
Valsts Prezidenta pavēle.

Rīkojums par .Strādnieku Sporta Sa-
vienības" un .Nacionāla Kluba"
slēgšanu.

Rīkojums skolu priekšniekiem un taut-
skolu inspektoriem.

Takse par lopu ganīšanu valsts mežos
1925. gadā.

Valsts aizsargāmo pieminekļu saraksts.

Valsts tipogrāfijas ziņojums
Pedejā laika novērots, ka, neskatoties uz vairākkārtējiem paskaidrojumiem

par to, ka sludinājumi .Valdības Vēstnesi" par nozaudētiem dokumentiem
jāsamaksā pirms viņu iespiešanas (piesūtot attiecīgo sumu pa pastu vai iemaksājot
to vietējās valsts bankas nodaļā uz tipogrāfijas tekošā rēķina Ns 832), daudz iestādes
un amatu personas to bieži neievēro, caur ko rodas velta sarakstīšanās naudas
piedzīšanas dēļ un valstij lieki zaudējumi maksājumu vēlas saņemšanas labad. —
Maksa par nozaudētu dokumentu izsludināšanu ir nolikta bu sant. no katras
personas, neskatoties uz to, cik dokumentu katru reizi nozaudēts, kādēļ nav grūti
pašam sludinātājam aprēķināt, kāda suma jāiesūta bez sevišķas pieprasīšanas un
rēķina sūtīšanas.

Lai to novērstu uz priekšu, Valsts tipogrāfija vēl reiz ziņo, ka sākot ar š. g.
1. maitu .Valdības Vēstnesī" tiks uzņemti tikai tie minētās kategorijas sludinājumi,

kuri bus iepriekš samaksāti, visi citi paliks neievēroti.
Reizē ar šo tipogrāfija ziņo, ka viņai jānoraida ari katra sarakstīšanās ar

iestādēm par atsevišķu sludinājumu iespiešanas laiku (kad un kādā .Valdības
Vēstneša" numurā), jo atbildēt visiem tiem tūkstošiem sludinātāju, kuri iesūta
sludinājumus, tipogrāfijai nav pa spēkam, nav ari viņas pienākums, jo visas
iestādes saņem .Valdības Vēstnesi" kā obligatoriski abonenti un tādēļ nav grūti
pašiem sekot sludinājumu iespiešanai. .Valdības Vēstnesis" tiek piesūtīts nevien
saņemšanai, bet ari lasīšanai.

valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
eksterņu pārbaudījumu lietā.

Skolu virsvalde paziņo vispārīgai zinā-
šana) , ka eksterņu pārbaudījumi pilna
vidusskolas kursa apmērā notiks š. g.
augusta mēneša sākumā, par ko virsvalde
savā laikā publicēs .Valdības Vēstnesī"
un citos laikrakstos.

Skolu virsvalde.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 196.

(3. turpinājums.) *)

12201. Przibilovski, Rufins Vladislava
dēls, dzim. 1891. g., bij. Krievijas pa-
valstnieks, agrāk dzīvojis Rīgā, Kurma-
nova ielā Ns 6 a, dz. 16 — Rīgas pilsē-
tas policijas 7. iec. priekšnieka 1924. g.
17. decembra raksts Ns 42538(389-24-XI),

patvarīgi atstājis savu dzīves vietu, kā
nolikts zem policijas uzraudzības ar Rīgas
11. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša 1924.g.
20. novembra rakstu Ns 2662. — Paziņot
dzīves vietu.

12202. Prokofjevs, ari Prokovski, Jē-
kabs (saukts .Čoska") Aleksandra dēls,
dzim. 1895. g. 3. jūlijā, Sveiciema pag,
kurpnieks, lāse izdota 1922. g. 15. jū-
nijā no Rīgas prefektūras Ns 208349. —
Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr. 1. iec. iz-

meklēšanas tiesneša 1924. g. 31. decem-
bra raksts Ns 2670 (16-1-25), apv. uzscd.
Iik. 51., 591. p II. d. un 51., 440. un
448. p.p — Apcietināt, ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā.

12203. Pluč, Pēters Jēkaba d, dzim.
1890. g., Latvijas pavalstu., agrāk dzīv
Rīgā, Maskavas ielā N° 25a, dz 2. —
Rīgas 12. iec. miertiesneša 1925. g
7. janv. raksts Ns 3 (339-24-XI), apv. uz
sod. Iik. 574. p. 2. d. p. — Paziņot
meklētājam.

12204. Rudzlts, Jānis Pētera d,
dzim 1903. g. 22. nov, pied. pie Dikļu
pag., Valmieras apr., pēd. dzīves vieta
Rīgā, Tulas ielā Ns 21/23, dz 6 -
Rīgas apgabaltiesas 7. iec izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 29. dec. raksts Ns 2662
(207-24-X), apv. uz sod. Iik. 102 p.
l.d. p. — Ievietot centrālcietumā, ieskai-
tot meklētāja rīcībā.

12205. Rusbergs, Viktors Mārtiņa d.,
dzim. 1903. g. 18. jul., pied. pie Koku
pag, Valmieras apr., agr. dzīv. Rīgā,
Ģertrūdes ielā Ns 67, dz. 3. — Liepājas
1. iec. miertiesneša 1924. g. 20. dec.
raksts Ns 424 (8-1-25), apv. uz sod. Iik.
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu,
kā ari nopratināt viņu par to, kur tagad
atrodas viņa biedns Augusts Paula d.
Galdiņš, 21. g. vecs, pied. pie Valten-
bergas pagasta.

12206. Romašenko, Nikolajs Grigorija
dē's, 19 g. vecs, pied. pie Ludzas apr.,
Posinas pag, agrāk dzīv. Dubov.ku
sādžā, Posinps pagastā. — Ludzas apr.
4. iec. miertiesneša 1924. g. 11. nov.
raksts Ns 3433 (212-24 X), apv. pēc sod.
Iik. 581. p. 1. d. — Atrašanas gadījumā
pieprasīt ķīlas vai galvojumu Ls lt!0,-
apmēra bet neiemakslšanas gadījumā
apcietināt un ievietot Ludzas cietuma,
par ko paziņot meklētājam.

12207. Sproģis, Žanis Kristapa dēls,
23 g. vecs, latvietis, luterticīgs, pied. pie
Jelgavas aor, Zaļenieku pag, 1924. g.
oksobra mēnesi dzīv. Tukuma apr., An-
nenieku pag., „Dekšņu" mājās. — Do-
beles iec. miertiesneša 1925. g. 5. janv.
raksts Ns 26 (422-23-VII), apv. sod. Iik.
262. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

12208. Zaškins, Aleksejs Mārtiņa d.,
36 g. vecs, agrāk dzīv. Raskino sādžā,
Posicas pag, pied. pie Ludzas apr.,
Posinas pagasta — Ludzas apr. 4. iec.
miertiesneša 1°24. g. 11. novembra raksts
Ns 3432 (522-24-XI), .apv. pēc sod. Iik
581. p. — Ņemt parakstu par dzīves
vietas nemainīšanu līdz lietas galīgai
iztiesāšanai, par ko paziņot meklētājam.

12209. Smirnovs, Gavrils Jegora d,,
dzim. 1869. g. 10 februāri, pied. pie
Rīgas pilsētas, agrāk dzīv. Rīgā, Jēkab-
pils ielā JMs 1, pareizticīgo priesteris. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
priekšnieka 1925. g. 16. janvārī (17-1-25),
apv. pederastijā. — Apcie inšt.

12210 Zariņ, Elza Jēkaoa m., 26 g.
veca, pied. pie R'gas, bez noteiktas dzī-
ves vietas — Rīgas pilsētas 3. iecirkņa
miertiesneša 1924 g 24. deembra raksts
Ns 1439 (360-21-X), apv. sod Iik 528. p.—
Paziņot dzīves vietu.

12211. Sūnits, Ernsts Jāņa d., 40 g.
vecs, pied pie Puiķeles pag, Valmieras
apr., bez noteiktas dzīves vietas. — Rīgas
prefektūras 3. nod. 1925. g. 9. janv.
raksts Ns 71 (22-1-25), izvairās notiesās.
— Aizturēt un piesūtīt pref 3. nod.

12212. Sperliņš, Kristaps Jāņa d.,
dzim 1879. g., Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīzes vieta Jelgavā, Lējēju ielā Ks 41.
— Jelgavas apr. priekšu 1925. g. 5. janv.
raksts JSTs 7831/1 (19-1-25), sod admini-
stratīvā kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

(Turvnuk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieka
GTifeatāls.

Darbvedis A. Zaķis.
*) Skaties .Valdības Vēstneša* 38. numurā.
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgām rindiņām 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 vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — , 20 .

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei.

1925. gada 18. februārī
Nr. 386.

Ieceļu ģenerāli Andreju A u z ā n u
par Kara ministrijas padomes pastāvīgo
locekli.
Pamats: L. R. S. 42. p. un 1920. g.

13. VIII. not. 4. p.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Prefektiem,apriņķu priekšniekiem

un dzelzsceļu policijas
priekšniekam.

Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas
administratīvās nodaļas š. g. 18. februāra
lēmumu par « Strādnieku Sporta Savienī-
bas" un tās nodaļu, kā ari Nacionālā
Kluba un tā nodaļu darbības apturē-
šanu līdz lietas galīgai izlemšanai tiesā,
uzdodu nekavējoties pārtraukt minēto
organizāciju un viņu nodaļu darbību.

Minētām organizācijām aizliegts no-
turēt sapulces, pārvaldes orgānu sēdes,
izdot periodiskus vai neperiodiskus iz-
devumus, vai ari citādā kārtā turpināt
darbību; viņu biedriem aizliegts nēsāt
attiecīgas krūšu vai cepuru nozīmes vai
ari formas apģērbu.

Rīgā, 1925. g. 18. februārī. Ns 5323.

Iekšlietu ministrs L a im i ņ š.
Administratīvā departamenta

direktorsŠlosbergs.

Apstiprinu
1925. g. 13. februāri.
Zemkopības ministrs

H. Celmiņš.
i a ks e

par lopu ganīšanu valsts mežos
1925. gadā,

skaitot par veselu sezonu.

1. šķ. II. šķ. III šķ.
Lopu sugas ganib. ganīb. ganīb.

_ Ls Ls Ls

Par zirgu ganīšanu . 3,— 2 — 1—
? govju , . 3 _ 2- 1 —
" aitu , . 2- 1, ,50

Pie kam šī gada pievaislojumu atļautsganīt par brīvu. Kazu ganīšana mežaaizhegta. 6

Mežu departamenta direktors
K. Melderis.

Mežsaimniecības daļas vadītājs
K. Freimanis.

, Rīkojums
skoiu priekšniekiem un tautskolu

inspektoriem.
mār f5lzsce3u virsvalde ziņo, ka dažu
nieke 'estāžu vaditāJ> . izdodami skol-
Par n aplieciDas biļešu saņemšanai
aDl(v?K emiDātu roaksu, neparaksta šis
soieriZar roku > bet uzliek uz tām

""šSy?,Kak8tu (facsimile)
ooieiif Kar"ba runā pretī pastāvošiem
rāda vi

6111' kādēJ skolu virsvalde aiz-
lem skolu priekšniekiem un taut-

skolu inspektoriem, ka minētās aplie-
cības jāparaksta skolu atbildīgajiem
vadītājiem un paraksti jāapliecina ar
skolu zīmogiem. Visas ar spiedoga pa-
rakstiem izdotās apliecības turpmāk
skaitās par nederīgām un dzelzsceļu
staciju kasēs vairs nepieņems.

Rīgā, 1925. g. 13 februāri. NsA-120.
Skolu virsvaldes vicedirektors

P.Zālīts.
Virsvaldes sekretārs V. VI g arts.

Rīkojums.
Pamatojoties uz pieminekļu aizsardzl

bas likumu galīgi ierakstīti valsts aiz-
sargāmo pieminekļu sarakstā sekošie
pieminekļi: .

Ns 30. Valkas apriņķi, Alūksnes pil-
sētas valdes pārziņā atrodošās ordeņa
pilsdrupas ar piederīgo apkārtni un šis
pils tilta atliekas Alūksnes ezerā.

Ns 31. Valkas apriņķī, Alūksnes mui-
žas parkā atrodošies un zemkopības
departamenta pārziņā stāvošie agrākās
Alūksnes muižas empirstila vārti un
empirstila tilts.

Ks 32. Valkas apriņķī, Alūksnes mui-
žas parkā atrodošies un Alūksnes pil-
sētas valdes pārziņā stāvošie sekosi ob-
jekti : 1) mauzoleums, 2) apaļaisskārda
paviljons, 3) Aleksandra paviljons, 4) ga-
niņu paviljons, 5) putnu paviljons,
6) obelisks, 7)kolona, 8) fontāns, 9) tris-
stūrlgie akmens pamati, 10) akmens sols,
11) vāze uz akmens pamata.

Ns33. Valkas apriņķī,Alūksnes,Tempļa
kalnā" atrodošais un mežu departamenta
pārziņā stāvošais granita templis.

Ns 34. Valkas apriņķi, Alūksnē atro-
došais mežu departamenta pārziņā stā-
vošais pilskalns «Tempļu kalns" līdz ar
piederīgo apkārtni.

Ns 35. Rīgas apriņķī, Siguldas pagastā
atrodošās un zemkopības departamenta
pārziņā stāvosīs ordeņa pilsdrupas līdz
ar piederīgo apkārtni.

Ns 36. Rēzeknes pilsētā atrodošās un
šis pilsētas pašvaldībai piederošās ^ ordeņa
pilsdrupas līdz ar piederīgo apkārtni.

JSTs 37. Daugavpils apriņķī, Krustpils
pagastā apm. I/» km no Kūku stacijas
valsts meža gabalā „MF" atrodošais un
mežu departamenta pārziņā stāvošais
pilskalns līdz ar piederīgo apkārtni.

Ns 38. Ventspils apriņķī, Popes pa-

gastā pie Kāganu mājām, ceļmalā atro-
došais «Ģertrūdes akmens".

Ns 39. Ventspils apriņķi, Popes virs-
mežniecības robežās, mežsarga Meln-
auša apgaitā Ns 133 uz Popes un Dun-
dagas pagastu robežas atrodošies d vi
senlaiku robežakmeni.

Ns 40. Ventspils jipriņķī, Dundagas
virsmežniecības robežās,mežsarga Akmeņ-
kalna apgaitā atrodošais .Dižakmens".

Ns 41. Aizputes apriņķī, Dunalkas pa-
gastā, Daidru muižas jaunsaimniecībā at-
rodošais un Klāvam Gotharda d. Ģinte-
ram piešķirtais pilskalns, t. s. «Elku
kalns" līdz ar piedeiīgo apkārtni.

Ns 42. Aizputes apriņķī, Kalvenes
mu žas jaunsaimniecībā Ns 9 F atrodo-
šais un Jānim Spāģim piešķirtais pils-
kalns līdz ar piederīgo apkārtni. (Pēc
plāna)

Ns 43. Bauskas apriņķi, Rurdales pa-
gastā atrodošās un no zemkopības depar-
tamenta Latvijas kara invalidu savienībai
iznomātā Rundāles pils.

Ns 44. Kuldīgas apriņķi, Padures mež-
niecības robežās, pie Tīgves muižas at-
rodošais pilskalns līdz ar piederīgo ap-
kārtni.

Ns 45. Kuldīgas apriņķi, Padures
muižas mežā atrodošies un mežu depar-
tamenta pārziņā stāvošie vecie kapi, kup
līdz šim tika izmantoti kā grants bedres.

Ns 46. Valmieras apriņķī, Augstrozes
pagastā, Vecmuižas māju robežās at-
rodošās un zemkopības departamenta
pārziņā stāvošās biskapa pilsdrupas līdz
ar piederīgo apkārtni.

Rīgā, 1925. g. 17. februāri. Ns 325.

Valsts konservators un pieminekļu
valdes priekšsēdētājs Fr. Ozoliņš.

Sekretāra vietas izpildītājs P. Baško.



Iekšlietu ministra runa.
Saeimas sēdē 17. februārī iekšlietu

ministrs A. L a i m i ņ š, atbildēdams uz
iesniegto pieprasījumu par pagājušas
svētdienas notikumiem Rīgā, deva sekošu
paskaidrojumu:

«Augsti godātie Saeimas locekļu kungi
Man ir tas gods valdības uzdevuma dot
atbildi un paskaidrojumus uz šodien
iesniegto interpelaciju. Svētdienas no-
tikumu gaita pēc līdz šim ievāktām
ziņām ir bijusi sekoša Sākot

^
ar ap-

mēram pulksten 12 dienā uz visām ielām
notiek plašos apmēros vēlēšanu uz-
saukumu izplatīšana, pie kam daudzās
vietās pie uzsaukumu izdalīšanas no-
vēroti jauni cilvēki ar strādnieku sporta
avienibas nozīmēm pie cepurēm. Laika

starp pulksten 12 un 3 starp uzsaukumu
izplatītājiem vienā otrā vietā izceļas sa-
dursmes vārdos, bet nopietna rakstura
šīm sadursmēm vēl nav, izņemot gadī-
jumu uz Martas un Kr. Barona ielas
stūra apmēram pulksten 3, kur cietis sa-

dursmē viens velosipedist Motmilfers.
Ap pulksten 3 pēc pusdienas viens no
jaunākiem kārtībniekiem, stāvēdams uz
sava posteņa, novēroja, ka uz Kr. Barona
un Ģertrūdes ielas stūra notiek ļaužu
diūzmēšanās. Ierodoties tur, viņš atrod
6 līdz 7 jaunus cilvēkus pie vēlēšanu
uzsaukumu izdalīšanas par labu 4. un
7. listei, bet pie šo listu izplatīšanas ap
viņiem vairāk cilvēku, starp kupem atkal
bijuši ar strādnieku sporta savienības
nozīmēm pie cepurēm. Starp minētām
personām notikušas vārdu apmaiņas.
Ar otra policijas kārtībnieka pa-
līdzību, kujš piesteidzies no iecirkņa
uz šo vietu, viņiem abiem iz-
dodss pūli izklīdināt. Pēc apmēram
neilga laika no nacionālā kluba telpām
iznāk apmēram 30 personas un nostājas
uz Martas un Kr. Barona ielas stūra.
Tanī pat laikā no otras puses no Matīsa
un Kr. Barona ielas puses atnākuši ap-
mēram 50 līdz 70 cilvēku ar strādnieku

sporta savienības nozīmēm pie cepurēm,
kur satikušies uz Martas ielas stūra ar
tām 30 personām, iznākušām no
nacionālā kluba, telpām. Ir uzsākuši
aizkārt vieus otru ar vārdiem un no-
gājuši garām minētai Maita? ielai. Per-
sonām ar strīdnieku sporta savienības
nozīmēm minētās personas sāka sekot,
tās personas, kuras iznākušas no
nac.onalā kluba telpām. To redzēdami,
trīs no policijas kārtībniekiem iet līdz
starp abām organizācijām, lai novērstu
varbūtējas sadursmes. Personas ar strād-
nieku sporta savienības nozīmēm no-
griežas pa Matīsa ielu uz 4. policijas
iecirkni, kur viņas tālāk novēro ši
iecirkņa policisti. Nonākuši pie SSS
telpām, Matīsa ielā 11/13, tie apstājas uz
trotuāra rindās. Otrā ielas pusē pa-
mazām sapulcējas gājēji, starp tiem ari
daži no nacionālā kluba locekļiem, pie
kam atkal izceļas savstarpēja vārdu ap-
maiņa. Kārtībnieks, baidīdamies, ka neiz-
ceļas sadursme, sāk publiku izklīdināt, bet
tai brīdī SSS biedri kliegdami ar nūjām,
spieķiem metas Matisa ielai pāri un uz-
brūk stāvošiem otrā pusē. Te metas
bēgt pa Matisa un Tērbatas ielām. Dažus
bēgošos uzbrucējiem izdodas panākt, pie
kam vienu, Jēkabu Priedi, 18 gadu vecu,
nosit gar zemi, sadauza ar nūju galvu
un ar nszi vai tamlīdzīgu priekšmetu
ievaino kaklu. Cietušo nogādāja uz pil-
sētas slimnicu, kur izdara pārsiešanu.
Tie 3 kārtībnieki, kuri pavadīja personas
ar SSS nozīmēm līdz Matisa ielai, at-
griezdamies atpakaļ uz Kr. Barona un
Martas un Ģertrūdes ielas stūrim, redz
uz Ģertrūdes un Kr Barona ielas stūra
atkal nelielu pūli, kuru izklīdina. Poli-
cijas kārtībniekam pēc pūļa izklīdināša-
nas pieteicas kāds Pēters Raupe un uz-
rāda 2 personas no SSS — Hermani
Brikšu un Leonidu Kochanovskv, kā vē-
lāk noskaidrojas, un pateica, ka tie viņu
piekāvuši. Minētam Raupem galvā tie-
šām redzami smagi ievainojumi. Pēc
pūļa izklīdināšanas zemē atrasts viens
koka spieķis, kādu parasti nēsā SSS
biedri un ' viens dzelzs atsperu ierocis
sišanai Minē ās trīs personas aizt r,
aizved uz iecirkni un sastāda par tām
protokoli un pēc tam palaiž vaļā. Uz
posteņa pilikušais kārtību eks redz, ka
no nacionālā kluba telpām iznāk uz ielu
vairāk personas. Tai pašā laikā pa Kr.
Barona ielu no Matisa ielas nāk atkal
vairākas personas ar SSS nozīmēm. Kā
noskaidrots, tie ir tie, kas iznākuši
no Mati a ielas SSS te'pām, kuri
iepriekš bija stāvējuši sarindoti uz tro-
tuāra un piedalījušies sadursmē. Pēc
sadursmes viņi iegājuši telpās, palikuši

tur apmēram 5 līdz 10 minūtes un pec

tam nākuši laukā pa Matīsa ielu un no-
gājuši uz Kr. Barona ielu. Sīs personas
ar strādnieku sporta savienības nozīmēm
kārtībnieks pavadījis līdz Ģetrudes ielas
stūrim, kur tsm ziņots par notikušo
šaušanu uz Tērbatas un Martas iela,»
stūra, uz kurieni ari kārtībnieks nekavē-
joši steidzies. Kas notiek uz Tērbatas
un Martas ielas stūra šai laikā, pec po-
licijas kārtībnieka ziņojuma un aculieci-
nieku nostāstiem, pa Tērbatas ielu ,no
Iekšrīgas puses tuvojas Martas ielai grupa
ar strādnieku sporta savienības nozīmēm.
Tanī pat laikā uz Maitas ielas uz tro-
tuāra stāv apmēram 5 līdz 6 personas,
no kup vidus atskan 3 šāvieni uz k!āt
pienākušiem strādnieku sporta savienības
biedriem vai ari personām ar strādnieku

sporta savienības nozīmēm. Tas notiek
apmēram dažas minūtes pēc 4. Ar vienu
no šāvieniem nāvīgi . ievainots piere
viens no strādnieku sporta savienības
biedriem Masaks. Par notikušo nekavē-
joši policijas kārtībnieks ziņo uz iecirkni,
no turienes pilsētas prefektam, politiskās
un kriminalpārvaldes priekšniekam, iz-
meklēšanas riesnesim, prokuroram un
citām amata personām. Šaušanas vietā
aizturētas divas personas: kāds Polis,
par kuru klātesošie strādnieku sporta
savienīoas biedri izteikušies, ka Polis
pēc šaušanasbēdzis, un otrs — Lorbergs,
kuru daži no strādnieku sporta savieuī-
bas biedriem uzzīmēja par šāvēju Pēc
aculiecinieku izteicieniem daži no tās

grupas, no kuras šauts, iegājusi nacionālā
kluba telpās. Sakarā ar to prefekts,
kurš ieradās notikuma vietā apmēram
15 līdz 20 minūtes pēc notikuma, deva
nekavējoties rīkojamu ielenkt nacionālā
kluba telpas, lai tai gadījumā, ja būtu
tur noziedznieks noslēpies, no turienes
neizbēgtu. Pēc politiskās pārvaldes un
kriminālpolicijas priekšnieka ierašanāsuz
viņu lēmuma pamata notiek esošo per-
sonu kratīšana, lai atrastu nozieguma
izdalītāju, un pēc sevišķi svarīgu lietu
izmeklēsanas_ tiesneša ierašanās, kurš
ierodoties pārņem lietas izmeklēšanu
savās rokās, tiek uz viņa lēmuma
pamata izdarīta ari nacionālā kluba
telpu kratīšana Pie kratīšanas atrasti
vairāk revolveri un ari viena kara
šautene Visiem tiem, pie kuriem
atrasti šie ieroči, ir konstatētas ieroču
atļaujas, izdotas apmēram 1924. gada
pavasarī un vasarā. (Sauciens pa kreisi
«Ari kara šautenei?") Ja. Izsauktais
ieroču speciālists konstatē,ka no diviem,
no atrast.em revolveriem ir nesen šauts

rīkojusies kārtībnieku tā'ākā priekšnie-
cība, t. i. vai no tās puses ir bijuši
vLos padljumos pietiekoši stingra no-
teikta un ātra ricība. Šos datus pašlaik
ievāc. Ja tomēr visu nevarēja novērst
sadursmes, tad tas ir tādēļ, ka policijas
kārtībnieku skaits tādiem ' gadījumiem
nav pilnīgi pietiekošs. Jāņem vērā,
ka svētdien, dienā un vakarā ir pie-
teikti policijai _ apmēram 118 dažādi
iziīkojumi, velēšanu sapulces u. t. t.
kups bijajabut klāt policijas p'iekšstāv-
jiem. Visas sapulcēs pat nevarēja izsūtīt
vajadzīgos priekšstāvjus. Bez tam se-
višķi jau iepriekš aizrādīts policijai pie-
griezt lielāku vērību vēlētāju sapulcēm,
lai nenotiktu sapulču traucējumi vai citi
pārkāpumu Tādēļ ari vienā otrā gadī-
jumā vairāki kārtībnieki tikuši norīkoti
kārtības uzturēšanai sapulcēs. Policijas
kārtībnieki izturējušies visos gadījumos
pilnīgi objektīvi. Vienā vietā kārtībnieki
glāba nacionālā kluba biedrus no SSS
biedriem, ja tie uzbrūk; otrā gadījumā
atkal pretēji policija glāba no uzbruku-
miem SSS biedrus. Ja slepkavības vietā
nebija policijas kārtībnieka pašā slepka-
vības momentā, tad tādēļ, ka policijas
kārtībnieks, kas atradās šinī rajonā paš-
laik bija nodarbināts ar citu uzdevumu:
viņam bij jāved uz iecirkni daži no aiz-
turētiem. Tāda ir notikumu gaita No
valdības puses, no attiecīgo iestāžu puses
ir sperti visi soļi, kādus tai bija iespējams
spert, izlietoti visi līdzekļi, kādi ir viņas
rīcībā, lai nepielaistu tālākās nekārtības,
lai likvidētu ta"s, kas pašlaik notikušas
un lai atrastu vainīgos šinī noziegumā.
Va'dība nosoda uz to visstingrāko šādus
notikumus, atzīst, ka tie apdraud kārtību
un. drošību valstī un tādēļ nekādā ziņā
tie nav pielaižami, bet apkarojami ar
visiem viņas rīcībā esošiem līdzekļiem
Tādēļ valdība jau otrā dienā pēc no-
tikumiem ir pieņēmusi zināmus lēmumus,
lai jau iepriekš varētu novērst tādus
gadījumus. Pirmais lēmums ir tāds, ka
valdība atzīst, ka organizāciju — strād-
nieku sporta savienība un nacionālais
klubs darbības turpināšana ir nepie-
laižama, ievērojot tos gadījumus,
kādi nākuši priekšā šo abu organizāciju
darbībā. Lai gan šis organizācijas ir
uzstādījušas sev par mērķiem latvju kul-
tūras attīstīšanu un izplatīšanu, sporta
attīstīšanu tin izplatīšanu, tad tomēr šo
organizāciju darbība nav bijusi tāda, kas
saskanētu ar šem stttufos paredzētiem
mērķiem, bet viņas zināmā mērā militāri
organizētā veidā ir stādījušas sev par
uzdevumu panākt zināmas šķiras vai par-
tijas ideju un iekaltas virskundzību par
citām pretējām šķirām, idejām vai mā-
cībām un centušai panākt šos mērķus ar
pretinieka fizisku iespaidošanu un iebai-
dīšanu, kādam nolūkam tikuši lietoti da-
žādi nekultureli pretlikumīgi līdzekļi, kā
tas sevišķi spilgti ir bijis redzams svēt-
dienas notikumos. Izpildot šo val-
dības lēmumu in saskaņā ar likuma
par biedrībām 6. pantu, esmu nosūtījis
apgabaltiesai lūgumu-ierosinājumu slēgt
šīs organizācijas un līdz tiesas lēmumam
apturēt viņu darbību; 2) valdība atzīst,
ka ši lieta par izdarīto slepkavību ir tik

Tāpat ari konstatē, ka ir šauts no re-
volvera, kurš atrasts pie notikuma vietā
aizturētā Lorberga. Pēc aizturēto kluba
locekļu izkratīšanas tiek nogādāti
kriminālpolicijas pārvaldē nopratinā-
šanai. Izmeklēšana turpinās, un tiesa
noskaidros, vai un cik lielā mērā aiztu-
rētās personas ir vainojamas nozieguma
izdarīšanā. Bez šiem notikumiem ir
bijuši ari citi kārtības trau:ējumi, Tā
ap pulksten 7

^
vakarā 6. policijas iecirkni

ieradušās divas personas: kāds Jānis
Spilve 20 gadus vecs un Eduards
Briedis 21 gadus vecs un ziņoja, ka
nāk no sociāldemokrātiskās strādnieku
partijas sasauktās_ sapulces, kur viņus
piekāvuši ar nūjām strādnieku sporta
savienības biedri, it kā par to, ka
viņi nav pirkuši viņiem piedāvātās no-
zīmes no sociāldemokrātiem un fašistiem
Policists, kas komandēts kārtības uztu-
rēšanai uz to sapulci, stāstīja, ka novē
rojis troksni un redzējis, ka notiek sa-
dursme, bet šī sadursme ir novērsta no

svarīga ka te būtu piemērojams likums
par dažu noziedzīgu nodarījumu pasti-
prinātu apkarošanu. Izpildot šo lē-
mumu saziņā ar tieslietu ministri, šī
lieta par slepkavību nodota kara
tiesas iztiesāšanā, pēc kara laika liku-
miem ; 3) tālāk valdība atzīst, ka
ir revidējama ieroču atļauju izdo-
šana, neizdodot atļaujas tādām personām,
kurus ieročus varētu izlietot savu līdz-
pilsoņu dzīvības apdraudēšanai, pie tam
anulējot izdotās apliecības, ja tādas būtu
izdotas. Turpmāk apliecības tiks izdotas
tikai tādām personām, kurām ieroču turē-
šana ir nepieciešama, skatoties no viņu ie-
ņemtā stāvokļa, vai nu tas būtu ierēdnis,
vai cita kāda privāta persona. Beidzot
valdība atrod, ka tie lidzekļi, kuji ir
viņas rīcībā saskaņā ar pastāvošiem li-
kumiem, dažādu noziedzību apkarošanai
ir nepietiekoši. Ar viņu palīdzību nav
iespējams novērst visas tās nekārtības,
kādas parādījušās beidzamā laikā m
tikai pagāju?ā svētdienā, bet ari jau
iepriekš. Tāpēc valdība ari stājusies
p i e sevišķa likuma izstrādāšanas, kurā
tūtu paredzēti lielāki sodi par dažādiem
noziegumiem un kurš dotu attiecīgām
iestādēm un personām lielāku administra-
tīvo varu. Tāda ir svētdienas not kurnu

pašiem apmeklētājiem tādā kārtā, ka šis
divas personas no kluba telpām izraidī-
tas. No policijas tiek izdarīta izziņa,
viena daļa izziņas ir jau i;darīta un tiek
nopratināti visi tie aculiecinieki, kas pie
dalījušies šinī sadursmē un lietai tiek
dots likumā_ paredzētais virziens. Kā re-
dzams no ta, ko man bija tas gods šeit
sniegt, sadursmes sākušās pie vēlēšanu
uzsaukuma izplatīšanas. Izdarot kratī-
šanu nacionāla klubā pie dažiem kluba
biedriem atrastas litografētas zīmītes
ar Pones parakstu, kurās tas usaicina
kluba biedrus pulksten 2 d enā sapul-
cēties kluba telpās. Uzdevums — vēlē-
šanu aģitācija. Tas pats uzdevums, kā
tas noskaidrots, ir bijis ari dots SSS
biedriem. Kā rīkojusies šinīs gadījumos
policija? Par to ir ievākti pietiekoši
dati, kuri liecina, ka visi policijas kār-
tībnieki uz posteņiem ir bijuši savās
vietas, kaitīgi izpildījuši savus uzde-
vumus. Kritiskos brīžos un vietās stei-
gušies klāt kārtībnieki no citām vietām.
Vel galīgi nav noskaidrots jautājums, kā

gaita un tādi ir tie soļi, kurus valdība

spērusi līdz šim un kādus nodomājusi
spert ari nākotnē.

Rīga.
Latvju-Lietuvju vienība,

Lietavas neatkarības 7 gadu svētkos no-
sūtījusi Lietavas valsts prezidentam se-
košu apsveicinājuma telegramu :

«Sveicinām Lietavu viņas neatkarības
7 gadu svētkos, novēlēdami drīzumā
galīgi izbeigt visas nesaprašanās Lie-
tavas un Latvijas starpā, un sasniegt
abu valstu nākotnes nodrošināšanu ar
Lietavas un Latvijas apvienību."

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgam slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi uo 1925.g. 8. līdz 15. febru-
ārim Rīgas pilsētas statistiskā valde pēc
ārstu paziņojumiem:

?VaiSlimības nosaukums. ~ a~-

^&
Tvphus abdom .... Vēdera tila . . 4
Typhes esanth .... Izsitumu tita . —
Pebris rectmens . . . Atgulās drudzis —
Pēteris interni .... Purva drudzi* . —
Variols et varioicis . . Bakas .... —
Morbtilt .... Masata» ... 7
Scarlating . . . Šarlaka ... 49
Tussis coavntsiva . . . Garais klepus . 10
DiphthcKMa . . Difterita ... 11
IniluencacuasPncumoHia lafluenca . . . —
Cholera sslttics . Āzijas koliera. —
Dvsentefia Asins aēiga . . —
Parotitis epMemica . . Ģīmja aatukiuns

(Mums) . . 41
Eivsipeles Roze .... 1
Lepra Spitālība ... —
Paratvphas . . —
Vulvo-Vaginiti» gonorrhaiea —
Meningiiis cetebrosņiKalis epidcmfca . . —
Trachoms . —
Anfhras . . .
Lvssa ... —

Pensijas kara invalidiem
izmaksās sākot no 19. februāra pēc uz-
vārdiem alfabēta kārtībā:

A, B, C, D un E — 19. febr.
F, G. H, I un J — 20. „
K, L, M, NunO- 21. ,
P, R, Z, S un St. — 23 ,
Š, T, U un V — 24. „

Karā cietušo ģimenēm pensijas izmak-
sās sākot no 25. februāra pēc uzvārdiem
alfabēta kārtībā:

A, B. C, D, E un F — 25. febr.
G, H, I, J un K — 26. ,
L, M, N, O un P — 27. ,
R, S, Z, U, V un T — 28. i
Pilsētas valdes loceklis (paraksts).

Nodaļas sekretārs J. B r e m s.
Invalidu nozares darbvedis

A. Kampars.

Paziņojums

par vaislas erzeju izlasi Rīga.
Pamatojoties uz likumu par vaislas

ērzeļu izlasi (.Valdības Vēstn." 1924 g.
285. numura) un zemkopības departa-
menta š. g. 6. februāra rakstu Ns 743,
Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo visiem
Rīgas pilsētas 3-gadīgo un vecāku ērzeļu
īpašniekiem, ka zemkop bas ministrija
izdarīs vaislas zirgu izlasi Rīgā, pie
pilsētas lopu kautuves, kur jāsaved zirgu
izlases materiāls pēc sekošas kārtības:

28. februārī pulksten 9 — 1., 2., 3.
un 4. policijas iecirkņiem;

2. martā pulksten 9 — 5., 6, 7. un 8.
policijas iecirkņiem;

3. martā pulksten 9 — 9., 10., 11. «"»
12. policijas iecirkņiem.

Neiztrūkstoši jāsaved ērzeļi: 1) kas
ierakstīti I. un II. šķirā, 2) kas vēl nav
rādīti izlases komisijām.

Iepriekšējās izlasēs III. šķirā (brāķī)
ierakstītie ērzeļi uz apskatīšanu nav
vairs jāved.

Uz apskatīšanu neiztrūkstoši jāsaved
minētie 3 gadus vecie un vecāki ērzeļi,
kaut viņi piederētu valdības iestādērū;
karaspēka daļām, biedrībām, kā &ri
valsts vaislas punktu ērzeļi.

Ērzeļu īpašniekiem jāņem līdzi attie-
cīgi atestāti vai apliecības par _ ērzeļu
sugu un izcelšanos, ja tādi ir, tāpat jā-
paziņo ērzeļa dzimšanas gads, aplecināto
ķēvju skaits un cik no viņa ir kumeļu.

Bez ērzeļiem uz apskatīšanu var lab-
prātīgi vest ari labākās vaislas ķēves , ja
viņu īpašnieki tās vēlētos ievest cilts-
grāmatā. Šinī gadījumā ķēvju īpaš-
niekiem jāņem līdzi ciltssaraksti ar attie-



ziņām par viņu priekštečiem,
Sanu un cik bijis no ķēves kumeļu.

p erzeļu neatvešanu vainīgos sodīs

Ļ valdības ziņojumu neizpildīšanu.
P3

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

Tiesu sludinājumi.
Rigis apgibalt 4. civilnodaļa
oz iik par ļaut. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 11. februārī 1925 g.,
Lemines Salomes Jāņa itl Janson,
dzim. Vait, prasības lieta pret Jāni
Kriša d. J a n s o n u, par laulības šķir-
šanuaizmuguriski nosprieda: šķi t laulību,
kas noslēgta 26. decembrī 1910. g.
starp prasītāju Leontini SalomiJaņa m.
Janson, dzim. Vait un atbildētāju Jāni
Kriša d. Jansonu, [iešķirot prasīgajai
turpmāk viņas pirmslaulības uz ārdu
,Vait\

Ja atbildētājs civ. proc. Iik. 728., 731.
un 748 p. p- paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumigā s eka.

Rīgā, 14. febr. 1925. g. Ns 431261/516
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

21890 Sekretāra v. Stūre.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 19. jūlijā Arona Jūdeja Leibad.
Sulmaņa privattestaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Chasjai Freidai Chaima m.
?Sulmanei, Morducham (Markam) —
Ziskundam Arona d. Šulmanim, Chanai
Arona m Slobodai, Rivkai Arona m.
Jachlinai, Merai Arona m. Kaganei, Ro-
dilal, Jechevedai un Michlai Arona m. m.
inlmanēm ar apgabaltiesas 1924

^
gada

12. decembra lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniecei Chasjai Freidai
Chaima m. Šulmanei.

Daugavpili, 1925. g. 3. februārī.
Lieta Ns 1098a/1924. g.

Priekšsēdētaja biedrs J. Krūmiņš.
1™ Sekretārs J. Kangurs.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Iz mūsu ģenerālkonsula Londonā

nedēļas ziņojuma Nr. 6.
Kuģniecībā fraktēs nedaudz uzlabo-

jušās. To ved sakarā ar labības pār-
vadāšanu, sevišķi no Austrālijas uz
Eiropu. Latvijas kuģi viscaur rosīgi
darbojas.

Produktu tirgū sevišķi lieli sviesta
pievedumi no kolonijām. Cenas uzturas
stingras. Vācija vēl arvienu ir svarīga
noņēmēja Dānijas sviestam, tādēļ tā
cenas ari Anglijā augstas Sviesta pie-
vedumi Londonā no Latvijas tik niecīgi,
ka Latvijas sviests jau ilgāku laiku vairs
ne kotējas šejienes produktu biržā. Gal-
venā Latvijas prece 1 ondonā patlaban ir
speķis no Rīgas un Liepājas. Tam par
labu importieri ved sekmīgu reklāmu
angļu presē.

Cenas cēlušās: cukurs, kafija,
apelsini, citroni, plūmes, kvieši, kukurūza,
zirņi, makaroni, sviests, speķis, terpentīns.
Kritušās: tēja, kakao, āboli, sīpoli,
tomāti, banāni, Holandes siers un
Amerikas cūku tauki.

Eduards Blriņš,
Latvijas ģenerālkonsuls un
Charge d'Affaires ad interim

Londonā.

Māksla.
Milš paldies visiem tiem, kas mani

ifflriecinaja teātra darbā ar savu iera-
-Vnos manā jubilejas izrāde, ka_ ari par
daudzajiem sirsnīgajiem s. eicinajumiem

"balVām* Ludmila Špilberg.

Nacionālais teatrs._ Ceturtdien, 19. fe-

bruāri pulksten 5 pec pusdienas, skol-
nieku 'izrādē Šekspira traģēdija „Jūlijs
JeZars". Piektdien, 20. februārī,

oirmo reizi izrādīs Annas B r i g a -
va e r ja'ino komēdiju , S i e v u _k a r_i

Belcebulu" jaunā inscenējuma.
Izrādē piedalās daudzi pirmie speķi.

īpatnēja komēdijā modina Teļu interesi.
Sestdien, 21..februārī, otru reizi Annas
Brigader „Sievu kari ar, Belcebulu".

ia» t*-«? ķ Ceturtdien, 19. februāri,
pulksten 1/a8 vakarā, pirmo reizi „Dan-
t o n s". Piektdien, 20. februāri, pulksten
Va8 vakarā „Dantons". Sestdien,
21. februāri, pulksten V»8 vakarā
«Karalis". Svētdien, 22. februāri,
pulksten 2 dienā, par tautas izrādes
cenām .Trīnes grēki" un pulksten
V28 vakarā .Dantons",

KURSI
Rīgas bir*a. 1925 gada 19 februārī.

*h

Devliei:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24 63 — 24,75
100 Francijas franku . . . 26,75 — 27,30
100 Beļģijas franku .... 25 80 — 26,35
100 Šveices franku .. .. 99,15 — 100,15
100 Itālijas liru 20,90 — 21,35
100 Zviedrijas kronu . . . 138,95 — 140,30
100 Norvēģijas kronu . . . 78.15 — 79,70
100 Dānijas kronu .... 91.20 — 9395
100 čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15.50
100 Holandes guldeņu . . . 206,65 — 2C8 .70
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20

,100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 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°/o Valsts prem aizņ. . 98 — 100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8"/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas 11112as Rotācijas- tiomisn»*

priekssēdētā s J. Skujevics.
Zvērināts biržas mākiet» i'. R u p n e r s.

Redaktora: M. Arons.

miruša Indriķa Juvadēla Zolmana
atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomiso-
riem, kreditoriem u. t. t. pieteikt šīs
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot' no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī." Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušam.

Kuldīgā, 1925. g. 20. janvārī.
C. Nš 61125. g.

21258 Miertiesnesis Treilibs.

Jelgavas apgabaltiesa? Je'gavas
apriņķa tiesas izpildītājs,

kura kancleja atrodas Jelgavā, Annas
iela Ns 8, paziņo:

1) ka Jūlijas fon Medcin prasības pie-
dzīšanai no Kārļa Simana, pēc Jelgavas
apgabaltiesas tiesneša sprieduma no
8. maija 1924. g., Ns 16470, uz vekseļa
Ls 2^00 ar °/o un izdevumiem aomera
29. aprilī 1925. g. pulksten 10 rītā,
Jelgavas_ apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zāle,

Rijas notārs Andrejs Metoe
paziņo, ka pie viņa 12. tebruarī 1925. g.
noslēgts pirkšanas-pārdošana < līgums, ar
kuru Jēbs Krišļāņa dēls S k a 1 d e r s
pārdevis ķimijas inženieram Jūlijam
Beinharda dēlam Bramanim savu ķimiski-
kosmetisko laboratoriju zem firmas:
.Provizora T. Ozoliņa ķ miski-kosmetiskā
laboratorija" — par Ls 2000. Akrs ie-
rakstīts aktu grāmatā ar Nš 14, izraksts
izdots ar reģistra Nš 4200.
22052 Notārs A. M e i k e.

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

pārdos oalroksoiīSana
2 marta š g., pulksten 10 rīta, Reņģe»
pag.. Lekužu māja, nelaiķa Jāņa un Lates
Vilks mantību, par labi bāriņiem kā:
1 zirgu, 1 govi, aitas, cūkas, vistas, bites,
lauksaimniecības darba rīkus, aizjūgus,
mēbeles un t. t.

Reņģes pag. tiesā, 7. febr 1925. g. Nš38.
Priekšsēdētājs R. Polis.

91P,lfi 1 narhvortio P ū n n 1 c

Rigas 9. iec. miertiesnesis
MCiV.ties.lik. 2011., 2014., 2019. un 2079.
P-p. pamatj paziņo, ka pec mir. Šajā?Movsa d. S a 1 i t a ir atklāts manto-l«nj un uzaicina visus, kam būtu uz šomantojumu vai sakarā ar to tiesības kāmantiniekiem , legatarijiem, fideikomi-
tV\ kreditor^ m un ķ t, pieteikt»s tiesības miertiesnesim sešu mēn.''Ka skaitot no sludin. iespiešanas
^"as „Vald. Vēstn."J» minētās_ personas savas tiesības
vi„,V,piadlta te™iņa nepieteiks, tad
3as

atZ"kā šis ties 'bas zau "

Ž!ii ° Miertipsnpaia Q r i g o r i i s.

R|gas 10. iec. m ertiesnesis,
uns

V a'LPr -0C'lik - 1460,.. p.pamata
v m Tsavu 1924- g 11- no-
piCJ™ mumu ' ar So izsludina, ka
*» Sihhnia

izdota no barona Kārļa
«'ivraa a?? P ilnva ™eka zvēr. adv.
^tnL

leksand ram
Sverdutam un

Hana iqoi n° Lie PāJas notāra barona
Hm t 8" 15- mart:i . ar reģistra
"atotas' ttP*-3"isas Pimvaras, kuras
PiWrac Personām uz augšminētās

^ un sDft? 3' a.tzi,as Par iznicina-
»« nees °šām. 21523

h—. Miertiesnesis D. Sarka n

^KL- iec - miertiesnesis -
') Anna p-t per sonu meklēšanu:

Vaid Vp«t -m- Ce'miņ, sludināts
2) Jān"^H* 175. 1921. g.

vLnd- uPenieks, sludināts\ estnes,- Hs 180. 1923. gePaja - '«5. g. 3. februārī.
Siļfl O Mle „,esiiesis J. Ziemelis.
^T"^-—iģķļgtars 2. Oraubics.

'9as iec mj er iesnesis ,
p ? 2ik 1967'- 20n -<>- un
iq ""jāta uzaicina visus, kamslebruarl (v. st) 1915. g.

Sīgas ipgait itin» 8. iet. riesa izpilina).
paziņo, ka 28. februāri 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Timoteju iela Ns la,
dz. 4, pārdos Jāzepa Loba kustamo

mantu, _ sastāvošu no dzīvokļu iek; rtas,
un novērtētu par Ls 1060.

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

Rīgā, 14. februārī 1925. g.

2218 Tiesu izpild. J. Grinios.

<iqb8 apgabali 6. iec. tiesu
izpildītājs

lazlno, ka 27. februārī 1925. g., pulksten
10 dienā, P<gā, Stabuielā Nš 19, dz. 12,

? ārdos Šoloma 5 ul man a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un ne-
vērtētu par Ls 1312,18

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

Rīgā, 10. februārī 1925. g.
22014 Tiesu iznild. .1 Z i r ž e 1 s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. iec miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 3. februāra
lēmumu, uz civ. proc. Iik. 1401. p. un
civ. Iik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata
paziņo, ka pec 1919. gada 11. jū-
nijā Višķu pagastā miīušā Jāņa
Jura dēla Kursīša ir palicis nekust,
īpašums, Višķu pagastā, Bicanu ciema,
kādēļ uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc _ piekrītības s

^
e š u

mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdibas
Vēstn.*.

Daugavpilī, 4. febr. 1925. g.
21251 Miertiesnesis (paraksts»

Latgales apgabalt. II. iec.
tiesu izpildītājs

dzīv. Daugavpilī, Šosejas ielā Ns 19,
dz. 22, pamatodamies uz civ. proc. Iik.
1146.—1149. p. p. un Daugavpils apr.
1 iec. miertiesneša 1923. g. 10. augusta
un Rīgas pils. XI iec. miertiesneša
1924. g. 13. septembra spriedumiem,
piespiedu kārtībā, par piedzīšanu no
Mīchaila Jāņa d. Filipoviča par labu
Morducham Vaimanim Ls 1210 ar °/o°/o
un cLt. izd. un Jēkabam Otlanam —
Ls 780 ar °/o un cit. izd., paziņo ka:

1. 1925. g. 25. aprīli, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Alejas iela Ns 7, _ Latgales
apgabaltiesas I civilnodaļas sēžu zālē,
atklātā vairāksolīšanā tiks pārdots
Mlchailam Jāņa d. Filipovičam pie-
derošs nekustams īpašums, kurš atrodas
Daugavpils apriņķī, Piedrujas (Pridrui-
skas pagastā, pie Indras stacijas apdzī-
votā vietā zem Ns 10 un sastāv no
koku _ ēkām: _ 1 dzīvojamas mājas,
1 klēts, 1 kūts kopa ar 2 šķūņiem un
zemi, kuras platība _ vēl nav zināma,
piešķirtu no Centrālas zemes ierīcības
komitejas, par ko publicēts Zemes Ierī-
cības Vēstnesī Ns 107 zem Nš 1585;

2. pārdodamais īpašums nav nekur
ieķīlāts;

?H. īpašums novērtēts publiskai pār-
došanai par Ls 1000 un no šīs sumas
iesāksies vairāksolīšana;

4. personām, kuras veļas piedalīties
solīšanā, jāiemaksā tiesu izpildītājam
drošības nauda 10°/o no novērtēšanas
sumas, t. i. Ls 100 un jāuzrāda tieslietu
ministrijas apliecība par īpašumu iegū-
šanas tiesībām;

5. visus rakstus un dokumentus, at-
tiecošos uz pārdodamo īpašumu, var
apskatīt Latgales apgabaltiesas I civil-
nodaļas kancleja, darba laika. 22088

Tiesas izpild. A. L a z d i ņ š.

Talsu iecirkņa miertiesnesis,
uz Civ. proc. Iik. 2011., 2012., 2014. un
2019. pantu pamata paziņo, ka pec
1910. g. 7. aprilī Sasmaka mir. Reiņa
Laure ir atklājies mantojums un uzaicina
visus, kujiem ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikornisariern,
kreditoriem u. t. t. pieteikt šīs tie-
sības minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Talsos, Rīgas ielā Ns 2, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šīs sludinā-
šanas dienas, ar piedraudi, ka noteikta
laikā nepieteikušies tiks ieskaitīti kā
savas tiesības zaudējuši.

Talsos, 1925. g. 31. janvārī. Nš 58.
21099 Miertiesnesis Kubdancs.

Kuldīgas iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. Iik. 1967, 2011, 2014 un
2079. p. p. pamatauzaicina visus, kam
būtu uz 23 augustā 1919. gadā mirušas
Marie Dorothea Emilie Grunhagen, dzim.
Tom a š e v i t c, atstāto mantojumu kā-
das tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikornisariern, kreditoriem un t. t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesī."
Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs par
speķu zaudējušam.

Kuldīgā, 1925. g. 20. janvārī.
C. Nš 126 25. g.

21259 Miertiesnesis Treilibs.

nan roni ganos
Kārlim Sīmanim piederošo

nekustamu īpašumu,
kufš atrodas Tukuma apriņķī, Remtes
pagastā, ar zemes grāmaru reģistra
Ns 11(6 un sastāv no Remtes muižas,
„Pīpen" mājas;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvertēts par Ls _ 10000;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls luOOO;

4) ka personām, kuras veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jājemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
(āstāda priekša apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas pusei nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo īpa-
šumu; UT

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Tukuma-Talsu zemesgrā-
matu nodaļa.

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

Visi papiri un dokumenti, attiecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Jel-
gavas apgabaltiesas civilnodaļas kan-
cleja.

13 f.-bruarī 1925. g.
22087 Tiesu izpild. J. Vīksna.

Pama ojoties uz noteikumiem par t rd,--
niecibas un rūpniecības uzņēmumu
pāreju uz līguma pamata

Rīgas notārs Jonis Purgols
paziņo, ka Sigfrids Augusta dēls
Andresens, dzīvojošs Rīgā, Marijas
ielā Ns 52, dz. 6, ar notāra J. Purgula
1925. g. 13. februāri, ar reģ. Ns 1820,
apliecinātu līgumu ir pārdevis viņam
piederošo Rīgā, Noliktavas ielā Jsie 5,
atrodošos litogrāfiju līdz ar pasivu —
Ivanam lijas dēlam Bobrovam un
Alecsejam lijas dēlam Bobrovam,
dzīvojošiem Rīgā, Noliktavas ielī Nš 5,
dz. 4.

22054 Notārs J. P u r ga 1š.

Nēķena pagasta valde
iznomās aizklātā

vairāksolīšanā
28. februārī š. g. pīkst. 1. dienā, pa-
gasta nama, uz vienu gadu
bij. Lāča kroga veikala tel-
pas ar tejnicu, iebraucamo
vietu un zemi ap 10 pūrv.
Pie solīšanas jāiemaksā Ls 400 drošības
naudas.

Tad pat tiks iznomātas Jaun-Žuburu
māja un Tožu zeme Nr. 2.

Tuvākas ziņas pagasta valdē.
22065 Pagasta valde.

Rīgas notārs U. Konskls,
uz 1916 g. 3. jūlija likuma pamata par
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu
atsavināšanu paziņo, ka 1925. g. 11; fe-
bruārī, viņa kantorī nobēgts līgums, pēc
kura Leo Hona d. Tagers pārdod par
Ls 17.500. viņam piederošo tipo-litogra-
fiju zem firmas .Tagro", līdz ar visām
mašinām un piederumiem, atrodošos
Rīgā, Inženieru ielā Ns 1, Jāzepam Men-
deļa dē'am Krupkinam un Mozem
Leibam O era Lēma Leonharda dēlam
Gersonam Līgums reģistrēts ar
reģistra Ns 1193 un ieves's aktu grāmatā
ar Ns 5.
2 '(53 Notārs V. K a n s k i s.

Liepnas pagasta valde,
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus: 1) KaraKlausības
apliecību Ns 751, izdotu no 4. Valmieras
kājnieku pulka komandiera 31. janvārī
1921. g. uz Artura Reiņa d Stiglica
vārda, 2) karaklausības apliecību Nš 1126,
izdotu no Latgales Partizāņu pulka ko-
mandiera 28. janvārī 1921. g. uz Au-
gusta Otto d. Mednis vārda, 3) ka-
raklausības apliecību Nš 8213, izdotu no
Ludzas _ fpr. apsardzības priekšnieka
25. jūlija 1921. g. uz Augusta Andreja d.
Silķena vārda, 4) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 246, izdotu no šīs pagasta val-
des 15. novembrī 1924. g., kajaklasības
apliecību Ns 10797, izdotu no Ludzas
kara apriņķa priekšnieka 26. maijā 1924. g.
un Latvijas atbrīvošanas piemiņas zīmes
apliecību Ns (nav zināms), izdotu no
Ludzas kara apr. priekšnieka uz Alfrēda
Jāna d. Karro vārdu un 5) karaklausī-
bas apliecību Ns 8155, izdotu no 9. Rē-
zeknes kājnieku pulka komandiera 7. no-
vembri 1922 _g. uz Augusta Jēkaba d.
Dreimaņa vardu. 21810

IzlaDojums.
Jēkabpils apriijķa priekšnieka I. iec.

palīga š. g. .Valdības Vēstneša" 36. nu-
mura it.vietotā sludinājumā par nozaudēto
kara klausibas apliecību Ns 6948, izdotu
23. jūnijā 1924. g. no Latgales artil.
pulka komand. uz Jāņa Voldemāra
Reiņa d. Skerne v. ieviesusies kļūda:
minēto apliecību nozaudējis nevis Jānis
Voldemārs Reiņa d Skerne, bet Jānis Vol-
cemars Reiņa d .Staprans'. /2'36

Latgalis apgabaltlim mttali oitin
paziņo, ka Lavrentijs Jekima d. S i n i -
c i n s ieguvis ūtrupē dzimtslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu 670 kv.
sažV plāt bā, kurš atrodas Rēzeknē, vecā
daļā, Ugunsdzēsēju ielā un senāk piede-
rēja Vlasam Jakima d. S i n i c i n a m.
Šis tiesibas tagad nostiprinātas Lavren
tijam Sinicinam i*z 1924 g. 27. septembri,
pie Rēzeknes Jāņa Bankava noslēgta
došfnas (dannaja) akta Nš 18. pamata.
Minētais akts 1925. g. 31. janvārī ievests
Rfzeknes pilsētas zemes grām. reg.
Nš 478. (IV. sēj.)

Daugavpilī, 1925. g. 7. febr. Nš 1429

'- ecākā notāra vietā, viņa palīgs
E K r i ķ i s.

21611 Sekr-tara naigs J. Strads.

Otu iestāžu sludinājumi.)
Sarkanmuižas -Vārves
loppārraudzīb.biedrība

izsludina "

vaislas bu||a
.Tricis" K. R. Nš 27 pārdošanai 2. martā
š. g., pulksten 10 — Vārves Teņņos,
Ventspils apriņķī. 22005

Mrlupes pagasta valde, Valkas apriņķī,
izsludina par nederīgu ka nozaudētu kara
kļaus bas apliecību Nš 981, izdotu no
Valkas airiņķa apsardzības priekšnieka
2._ oktobrī 1920. g. uz Aleksandra Jāņi
dēļa Baltais vardu. 180/7

Skultes pag. valde izsludina par ne-
derīgu Amālijas Kārļa m. Preiman Latv.
iekšzemes pasi, izdotu no Skultes pag.
valdes 15. aprilī 1920. g. Nš 964, kura
pieteikta par pazaudētu. 2796

Pilskalnes pag. valde izsludina kā ne-
derīgu nozaudēto pasi, izd. no šīs pag.
valdes 30. martā 1921. g Ns 7 uz Jāņa
Jāņa d. Bacana vardu, kā ari izdotas
no šīs valdes uz tā paša vārdu 2 zirgu
pases Nš 161 un 162 16. jūnija 1923. g.
un ieroču atļauju, izd. no Ilūkstes apr.
pr-ka 24. marta 1924. g. Nš 352/"620.

20662

n'-jj^___ — . —

L atvju preses balle Amatnieku biedrībā 21. februārī.
Piedalās no Nacionālas operas: M. Brechman-Steneel, O. Pļavniek, N. Uland, Alb. Bērziņš (vijole), R. Bērziņš, E. Mauriņš, J. Niedra, N. Vasiļjevs un A. Verners; operas dziedātāji: Olga Riss,

/ . L.„t P Zakss: Liepājas operas: Z. Oothard-Berkind, G. Cink un G. Neimans; no Konservatorijas — V. Stotts; Pērkona koris; no Nacionālā teātra : Anta Klint, A. Amtmans-Briedīts un Kr. Linde;
Ē Vimn, ,

^
.jvijchelsons, A. Mitrevics un J. Simsons; no lntima teātra: Biruta Skujeniek; no Krievu drāmas: Lilija Stengel; pie klavierēm: Alfrēds Kalniņš, J. Kalniņš, O. Kreišmanis, Jānis Mediņš,

elngailis un J- Zālits.



Rīgas ap-, priekčn pal. I.ec
paziņo, ka 27. februārī 1925. g^, pulkst.
12 dienā Ulbrok-Stopiņu pagastā, Maka-

putu mājās, pārdos
publiskā vairāksolīšanā
1 zirgu un 1 govi brūnas spalvas, dēļ
parada par mākslīgiem mēsliem Ls 172.98
piedzīšanas no Antona Koroļkova, sa-
skaņa ar Lauksaimniecības parv. rakstu
ar Ns 28300

Rīgā, 17. februārī 1925. g. Nš 9107
21992 Priekšn. pal. I iec. (paraksts).

RTgat kredītbonVos okc. sob.osļfj»
bijuša 1L Rīgas savstarpējā kreditbied>
pagodinās ielūgt savus akcionārus;

vispārējo sapu ci
kura notiks piektdien, 13. ma '
š. g. pulksten 1 pec pusdienas banil!telpās, 1. Smilšu ielā Nš 2, 1. jg^
ielas stūrī.

Dienas kartība: 1) 1924
gada pārskata apstiprināšana, revizil
komisijas paziņojums un valdes atsvai
našana no atbildības par notecējušo jad
2) Tīras peļņas sadališana un dividendi
noteikšana 3) Valdes atlīdziha un tantk
mas noteikšana. 4) Statūtu grozišanT
5) Akciju kapitāla palielināšana. §)yļ
des locekļu skaita paaug tināšana. 7) \^Iešanas: a) 1 valdes locekļa; b) 1 ņT
domes kandidāta; c) revīzijas komisij *
un d) 3akcionāru protokola parakstišJ,7
8) Priekšlikumi.

Gadījuma, ja šinī sapulcē piedalīto.
mazākpar visa akciju kapitāla pusi tadsaskaņa ar statūtu 65. § piektd., 3 ',
1925. g., pīkst. 5 pēc pusd., tanīs paiļ,
telpas notiks otra vispārējā, sapulce
kura bus pilntiesīga pie katra ieraduša
akcionāru un reprezentēto akciju skaita

§ 58 statūtos : Vis em akciju īpašnie!
kiem ir tiesiba piedalīties vispārīgās sj
pulcēs, bet balsstiesība ir tikai tam
akcionāram, kam pieder ne mazāk kj
5 akcijas; katras5 akcijas dod 1 balsi
Tie akcionāri, kuriem ir mazāk kā 5 ģb
cijas, var savienoties kopā un izvēlēt
no sava vidus ik uz 5 akcijām 1 balss-
tiesīgu akcionāru Nevienam tkcionarara
nevar but vairāk kā ^10

no
visām pilnj

sapulcē klātesošam balsīm.
§ 59. statūtos : Uz uzrādītā ju izrakā-

tas akcijas dod tiesību uz balsi tanī
gadījumā, ja viņas ir priekšā stādītas
biedrības valdei ne vēlāk kā 7 dienas
dienas pirms vispārīgās sapulces un ne-
tiek ņemtas alpakaļ līdz sapulces beigām.
Pašu akciju vietā var stādit priekšā ar

^liecības no valsts vai valdības apstipri-
nātam, iekšzemes un ārzemes kredit
iestādēm, ka akcijas pieņemtas glāb -
šanā vai ieķīlātas ; apliecībās jābūt apzī-
mētiem akciju numuriem Uz vārdu iz-
rakstītu akciju īpašnieki bauda vispārīgā
sapulcē balsstiesību tikai tanī gadījumā,
ja viņi ierakstīti valdes grāmatās ne
vēlāk kā 1 mēnesi pirms vispārīgās sa-
pulces, pie kam netiek prasīts, lai uz
vārdu izrakstītas akcijas priekšā stādīta.

22096 Valde.

Rīsos preča statītā
23. un 24. februārī š. g., pārdos

ūtrupē
sekošus no saņēmējiem neizpirktus

sūtījumus:
1) plūmes, žāvētas, s.. 5 kg; sīrups,

kartupeļu, sv. _ 23 kg un nedus mākslīgs,
sv. 26 kg, pēc sūtīj. Riga-Preču—Cēsis
Nš 171836, tas pats Cēsis—Rīga-Preču
Ns 96S24.

2) 12 v. dzīvokļu lietas lietotas, sv.
245 kg un 1 m. kāposti, skābi, sv. 43 kg.
pēc_ sūtīj. Indra—R.-Priču Nš 16 972,
nosūt. P. Ozoliņš, saņem. dubl. uzrad

3) 10 mucas, koka, sv. 352 kg, pec
sutīj. Lizums—R -Preču Ns 12702, nosūt.
Dru\ ienes pater. bied'., saņem, dublikātu
uzrādītājs.

4) 2 muciņas, koka, sv. 11 kg, pēc
sutīj. Puiķele—R.-Preču Ns 74310, nosūt
R. Smidts, saņem. Šokol. un konf. fabr.
.Minjon".

5) 3 mucas, koka, sv. 120 kg, pēc
sūtīļ. Dundaga—R.-Preču Nš 48982,
nosūt. R. Karlson, saņem. Z. Ziemel.

6) 8 koka kastes, sv. 169 kg, pēc
sutīj. Krepliņi—R.-Preču Ns 176552, no-
sutīj T. Beze, saņem. P. Ozoliņ.

7) 9 koka mucas, sv. 360 kg, pec
sutīj. Krimūnas—R.-Preču Ns 8944J, no-
sutīj. J. Liskup, saņem. dubl. uzrād.

8) 3 koka kastes, sv. 56 kg, pēc sū-
tījuma Cēsis—R.-Prtču Nš 66288, r.osūt.
J. Mengel, saņem. dubl. uzrad.
\ Rīgā, 18. febr. 1925. g. Ns 1932.

Priekšnieks (paraksts).
22093 Darbvedis (paraksts).

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
. aziņo, ka 95. februārī š. g., pulksten
10 rīta, Rigā, St bu ielā Ns 8, dz. 18,

pāris vairāHšanā
pilsonim Ericham Ruigam pieder-šžs
kustamas mantas, sastāvošas no grāma-
tām un citiem priekšmetiem, novērtētas
par Ls 605.—, dēļ šīs sumas piedzīšanas
par labu pils. Baltiņ uz Rīgas I. rajona
īres valdes izpildu raksta Ns 1219, no
7. februāra 1925. g.

Apskatīt pārdodamās mantas, izzināt,
sarakstu un novērtējumu, varēs i pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgš, 16. februārī 1925. g. Ns 5564
22109 Priekšnieka v. (paraksts).

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Mālupes pagasta valde,
Valkas apriņķi, atsauc savu sludinā-
jumu, iespiesto 1924. g. .Valdības Vēstn."
Nš 105., attiecība uz kara klausības ap-
liecības nozaudēšanu no Aleksandra
Jāņa d. Baltais vārdu. 18077

Dažādi sludinājumi.
Centrālā savien. .Konzums* ar šo iz-

sludina zināšanai, ka nozaudēta un lie-
tošanai nederīga netiešo nodokļu un
valsts monopolu departamenta linu no-
daļas linu uzpirkšanas apliecība, zem
Nš 4219, no 15. janvāra-1925. g. izdota
m/ Madonas linu_ punkta vadītājam
Reinim Reina d B ē r s t i s. 22024

Rīgas apr. priekšn palīgs I. iec
paziņo, ka 28. februāri 1925. g. pulkst.
12 diena, Ogres miesta, Grebes gruntē,

pārdos

publiskā vairāksolīšanā
1 zirgu, bēras spalvas, apm. 23 g vecu
un dažādas zirgu lietas, dēļ soda naudas
Ls 75.— piedzīšanas no Jāņa Dreimaņa
saskaņā ar Rigas apr. III. iec. miertiesu,
izpildu rakstu ar Ns 807 no 5. janvāra
1925. g.

Rīgā, 17. februārī 1925. g. Nš 270.
21993 Priekšn. nal I iec. (paraksts).

Krusfp ls \mwm iitiiJiniii
sasauc sīs biedrības locekļus uz

pilnu sapulci
(4. marta 1925. g., pulksten 6 vakarā,
Krustpilī, Rīgas ielā Ns 179.

Dienas kārtība:
1) Krustpils savstarpīgās kredītbie-

drības likvidācija;
2) likvidācijas komitejas izvēlēšana.
Gadījumā, ja nesanāktu kvorums no-

sacītā laikā, tad otra sapulce noteikta
uz 28. martu š. g. pulksten 6 vakarā,
tanīs pašas telpas, kura sapulce tiks
atzīta kā likumīgi pilntiesīga, neskatoties
uz sanākušo biedra skaitu. 22001

Priekšsēdētājs M. F. Rabinovi».

izlabojums.
Musinu būvētava akc. sob
R. H. Mantels.

Sludinājuma par akciju amortizāciju,
ievietota .Vaid. Vēstn." 37. numuia,
ieviesusies kļūda. Septītā rinda »
apakšas iespiests: NsNs 3180—81*
kas nepareizi, vajag būt un jālasa ;

NsNs 3180 3190- 22097_

lOnniji lamett jnrtf
valde uzaicina god. akcionārus ierastie»
5. martā 1925. g., pulkst. 19, Rīga. «•
Jēkaba ielā Nš 1, dz. 3, valdes telpas »

otrreizēju ārkārt. pilnu akcion. sapulci-

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Sabiedrības darbības pārskats J»

1924. g. revīzijas kom. z ņojums un pār-

skata apstiprināšanas.
3) Nekustama īpašuma IV. hip. *c. !?•

Ns 745 (gr. Nš 6h grunts Nš 95) Pa-
došanas apstiprināšana ,

4) Darbības plāns un budžets 19«J:
5) īpašuma iegūšana Jelgavas apW

Nš 143, par Ls 80:0.— ...
6) Sabiedrības nekustama īpašuma F

vērtēšana un jaunas bilances uz

dīšana.
7) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Akcionāru kungiem, kurivēlaspļlīties mi ietā sapulce ar balsstiesm
jāpieteic savas akcijas, saskaņā ar
tūtu § 51., 7 dienas priekš sapulces ,^
tam valde no sa/as puses dara »
nīgus god. akcionārus, ka sapulce
tīsies psr notikušu, pilntiesīgu un vjr:
lēmumi būs galīgi pie katra s8P ļe .
piedalījušos akcionāru un no v'9ie

^prezentētu balsu skaitu. Pamats: st
^b

Rīgā, 18. februārī 1925. g-Jļjl^

Nacionālais teatr*
Ceturtdien, 19. februārī, pulksten 5 P *

Skolnieku izrāde:

.3uli#s Ce*«K« '- ...
Piektdien, 20 iebruarī, pulk-ter.

Pirmo reizi"
,fievtt ftari m iSelcef *".

Annas Brigad-r ko.ned ja, 3 cēlie"

Rioas oprlnKa patvaldības likvidācijas valde

apriņķa pašvaldībai sadus nodokļus: .
1. Reibinošu dzērienu tirgotavām, kur dzērienus patere uz vietas_

a) I. šķ. tirgot, ar I. kat. tirdzn. zīmi līdz Ls boo
\ ii » ^"u
\ • • ... 240

. . . . II1. . . • ' . . . , 220
L ?. .. IV.

525
b>!'- ? * ,ļ ;::

* , 325
II. . . "? • IfiS

!}? ' ' 'v ' ," " '' . '.
'
.
'
.

'. " . 129
II. , . . v. , „ » . ...

^
2. Reibinošu dzērienu tirgotavām, kur dzērienus nepatērē uz vietas:

a) vīnu lieltirgotavas ar I. kateg. tirdzniecības zīmi līdz Ls 325

: : :t - " : : ,45
b) vīnu un degvīnu tirgotavas dzērienu promnešanai:

ar I. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz Ls 275

» II- . - ' ^l, IH. . . " 85
. IV.

.
? »»

»__
.V. . . . 77

c) iekšzemes vīnu tirgotavas dzērienu promnešanai:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz . . . . . Ls 125

. IV. . . 35

.V. . . 27

3. Ēdienu veikaliem un tējnīcām bez reibinošiem dzērieniem:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz Ls 200

. IH- . . #

.IV. , , ... 20

. V. . . 4

4. Dzelzsceļu bufetēm ar reibinošiem dzērieniem:
-a) I. un II. kl. bufetēm ar II. kateg. tirdzniec. zīmi līdz Ls 140

I. . H. . . . II* 60
I. . II . ? . .. . ... 50

b) III. kl, bufetēm ar II. kategor. tirdzniecības zīmi līdz Ls 125
III. . . . IH. . . ...45
III. . . IV. , . ...35
III. . V. . , , . . 27

5. Dzelzsceļu bufetēm bez reibinošiem dzērieniem:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz Ls 150

. IH. . . 30

.IV. , , ..........15

.V. , , ,, .3
6. Biedrību un klubu pastāvīgām bufetēm ar reibinošiem dzērieniem:

ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz ...... Ls 125. . IH- . . . 45
.IV. . . 35
. V. . . 27

7. Biedrību un klubu bufetēm bez reibinošiem dzērieniem:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz Ls 100

. III. . . 20

.IV. . . . . 10
V 2

8. Izrīkojumu un tirgus bufetēm ar reibinošiem dzērien. līdz Ls 20 dienā.

21995 Likvidācijas valde.

Valmieras apriņķa valde,
pamatojotirs uz pagaidu noteikumiem par pagastu un apriņķu nodokļiem, nodokļu
normu 1. p. „m" p., saskaņa ar iekšlietu un tinansu ministriju piekrišanu noteikusi
par 1925. g. šādas

«illanis ao ēinii ai dzīra ititalii Vantoas agriil:
1. a) I. šķiras traktieriem Ls 600

b) II. . , 400
2. biedrību un klubu bufetēm ar reibinošiem dzērieniem . . . 300
3. vīntirgotavām .... . ... . ... 150
4. dzelzsceļu bufetēm . . . .100
5. a) tējnīcām, viesnīcām un klubu bufetēm, kur tirgojas ar alu , 150

b) tējnicām, viesnļcām un klubi bufetēm, kur tirgojas bez
reibinošiem dzērieniem . 10

6. a) izrīkojumu bufetēm ar reibinošiem dzērieniem ... . 20 dienā
b) , . bez reibinošiem dzērieniem, bet tir-

gojoties ar alu
^

10 dienā
c) izrīkojumu bufetēm bez reibinošiem dzērien. un bez alus , 2 dienā

Labprātīgai nodokļu nomaksai noteikt laiku lidz š. g. 1. martam par pirmo
pusgadu un 1. augustam — par otro pusgadu _— pēc šiem termiņiem nodokli
piedzīt piespiedu kārta līdz 2°/o soda naudas mēnesī. Tirgotavas, kuras atvērtas
pirmā pusgada, apliekamas ar nodckli par visu gadu, bet kuras atvērtas otrā
puagadā — par pusgadu. 21996 Apriņķa valde.

Rijas pilsētas uzņēmumu nodaļai vaJadSda°p,^es, d2e,zs
melni lakotas, elektrisko skaitītāju piestiprināšanai, katra ar 3 misiņa skrūvēm.

Paraugs apskatāms istaba 3. Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmogno-
dokli, slēgtās aploksnes ar uzrakstu: .Dzelzs skārda plātnes", iesn i edzami lidz
55. februārim 1925. g., pulksten 12 diena, uzņēmumu nodaļas kancleja, Basteja
bulvāra Nš 10. 22090

1

Rijas pilsētas uzņēmumu nodaļai "'^""«tlS."^^*"
ar piegādāšanu uzņēmumu nodaļas noliktava, Basteja bulvāra Nš 10. Piedāvājumi,
aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: .Angļu alva*,
iesniedzami līdz 25. februārim 1925. g., pulksten 12 dienā, uzņēmumu nodaļas
kancleja, Basteja bulvāra Nš 10. 22091

Ludzas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valde

izsludina vispārīgai zināšanai, ka iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments,
saziņā ar finansu ministriju, 1925. gadā atļauj apriņķa pašvaldības likvidācijas
valdei ņemt

nodokli no ēdienu un dzērienu veikaliem
sekošos apmēros:

1) no I. šķ. traktieriem ar numurētām istabām līdz Ls 500,— gadā, no II. šķ.
traktieriem ar numur, istabām līdz Ls 350,— gadā no 111. šķ. traktieriem ar nu-
murētam istabām līdz Ls 300,— gada;

2) no vīnu tirgotavām dzērienu promnešanai lidz Ls 240,— gadā;
3) dzelzsceļu bufetēm līdz Ls 200,— gadā ;
4) no izrīkojumu un tirgus bufetām līdz Ls 30,— dienā;
5) no biedrību un klubu pastāvīgām bufetēm līdz Ls 40,— gadā;
6) no ēdienuun dzērienu veikaltem bez reibinošiem dzer. līdz Ls 60,— gadā;
7) no vitsnicam un naktsmājām bez reibinošiem dzer. līdz Ls 30,— gadā;
8) no mēbelētām istabām lidz Ls 20,— gadā;
9) no iebraucrmāmvietam ar naktsmājām līdz Ls 20,— gadā;

10) no alus tirgotavām līdz Ls 60,— gadā. 21989

Aizputes apr. pašvaldības
likvidācijas valde

paziņo ieinteresētām personām, ka sa-
skaņā ar šis valdes lēmumu, apstiprinātu
no iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta ar š g. 5. februāra rakstu
Nš H 0973, Aizputes apriņķī 1925. gadā
tiks ņemts nodoklis no ēdienu un dzē-
rienu veikaliem par labu apriņķa paš-
valdībai, sekošos apmēros:
1) Dzelzsceļu bufetēm līdz . . Ls 160
2) Traktieriem līdz , 240
3) Biedrībām un klubu pastāvī-

gām bufetēm līdz . . . . ,120
4) Vīnu tirgotavām līdz ... . 150
5) Izrīkojumu un tirgus buf. līdz , 40
6) Tējnicām līdz 40
21997 Priekšsēdētājs (paraksts).

Nodokļu likmes
par labu apriņķim 1925./26. budžeta
gada no ēdiena un dzērienu veikaliem

Tukuma apriņķī.
Apstiprinātas no Iekšlietu ministrijas
5. februārī 1925. gadā Ns 100968.

1) Vīnu tirgotavām līdz . . . Ls 150
2) Dzelzsceļu bufetēm un tējni-

cām līdz , 50
3) a. Izrīkojumu un tirgus bufe-

tēm ar reibinošiem dzērie-
niem līdz . . . (dienā) , 20

b. izrīkojumu- un tirgus bufe-
tēm, bez reibinošiem dzērie-
niem līdz . . . (dienā) . 2

Apriņķa valdes priekšsēdētājs
21998 K. Mūrnieks.

Ludzas apr llrobežapsardz.
rajona robežkontroliers

dara zināmu, ka š. g. 29. martā pīkst.
12 dienā, Kačanovas pag., Trumaļevas

muižā pret tūlītēju samaksu tiks

pārdoti vairfiKsoīīSani
robežapsardzības dienesta vajadz. ned.

2. valsts zirgi
Trumuļevā, 11. iebr. 1925. g. 21933

II rai. robežs. kontr. v. i. L i e d i n š.

Stukmaņu iec. polic. pr-ks
dara zināmu, ka š. g. 2. martā p 10
pie policijas kanclejas Pļaviņās, Dau-

gavas ielā Ns 27 noturēs

ūtrupi
un pārdos atklātā vairāksolī-
šanā, pret tūlītēju samaksu Ievai Čulk-
sten aprakstītas mantas kā: vienu oša
krāsā pulierētu koka skapi, novērtētu
par Ls 6, un vienu lietotu rokas šujma-
šīnu .Atlantija", novērtētu par Ls 6,
sprieduma izpildīšanai, saskaņa ar Rīgas
apgabaltiesas II. civilnodaļas izpildu
rakstu Nš 52506, no 1923. g. 30. apr.

Mantu apskatīšana ūtrupes diena uz
vietas. 21926

Ūtrupe.
Daugavpils apr. priekšn.

palīgs I. iecirknī
ziņo, ka 3. martā 1925. g., M'ļinovas

pagastā, Ščetinovas sādži,

pārdos vairāksolīšanā
1 teli, 2 g. vecu, piederošo Lazaram
Alekseja d. S e m j o n o v a m_, dēļ proc.
peļņas n. dokļa piedzīšanas pēc fin. min.
tiešo nod. dep. raksta Ns 1852 no
17. novemt ra 1924. g. Ls 19.— ar proc.
22045 Piiekšn. pal. I. iec. (paraksts).

Ladzas apriņķa prlek^nielca I. lec. palīgs
dara zināmu, ka pamatojoties uz Latga-
les apgabaltiesas kriminalnodaļas izpildu
rakstu no p. g, 19. jūnija ar Ns 206/iai71
pārdos 28. februarī _ 1925. g., pulkst.

12 dienā,

atklātā vairāksolīšana
pils. Andreja Jāņa d. B uj a, dzīv.
Michalovas pag., Repku ciemā, kustamo
mantību, sastāvošu no vienas (1) govs.

izzināt sarakstu, novērtējumu, Ka ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
doSanas dienā uz vietas.

Ludzas apriņķa priekšnieka
21992 I. iecirkņa palīgs (paraksts).

Vecmāte
vajadzīga Zantes pa^. valdei, caur
Zanti. Kandidātēs, kuras vēlētos šo
vietu p eņemt, tiek uzaicinātas pieteikties,
uzrādot dokumentus. Vt Iešanas no iks
no pag. padomes 9. martā š. g., pulkst.
1 dienā.

Zantē, 12. februārī 1925. g. Nš 144.
Priekšnieks H. Z vi r buls.

22067 Darbvedi Ž Alksnis.

ligas piliis loiails.
Kaļķu ielā Nr. 9

izūtrupēs
1925. g. 23. februārī, pulksten 10 rītā:

zelta un sudraba lietas, drēbes, apavus,
tepiķus, veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, dažādas metāla un c. neizpirktās
un nepagarinātas lietas, kūjas ieķīlātas
no 1924. g. 24.augusta līdz 6 septembrim
ar Nš Ns C. 235259—238776, kā ari iz-
utrupēšanai nodotas mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
priekš galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiKs pagarinātas. 22094

im milti putu nll to
paziņo, ka 25. februarlJ1925. g., pulkst.
12 dienā, Ropažu pagasta, Endzeliņu

muižā, pārdos .

publiska vairāksolīšana
vienu medības vienstobra bisi, vier.u
vidējo mauzera sistēmas revolveri, vienu
taļsk?tu un medības bises| iederumuj.

Manta novērtēta par L? 28.—, dēļ
'omas naudas Ls 45.66 piedzīšanas no
Gustava Žvīgura, saskaņā ar Rīgas
apr. 3. rajona valsts zemju pārziņa
rakstu zem Nš 239.

Rīgā, 17. februārī 1925. g. Nš 636
Rīgas apriņķa priekšn. palīgs

21994 I. iec. (.paraksts).
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