _ Smilšu iela Nš 27/29.
27. Ģrinberp, Elizabete . Rūpniecības iela Ns la.
28. Āboliņ, Eduards . Elizabetes ielā Ns 101.
29. Pakalniek, Arvids pārvaldnieks Bruņinieku ielā Ns 123.
30. Kaijgar, Vilis . Matīsa ielā Nš 20.

un viņu vietniekiem pārējās 30 personas:
31. Līcis, Augusts sētnieks Marijas ielā Ns 10.
32. Aleks, Ēvalds » Marijas ielaNs 83/85.
33. Dobrovič, Elizabete . Karlines iela Ns 15.
34. Viihelmson, Kārlis . Avotu iela Ns 56.
35. Tcš, Vilis . L. Maskavas Ielā Ns 161.
36. Vārnas, Jozefs . Brīvības iela Nš 7.
37. Vaļeckis, Kārlis .' Zaķu iela Ns 1.
38. Goba, Juris » Petersalas iela Ns 7.
39. Lubur, Peters , Aspazijas bulv. Ns 2.
40. Zīle, Juris . Valdemāra Jēla Nš 67 b.
41. Meija, Mārtiņš . Marijas iela Ns 8
42. Gailit, Kristine . Kr. Barona ielā Nš 20/22
43. Krasts, Ernests „ Marstaļu ielā Nš 8.
44. Ronis, Kristaps sētnieks Valdemāra iela Nš69a.
45. Frišfelds, Kārlis pārvaldnieks Marijas iela Ns 82/84.
46. Līcis, Jānis sētnieks Marijas iela Nš 16.
47. Osit, Kristaps . Marijas jēla Nš 10.
48. Arājs, Jānis . Valdemāra iela Ns 33.
49. Vītoliņ, Anete » Matīsa ielā Ns 67.
50. Mirams, Fricis „ M. Altonovas iela Ns 3.
51. Jumburgs, Andrejs . PIkv. Brieža iela Nš 7.
52. Vitenbergs, Augusts . PIkv. Brieža iela Ns 7.
53. Kaufeldt, Zelma „ ' Raiņa bulv. Ns 2.
54. Vadeiša, Michsils .. Marijas iela Nš 39.
55. Zuravļeva, Avdokija , Stabu ielā Ns 79.
56. Gruntē, Jānis » Kalncema jēlā Nš 2a.
57. Aks, Gustavs , Marijas iela Ns 55.
58. Hazenfuss, Georgs . Alberta iela Ns 3.
59. Zalts, Arturs . Daugavpils iela Ns 41.
60. Vinters, Jānis „ Ganību dambi Ns 15.

Rīgā, 11. februārī 1925. g. 2i9i9 Pagaidu valde.

Latvijas tirgotāju banka
sasauc 25. martā š. g., pulksten 4 pēc
pusdienas, Rīgā, 1. Smilšu iela N& 7,
bankas telpās

vispārējo

Kfirfiju sapulci
ar sekošo dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas

2) Pārskats par bankas darbību 1924. g.
ar valdes un reviz. komisijas zinojtim

3) Peļņas sadalīšana.
4) Budžets par 1925. g.
5) Valdes un padomes locekļu velēšanas.
6) Dažādi jautājumi.

Ja augšā minētā sapulcē nebūtu repre-
zentēts stattitos paredzētais akciju skaits,
tad otra vispār, sapulce notiks 9. apfļ»
š. g, pulksten 4 pec pusdienas, tajas-
pašās telpās, viņa skaitīsies pilntiesīgi

pie jebkufa reprezentēta akciju skaita.

2i920 VALD&

Bauskas latviešu
krāj-aizdevu kase

uzaicina šīs kases biedrus ierasties «•
februārī 1925. g., pulksten 2 dienā, kases
telpas uz biedru

gada sapulci
Dienas kartība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. g «" revl'

zijas komisijas ziņojums..
3) Budžets 1925. g.
4) Kredita noteikšana kases aizņēmu-

miem.
5) Nama būves jautājums. «
6) Viena direktora vēlēšana _(st. 21- %r

7) Viena padomes locekļa _ velēšana.
8) Reyizijas komisijas vēlēšana.

Ja minētā dienā nesanāks statūtos no-

teiktais biedru skaits, tad _ otraun gm

biedru sapulce tiks noturēta 8. martas-g
pulksten 2 dienā „Centratvie_ snicas" &*
Bauskā, ar to pašu dienas kārtību.
21918 VALDE

^

,. Nacionālais teatrs.
Otrdien, 17. februārī, pulksten 5 ?•!"

kafa vīr izrāde: 1(j«t
t.tv.i 'MērtitOs' l™

Trešdien, 18. februārī, pulksten 7/»***
Lilijas Stengel viesu izrāde
,.JittmtfHju dāma-
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