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Saeima ir pieņēmusi iļa

Valsts Prezidents izsludini
šādu likumu:

par

virsdienesta karavīriem.
1. Instruktorus, vecākos ārrindas ama-

tos un kareivjus var atstāt pēc obligato-
riskā dienesta laika nokalpošanas uz
brīvām vietām virsdienestā, ja viņi paši
to vēlas un attiecīgā priekšniecība atrod
viņus par derīgiem virsdienestam.

Virsdienestā var pieņemt ari tos minēto
kategoriju karavīrus, kuri atradušies
ārpus aktivā kaj-a dienesta ne ilgāk par
3 gadiem no vietas.

Piezīme. Orķestra komplektēšanai
virsdienestā var atstāt un pieņemt
ari muzikantus dižkarešvjus un ka-
reivjus ar obligatoriskā dienesta algu,
tiesībām un pienākumiem

2 Tiesība atstāt un pieņemt virsdie-
nestā piekrīt pulka komandierim un tie-
sībās līdzīgam priekšniekam.

3. Virsdienestā atstāj vai pieņem uz
vienu gadu; kas pēc gada vēlas atvaļi-
nāties, iesniedz par to rakstisku ziņo-
jumu savai priekšniecībai Vismaz vienu
mēnesi pirms minētā termiņa notecēšanas.

4 Virsdienesta sākums skaitās no tās

dienas, kad par atstāšanu vai pieņem-
šanu virsdienestā noteikts daļas pavēlē.

Virsdienestā pavadītais laiks ieskaitāms
karaklausības likuma 6. panta 2. pkt.
noteiktā laikā.

5. Ar mobilizācijas izsludināšanu,
karaspēkā esošie virsdienesta karavīri
aizturami līdz armijas demobilizācijai.
Algas un izdienas laika ziņā aizturētie
patur virsdienesta karavīru tiesības.

6 Virsdienesta karavīrus paaugstina
M pārdēvē nākošās dienesta pakāpēs
Pēc tiem pašiem noteikumiem, kā obli-
gator.skā dienesta karavīrus.

7. Virsdienesta karavīrus miera laikā
var pārvietot no vienas karaspēka daļas
vai iestādes uz otru sekošos gadījumos:

1) karaspēka daļu vai iestādi izbeidzot,
pārveidojot vai samazinot štatus;

2) dienesta labā sevišķos gadījumos,
ar armijas komandiera atļauju;

3) uz paša vēlēšanos — svarīgu per-
sonīgu iemeslu dēļ.

Pārvietošanai vajadzīga pulka koman-
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.~ vai tiesībās līdzīga priekšnieka
Piekrišana un divizijas komandiera rī-kojums.

»• Ja daļas vai iestādes izbeigšanas,
P^veidošarigg vai štatu samazināšanas
lējumā brīvu virsdienesta vietu nav,
j*ārpus štata palikušos virsdienesta
aiavīrus , uZ viņu vēlēšanos un ar mi-
J«ja atļauju, var atstāt dienestā lidz

rsaienest a termiņa notecēšanai, izmak-
alģu a^rālc ieņemtam amatam paredzēto

reiz -
virsdienesta. karavīrs. at.-tāj dienestu

sSia
ar vietas izbeigšanos, tam izmāk-

dama pamatalga par trim mēnešiem uz

Die?i
Virsdien ešta instruktoru tērpam

10 , mas sev>šķas nozīmes,
apfeh Virsdienesta karavīri saņem uzturu,
ter' aPavus, apbruņojumu un kaujas
ml (UZ tādiern pašiem noteikumiem, kā
un I; 0nskā dienesta karavīri, bet algu
ni striī

6nes Pārnāku» — pēc Kafa mi-
]as al gu sadalījuma kategorijās.'

Apģērbs un apavi, pēc nēsāšanas ter-
miņa notecēšanas, pāriet karavīra per
aonīgā īpašumā.

11. Pēc pirmo 3, 8 un 13 gadu ne-
pārtrauktas nokalpošanas virsdienestā,
instruktoru alga paaugstināma par 10°/o

ļno pēdējās pamatalgas naudā. Pēc 5
f 10 un 15 gadu nepārtrauktas izdenas
instruktori saņem vienreizēju pabalstu
3 mēnešu pamatalgas apmērā pēc pēdējā
amata.

Piezīme. Ārrindas virsdienesta ka-
ravīri saņem papildu algu pēc no\
dienētiem gadiem saskņā ar vispā-
rej em noteikumiem par papildu
algas izmaksu kara resora darbi-
niekiem.

12. Virsdienesta instruktoram jādzīvo
savā rotā, eskadronā vai baterijā, kur
viņam ierādāmas pēc iespējas atsevišķas
dienesta telpas Bez tam instruktors sa-
ņem sevišķu dzīvokļa naudu pēc kara
ministra noteiktām normām, bet ne ma-
zāku par 5o no pamatalgas.

13. Armijas virsdienesta karavīri,
iestājoties pirmo reizi virsdienestā, bez
10 pantā minētiem apģērbiem, saņem
vienreizīgi par brīvu : mē eli, svārkus,
bikses, zābakus un cepuri, bet flotes
karavīri — attiecīgo? apģērba un apava
gabalus. Visi uzskaitītie apģērba un
apava gabali pāriet karavīra īpašumā pēc
divu gadu nokalpošanas virsdienestā.

Piezīme., Šaī pantā minēto priekš-
metu iegādāšanai var izsniegt ari
naudu, ja karavīrs to vēlas un ja
tam piekrīt rotas komandieris vai
tiesībās līdzīgs priekšnieks ; pēdējam
jāraugās, lai karavīrs saņemto naudu
izlietotu tikai tām vajadzībām, ku-
rām tā izsniegta. Izsniedzamās naudas
normu noteic kara ministrs.

14. Virsdienesta karavīra algu saņem
ari tie mobilizētie instruktori, kuri Latvi-
jas armijā nokalpojuši virsdienestā vis-
maz 3 gadus ; viņu algas apmērs notei-
camspēc augstākā amata, kuru instruktors
ieņēmis taī gadā, kad notikusi atvaļināšana.

15. Virsdienesta instruktoram, kuram
ir ģimene vai kuram jāuztur trūcīgi un
daroa nespējīgi vecāki, ierādāms par
brīvu ari dienesta dzīvoklis; ja tss nav
iespējams, tad izmaksājama dzīvokļa
nauda pēc kara ministra noteiktām nor-
mām, bet ne mazāka par 15°/o no pa-
matalgas. Abos minētos gadījumos in-
struktors zaudē tiesību saņemt šī likuma
12. pantā paredzēto sevišķo dzīvokļa
naudu.

Dienesta dzīvoklī instruktors var uztu-
rēties tikai no dienesta brīvā laikā, sa-
skaņā ar iekārtas reglamenta noteiku-
miem, ja rotas, eskadronā vai baterijas
komandieris tam piekrīt.

Dienesta dzīvokli var ieradīt ari kara-
spēka daļas novietojuma rajonā, bet tikai
ar daļas komandiera piekrišanu.

16 Ārrindas virsdienesta karavīri sa-
ņem dzīvokļa naudu pēc vispārējiem no-
teikumiem par dzīvokļa naudu valsts
darbin ekiem

17. Braukšanai pa dzelzsceļiem die-

nesta darīšanās un atvaļinājumos virs-
dienesta karavīri pielīdzināti obligatoriskā
dienesta karavīriem.

18. Ikgadēju atvaļinājumu ziņā virs-
dienesta karavīri pielīdzināti tiesībās jau-
nākiem virsniekiem.

19. Virsdienesta karavīri ārstējami uz
tiem pašiem nosacījumiem kā obligato-
riskā dienesta karavīri Ārstēšanai un
veselības uzlabošanai viņus var atvaļināt
līdz 3 mēnešiem uz kara ārstniecības
iestāžu ārstu komisijas atzinuma pamata.
Ja virsdienesta karavīrs, pec 3 mēnešu
ilgas veseļošanās, izrādītos par nespējīgu
turpināt dienestu, tad viņš atvaļināms uz
pastāvošo vispārējo noteikumu pamata.

20. Atvaļinājumu lidz 3 mēnešiem
veselības uzlabošanai var piešķirt tikai
2 reizes pa visu virsdienesta laiķn; ar ne

mazāku kāviena gada pārtraukumu starp
šiem atvaļinājumiem Atvaļinājumā pa-
vadītais laiks ieskaitāms izdienā; par šo
laiku virsdienesta karavīri saņem algu un
uztant.

21 .Virsdienesta karavīru ģime es ār-
stējamas tāpat kā aktivā dienesta virs-
nieku ģimenes.

22. Virsdienesta instruktoru militārās
un vispārējās izglītības papildināšanai
ierīkojami kursi; kursu noteikumus izdod
armijas komandieris.

23. Armijas virsdienesta instruktoriem,
pēc trīs gadu nokalpošanas ierindā, ir
tiesība turēt pārbaudījumu uz virsnieka
vietas izpildītāja amatu. Pārbaudījumu
izturējušie bauda kara laikā attiecīgas
tiesības

Pārbaudījumu var turēt tikai tie, kas jau
beiguši virsdienesta instruktoru kursus.

24. Flotes virsdienesta instruktor em,
pēc trīs gadu nokalpošanas flotē, ir
tiesība turēt pārbaudījumu uz deķleitnanta
vietnieka amatu. Pārbaudījumu izturē-
jušos var pieņemt brīvās vietās attiecīga
amata izpildīšanai.

25. Virsdienesta karavīri atvaļināmi
no dienesta sekošos gadījumos :

1) uz pašu vēlēšanos, ja viņi nokal-
pojuši laiku, uz kurii tie pieņemti,
izņemot mobilizācijas gadījumus un
flotes atrašanos ārvalsts ūdeņos;

2) slimības dēļ, saskaņā ar šī likuma
19. p.; tādā gadījumā izmaksājama
3 mēnešu alga uz priekšu;

3) disciplinārā kārtā, pirms virsdienesta
termiņa notecēšanas, uz tiesāspriekš-
niecības ierosinājumu: par sliktu
uzvešanos, nolaidīgu uu (nekārtīgu
dienestu un vispāri, ja viņi izrā-
dījušies par nederīgiem ieņemamā
amatā.

Atvaļinot disciplinārā kārtā, katrā
gadījumā iepriekšizdarāma izziņa at-
vaļināšanas iemeslu noskaidrošanai.
Galīgs lēmums par atvaļināšanu
disciplinārā kārtā piekrīt divīzijas
komandierim vai tiesības līdzīgam
priekšniekam;

4) karaspēka daļas vai iestādes iz-
beigšanas, pārveidošanas vai štatu
samazināšanas gadījumā, ja virsdie-
nesta karavīrs nevēlas pāriet uz
citu piedāvātu vietu;

5) virsdienesta instruktori pēc 45, bet
pārējie virsdienesta karavīri pēc 50
gadu vecuma sasniegšanas.

Piezīme. Atsevišķos gadīju-
mos šī panta 5. pkt. minētos
karavīrus var atstāt dienestā,
ar divīzijas komandiera pie-
krišanu, , ari pēc 45 resp. 50
gadu vecuma; piekrišana doj-
dāma katru reizi ne ilgāk kā
uz vienu gadu.

26. Virsdienesta karavīriem ir tiesība,
pēc 3 un vairāk gadu nevainbjamas no-
kalpošanas virsdienestā, saņemt no priekš-
niecības ieteikšanas apliecību.

Piezīme. Disciplinārā kārtā at-
vaļinātiem virsdienesta karavīriem
ieteikšanas apliecības neizsniedz
un ari kara laikā viņi nebauda
virsdienesta priekšrocību.

Emburgas Aučos, 1925. g. 11. aprilī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojums un pavēles

Rīkojums Nr. 67
1925. g. 3 aprilī.

Bruto un netosvars, kā ari
svars ar tuvāko iesaiņo-
jumu pie i e v ed p r e ču .n o -

muitošanas.
1. Zem bruto- svara saprotams preces

svars līdz ar iesaiņojumu. Gadījumos,
ja prece ievesta divkāršos iesaiņojumos
(ārējās un iekšējās kastēs, ārējos un
iekšējos maisos, ārējās un iekšējās mucās

u. t. t), vai ari, ja prece iesaiņota bez
ārējā iesaiņojuma vēl sevišķos iekšējos
iesaiņojumos, kā: kartona, koka vai
skārda kastītēs, metāla vai stikla
bundžās, kartonā vai citos cietos iesaiņo-
jumos (izņemot papira), kuri preci ap-
tver no visām pusēm, muitojamais bruto
svars nosakāms preci sverot kopā ar
šiem iekšējiem iesaiņojumiem, bet ne ar
ārējo, kāi: kasti, mucu vai cita veida
ārējo iesaiņojumu ; piemēram, pie šķe-
terētiem diegiem koka spolītēs (§ 183.
p. 5. a, b, c), kuri ievietoti kartonos vai
citos iekšējos iesaiņojumos, muitojamais
bruto svars sverams ne ar ārējo kjssti,
bet ar minētiem iekšējiem iesaiņojumiem,
vai atkal muitojot tinti (p 137) pude-
lītēs, kuras savukārt ievietotas pa dučiem
vai citā skaitā kartonos un citos iesaiņo-
jumos, muitojamais bruto svars rēķinai» s
kopā ar šo kartonu u. t t. svaru, bet ne
kopā ; r ārējās kastes, vai cita veida
iesaiņojumu.

2. Freces, kuras apliktas ar nodokli
no bruto.svara, muitojamas vienīgi tikai
tad ar ārējo iesaiņojumu, (kasti, mucu
u. t. t), ja nav nekāda iekšējā iesaiņo-
juma. Papīra, un staniola ap-
likumi gar ārējā iesaiņo-
juma sienām, preces aizsar-
gāšanai no mitruma un vis-
pārīgi no bojāšanas, nav uz-
lūkojami par iekšējo iesai-
ņojumu

3. Ja vienā un tai pašā iesaiņojumā
atrodas divas vai vairāk dažādas preces,
no kurām katra muitojama no bruto svara,
tad bruto svarā ietilpstošais iesaiņojuma
-svars izdalāms samērā ar šo preču neto
svaru ik uz vienu preci. Ja turpretim
vienā un tai pašā ievietojamā iesaiņota
bez preces, kura muitojama no bruto
svara, vēl tādā, par kuru jāmaksā no-
doklis no neto svara, tad kopējā iesai-
ņojuma izrēķinātais samēra svars, kas
krīt uz neto muitojamo preci, pie no-
do ja aprēķināšanas nav ierēķināms.

4. Zem neto svara saprotams preces
svars bez kaut jebkura iesaiņojuma.

5 Ja preces iesaiņojums uzlūkojams
par patstāvīgu priekšmetu, tad prece
izsverama neto vai ar pārējiem iekšējiem
iesaiņojumiem, atkaiībā no muitošanas
veida un iesaiņojums muitojams pēc
tarifa attiecīgā iedalījuma.

6. Bei muitas ielaižami visi tie no
ārzemēm ievestie iesaiņojumi, kuri satur
muitas brīvas preces, vai ari preces,
kupis muitojamas no neto svara, ja šie
iesaiņojami uzskatami kā nepieciešami,
bet nav uzlūkojumi par patstāvīgu priekš-
metu.

7. Ar tuvāko iesaiņojumu muitojamo
preču svars nosakāms, sverot preci kopā
ar to iesaiņojumu, kurs preci aptver no
visam pusēm, kā pērn. audumi, kuri
ietīti papiri un bez tam vēl ievietoti
kartonā u. t. t., sverami līdz ar šiem
papiriem, bet bez kartona, vai atkal pie
kosmētiskām ziepēm, kuras iesaiņotas
papira iesaiņojumā, kas pāriet uz p tē-
rētāju un bez tam vēl salikti pa -dučiem
kartonos, zem tuvākā iesaiņojuma sapro-
tams papira iesaiņojams, bet ne kartons.

8. Ja preces, kūjas muitojamas
ar tuvāko i es ai ņoj urnu, būtu bez
jeb kaut kura iekšējā iesaiņo-
juma, tad tādas muitojamas
no 'neto svara, bet ne ar
ārējo iesaiņojumu.

9. Šis rīkojums stijas spēkā līdz ar
viņa izsludināšanu.

10. Līdz šī rīkojuma spēkā s'āšanos,
atcelts 1922. g. „Valdības Vēstneša"
147. numurā izsludinātais: BPaskaidro-
jums par bruto un neto svaru, kā ari
par svaru ar tuvāko iepakojumu pie
preču nomuitošanas".

Pamats. Muit. lik. 434. p.
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Likums par virsdienesta karavīriem.
Ministru kabineta sēde 8. aprilī.
Rīkojums par bruto un netosvaru pie

ievedpreču nomuitošanas.
Valsts telefona lietošanas takse.
Rīkojums par vienkārša darbā strādnieka

vidējo dienas algu slimo kasu dalīb-
nieku atsvabināšanai no iemaksām.

Rīkojums par pārgrozībām rīkojumā Nš 6V
un «Attālumu radītājā".

m&a P', v"sldIb8s Vēttaeil' »ā!tot ao 1. fsnvEja
S&ņtžTOt ekspedīcijā:

g>u 1 asēoesl ' . . 1 lata 50 reai

piesūtot mājā un pa pasta:
«„, i mēnesi . . • • .. 1 lata 80 saat.
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Latvijas valdības j$$ķ_ oficiāls laikraksts
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J^^^^^^^^^^i

Kantoris un ekapedicija:
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludiaājumi līdz 30 vien-

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

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

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



Valsts telefpna lietošanas
takse.

Apstiprinu. Rīga, 30. marta 1925. g.
Satiksmes ministrs J. P a u 1 u k s.

Spēkā no 15. apriļa 1925. g.

A. Abonēšanas maksa par 1 gadu.

§ 1. Par katru galveno aparātu, gadā

I kategorija: privātos dzīvokļos, valsts
un pašvaldības skolās, slimnīcās vai pat-
versmēs, Sarkanā krusta un Sieviešu palī-
dzības korpusa iestādēs, oficiālas uguns-
grēka pieteikšanas vietās

II kategorija: veikalos, kantoros, aģen-
tūrās, bankās, kredītiestādēs, darbnīcas,
fabrikās, teātros, kinematogrāfos, _privatas
skolās un slimnīcās, dažāda veida uzņēmumos,
valsts iestādēs, dažādās kanclejas, redakcijas,
aptiekās, klinikās un telpās, kur nodarbojas
advokāti, ārsti, komisionāri, konsuli un notāri,
kā ari kolektiviem abonentiem ....

III kategorija: viesnīcās, restorānos,
kafejnīcās un visās: citās vietās, kur aparāts
pieejams publikas lietošanai

Pi zīmes: a) par galveno aparātu skai-
tās centrālei ar tiešu vadu pievienots
aparāts vai komutators; b) II katego-
rijā ieskaitāmi dzīvokļi, kuros izkārti
tirdzniecības vai rūpniecības papīri;
c) par aparātiem dzīvokļos, kuri ir
tiešā sakarā ar II un III kateg. telpām,
abonēšanas maksu aprēķina attiecīgi
pēc II un III kategorijas, ja šinīs tel-
pās nav uzstādīts īpašs aparāts. Tiešs
sakars ir tad, ja no augstākās katego-
rijas telpām pie telefona jāiet caur
vienām durvīm, t. i., ja telpas šķir
viena siena ar durvīm šinī sienā;
d) ja galvenais aparāts atrodas ze-
mākās kateg. telpās, bet viņam pie-
vienotais papildu aparāts, zvans vai
ieslēgs — augstākās kateg telpās — par
galveno aparātu iekasē attiecīgas aug-
stākās kategorijas maksu; e) par ko-
lektiviem abonentiem skaitās visi tie
dzīvokļi, kuros dzīvo vairāki atsevišķi
iedzīvotāji, t. i. dzīvokļa īpašnieks un
apakšīrnieki un telefons uzstādīts visiem
iedzīvotājiem pieejamā vietā; f) ja
II kategorijas telpās aparāts uzstādīts
publikai pieejamā vietā — viņu ie-
skaita III kategorijā. III kategorijā
ieskaita ari abonentus, kuri izlikuši
uzrakstu izkārtni ar norādījumu, ka
viņa telefonu var lietot citas perso-
nas par maksu; g) pāreja no vienas
grupas uz otru izdarāma pusgada sā-
kumā, ja uz 1. IV vai 1. X cent-
rālei pievienots vajadzīgais galveno
aparātu skaits; h) I un II grupā no-
teikto centrāles dartību pagarina, ja
ieinteresētie sedz visus ar to saistītus
izdevumus; par telefona pal. nodaļu
darbības pagarināšanu jārūpējas so
nodaļu abonentiem; i) no telefona
nodaļu abonentiem iekasē I grupas
abonēšanas maksu, neskatoties uz
darbības laiku un pievienoto abo-
nentu skaitu.
§ 2. Par katru papildu aparātu, gadā
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Liepāja Rīga
_ § 3. Liepājā un Rīgas jaunajā (automātiskā) centrālēs, kur :

iespējama vietējo sarunu skaitīšana §§ 1. un 2. minēto maksu Ls Ls
vietā jāņem sekošas maksas.

L.Pamatmaksa par katru galveno aparātu, gadā . ... . 40,— 50,
II Pamatmaksa par katru papildu aparātu, gadā .... 10,:— 16,
III Sarunu maksa par katru vietējo sarunu neatkarīgi no

viņas ilguma 0,05 0,05
Piezīmes: a) galvenā aparāta sarunu skaitā ietilpst viņam pievienoto pa-

pildu aparātu sarunas, b) pirmās 300 sarunas katrā pusgadā no katra gal-
venā aparāta pielaiž par brīvu, c) pie vietējo sarunu maksas aprēķināšanas
no katra pilna simta 3 sarunas netiek rēķinātas d) ja no galvena aparāta
pusgada ir izgājis vairāk par 3000 sarunām — abonentam jāabonē vēl
viens galvenais aparāts. Ja abonents no min. noteikuma izpildīšanas at-
sakās — telefona iestādei ir tiesības uzteikt abonementu.

§ 4. Attāluma piemaksa, par katriem pilniem vai iesāktiem
100 metriem dubultvada, gadā

§ 5. Par katru ieslēgu aparāta pārnešanai, gadā

§ 6. Par katru papildu zvanu, gadā '

§ 7. Par katru papildu klausāmo stobriņu, gadā

§ 8. Par katra mitrās telpās uzstādītu valsts aparātu, gadā . .

§ 9. Par pulksteņa salīdzināšanu vai ugunsgrēka paziņošanu, gadā

§ 10. a) §§ 1, 2, 3 I, II minētā abonēšanas vai pamatmaksa iekasējama
par katru galveno vai papildu aparātu, kurš atrodas centrāles rajonā

b) ja galvenais vai papildu aparāts atrodas ārpus centrāles rajona
virs „a" p. minētām maksām par viņu iekasē vēl § 4. minēto
attāluma piemaksu, kuru aprēķina pēc faktiskā dubultvada garuma
no centrāles rajona robežas līdz galvenam un no galvenā lirj,
papildu aparātam. Piemaksas atlaišanu izdara tikai saskaņā
§15. „d" piezīmi. ' ar

.§.11- Visīsākais abonēšanas laiks — pusgads.
Piezīme: Gada sākums skaitās no 1. apriļa.
§ 12._ Aparāts atrodas centrāles rajonā, ja viņš no centrāles ir ne tālāk nr

3 klm. Rīga un 2 klm. citas vietas, skaitot taisnā gaisa linijā. Ja aparāta attālums
no centrāles ir lielāks par 3 resp. 2 klm. — viņš skaitās par ārpus centrāles
rajona esošu.

B. Vienreizējās maksas.
§ 13. Par galvenā aparāta pievienošanu
§ 14. Par galvenā aparāta pārvietošanu vai papildu aparāta,

ieslega, papildu zvana pievienošanu vai pārvietošanu:
a) tanī pašā dzīvoklī .
b) „ „ namā
c) uz citu namu

§ 15. Par ārpus centrāles rajona jaunierīkojamu dubultvadu, par
katriem pilniem vai iesāktiem 100 metriem

Piezīmes: a) šī maksa iekasējama virs §§ 13. un 14. minētām
maksām gadījumos, kur pie minēto darbu izvešanas ārpus
centrāles rajona jāierīko jauns dubultvads (t. i. jauna linija
ar dubultvadu, vai jauns dubultvads pie esošās līnijas stabiem);
b) maksu nosaka pēc jaunierīkojajnā dubultvada faktiskā ga-
ruma; c) par attālumu, kurā izlieto rezerves dubultvadu (ja
tāds ir) § 15. minēto maksu neiekasē; d) par § 15. minēto
maksu ierīkotās linijas un vadi ir p. t. virsvaldes īpašums.
Abonenta izdarītos izdevumus virsvalde atlīdzina 8 gadu laikā
(skaitot no satiksmes atklāšanas dienas), neņemot par jaunierī-
koto dubultvadu § 4. minēto attāluma piemaksu. Ja abo-
nents atsakās no telefona abonēšanas pirms 8 gadu paieša-
nas — viņam ir tiesības uzrādīt personu, kurai nododamas
satiksmes lietošanas tiesības. Ja abonents izstājas, šādu per-
sonu tūliņ pie izstāšanās neuzrādījis — atbrīvoto vadu virs-
valde izlieta pēc saviem ieskatiem, bez atlīdzības izmaksas
abonentam. Virsvalde patur sev tiesības izlietot abonenta
vadu jaunas centrāles ierīkošanai, atmaksājot par katriem 100
metriem aizņemtā jaunierīkotā vada Ls 16.—, no kuriem at-
skaita vada abonēšanas laikā izmaksāto atlīdzību, tomēr ne-
atvienojot abonentu no tīkla. Šīs piezīmes noteikumi attieci-
nāmi ari uz tiem ārpus centrāles rajona abonentiem, kuriem
satiksme ierīkota pirms 15. IV. 1925. g., ja minētās linijas ir
līdzvērtīgas ierīkotām pēc 15. IV. 1925. g.

§ 16. Par papildu klausāmā stobriņa uzstādīšanu, neskatoties
uz to, vai aparāts atrodas centrāles rajonā jeb ārpus tā .....

Piezīme: Ja kļaus, stobriņš pasūtīts reizē ar aparātu, kujam
viņu pievienos — § 16. uzrādīto maksu neiekasē.

§ 17. Par galda aparāta apmaiņu pret sienas aparātu, vai otrādi,
neskatoties uz to, kur aparāts atrodas . . .

Piezīme: Ja aparāta maiņa savienota ar aparāta pārvietošanu —
iekasējams tikai §§ 14. un 15. minētās maksas.

§ 18. Par nosaukuma vai numura maiņu
§ 19. Par darba atsaukumu
Piezīme: Šo maksu iekasē, ja abonents atsauc vai groza savu

pietiekumu uz §§ 13.—17. paredzētiem darbiem. Ja darbi
iesākti — no abonenta iekasē faktiskos izdevumus, bet ne
mazāk par Ls 5.

§ 20. Soda nauda, par maksāšanas termiņu nokavēšanu . . .
§ 21. a) centrāles rajonā (skat. § 12.) visus darbus izdara pret

§§ 13., 14. un §§ 16., 17. minētām maksām..
b) par darbiem ārpus centrāles rajona virs §§ 13., 14. mi-

nētām maksām — iekasē vēl § 15. uzrādīto maksu.
c) visus „a" un «b* punktos minētos darbus izdara

pilnīgi ar valsts līdzekļiem bez papildu piemaksu vai
nodevu (brīvu stabu, važoņu un vienk. strādnieku)
pieprasīšanas no abonentiem.

d) ja pie telefona ierīkošanas centrāles rajonā vai ārpus
t tā vajadzīgi stabi — vēlams lai tos sagatavotu abo-

nents. Par katru pēc p. t. virsvaldes techniskiem no-
teikumiem sagatavotu un uzstādīšanas vietā izvestu
stabu abonentam atmaksā stabu sagatavošanas patie-
sos izdevumus, bet ne vairāk, kā Ls 5.— Ja abo-
nents stabus nevar dot — tos sagatavo telefona iestāde,
brīdinot abonentu, ka telefona ierīkošana atkarīga no
stabu sagatavošanas un var stipri nokavēties.

e) galvenā aparāta ierīkošanai izsniedz valsts aparātus ar
piederumiem. Papildu aparātu ierīkošanai valsts apa-
rātus izsniedz tikai pēc tam, kad apmierināti visi
pieteikumi uz galv. aparātiem.

f) abonentam nav tiesības pieprasīt §§ 13.—18. minēto
darbu izvešanu noteiktā laikā. Visus darbus izved
pieteikumu iesniegšanas kārtībā. Ārpus kārtas darbus
izved tikai gadījumos, kur abonents uzrāda pamatotu
šādas ierīkošanas vajadzību, iekasējot no abonenta
trīskārtīgu §§ 13., 14. un §§ 16.—18. paredzēto maksu.

C. Telefona sarunu maksa.

§ 22. Par katrām 3 minūtēm vietējās sarunas. '
§ 23. „ „ 3 „ tālsatiksmes sarunas pie attāluma

1. joslā . . līdz 10 klm. (ieskaitot)
2. „ vairāk, kā 10 klm. līdz 25 klm. „
3. „ n „ 2.0 „ „ Dl) „ „

4. . „ „ 50 . „ 100 „
5. , . „ 100 „ „ 150 „
6. „ „ „ 150 „ „ 200 ,
7. „ .' . „ 200 » . 250 ,
8. „ , „ 250 „ „ 300 „
9. „ . ,300 ...... .

Piezīme. Attālumus aprēķina taisna gaisa linija.

Ls

10,-

6,~
8,-
10,-

36,-

5-

6"

10-

5-

5-

0,10

o,0,20
0,30
0,50
0,70
0,90

1,30
1,70

Ls

2-

16,-

8~

4,-

16,-

4-



* 24. Par steidzamu sarunu — trīskārtīga maksa.

& 25. Par noteikta laika sarunu — trīskārtīga maksa.

& 26. Par sēriju sarunām:

a) dienā (no pīkst. 9—22) — trīskārtīga maksa un
b) naktī (no pīkst. 22-9) — puse no § 23. uzrādītās maksas,
piezīme. Sēriju sarunas pielaiž uz sevišķiem virsvaldes noteikumiem.

Ls

§ 27. a) Par personas pieaicināšanu ar ziņnesi . ..... . . . 0,40
b) Par katru papildu adresi pie ,a" p. , . .- . . . . o' 20
c) Par paziņojumu, ka piearcinājums izpildīts .... 0

*
20

§ 28. Par tiešu savienojumu centrāles slēgšanas laikā, par katru

dienu, vai viņas daļu 0,10

& 29. Par sarunas atsaukumu 0,10

piezīme: šo maksu iekasē, ja sarunas pieteicējs atsauc;
vienkāršu sarunu — pirms 3 stundu
steidzamu „ — 1 stundas paiešanas no sarunas pieteikšanaslaika.

D. Maksāšanas noteikumi,

§ 30. Visas §§ 1.—29. minētās maksas nokārtojamas sekosā kārtībā:
a) abonenti — valsts iestādes vai amata personas visas maksas nomaksā

1 mēneša laika, skaitot no rēķina izrakstīšanas dienas. § 15. minētā
maksa nokārtojama līdz ierīkošanas darbu iesākšanai.

b) abonenti — pravatpersonas un pašvaldības iestādes §§ 13.—18. uzrā-
dītās maksas nomaksā pieteikumu iesniedzot, §§ 1—31 -" un §§4—9
minētās par V* gadu uz priekšu bet §§ 3'" un §§22.-29. minētās —
10 dienu laika, skaitot no rēķina izrakstīšanas dienas.

c) §§ 22—27 minētās maksas gadījumos, kur sarunu ved no sarunu
punkta, nomaksājamas sarunu pieteicot.

§ 31. Par §§1.—9. (ļzņemot § 3.'") un §§ 13.—18. minētām maksām, ja tās
nomaksā telef. iestādes kase, kvīti izsniedz par brīvu. Zīmognodokli vajadzībās
gadījumos nomaksā abonents. Par pārējām maksām kvīti izsniedz tikai pret
Ls 0, 10 samaksu.

§ 32. Ja kāda no maksām nav nokārtota § 30. noteiktos termiņos, tad
a) privātpersonu un pašvaldības iestāžu aparātus izslēdz no

centrāles līdz maksājumu nokārtošanai, pie kam abonēšanas vai pa-
matmaksu aprēķina ari par izslēgšanas laiku, bet par nomaksas termiņa
nokavēšanu iekasē § 20. paredzēto soda naudu. Gadījumā, ja 7 dienu
laikā skaitot no aparāta izslēgšanas dienas, pieprasītā maksa tomēr
nav vēl nokārtota—telefona iestāde skaita abonentu par izbeigtu un
aparātu noņem, piedzenot pēc norēķināšanās iztrūkstošo maksu.

b) valsts iestāžu un amata personu aparātus neizslēdz no
centrāles, bet par katru pēc noteikta termiņa nomaksātu
rēķinu iekasē § 20. paredzēto soda naudu.

§ 33. Kategorijas nosaka saskaņā ar abonentu uzdotām ziņām pieteikumā.
Paziņojumi par pāreju uz zemāku vai augstāku kategoriju iesniedzami centrālei
nevēlāki kā 1 mēnesi pirms 1. IV un 1. X. Ja pie kontroles izrādās, ka aparāts
uzstādīts augstākās kategorijas telpās, kā pieteikumā uzrādīts — no abonenta
iekasē maksas starpību, skaitot no satiksmes atklāšanas vai pēdējās kontroles
iiipnac

E. Pārejas noteikumi.

§ 34. Šī takse stājas spēkā sākot ar 15. apr. 1925. g. No minētās dienas
skaitāmi par atceltiem:

Vaid. Vēstneša 1921. g. 114. numurā iespiestā telef. sarunu takse
1922. g. 140. „ „ abonēšanas un
1923. g. 270'., 285., 287., 1924. g. 68. numuros iespiestie

telef. abonēšanas takses papildinājumi.

§ 35. Vaid. Vēstn. 1923. g. 285. num. iespiestā abonēšanas takses papildi-
nājumā Liepājas centrāles abonentiem paredzētā jau iemaksātā drošības nauda
likvidējama, no 15. apr. 1925. g. ieskaitot to pamat — un sarunu maksas
par tekošo pusgadu.

§ 36. Ja pieteikumi uz §§ 13.—19. paredzētiem darbiem iesniegti pirms
15. apr. 1925. g., bet darbi izvesti pēc 15. apr. 1925. g. — maksas par šiem
darbiem iekasē pēc §§ 13.—19. noteiktām likmēm.

_ § 37. Uz automātisko centrāli pārslēdzamiem Rīgas abonentiem § 3. mi-
nētās maksas piemērojamas no pārslēgšanas dienas.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š.

Eksploatacijas direktors V. K r ū m i ņ š.

Apstiprinu
1925. g. 6 aprilī.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 119
Par pārgrozībām rīkojumā Ne 61

un „Attālumu rāditajā".
Lieku priekšā no š g. 8. apriļa atvētt

parās punktu Edinburgu I biļešu un
ag azas operācijām satiksmei ar visām
J|» Pasaž eru — Tukuma I linijas stā-
ja un Majoru stacijā no š. g. 30 ap-
a ^vest, bez pastāvošām operācijām,

a" P^u operācijas.
Sakarā ar to, rīkojumā Ms 61 (sk. š g

D»i Vēstneša « 47 numurā unj
* e'zsceļu virsvaldes rīkojumu krājuma!
sā "j murā ) «n attālumu rādītājā' izdarīti'^ pārgrozības :

opeL?°
iuniā Ks 61 PEdinburgas I,

,pb« |u aPzImējumu „S" jāizlabo uz
i2>abo uzBV«MainrU StadJaS -
"^jā
15 i9;^umrādītājā" X, kā ari 14. un
- EdiJh, VII! tabelē, pie 9. stacijas
,S« «irt»'[ operāciju apzīmējuma
15 Un? ]āiera! sta ,pb« un XI, 14. un

^m, tam pašā tabelē pie 11. rti-

i

cijas — Majoriem, operāciju apzīmējuma
„pb" vietā jāieraksta „V.

Dzelzsceļu galvenais direktors A Rode.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Finansu direktors Mazkalniņš
I

i Rīkojums
ļpar vienkāršadarba strādnieka
/vidējo dienas algu slimo kasu

f dalībnieku atsvabināšanai no
iemaksām.

f Pamatojoties uz ,Noteikumu par strād-

ļrek". un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" 63 pantu,
Barba ministrija nosaka, ka .Valdības

m/ēstneša" pagājuša gada 2.2 novembra
1266 numurā izsludinātais .Rīkojums par
Bienkārša darba strādnieka vidējo dienas,

kaislu slimo kasu dalībnieku atsvabina-,
Ianai no iemaksām" (Ms 17230 no1924.g.$1. novembra) paliek spēkā līdz š. g^
l. jūlijam.
I 1925. g. 6. aprilī. M° 10683.

Darba aizsardzības departamenta *

direktors Fr. Rozeļ
[ Sociālās apdrošināšanas nodaļas
I vgd tājs Jūl. T r e i m a n i sļ

valdības iestāžu paziņojumi
Rigas apgabaltiesas priekš-

sēdētājs
paziņo, ka ar Rīgas apgabaltiesas nodaļu
kopsapulces 1925. g 2. apriļa lēmumu
Cēsu apriņķa 4. miertiesas iecirknis pār-
dēvēts par Madonas apriņķa 1. mier-
tiesas iecirkni un Valkas apriņķa 4. mier-
tiesas iecirknis — par Madonas ap-
riņķa 2. miertiesas iecirkni, skaitot no
1925. g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925. g 7. aprilī.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

A.Būmaais.
Sekretārs O. Blumbergs.

Paziņojums Nq 46.
Saskaņā ar 1923._ g. 23. apriļa likuma

10. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
vērtēšanas komisiju lēmumus sekošo
apbūves gabalu un muižu saimniecību
novērtēšanas lietās :

1925. g. 19. maijā, pulksten 3 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā Ms 1, dzlv. 5

253) Valkas apriņķa Adulienas pagasta
Vecadulienas, Jaunadulienas un
Troškas muižās;

254) Valmieras apriņķa Braslavas pa-
gasta Braslavas muižā;

255) Valmieras apriņķa Vilzenes pagasta
Vilzenes muižā;

256) Valmieras apriņķa Oiolu pagasta
Ozolu muižā;

257) Valkas apriņķa Annas pagasta Vec-
annas un Ottes muižās;

258) Rīgas apriņķa Inčukalna pagasta
Inčukalna muižā.

1925. g. 26. maijā, pulksten 3 dienā,
turpat

159) Tukuma apriņķa Slampes pagasta
Slampes un Vikšeles muižās;

260) Aizputes apriņķa Dzērves pagasta
Grabstes muiža, Pundiku pusmuižā
ar Lūku kalpu mājām;

261) Aizputes apriņķa Aizputes Pils pa-
gasta Aizputes-Pils, Ievades, La.īžu
un Dubeņu muižās;

262) Liepājas apriņķa Vecpils pagasta
Dižlāņu, Mazlāņu un Ilmājas mui-
žās ;

263) Tukuma apriņķa Blīdenes pagasta
Lielblīdenes, Mazblidenes, Mazdūru
muižās, Aru, Biržu, Būņu un. Lubu
pusmuižās, Stūru muižas Jaunā un
Dūru pusmuižās, Jaunā un Mež-
kunga muižās un Zīļu pusmuižā.

1925. g. 28. maijā, pulksten 3 dienā,

turpat
264) Ludzas apriņķa Pildas pagasta Bro-

daišu, Rogaišu, Kurmas, Finlantes,
Uškacovas un Restmuižā;

265) Ludzas apriņķa Michalovas pagasta
Pušmucovas muižā;

266) Jelgavas apriņķa Bukaišu pagasta
Bukaišu, Nasavas, Aleksandra, Kārļu,
Mednes, Šarloles muižās, Meža
muižā ar Midzeņu mājām un Jaunā
muižā ar rentes mājām.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretāra vietā Fr. Širaks-Gruzīts

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
dīdu un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu miuistra š. g. 4. apriļa lēmumu ii
reģistrēti politiskās partijas «Latgales
bezpartejiskā savienība" papildinātie statūti

ļun programa.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K.Vi 1 d e.
Darbvede A. Vei ss.

Paziņojums.
ļ Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
feodāļa, pamatojoties uz biedrību, ?avie-
jaību un politisko organizāciju likuma
Ž6. pantu, paziņo, ka sa.'kaņā ar iekš-
lietu ministra š g 4. apriļa lēmumu ir
Reģistrēti politiskās partijas «Aktivo Na-

cionālistu savienība" statūti un programa.
preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
Darbvede A. V e i s s.

\ Valsts statistiskā pārvalde
jau pabeigusi izsūtīt visiem skaitīšanas
darbiniekiem atlīdzību par piedalīšanos
II. tautas skaitīšanā. Atlīdzība izsūtīta
caur pagastu, miestu un pilsētu valdēm,
pie kurām ari jāgriežas tiem skaitīšanas

dalībniekiem, kuri atlīdzību līdz šim vēl
nebūtu saņēmuši. Goda zīmes tgpat iz-
sūtīs caur pagastu, miestu un piketu val-
dēm un tur būs saņemamas ne vēlāk par
š. g. 20. maiju.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts darbi-

niekiem.
Darba ministrijas sociālās apgādības

departaments paziņo, ka E Zandersona
kdze ir pieņemta par rajonārsti, dzīvo
Sarkandaugavā, Patversmes ielā Ms 22.
Pieņemšanas stundas no pulksten 9—11
un no 17—19.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr. Dribba.

' Paziņojums
Somersetā-Aglonā un apkārtnē
dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Darba ministrijas sociālās apgādības
departaments paziņo, ka Šomersetas ap-
tieka uzņemta darba ministrijas aptieku
sarakstā un izsniedz zāles pret valsts
darbinieku ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītais

Dr. Dribba.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.50
(kas ievietots š. g. 14. marta „Valdības

Vēstneša" 59. numura pielikumā)
zem M° 6005, Celmiņ, Anna Jēkaba m.
vietā lasāms: Celmiņ, Alma Jēkaba m.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī.
Tieslietu ministrijās departamenta

direktora v. J. S a u 1It s.
Nodaļas vadītāja vietā M. L eši n s k y.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatojoties uz rūpniecības likuma
76. pantu par privilēģijām uz izgudroju-
miem un pārlabojumiem, paziņo, ka
izdotas sekošas aizsardzības apliecības
uz patentēšanai pieteiktiem izgudrojumiem.

1925. g. 21. janvārī M°_553 Siemens
& Halske A G. Berlīne, Vācijā uz « slēg-
šanas iekārtojums tālruņu izbūvēm ar
pašdarbīgu nodarbi, p e kurām priekš
parastiem savienojumiem un priekšrocību
dodamiem savienojumiem izlieto tos
pašus vadu vēlētājus.

1925. g. 21.' janvārī Ms 554 Tam
pašam uz «slēgšanas iekārtojums ar paš-
darbīgu vai puspašdarbīgu nodarbi strā-
dājošām tālruņu izbūvēm ar vairākiem
līdzvērtīgiem vadiem uz vienu vietu
(pārslēgšanas vai sarunas vietu).

1925. g 28 janvārī N° 555 Ivanam
Iljenko, Nommē, p. Rēveles, Igaunijā uz
«ietaise klavieru un citu uzsitamo instru-
mentu spēlēšanai vienā laikā "

1925 g. 28. janvārī Mb 556 Naamloze
VennotschapWerktuigenfabriek, «Rotator",
Amsterdamā, Holandē — uz «Deglis".

( 925. g. 28. janvāri Mb 557 Sie-
mens & Halske A. G, Berlinē, Vācijā uz
.pašdarbīgs vēlētājsaslēgs ar pacelšanas
un griešanas kustību tālruņu iekārtām".

1925. g. 28. janvārī Mi? 558. Tam
pašam uz «pašdarbīgs velētājs tālruņu
iekārtām".

1925. g. 28. janvārī Mb 559. Vilhelms
Grams, Vācijā — uz «zemes apstrādā-
jamā freze".

1925. g. 30. janvārī Mb 560 pasta un
telegrāfa virvsaldes galvena i darbnīcai,
Rīgā — uz «Radio uztvērējs ar vienu
lampu daudzkārtīgai pastiprināšanai un
detekcija ar vai bez atsevišķa detektora".

1925. g. 30 jauvarī Ms 561 Gottfried
Sonnenleitner, Steyr, Austrijā — uz
«Dzelzsceļu biļešu turētājs*.

1925. g. 30. janvārī Mb 562. Viktoram
Vikkulam, Helsinkos, Somijā — uz « le-
dus betons".

1925. g. 30. janvārī Me 563 Pēterim
Jacevišam, Rīgā — uz «aizsarga bruņas
pret dūmiem, smacējošām gāzēm un
taml."

1925. g. 31. janvārī Mš 564 Eugēne
Albert Prudhomme, Neuilly-sur-Seine,
Francijā — uz «paņēmiens un ierīces
petrolejam līdzīga šķidra ogļūdeņraža
ražošanai".

1925. g. 31. janvarīMb 565 A. J. Buckam,
elektromotoru iestādei, Rīgā — uz
«dzelzsceļu vagonu elektriskas apgaismo-
šanas savienojuma kabelis".

1925. gada 3. februārī Mb 566 A. J.
Andrē de la Porte, Haag, Holandē — uz
.metode elektrolita izgatavošanai svina-
peroksida akumulatoriem un šo elektro-
lītu saturošs akumulators".



1925. gada 3. lebruarī Ms 567 Sie-

mens & Halske A. Sab. Berlīne, Vācijā
— uz «pašdarbīgs vēlētāju slēgs ar pa-
celšanas ūn griešanas kustību tālruņu
iekārtam".

1925. gada 3. februārī Ms_568 tam pa-
šam — uz «pašdarbīgs velētājs tālruņu
iekārtam ar spožu drāšu savienojumu
daudzkārtējā laukā".

1925. gada 3. februārī Mb 569 Mār-
tiņam Pormanim, Rīgā — uz «elektrisku
vadu ievilkšanas ierīks".

1925. gada 3. februāri Mb 570 Bori-
sam Abramsonam, Rīgā — uz « lāktenis
namu numuriem un ielu apgaismošanai".

1925. g. 5. februārī Ms 571 Siemens &
Halske, Berlinē, Vācijā — uz « slēgšanas
iekātojums tālruņu izbūvēm ar vada
vēlētājiem vietējiem un tālsatiksmes sa-
vienojumiem".

1925. g. 5. februārī Mb 572 Tam pa-
šam uz — «Slēgšanas iekārtojums da-
žādu šķiru savienojumu skaitīšanai tāl-
ruņu izbūves".

1925. g. 7. februārī Mb573 Tam pašam
— uz «saslēgumu ietaise tālruņu iekār-
tām ar vairākām starpniecības cen-
trālēm".

1925. g. 7. februārī Mb 574 Tam pašam
— uz «elektromagnētiska saslēdzamo
ierīkojumu grupa".

1925. g. 9. februārī Mš 575 Tam pa-
šam — uz «saslēguma ietaise dažāda
vērtīguma savienojumu skaitīšanai tālruņu
i^kārtris *

1925 g 9. februārī Mš 576 Inž. K.
Hercbergam, Rīgā — uz « dzīvokļu durvju
nodrošinājums pret zagļu ielaušanos"."

1925. g. 9 februārī Mš 577 Fricim
Urbulim, Vilķenu pag. Valmieras apr.
— uz «aparāts un paņēmiens zirgu saku
pagatavošanai".

1925 g. 11. februārī Mš 578 Thor
Gustaf Thornblad, Stockholma, Zviedrijā
— uz «ātrtelegrafejama iekārta".

1925. g. 11. februārī Mš 579 Feo-
doram Seredinskim, Rīgā — uz «iekārta
vilciena automātiskai apturēšanai pie
nolaista semafora".

1925. g. 12. februāri Mš 580 The
Bell Telephone Manufacturing Company,
Sociētē Anonyme of Antwerp", Antver
penē — uz «pārlabojumi elektrisku im-
pulsu ražošanas ietaisēs".

1925. g. 13. februārī Mš 581 Jānim
Prāmniekarn, Rīgā — uz «Revolver-
sistemas šķerszāģa pielaidējs".

1925. g. 19. februārī Mš 582 Aleks-
andram Kozierovskim, Rīgā — uz „at-
vēsinātājs".

1925. g. 20. februārī Mb 583 Sie-
mens & Halske A. G. — uz «ietaise
raagnetsisiemai, sevišķi soļveidīgi soļo-
jošos saslēdzamos ierīkojumos".

1925. g. 20. _febr._ Mš 584 Dr. Ulf ilas
Meyer, Berlīne, Vācijā — uz «Krarupa
vadītājs bez magnētiska garenlauka".

1925. g. 25. februārī Ms 585 Sie-
mens & Halske A. G. Berlinē, Vācijā
— uz «Saslēguma ietaise tālruņu
iekārtām, kur savienojums saslēdz par
pašdarbīgiem vēlētājiem līdzi darbojoties
kādai ierēdnei".

1925. g. 25. februārī Mš 586 Heydt &
Voss, Koln-Nippes, Vācija —uz «skārda
bundža ar atvāžamo ierīci".?, ~

1925. g. 27. februārī Mš 587 E. Veisam,
Rīga — uz «elektriska plīts priekškurp-
niekiem".

1925. g. 27. februārī Mš 588 Astral-
Kommandit-Ges. von Seelen, Ilmenau,
Vācijā — uz «paņēmiens pašspīdošu
reklamizkārtņu, mājas numuru, stikla
burtu un taml. pagatavošanai".

1925. gada 27. februāri Mš 589 Sie-
mens & Halske A. G. Berlinē, Vācijā
— uz «saslēgumu ietaise tālruņu iekār-
tām vēlētāju darbību un ar savienojumu
pašdarbīgu pārtraukšanu pie noteikta
laika paiešanas*.

1925. gada 27. februārī Mš 590 Ri-
chārdam Schilde, Hersfeldā, Vācijā — uz
«kanalkāpknu žāvētājs".

1925. gada 27. februārī Mš 591 Tam
pašam — uz «žāvēšanas ierīce".

1925. gada 27. iebruarl Mb 592 Frie-
drich Merk, Mueochene, Vācijā — uz
« Gčlda tālruņa aparāts".

1925. gada 27. februāri Ms 593 Pasta
un telegraia virsvaldes galvenai darbnī-
cai — uz « saites pastiprinātājs garākiem
viļņiem".

1925. gada 27. februārī Mš 594 Tam
pašam — uz « uztvērēja pārierošmes (rai-
dīšanai) pārtraucējs".

1925. g. 27. februārī Ms 595 Friedr.
Merk, Muenchenā, Vācijā — uz « Galda
tālruņa aparāts".

1925. g. 5. martā Mš 596 inz A. Ban-
kinam, Rīgā — uz «pārlabota centrāl-
apkures katla sildvirsmas forma".

1925. g. 5. martā Mš 597 Tam pašam
— uz «no ārpuses savienojami centrāl-
apkures katlu elementi".

1925. g. 5. martā Mš 598_ Jack Bir-
stein, Rīgā, —uz «ietaise spēļu lietu lo-
cekļu savienojumos".

1925. g. 5. martā Mš 599 Ādolf
Bleichert & Co, Leipcigā, Vācijā — uz
« Stūres ietaise truļiem-pašbraucējiem(pa-
pildu patents pie iesnieguma no 1924.g.
30 maija).

1925. g. 5. martā Ms 600 The Bell
Telephone Mfg Co, Sociētē Anonvme,
Antverpenē — uz «pārlabojumi auto-
mātiskas tālruņu iekārtās".

1925. g. 10. martā Mš 601 Voldemāram
Krūmiņam, Rīgā — uz «grāvju rokamāmašīna"-.

1925. g. 10. martā Ms 602 Pasta un
Telegrāfa virsvaldes galvenam darbnicām,
Rīgā — uz «Noteikta viļņa radiofona
uztvērējs".

1925. g. 10. martā Mš 603. A. Dani-
lovam, Rēzeknes apr. Makašānu pag. —
uz «kūdras mašina".

1925. g. 12. martā Ms 604 Siemens &
Halske, A. G., Siemensstadtā, p. Berlines,
Vācijā — uz « vēlētājs ar veltenisku sa-
skaru solu tālruņu iekārtām".

1925. g. 12. martā Mš 605 Fritz
Kuechenmeister un Constantin Vanstein-
kueste, Freibergā, Vācijā — uz «mašina
šķiedraugu paisišanai un tīrīšanai no
spaļiem".

1925. g. 13. martā Mb 606 Hewellyn
John Howells, Austrālija — uz «pārla-
bojumi rauga izgatavošanā".

1925. g. 17. martā Mš 607 R. Strom-
bergam, Rīgā — uz «mušu papirs uz
spolītēm".

Pamatojoties uz tā paša likuma
92. pantu par privilēģijām uz izgudro-
jumiem un pārlabojumiem, rūpniecības
departamenta patentu valde paziņo, ka
izdoti sekosi patenti uz pieteiktiem iz-
gudrojumiem:

1925. g. 31. janvāri Mš 289 Emilam
Veisam, Rīga uz «klaviatūru mūzikas
rīks ar metāla stīgtapiņu turētāju".

1«25, g. 31. janvārī Mš 290 Ale-
ksandram Zakovskijam, Rīgā — uz
«Graudu lobītāja ķermenis*.

1925. g. 12. februārī Ms 291 Josei
Sicheit, Laka pri Šismu « Jugoslavijā —
uz ,«paņēmiens katla akmeni radošo sāļu
izdatišanai no barojama ūdeņa un jau
radušos katla akmeņa atdalīšanai".

1925. r. 12. feruarī Ms 292 Hein-
richam šulcam, Eberhardtā, Vāciiā —
uz «paņēmiens sērkociņu piesūcinā-
šanai".

1925. g. 12. februārī Mb 293 Dr. Jo-
hannes Sartig, Berlinē, Vācijā — uz «pa-
ņēmies tabakas atbrīvošanai no nikotina".

1925. g. 2. martā Mš 294 Techno-
Chemical Laboratories Ltd., Co. «Fair-
lavvn" , Londonā, Anglijā — uz .ierīces
cietu vielu atdalīšanai no šķidrumiem".

1925. g. 2. martā Mš 295 Hugo Rich.
Trenkleram, Berlinē, Vācijā — uz «lietas
koku uzlabošanas veids".

1925. g. 2.martāMs 296 Maschinenfabrik
Augsburg-Nlirnberg A G, NUrnbergā,
Vācija — uz dubultvairogs ar nolaižamu
uz leju augšdarni".

1925. g. 5. martā Ms 297. Tam pašam
— uz .darbinātājierīce līmeniski dalītiem
vairogiem slēguma iekārtās" (papildu
patents).

1925. g. 5._martā Mš_298 tam pašam —
uz «darbinatajierīce slēguma iekārtām ar
līmeniski dalītiem vairogiem un ar tikai
vienu griestuvjierīkojumu abiem vai-
rogiem".

1925. g. 5. martā Ms 299 tam pašam —
uz «vairogslēgums augstiem sastādī-
jumiem no vairākām viena pār otru
gulošām un atsevišķi svērteniskā virzienā
kustināmam daļām.

1925. g. 5. martā Mb 300 tam pašam —
uz «vairogslēgums augstiem sastādinā-
jumiem no vairākām viena pār otru
gulošām un atsevišķi svērteniskā virzienā
kustināmām daļām".

1925 g. 10. martā Mš 301 Inž. Anders
Hansonam, Rīgā uz — «zāģu gaters ar
mpinīgu padošanas ātrumu".

1925 g. 10. martā Ms 302 Johannes
Benedict Carpzow, Martin Mann un
Dr. Julius Heppes

^
Hamburgā, Vācijā —

uz «paņēmiens mēslošanas līdzekļu pa-
gatavošanai".

1925. g. 10. martā Ms 303 Prof. Ale-
ksejam _ Lomšakovam, Prāgā, Čecho-
slovaķija uz — «ārdes sīkgraudainam
kurināmam materiālam".

1925. g. 13. martā Mš 304 Kalle & Co
A. G. Biebrich a/Rhein", Vācijā — uz
«paņēmiens gaismas jūtīgu slāņu pa-
gatavošanai".

1925. g. 10. martā Ms 305 Inž. K- Herc-
bergam, Rīga — uz « lokveidīga sparu
kopne".

1925. g. 10. martā Ms 306 R. Špar-
bergam, Rīgā — uz « Gaismas reklāmas
vāģi".

1925. g. 13. martā Mš 307 O. Ruhten-
bergam, «Riga Cycle Manufactury", Rīga
uz «rati slimnieku pārvadāšanai vai ari
lietošanai kā nestuves un gulta".

1925. g. 13. martā Mš 308 Prof. A.
Lomšakovam, Prāga, Smichova — uz
« degtuves ietaise ar automātisku kuri-
nāma padošanu un režģiem un mecha-
niskii -pārbīdīšanu pa režģiem uz
priekšu".

1925. g. 13. martā_ Mb 309 inž. Fritc
Miehle, Magdeburgā, Vācijā — uz
«ierīks sēklu dziedzeru pievadu saspie-
šanai".

1925. g 13. maitā Ms 310 Ādolf Blei-
chert & Co, Leipcigā, Vācijā — uz « stū-
res ietaise truļiem-pašbraucējiem".

1925. g. 13. martā Mb 311 inž. Vladi-
miram Vamsgancam, Rīgā — uz « dzelzs-
ceļu sliežu ierīkošana krievu platuma va-
gonu pārlikšanai uz Vakareiropas ceļu
un otrādi".

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

Patentu valdes priekšnieks
J.Pu r i c s.

Iecelšanas.
Pavēle Ns 23.

Zviedrijas pavalstnieku Lorenc Martin Meesen-
b u r g ieceļu par Latvijas vicekonsulu Malmo bez
atlīdzības no valsts līdzekļiem, skaitot no š. g.
1. apriļa.

Rīgā, 1925
^

g. 23. martā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle N° 26.
Preses nodaļas III. šķiras sekretāru Arturu

S t e g m a n i ieceļu par tās pašas nodaļas II. šķiras
sekretāru, skaitot no š. g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925. g. 24. martā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

iAdministrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle N° 27.
Sūtniecības Somijā otro sekretāru Ludvigu E ķ i

ieceļu par pirmo sekretāru turpat, skaitot no
1924 g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925
^

g. 24. martā.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle .N» 34.

Līdzšinējo brīva līguma I. šķiras grāmatvedi
saimniecības un finansu nodaļa Milli Kalniņ
apstiprinu 1. šķiras grāmatveža amata turpat, skaitot
no š. g. 1. marta.

Rīgā, 1925. g. 31. martā.
Ārlietu ministrs Z. M e i e r o v i es .

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle Jfe 35.
Lielbritānijas pavalstnieku Cecil Robert B r o a d

ieceļu par Latvijas vicekonsulu Falmutā bez at-

līdzības no valsts līdzekļiem, skaitot no š g
16. apriļa.

Rīgā, 1925^
g. 3. aprilī.

Ārlietu ministrs Z. Meierovics.
Administrativi-juridiskā departamenta

. direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle K« 36.
Lielbritānijas pavalstnieku Herbert Laurence

H-ogg ieceļu par Latvijas vicekonsulu Vest
Hartlepulē bez atlīdzības no valsts līdzekļiem,
skaitot no š. g. 16. apriļa,

Rīgā, 1925 g. 3. aprilī.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

P a v ē 1 e N» 37. *
Tautu Savienības nodaļas III. šķiras sekretāra

Jāni Ķīseli, uz paša lūgumu, atbrivoju no die-
nesta ārlietu ministrijā, pārejot viņam iekšlietu
ministrijas dienestā, skaitot no š. g. 16. apiiļa.

Rīgā, 1925__g 3. aprilī.
A'lietu ministrs Z. Meierovics.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

Rīkojums Ms 70.

Saskaņā ar 1923
^

g. 23 apriļa likuma
6.

pantu
ieceļu zemes vērtēšanas daļas vecāko taksatora
Artdrēju Ivansonu-Ja s o n u pār vietējo vēr-
tēšanas komisiju priekšsēdētāju Ludzas apriņķi
Bolvu un Rugāju pagastos.

.Rīgā, 1925. g. 8 aprilī.
Zemkopības ministrs M. Gailits.

*
Rīkojums Ms 71.

Saskaņā ar 1923 g. 23. apriļa likuma 6. pantu

ieceļu zemes vērtēšanas daļas virstaksatoiu Jēkabu
Teikmani par vietējās zemes vertešanas komi-
sijas priekšsēdētāju Valkas apriņķa Zvārtavas
pagastā.

Rīgā, 1925. g 8. aprilī.
Zemkopības ministrs M. Gai 11ts.

Rīkojums N° 111.

Rīgā, 1925. g. 10. martā.

Grozot pag. gada 24. decembra rikojumu Jfe 89
attiecībā uz XVII. rajona mežu revidenta AlDerra
Biauera atlaišanu no amata, skaitīt vīnu w
atlaistu uz paša lūguma pamata no K£>. s-
1. marta. ..

Zemkopības ministrs M. Gaiins.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
Rīkojums N° 112. .

Rīgā, 1925. g. 12. martā.

L ?.§•
Meža techniķus Edgaru P e n i ķ i, Vili Gf *'

s m a n i, Teodoru B a ņ u k a 1 n u, pteņern» u*

pielaižu pie amata pienākumu izpildīšana
^mežziņa amata kandidātus: p irmo —.", - J

otro Priekules, trešo Cīravas . virsmezniecira».

brīva līguma pamata, ar XV. amata kateg" j

algu, skaitot dienestu _ no tās dienas, Kau
stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

2. §.

Mežu departamenta vecākam mežu taks*l0.na je,
Edvinam Ķ e z b e r i m un pirmās šķiras n

kam Robertam G u t m a n i m, kā n0Ģ"'āt
viena un tanī pašā amata 5 gadus, atļaujuu

\papildu algu 10"/o apmērā no viņu pa«M «
^saskaņa ar civildienesta likuma 9 \h 5B

1925. g. 1. marta.
O. y. -fļ

Cīravas virsmežniecībā uz brīva 'g^.'Srtt
nodarbināto mežziņa amata kandidātu voi

w
Č a p a n t u izslēdzu no sarakstiem Ka k

kara dienestā, skaitot no 1925. g. 28. leoru t
^Mežu departamenta direktors K- Meldef

*
Rīkojums Ns 1I3_

Rīgā, 1925. g. 20. marta.

Pārceļu: 1) Grīvas virsmežniecības tresasj?.
iecirkņa mežzini Eiženu Nelepu » K p^i
gurnu uz Daugavpils virsmežniecību
amatā. _.,. . jecirK?*

2) Sēlpils virsmežniecības p irmās sĶira.i
mežzini Jāni P e i 1 a n u dienesta laDa
amata uz Talsu virsmežniecību.

Pārskats par lipīgu slimību kustību Latvijā
no 1925. g. 1. līdz 28. martam.~

^^
CO

£3 B «i . S
Apriņķu un pilsētu! i - „ lllt

nosaukums « s»f: £«3s'g 0 ~M c - g 3ī 5'
i£tš|>jj3ļijjšiš»1|j&

*"??~™"-"—»———..______?^__ ________________________ . _ *** c5 Ēt)

Aizputes apr — — 4— — 8 4 6 —
Bauskas apr — _ i_ 30 2 — — 24 — — — — l , ~ "~
Cēsu apr — ļ 2— 22 7 5 18 13 ~ ~
Daugavpils apr — 6 5— 48 15 3 3 6 — ."?*"""
Ilūkstes apr. .... — — — — 40 — — 4 — — 1 "~ ~"
Jaunjelgavas apr.. .. — — _ — 2 4— 2 1— "~ ~
Jelgavas apr. ....—— _— l- — l— 2 1 . — ~ ~-
Jelgavas pilsēta ... — — 1— 4 6 111 32 — — 1 _ "~
Kuldīgas apr ____ 2 — — — ._ -
Liepājas apr __ 2— — 6 — — —

.__ ~"
Liepājas pilsēta ... — — 1— 161 5 — 24 ___._: __ ~"
Ludzas apr. 1— 6— 59 5 3 14 2 — _i 4

~
Rēzeknes apr — 1 4— 1—36 7 2 2 26 ___

32-Rīgas apr. — — 5 — — 29 3 22 — "
Rīgas pilsēta . . . . — 3 22 —i 16156 27 41 90 _ 3 2

~
Talsu apr ____ _ 2 1—

__ ~
Tukuma apr __ 3_ _ 5- 2 1—1— ._ ~"

Valkas apr.. ....__ i_ 75 10 13 4 2 ____ _
Valmieras apr. . . . — — 5 — 1 2 — — — _ ~

Ventspils apr.. . . . - 2 3 - — .- _ __
Kopā 1 11 62 — 2 — 338 329 67109 243—2 1—2 36 6-

Epidemiploģiskās nodaļas vadītājs Dr. Z e n t e 1 s.
Darbvedis V e s m a n s.



„. yaļSU virsmežniecības tresas šķiras iecirkņa
?zini Voldemāru Kr i e v i ņ u uz paša lūgumu

f-oašā amatā uz Sēlpils virsmežniecību.
'aIl\ Vijciema virsmežniecības pirmās šķiras
? rtrkna m ežzini Pēteri Kalniņu uz paša 15-

mu ' tanī pašā amata uz Kokneses virsmežniecību.
£"? Strenču virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa

Pžzina vietas izpildītāju Jēkabu Liepiņu die-
^s ta ' labā tani paša amata uz Grīvas evirs-

"Visas aug šminētās pārcelšanas skaitīt no 1925. g.
15. apriļa.T 2-§
r-" ..

Daugavpils virsmežniecības pirmās šķiras iecirk ņa
mežzini Alfrēdu L i n d i paaugstinu par pirmās

Širas mežzini, ar X. amata kategorijas algu,
Kaitot no 1925. g. 1. apriļa

3. §.
Kokneses virsmežniecība uz brīva līguma no-

darbināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa pagaidu
vietas izp ildītāju Voldemāru 1 n s b e r g u atsva-
binu no amata uz paša luguma pamata, skaitot no
1925. g. 13. marta.

3" ^- _
Jēkabmiesta virsmežniecību pārdevēju

par J ē k a b p i 1 s, skaitot no 1925. g. 1. apriļa.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojums N° 114.

Rīgā, 1925. g. 25. martā.
1. §•

Pilsoni Pēteri Lāci pieņemu un pielaižu pie
amata pienākumu izpildīšanas ka rakstveža vietas
izpildītāj u Elkšņu virsmežniecība, uz brīva līguma
pamata, ar XVII. amata kategorijas algu, skaitot
dienestu no tās dienas, kad viņš stāsies pie amata

p ienākumu izpildīšanas

Mežu departamentā uz _ brjva līguma pamata
nodarbināto otrās šķiras mērnieka vietas izpildītāju
Miķeli Br iškenu atsvabinu no amata uz paša
lūguma pamata, skaitot no 1925. g. 15. apriļa.

. 3. §.
Elkšņu virsmežniecībā uz brīva līguma pamata

nodarbināto rakstveža vietas _ izpildītāju Teodoru
Krūmiņu -St raušu izslēdzu no sarakstiem
kā mirušu, skaitot no 1925. g. 19. marta.

Mežu departementa direktors K. Melderis.

Rīkojums N° 115.
Rīgā, 1925. g. 26. martā.

1. §•
Par mežsargu darbību nepietiekošu uzraudzību

Daugavpils virsmežniecības otrās šķiras iekirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Osvaldu T r ē i m a n i
degradēju par trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju, ar XIV. amata kategorijas algu, skaitot
no 1925 g 1. apriļa.

2. §•

Pārceļu: 1) Ruskolovas virsmežniecībā az brīva
līguma pamata nodarbināto trešās šķiras iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Jāni R u d z ī t i uz
paša lūgumu tāni pašā amatā uz Vijciema virs-
mežniecību, skaitot no 1925. g. 16. apriļa.

2) Varakļānu virsmežniecības mežziņa amata
kandidātu Kārli Feldmani .dienesta labā tani
pašā amatā uz Krāslavas virsmežniecību, skaitot
no 1925. g. 16 apriļa.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Pavēle N° 18.
Pārdēvēju tinamu ministrijas linu nqdaļu par

linu monopola pārvaldi un linu nodaļas vadītāju
par pārvaldes priekšnieku ar līdzšinējo algu, skai-

tot no s. g. 1. apriļa. Linu monopola pārvaldi
padodu netiešo nodokļu departamenta direktoram.

Rīga, 1925. g. 2. aprilī.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Pavēle No 19.
Līdzšinējo netiešo nodokļu departamenta linu

nodaļas ārštata vec. sevišķu uzdevumu ierēdni
P. Zvirbuli ieskaitīt štata, atstājot viņu līdz-
šinēja amata ar algu pec VIII. amatu kategorijas,
skaitot no 1924. g. 1. apriļa.

Rīga, 1925. g. 3. aprilī.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

*
Pavēle Ns 20.

Atsvabinu
^

līdzšinējo rūpniecības departamenta
inženieri Jāni Zoldtneri no dienesta pienā-
kumu izpildīšanas uz likuma par civildienesta
p. 37._pamata, skaiiot no š. g. 1. apriļa.

Rīga, 1925. g. 3- aprilī.
Finansu ministrs J. B 1u m b e r g s.

ļ Tiesa sludinājumi'.
das apgabaltiesas -3. civJtaoiL
«askaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
«i šo paziņo, ka 15. aprilī 1925. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas 'sēdē
nolasīs 1924. g. 7. jūnijā, mirušā
vejavas pagastā, .Egļukalna" mājas
īpašnieka Reiņa Jēkaba dēla Bērziņa
testamentu.

Rīgā, 7. aprilī 1925. g. L.te 28:6
Priekšsēd. v. A. Ve i d n e r s.

™ Sekretārs A. Kalve
Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa
ļ*mā ar civilprocesa likumu ( 958. p,» so pazi ņo, ka 21. aprilī 1925. g.,«i«as nodaļas atklātā tiesas sēdēmaisīs un nolasīs 1924. g. 2. decembrī
" rasa Jannburtnieku pagastā, .Zušu*»as īpašnieka atraitņa Mārča Jēkaba°Ja Klana testamentu.

"īga, 3. aprilī 1925. g. L. Ns 2752
92, Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
—-—_____Sekretars A. Kalve.

Kara tiesa.
Izvairīšanās no kar;a dienesta

un tās sekas.
Š. g. 6._ aprilī _ kara tiesa iztiesāja lietu

par 5. Cēsu kājnieku pulka kareivjiem
Ādamu L o č m e 1i un Franci S j a k s t e,
apvainotus: pirmo trīskārtējā prombūtnē
(dezertēšanā) no savas kara spēka daļas,
pie kam pēdējā savienota ar bēgšanu
no pulka sardznes, valsts mantu nodzī-
vošanā un slepenā Latvijas kartes pie-
savināšanā, bet otro — patvaļīgā prom-
būtnē un valsts mantu nodzīvošanā.

Apsūdzētais Ločmels atzina sevi par
vainīgu patvaļīgā prombūtne, bet no-
liedza nolūku izvairīties no kara dienesta,
bet Sjakste — neatzinās par vainīgu
priekšā celtā noziegumā

^
Tiesa n o -

sprieda: apsūdzēto Ādamu L o č -
meli, pēc uzlikto sodu apvienošanas,
sodīt ar ieslodzīšanu pārmācības namā
uz 4 gadiem, izslēdzot no kara dienesta
un skaitot kā izciestus 6 mēnešus, kas
pavadīti iepriekšējā apcietinājumā, un
Franci Sjakste — uz 1 gadu un

6 mēnešiem (ari pārmācības namā) un
skaitot kā izciestus iepriekšējā apcieti-
nājumā pavadītu laiku 7 mēnešus, pie-
dzenot no abiem valstij par labu no-
dzīvoto mantu vērtībur Š.—

Māksla.
Nacionālais teātris. Pirmos svētkos,

12. aprilī, pulksten 2 dienā Šekspīra ko-
mēdija ^ Spītnieces precības".
Pulksten 7/» vakarā A. Bernšteina drāma
„Zaglis". Otros svētkos, 13. aprilī,
pulksten 2 dienā Lilijas Stengel

viesu izrādē „Kamelfju dāma".
Pulksten 7h vakarā A. Brigader „Sievu
kari ar Belcebulu". Trešos svēt-
kos, 14. aprilī, pulksten 2 dienā Zelt-
mata pasaka „A r ā j d ē 1 s". Uz katru
biļeti var ņemt līdzi vienu bērnu par
brīvu; divi bērni var nākt ar vienu bi-
ļeti. Pulksten 7/? vakarā Reija komē-
dija ,.Ska i st as sievietes". Treš-
dien, 15. aprilī . Lilijas Stengel viesu iz-
rādē „Kameliju dāma". Ceturt-
dien, 16. aprilī, pulksten 5 pēc pusdie-
nas kara vīru izrādē ^ Spītnieces
precības". — Bernara Šova ievēro-
jamo drāmu „Svētā Žanna" izrādīs
17. aprilī.

Dailes teatrs. 1. Lield., 12. aprilī,
pīkst. 2 dienā, strādnieku izrādē „T r ī-
nes grēki" un pulksten pus 8 vakarā
»S i n s\ 2. Lield., 13, aprilī, pulksten
2 dienā, strādnieku izrādē „Sprldītis"
un pulksten pus 8 vakarā ,Mazā ka-
fejnīca" . 3, Lield., 14. aprilī, pīkst.
2 dienā, strādnieku izr. «Mērnieku
laiki" un pulkst. pus 8 vakarā .Ka-
ralis". Trešdien, 15. aprilī, ;Sins\
Biļetes dabūjamas sestdien, 11. aprilī,
tikai no pīkst. 10—1.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. g. 8. aprilī.
1. Pieņem Liepājas-Glūdas dzelzsceļa

būves pārvaldes iekārtu un nolemj to
izsludināt pārvaldes kārtībā.

2. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) likumprojektu par obligatoriskā

dienesta kareivju un instruktoru ap-
gādi ar ietērpu, ietērpa piederu-
miem un gultas drēbēm un

2) likumprojektu _ par kara skolas
audzēkņu apgādi ar ietērpu, ietērpa
piederumiem un gultas drēbēm.

?CTH—ļ^———?^ —

Rīga.
Rigas pilsētas domes

kartēja sēde
notiks š.g. 16. aprilī, ceturtdien, pulkst. 7

vakarā, lielā Ķēniņa ielā Ns 5.

Dienas kārtība:
1. Pilsētas galvas, pilsētas valdes lo-

cekļa un pilsētas galvas biedru
ievēlēšana,

2. Pilsētas domes revizijas komisijas
priekšsēdētāja un revizijas komisijas
locekļu ievēlēšana.

3. Pilsētas krājkases un lombarda viena
valdes locekļa ievēlēšana.

4. Pilsētas valdes nodaļu komisiju
ievēlēšana.

5. Pilsētas valdes 1923. g. darbības
pārskata apstiprināšana.

6. Nekustamu īpašumu atdošana dzimts-
nomā:
a) zemesgabals Ns IX-23 Priedainē;
b) zemesgabals Ns XII Salas pagastā;
c) zemesgabals NsNs 18, 20, 37 un

39 Olainē;
d) zemesgabals Ns VI-8 Ogre (apm.

1 pv.).
7. Nekustamu īpašumu pārdošana:

a) Viļķenes pagasta Katlapbirzes
zemes gab. Ns 3 (apm. 44,76 pv.),

b) Limbažu pagasta Kaln-Teteru
Ns 22 mājas (apm. 104,48 pv.).

8. Noteikumi par apbūves gruntsgabalu
izdošanu Ogres Mālu kalnā.

9. Traktieru nodokļa samazināšana sa-
karā ar žūpības apkarošanas likuma
izdošanu.

10. Pilsētas valdes ziņojums par sabie-
driskiem darbiem un pabalstu iz-
sniegšanu bezdarbniekiem.

11. Lūgumi un sūdzības: A. Stepano-
vas lūgums.

Pilsētas domes priekšsēdētājs
K.Dēķeņs.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

KURSI.
Sīgas bi!ža, 1925. gada 11. aprilī.

— ?

D e v 5?es:
! Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
I Anglijas mārciņa .... 24,76 — 24,88
100 Francijas franka . . . 26,40 — 26,95
100 Bejģijas franka.... 25,90 — 26,45
100 Šveices franki .... 99,65 — 100,65
100 Itālijas lirn 21,05 — 21,45
100 Zviedrijas kroos . . . 139,00 — 140,40
100 Norvēģijas kronn . . . 82,10 — 83,75
100 Dānijas kronu .... 94,35 — S6.25
100 Čechostovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu . , . 205,90 — 208,00
100 Vācijas marka .... 122,00 — 124,50
100 Somijas marta .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlota..... 98,00 — 102,00
100 Lietuvas lita 50,50 — 52.no
1 SSSR červocecs .... 26,40 — 26 85

Dargmet ali:
Zelts 1 kg 3420-3450
Sudrabs 1 kg 105 - 112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības alioSmums . 98 — 100
4°/o Valsts prera. aisņ. . 98 — 100
6/a Zemes bantes ķflu slmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķilu zī-

mes . 96 — 97
tfgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s.
Zvērināts biržas «sakisra Th. Šummers

Redaktors: M. Srons.

šim numuram 8 lappuses.

Rigas apgabaltiesas 2 iecirko*
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 20. aprīli 1925. ? ? pulkster
1 dienā, Rīgā, Ausekļu ielā >k 14
Aboma un Vitte lietās, pārdos Niko
laja Reeksta kustamo mantu, sastāvoši
no mēbelēm uri novērtētu par Ls 7C0

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

Rigā, 2. aprilī 1925. g.
953 Tiesu izpild. K. Krebs.

i Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

i paziņo, ka 17. aprilī 1925. g., pulksten
, 1 dienā, R-īgā, Tirgoņu ielā Ns 8, dz. 3,
- pārdos Lazara Goldšteina kustamo
i mantu, sastāvošu no 2 ozolkoka rakstam-
. galdiem, un novērtētu par Ls 213.—

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

Rīgā, 6. aprilī 1925. g.
7.50 Tiesu izpild. J. Kazubierns

šteina kustamo mantu, sastāvošu no
«užamam stellēm firmas „Groshainer*
lietota un novērtētu par Ls 1100.

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

Rīgā, 8. aprilī 1925. g.
963 Tiesu izpild. J. Grinios.

rošo kustamo mantu, sastāvošu no zāles
garnitūras, skapjiem, gultām, galdiem,
krēsliem un t. t. un novērtētu par
Ls 1010.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
doisnag dienā uz vietas.

792 Tiesu izpild. A. O z o 1 i ņ S.

ļps inaMtina. 8. iet. tiem izilMitil;
oaziņo, ka 15 aprilT 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīgā, Matīsa ielā JA 56,
pārdos Feodora Boženkova kustamo
mantu, sastāvošu no viena elektro
motora B. H. P. un novērtētu par
Ls 500.—

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

Rīgā, 6. aprilī 1925. g.
959 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabalt 8. iec. tiesa?
izpildītājs

oaziņo, ka 17. aprilī 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Bruņinieku iela Nb 73,
dz. 1, pārdos Nikolaja Rozentāla'
kustamo mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas un novērtētu par Ls 1300.

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

Rīgā, 8. aprilī 1925. g.
961 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
21. aprilī 1925. _g., pulksten 2 dienā,
Kokneses pagasta, .Grotenu" mājas,
pārdos Karļam K r a u č a m piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no vienas
ķēves un divām slaucamām govīm, un
novērtētu par Ls 740.—

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

787 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

*?īgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu ,
24. eprilī 1925. g., no pulksten 2 dienā ,
Majoros, Jomas ielā J\fs 17, pārdos
Karļam Grīnvaldam piederošo ku-
stamo_ mantu, sastāvošu no dažādām
mebelemj zāles garnitūras, gulktām, gal-
diem, krēsliem un t.t, un novērtētu par
Ls 1620.—

Iz;:inat sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

965 Tiesu izpild. A. Ozol i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas?, iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. aprilī 1925. g., pulksten
1 diena, Rīga, Tirgoņu felā Ns 8, dz. 3,
pārdos Lazara Goldšteina ku-
stamo mantu, sastāvošu no dzelzs skapja,
un novērtētu par Ls 280.—

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

Rīgā, 6. aprilī 1925. g.
781 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Elgas ipsaUsitieiai 7. Ik. tiem Izpiiiils
paziņo, ka 17. aprilī 1925. g., pulksten
1 dienā, Rīga, Tirgoņu iela Ms 8,
dz. 3, pārdos Lazara Goldšteina
kustamo mantu, sastāvošu no rakstām-
mašīnas ar postamentu, un novērtētu
par Ls _300.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 6. aprilī 1925. g.
782 Tiesu izoild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 2, iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22. aprilī 1925. g., pulksten
0 diena, Rīga, Valdemāra iela Nš 5?,

dz. 18, lauks, centialbankas prasības
lietā, pārdos Jāņa Nāruna kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls420.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārde
lanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1. aprilī 1925. g.
952 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, Ka 21. aprilī
1925. g., pulksten 10 rīta, Rīga,
pārdos Movša Kaca kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 371.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
957 Tiesu izpild. V. P ož a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka 22. aprilī
1925. g- pulksten 10 rītā, _ Rīga,
Vaļņu ielā Ns 22, veikalā, pārdos

Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no tapetēm, un novērtētu par
Ls 1103 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-

šanas diena uz vietas.
1045 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesa© 8 iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 18. aprilī 1925. g., pulksten
10_ rītā, Rīga, Lāčplēša ielā Ns 121,
pārdos Roberta B e r e n s a kustamo
mantu, sastāvošu no ozola koka drēbju
skapja, un novērtētu par Ls 240.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 8. aprilī 1925. g.
950 Tiesas izpild. J. Grinios.

3īgas apgabaltiesas Rīgas ap
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
20. aprilī 1925. g., pulksten _ 2 dienā,
Bulduros, Rēzeknes prospektā Ns 17,
pārdos Ernestam Ki šteinam piede-

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
22. aprilī 1925. g., pulkstenlO rītā,
Lielvārdes pagastā, Pūriņu mājas, pār-
dos otra utrjpē Pēterim Krēgeram
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
vienas Munkteļa firmas kuļgamituras,
un novērtētu par Ls 600.—

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

966 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecību ar Nš 1934, izdotu
21. marta 1920. g. no 4. Valmieras kājn.
pulka uz Jāņa Kārļa d. B o r e vi č a
vardu. 826

I2i» ipgakUtiui 7. Ik. tina Izpili
paziņo, ka 20. aprilī 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Andreja Pumpura iela
Ns 1, Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītāja kancleja, pārdojs Ervina
F a 1k a kustamo mantu, sastāvošu no
vienas gleznas, un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 6. aprilī 1925. g.
783 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

oaziņo, ka 16. aprilī 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Bruņinieku ielā Ns 95/97,
pārdos I. Lappinga A. un M. Rubin-

Kigas apgabalties. 2. iec.
tiesu izpildītājs

lf'L-a 2 n°- aPrilī 1925- g- pulksten
d;.>a, Rīgā, Strēlnieku ielā Ns 1,
Wra uu,rasibas lietā

' Pārdos
sastāvos Klasi!nikova kustamo mantu,
Ls 530 _ no mēbelēm un novērtētu par

fftsmn-a!fkstu
' novērtējumu, kā arī

*>Ca ?-odi»ņo mantu, varēs pār-
ļT?dl«na uz vietas.
^> ! aprilī 1925. g.
v--—— T'esu izpild. Krebs.

igaa apgabalt. 2. iec. tiesas

^.ka^?^1 <liiā S- -apn11 1925- 8- Pnto«n
^Xy*L Brivibas ^lā J* 33,
%s ijJj sab - .Latv. Apģērbu* pra-
H» ka,i,Pardos Zālamana Frid-
?"^lēmTn mantu > sastāvošu no
h\novērtētu par Ls 4000.

?Pskatīt D5rH!S' novērtējumu, kā ari
Sanas dieni amo mantu, varēs pārdo-

sa * vietas -
856 ' aprili 1925. g.

Tiesu izpild. Krebs.



Kalsnavas pag. tiesa,
Cēsu apr, pamatod. uz savu 10. marta
1925. g. lēmumu un uz pagasta tiesu
lik. 108. un 109. p. p. 1924. g. izd.,
dara zināmu, ka Juris Apsitis un
viņa sieva Ede Apsit, dzīv. Kalsnavas
mācītājmuižā, kuriem pašiem laulība
bērnu nav, pieņem (adoptē) par savu
bērnu Rīgas pilsētas bērnu patversmes
.Strazdumuižā" bez apgādnieka atstatu
bāreni Aleksandru Jāņa d. Kepske, _ku-
ļam audzināšanas pieņemšanas laika ap
7 gadi, piešķirot adoptējamam visas
miesīgas bērna tiesības ar vardu un
uzvārdu .Jānis Apsitis_".

Personām, kurām būtu kādas ierunas
pret šo adopciju, tiek tizaicinatas _ pie-
teikt tās šai pagasta tiesaisešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesī' trešo reizi.

Pēc min. termiņa notecēšanas nekādi
iebildumi vairs netiks pieņemti un adop-
cija skaitīsies par gājušu likumīga spēkā.

Kalsnavā, 20. martā 1925. g. Ns 26.
Priekšsēdētāja v. P. Lapsiņš.

234 1 Darbvedis J Līci tis.

Rīgas polic. 8. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1925. g. 16. aprilī, pulkst.
10 rītā, Rīgā, Artilērijas iela Ns 46,

pārdos īiilsflliiā
Sīmanim Bogdanovam piederošu
mantu sastāvošu no 1 motora firmas
„Simens un Šukkert", riņķa zāģa, lentes
zāģa un 1.1, novērtētu par Ls 241, deļ
īres naudas un tiesu izdevumu dzēšanas,
saskaņā ar Rīgas 3. raj. īres valdes
12. marta š. g. izpildu raksta Nš 2331.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt min.
dienā no rīta, norādīta vieta.
967 Priekšn. (paraksts).

Zilupes iec. polic. priekšnieks
meklē pilsoni Filipu Kosarenko, no
kura ir atņemts 1921. gadā pierobežas
josla 8 klgr. tabletu sacharins. 2 bundžas
kristāla sacharins un 4 bundžas krāsas.
Ja augša minētais līdz 6. maijam š. g.
neieradisies Zilupes iec. pol c. kancleja
saņemt augšā uzrādītas preces, tad
tādas tiks pārdotas torijos vairāksolīšanā
š. g._ 8. maijā, pulksten 12 dienā,
Zilupe, policijas iecirkņa .telpas.

Zilupē, aprilī, 1925. g. '" Ns 2384-21
1033 Priekšnieks (paraksts).

Apriņķa ceia Haim Jiliiti,
izdos 1925. g. 17. aprilī, pulksten
10 rītā, savā kancleja, Jelgava, Upes
ielā 10, rakstiskā un mutiskā sacensība
mazākprasītāja m

2000kub.metruakmeņu
sadrupināšanu ķīļos

Praviņu akmeņu dtupinātavā. Drošības
nauda Ls 500. Tuvākas ziņas kancleja,
no pulksten 9—15. 2 830

Liepājas apr. pr-ka I. ier. palīgs
uzaicina 1 mēneša laika no sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstnesī", no-
zaudētās uz Liepājas-Cīravas ceļa 1. aprilf
š. g. kautas aitas un palaga īpašnieku
ierasties iecirknī un saņemt ' par nozau-
dētām mantām ieņemto naudu. Nepie-
teikšanās gadījumā naudu ierakstīs valsts
ienākumos. 844

12.Bauskas Kājnieku pulka k-rs
atsauc sludinājumu „Vald. Vēstnesī" Ns 7
1925. g. (meklējamo personu saraksts
Nš 191, meklējamās personas Nš 11747)
attiecībā uz minētā pulka kareivi-dezer-
tieri Nikolaju Kārļa d. Vārnu meklē-
šanu, jo Vārna ir arestēts un izdots
pulka rīcībā. 852

Valkas apr. pr-ko palīgs 2. Iec.
paziņo, ka 12. maija 1925. g. pīkst. 10
no rīta, Gaujenes pag., Vidagā

Pārdos t?Dlr2Rsoli!onfl
Fridricha Z o n n e r a , dzīv. Gaujenes
pagastā, Vidagā, kustamu mantu, sastā-
vošu no 1 labības kuļamas mašinas,
3 kumeļiem, 2 ērzeļiem, 3 govim, 2 at-
speru retiem, 1klavierēm, 1 harmoniuma,
ozola koka divana, 35 kb. asīm jauktas
malkas, 100 dažādiem baļķiem, 1 ozola
koka bufetes un 12 ozola koka krēsliem,
kopvērtībā par Ls 7042, dēļ viņa 1921/22,
1922/23, 1923,24, saimniecības g. nomas
parada segšanas, pēc Valkas apr. valsts
zemju inspektora rakstiem no 5. marta
1925. g. ar N°N° 1951, 1952, 1953. _

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

Smiltenē, 6. aprilī 1925. g.
NšNs 2535, 2536, 2534 1029

Salstošie nolēmumi
par tirgošanos ar svaigām zjvjm

Daugavpilī.
Daugavpils pilsētas domes sēdē
22. oktobrī 1924. gadā pieņemtie
un no iekšlietu ministrijas paš.
valdības departamenta apstipri-

nātie ar 1925. gada rakstu.
§ l. _ Visādas svajgas, nežāvētas vainekaltētas zivis, pārdodamas tikai u,īpaša laukuma starp Iebraucamo ZMiesnieku ielām Pārdot svai gas ZjVjo

citas pilsētas daļās, izņemot iznēsāSarm
neliMa daudzuma pa majsm , — noliegt,

§ 2 Pārdošanai _ uz tļrgus laukumapiegad ijamas svaigas zivis ievietojamastikai no rīkstēm vai skaliem pītos kurv-
jos, koka toveros vai vezumos — resD

"
ratos. Galdiem, kurus lieto zivju uzlikišanai, jābūt ar iedobumu, kurš izklāts
ar cinkotu skārdu, no ārpuses nok rāso
tiem ar tumšu un iekšpuses — baltueļļas krasu. Visiem traukiem, ratiemu t._ t., ko lieto zivju pārdošanai jābūt
pastāvīgi pilnīgi tīriem un kārtībā.

§ 3 Bojātas zivis, vai tādas kas navgluži svaigas, nav atļ uts pārdot ne uztirgus laukuma,.ne ari iznēsājot.
§ 4. _Va_ inīgos par šo saistošo notei-

kumu pārkāpšanu, sauks pie atbildības
uz sodu likuma pamata.

§ 5. Šie noteikumi nāk spēkā 14dienu laļka pec viņu publicēšanas .Val-
dības Vēstnesī*.
594 3 Pilsētas valde.

0 t r u p e.
Jēkabpils apr. priekšn.

pailgs II. iecirknī,
1925. g. 17. aprīli, pulksten 12 dienā,
pārdos Jēkabpilī, Pasta ielā Nš 26

=affelltā Molli=
pilsonim Jankelam Mozus d. Rotbartam
piederošās aprakstītas sekošss mantas:
1) Zirgu 15 ģ. vecu, novērtētu par
Ls 250, 2) ratus uz dzelzsasim, novēr-
tētus par Ls 70, dēļ procentuālā peļņas no-
dokļa piedzīšanas par 1924. g., saskaņā
ar tiešo nodokļu departamenta rakstu
no 16. febr.š. g. Nš 44465.

Pārdodamas mantas apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Jēkabpilī, 7. apr. 1925. g. Nš 2357.
1028 Priekšniek, pal. (paraksts).

ūtrupe.
Jēkabpils apriņķa priekšnieka

paligs 2. iecirknī
1925. g. 18 aprilī, pulksten 12 dienā,
Jēkabpils apr., pie Biržu pag. nama,

lins silsti vttoliia
pilsonim Kārlim Lasmanim aprakstītas
sekošas mantas: 1) Bālat siksnu, 75
pēdas gāju un 4^2 col. platu, 2) ādas
siksnu, 30 pēdas garu un 5 col. platu,
novērtētas par Ls 93, deļ tvaika katla
nodokļa piedzīšanas par 1921., 1922. un
1924. g.g. _

Mantas bus apskatāmas ūtrupes diena
uz vietas.

Jēkabpilī, 6. aprilī 1925. g. Ns 1309,
1341, 1351 un 1353.
971 Priekšniek, pal. (paraksts).

Dzelzsceļu virsvaldes
III. ceļu iec. priekšnieks
izsludina 22. aprīli 1925. g., pulkst. 13,
sava kantoiī, pie Valmieras platsliežu
stacijas,

iiiuktus torsus
ar pectorgiem 25. aprilī 1925. g.,
pulksten 13,j

uz sekošiem darbiem:
1) Tekošos remonta darbus (visā III. ceļa

iecirknī), t. i. namdara, podnieka,
mūrnieka, jumiķa, krāsotāja, skārd-
nieka, zemraču, tiltu pāļu un brusu
maiņas un grāvju tīrīšanas darbi.

2) Ēkas kapitālie remonta darbi Cēsu
stac. Ruckas muižā.

3) Uzlādējamo rampu izbūve Araižu un
Lides stac."

4) Ogļu noliktavas izbūve Valkas stac.
5) Gaujas krasta nostiprināšana Val-

mierā pieūdens pumpētavas.
6) Stacijas ēkas pārbūve Žuldiņu stac.
7) Dzīvojamās ēkas pabeigšana Valkas

stac.
8) Asenizācijas darbi pa visu iecirkni.

Pieteikumi, apmaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami torgu dienās
līdz pulksten 12.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā III. ceļu
iecirkņa kasē drošības nauda uz p.p. 1,
2, 5 un 8 Ls 100, p. 3 un 6 Ls 50,
p. 4 Ls 140 un p. 7 Ls 25.

Tuvākas ziņas izsniedz 111. ceļu ie-
cirkņa kantorī, darbdienās no pulksten
9 līdz 15. 1031

Citu iestāžu sludinājumi.
V i

Tiešo noiilii iprtetoiā
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
17. aprilī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Rigā, Svertuves iela NŠ 9,

pirītos «fllrfiftsollšnn!
Miķeļa Dvorkina kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1100 un sastāvošu
no 500 klg. kakao puīv. un 1200 bundžām
šprotes, dēļ viņa 1924. g./'o°/o peļņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. aprilī 1925. g.
973 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas pol. 5. iec. pr-ks
dara zināmu, ka 16. aprilī 1925. gadā,
pulksten 10 rītā, Mazā IMena ielā Nš 10,
dzīv. 3,

atiiā mM\M idos
Antonijai Virkau piederošo kustamo
īpašumu, sastāvošu no 1 kumodes,
I sienas pulksteņa, 1 tualetes galda
spoguļa un _ dažādas citas kustamas
mantas, apvērtētas par Ls 32, Natālijas
Liepiņ civilprasības segšanai, saskaņā ar
Rīgas pilsētas 3. rajona īres valdes
itpildu rakstu Nš 1407, no 23. marta
1925. g.

Pārdodamās mantas apskatāmas pār-
došanas dienā pārdošanas vietā.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī.
1053 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 11. iec priekšnieks
p<ziņo, ka 18. aprīlī 1925. g., pulksten
II diena, Rigā, Liela Bišu ielā Ns 5/9,
dzīv. 3,

galdos iiUišaoi
Davam Toma d. Krieviņam piederošas
mantas: šujmašīnu, kumodi, skapi un
ragavas, novērtētas par Ls 66, nepareizi
izmaksātas ģimenes piemaksas piedzī-
šanai, saskaņā ar Ropažu virsmežniecī-
bas rakstu no 1925. g. 17. marta
Nš 1618.

Rīgā, 20. martā 1925. g.
1050 Priekšnieks (paraksts).

Ūtrupe.
Eglaines muita

pārdos atklātā vairāksolīšanā š. g.
5. maijā, pīkst. 10 dienā, muitas telpās
sekošas pieces: manufaktūru, piparus,
vircas un sveces. Pārdodamās preces
apskatāmas ūtrupes dienā, sākot no
pīkst. 10,

Muitas priekšnieks E. Eichbaums.
987 Darbvedis G a i 1ī t s

lēmuma pasludināšanu.
Eglaines muita

caurskatījusi kontrabandas lietu Nš 14,
no 1925. g. un pamatojoties uz muitas
likumu §§ 1045, 1048, 1054, 1065, 1112,
1140 un 1141.

nolēma:
Lietavas pils. Chasei Hackeļa m. Kašta-
naitei, par kontrabandas ievešanu, sodit
ar Ls 45, konfiscējot aizturētos 9kg sveču.

Augšminētais lēmums skaitās par pa-
sludinātu _ no viņa iespiešanas dienas
.Vaid. Vestn.' un tādu var pārsūdzēt
triju nedēļu laika uz finansu ministrijas
muitas departamenta vardu, skaitot no
lēmuma iespļešanas dienas „Vald. Vēstn."
pie kam pārsūdzība iesniedzama caur
Eglaines muitu personīgi vai piesūtot
pa pastu, pieliekot 80 sant. zīmogmarkas.

Muitas priekšnieks E. Eichbaums.
986 Darbvedis G a i 1 i t s.

Eglaines muita,
uzaicina Teklu Zakšanskaju, dz.
Lietava, Keidanu pilsētā, Arklaurindas
iela Ns 3, nokārtot attiecīgas muitas
formalitātes par muitā atstāto gultas
peli, pretējā gadījienā muita, piemērojot
muitas likuma 496., 561. un 562. pantus,
pārdos peli ūtrupe. Nš 127.

Priekšnieks E. Eichbaums.
1054 2 Darbvedis K. G ai līts.

Rīgas polic. 11. iec. priekšnieks
paziņo, kā 17. aprīli 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīga, Kalnciema ielā Nš 25,
dzīv. 2,

pa UMM
Leopoldam Līndalam piederošu ozol-
koka bufeti, novērtētu par Ls 25, dzī-
vokļu nodokļa piedzīšanai, par 1924 g,
saskaņā ar Rīgas pilsētas valdes nodokļu
nod. rakstu no 1925. g. 16. februāra
Nš 3273.
1051 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. XI. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1925. g. 17. aprilī, pīkst. 11
dienā, Rīgā, Dārtas iela Nš 5,

pārdos vairāksolīšanā
Jānim Pavaram piederošu spoguli, no-
vērtētu par Ls 5, soda naudas piedzī-
šanai saskaņā ar Rīgas 12. iec. mier-
tiesas rakstu no 12. marta 1925. gada
J\lš 161. 1052
Rīgas pol. XI. iec. priekšn. (paraksts)

Ūtrupe.
Jēkabpils apr. pr-ka II. iec.palīgs
1925. g. 20. aprilī, pulksten 10 no rīta,
Jēkabpils apr., Eķengraves miestā, Ra-
kišku ielā Ns 7, pārdos

polkā viiUiini
pils. ' Dāvidam un Hiršam Milsfeiniem
aprakstītas sekošas mantas: 1) Ķēvi,
10 g. vecu 2 arš. augstu, novērtētu par
Ls 390_ un 2) slaucamu govi 8. piena,
novērtētu par Ls 160, dēļ procentuālā
peļņas nodokļa piedzīšanas par 1924. g.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Jēkabpilī, 6. apr. 1925. g. .Nš2364,2358
970 Priekšniek, pal (paraksts).

Matkules pag. valdei,
Tukuma apr., caur Sabili, vajadzīgs

darbveža paliss.
Pieņemšana notiks 1925. S- 2 - a ģt

Kandidāti var pieteikties rakstiski, lesm
dokumentus par iepriekšējo nodarbOM

un izglītību, vai ari personigi ieroci

2. maijā š. g. pie pagasta P^f'^j.
Alga pec vienošanas, pie- "/iv*

vokļa, apkurināšanas_ jmjpgai£fng!fi---
Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec atsauc

sekošus savus sludinājumus : ,05
1) ievietots .Vaid. Vēstu' K

3. oktobrī 1924. g. par Latv. P
ar Nš 988 nozaudēšanu, izd. &?

^1920. g. no Siguldas pag- vaļu"
Martas Dambīt v., un _ „. g.

2) Nš 276 4. decembri w*
par Latv. pases ar Ns 285 "°zau^fures
izd. 19. februārī 1920. g. no Nm

pag. valdes uz Viļā Jāņa d. W*1* ļ7g
jo abi dokumenti a t r a_sj_

i.__ -----
Rīgas ptef. izsludina par "^'56,

ieroču turēšanas atļauju ar JN- /",„izd. no prefek. 22. februāri w
pils. Michailam Pāvila d., Micha«° %1

l. teļu ietirKp pmKinieKs
izsludina uz 22. aprīli š. g., pīkst. 12

savā kantorī, Rīgas I. st.

jauktu; torsu;
ar pectorgiem 25. aprilī. š. g, pīkst. 12,

uz sekošiem darbiem:
1) Šķirotavā nobruģēt uzbrauktuves uz

rampām. Drošības nauda Ls 65.
2) Rīgas preču stac. pārbruģēt laukumus

un ceļus. Drošības nauda Ls 110.
3) Koknesē paplašināt bagāžas un

pasažieru ātruma noliktavu. Drošības
nauda Ls 65. _

4) Šķirotavā atjaunot dežūras telpas uz
ogļu estokades, paplašinot ar piebūvi un
ierīkojot logus. Drošības nauda Ls 85,
un citi sīki darbi līdz sumai Ls 2000 katrs.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darb-
dienās no 10—14. __ 984

Dzelzsceļu 4. ceļu iec.
priekšnieks Vecgulbenē

izsludina

jauktus torgos
š. g. 22. aprilī pīkst. 12, ar pectorgiem
25. aprilī pīkst. 12 uz zemāk minētiem
darbiem:

1) Triju tiltiņu aizbēršana Sitas stacijā
un novadgrāvja izrakšana līdz blakus
tiltam. Drošības nauda ls 500.

2) Puskazarmeš atjaunošana 120. km
uz Vecgulbenes-Jaunlatgales līnijas. Dro-
šības nauda Ls 90. *#8K«h

3) Atejas un šķūnīša atjaunošana Sta-
meres stacijā. Drošības nauda Ls 20.

Tuvākas ziņas izsniedz iecirkņa kan-
torī darbdienās no pīkst. 9—15. 1032

ŪTRUPE.
Jēkabpils apr.pr-ka II. iec. palīgs
1925. g. 2t. aprilī, pulksten 10 no rīta,
Jēkabpilī, Neretas iela 7 un 10 pārdos

Bītlā īiifiisipi
pils. Mozum Nachumovičam un Ābramam
Šneideram aprakstītu zirgu, 1) 7 gadi
vecs novērtēts par Ls 300 un 2) 14 g.
vecs, 1 arš. 15 vērš. augsts, rovērtēts
par Ls 100, dēļ procentuālā nodokļa
piedzīšanas par 1924. g.

Pārdodamie zirgi būs apskatāmi pār-
došanas dienā uz vietas.

Jēkabpilī, 6. apr. 1925 g. NJ2332/2224
969 Priekšniek, pat, (paraksts).

Rīgas pol. X. iec. priekšnieks
paziņo, kā 18. aprilī š. g,_ pulksten
11 diena, Rīgā, Jelgavas šoseja Ns 13b,
dz. 19, pārdos Natālijas Kleiman
kustamo mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas, un novērtētu par Ls 384,99.

rszināt saraksta, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par
do&mas dienā uz vietas.

Pamats: Jelgavas apgabaltiesas pro-
kurora raksta 19. febr. š. g.

Rīgā, 26. martā 1925. g.
820 Priekšnieks (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
š. g. 16. maijā, pulksten 10 dienā,
Daugavpilī, Alejas ielā Nš 7, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē uz

giiim igii laidos
Zomcha Icika Haima d. Kaplana

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Daugavpils polic. I. iec.
zālē un Karavanes ielas stūrī 54 kv. 3,
sastāvoša noviena grunts gabala (231)
kv. asis, novērtētu pat Ls 80. Pircējiem
jāuzrāda tieslietu ministrijasapli'cība ka
no ministrijas nav šķērļu iegūt nekustamo
īpašuma.

Visi papīri un dokumenti attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Latgales apgabaltiesas I. civilnodaļas
kancleja.

Latgales apgabala t'esas 1 iecirkņa
972 tiesu izpild. v. i J. Avotnieks.

Rīgas polic. 13 iec. priekšnieks
paziņo, ka 21. aprilī š. g.,pulkst. 11 diena,
Rīgā-PoJragā,

pildos rumu
koku zāģētavas pils. Jānim T o še pie-
derošos gaterus firmas .Stello" un „Pol",
novērtētus kopā par Ls 2500.—, Latvijas
apdrošināšanas sabiedr. pret strādnieku
nelaimes gadījumiem prasības lieta.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
968 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pi sētas po!io. I. iec.
priekSnieks,

21. «prill 1925. gadā, pulksten 10 rītā,

pirtios uiiriksoliisnl
Daugavpilī, Iebraucama iela Nš 35,
Micneļam Frost _am piederošo ku-
stamo īpašumu: krēslus, galdus un t. t,
vēr.ētus Ls 109,08, piedzenot no viņa
°/o/o reļnas nodokli.

7. aprilī 1925. g
990 Priekšnieks (paraksts).

Trikātes pag. padome

īzDomās «šksoloi
ša pagasta „ laun-Klidzu" veikala telpās.

Personas, kūjas vēlētos minētas telpas
nomāt uz 1S2>./1926. g., tiek uzaicinātas
ierasties š g. 17. apr., pulksten 10 no
rīta Trikātas pagasta nama, pie pagasta
padomes.
1022 Pag, valde,

Ipiķu pagasts uflldel,
(Valmieras apriņķī, 4 klm. no Ķtrbeļu
dzelzsceļu st;ic), vajadzīgs

labi iestrādājies

Kanclelists (-te),
ar praktiķu pag. valdes darba grāmat-
vedībā un vēlams rakstīt pratējs uz
rakstāmmašīnas .

Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti ie-
rasties personīgi pag. valde, Ipiķu pag.
namā — 17. aprilī š. g, pulksten u
dienā uz nolīgšanu, līdzņemot dokumen-
tus par izglītību un līdzšinējo noda.Do-

šanos. . _„ ,
Alga pie brīva dzīvokļa, apkurināšanas

un apgaismošanas Ls 60.— mēnesi.
645 1 Priekšsēdētājs (paraksts^

Olaines pagasttiesa,
saskaņā ar savu 1925. gada 2. apriļa
lēmumu, 1925. g. 18. aprilī, pīkst. 1
dieaā, vietēja pagastnamā,

mutiskā un rakstiskā

iznomās uz 1 gadu nel. Jēkabam
Ozolam piederošo Olaines pag. „Ozol-
Baudu* māju zemi, apm. 168 pūrvietas
(ēku nav). Rakstiskie piedāvājumi ar
80 sant. zimognodokli, iesniedzami pa-
gasttiesai lidz vairāksolīšanas sākumam
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,Ozol-Baudu
māju iznomāšana 1925. g. 18. aprilī*.
Konkurences dalībniekieai līdz vai'āk-
solīšanas sākumam jāiemaksā pagasttiesai
Ls 200 diošības naudas.

Tuvākas ziņas izsniedz aizgādnis J.
Ģertsons Olaines .Ievaltu" mājās (pie
Rīgas-Jelgavas šosejas).

Olainē, 4. aptilī 1925. g. Ns 59
Olaines pagastt priekš». R. Krimbergs.
819 Darbvedis (paraksts).

Olaines pagasttiesa,
saskaņā ar savu 1925. gada 2. apriļa
lēmumu, 1925. g. 18. apiilī, pīkst. 12
diena, vietēja pagastnama,

mm oBlrlsolifani
iznomās uz 1 gadu mirušo Jura un
Antonijas Dušeļu bērniem piederošas
Olaines pagasta .Dušeļu" mazmījas ar
apm. 3 pūrvietām zemes un ekam
Drošībai nauda Ls 10.

Tuvākas ziņas izsniedz pagasttiesas
kancleja, Olaines pagastnamā, ikdienas
no pīkst. 9 lidz 3 dienā.

Olainē, 4. aprilī 1925. g. Ms 57
Olaines pagastt. priekšs. R. Krimbergs.
821 Darbvedis (paraksts).

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 8. _m aijā š. g., pulksten
12 dienā, Zilupe, policijas iecirkņa telpās,
pārdos atklātā

vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tirgotājiem Glik-
manim un Bermanim aprakstītie 108 pāri
dāmu dzeltenādas šņorzābaku, dēļ pro-
centuālā peļņas nodokļa piedzīšanas par
1924. g., saskaņā ar tiešo nodokļa
departamenta 31. decembja p. g. rakstu i
Nš 57324/Lz.

Zilupē, 8. aprilī 1925. g. Ns 627.
1041 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. polic. priekšnieks
meklē pils. Jadvigu Kalniņ, no
kufas ir atņemts pierobežas joslā 4 kg
sacharina 1921. g. Ja min. persona
neieradisies līdz 6. maijam š. g. Zilupes
polic. iec. kancleja saņemt augšā uzrad.
sacharinu, tad pārdos torgos

vairāksolīšanā
8. maijā š.g., pulksten 12 dijnā, Zilupes
polic. iec. telpās.

Zilupē, aprilī 1925. g. Ns 3486.
1036 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. polic. priekšnieks
meklē pils. Haju Vidrj, no kuras ir
atņemts 1921. g. pierobežas josla 4 kg
sacharina. Ja min. persona neieradīsies
līdz 6. maijam š. g., Zilupes pol. iec.
kancleja saņemts augša uzradīto sacha-*
tinu, tad pārdos

torgos vairāksolīšanā
8. maijā š.g ,' pulksten 12 dienā, Zilupē,
polic. iec. telpās.

Zilupē, aprīlī 1925. g. Ns 4149.
1035 Priekšnieks (paraksts).



Liepājas apgabaltiesa,
»a 1925. g- "z Valsts zemes

Vs lūgumu uz civ. proc. lik. 2081-
bac n o nolēma:
308o- V- v- 1520 rbj. pec obligācijas,

1) p
z Dundagas fideikomisa vardu

izdotas arJ ļ908 g nostiprinātas uz
un s> Klāva dēlam Folmanam piede-
P- teJ'nekustamas mantas „Tille" māju
roSN° 3860, atzīt par pilnīgi sa-
at K L,ļv ļj^ ar visām procentem un

- Vligacifu par iznīcinātu;
pa^ atvēlēt lūdzējai _ pieprasīt zemes-
-Ltu nodaļā minēto paradu izdzē-

lāt zemesgrāmatām.

"Eži 23- " iartā 1925- g- N2 772 _I 24
priekšsēdētāja b. V Bienenstams.

ļ33 Sekretārs A. K a s p e r o v i c s.

Liepājas apgabaltiesa

io martā 1925. gadā uz Valsts zemes

nkas lūgumu civ. proc. lik. 2081.-

oflSfi P P- nolēma:
n' parādu 1930 rbļ. pec obligācijas,

Hotas ui Dundagas fideikomisa vardu

n 31 maijā 1882. g. nostiprinātas uz

Kārlim Jāņi) dēlam Zelēs (Zel) pieder,
^kustamas mantas .Pigeniek" māju,

Ir krep Ns 1264 atzit _ par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visam ļprocentem un
ašu obligāciju par iznīcinātu un

2) atvēlēt ludzējam _ pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā_ minēto paradu izdze-
Lu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 23. martā 1925. g. Ns 774-1/ 24
Priekšsēdētāj a b. V. Bienenstams

,32 Sekretārs A. Ķasperovičs.

IMD ooBBBameM,
u sava š. g. 19. marta lēmuma pamata
meklē uz sod. lik. 618. p. apv. Jāni

Atta d. Džuku, kūjas pazīšanas zīmes
sekošas : čigāns, vidēja auguma, apm.
26—28 g- vecs, melniem matiem tādam
pat krāsas ūsām, tumšām acīm, kalsnēju
seju, runā latviešu un čigānu valodas.

Katram, kam zināma Džukas uzturas
vieta, vai arī kur atrodas viņai pied.
manta, par to bez kavēšanās jāpaziņo
Liepājas apgabaltiesai vai tuvākai policijas
iestādei.

Liepājā, 25. martā 1925. g. NŠ6426
Tiesas loceklis (paraksts.)

203 Sekretārs (paraksts.)

Liepājas apgabaltiesa,
uz Juliļa Pētera m. Reinfeld lūgumu un
saskaņā ar savu 26. martā 1925. g.
lēmumu un civ. proc. lik. 2081. un
sek. p. p. uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 117 rubļiem 68 kap. uz
Adeles Annas un Vilhelma Michaela b.
Hamburgeru vārdu un 16. jūlijā 1869. g.
Grobiņas bijuša maģistrāta nostiprināta
uz Jūlijai Pētera m. Reinfeldei un citiem
piederošu nekustamu mantu Grobiņas
pilsētā, ar krep. Ns 33, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī,' ierasties tiesā
Izņemot minēto obligāciju. Z,

Pie kam tiek aizrādīts, kāpēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas
turētāja neierašanas' gadījumā, parādu
alzis par samaksātu, un pašu obligāciju
par iznicinātu piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
lamatām.

Liepājā, 1925. g.28. martā. Ns 446 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

w3 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 26. martā š. g. lēmumu.
»z Annas Jēkaba m. Freimanes lūgumu»» av. proc. lik. 2083. un 2084. p..p.
»ļļ 17. marta 1923. g. lik. pam. uzaicina

'?'ļturētā Ju. kuras izdotas: 1) par
'«> rbļ. 50 kap uz Oskara (jaunākā)
™es, Antonijas, Johannas. Pāvila,
"skara (vecākā) Fridricha bērnu Kleinen-
J p, Pāvila un Aleksandra Aleksandra
nTi Klem«nbergu vārdu un Gotlibaiiroaja d Filipa īpašumā pārgājušasMi», 2) par 1000 rbļ. un 3) parK rb abas uz Hirša Josseļa d.
«stavska vardu un 1) 2. juu. 1904. g
«talJft 384, 2) 17. jul' 1904 g. fr

J\r 8l un 3) 14- ^g. 1904. g.

kl
N!

r
519 ^stiprinātas uz Annli

liii P
m;..Freimanei, dzim. Malkciertei,«« Līņilijai un Annai Alvīnei Jura, m.

ZlT' Pieder° šas nekustustamasvfcuVhkren- ** 342i « -
mlt

lka
' skaitot no sludinājuma

,*anas dienas .Vaid. Vēstnesī',
2aci ?h- lesa lid znemot minētās obli-
Sarni lenļaksāto Ls 52.50 t. i. pa-

Pie L°T}m saņemšanas.
tenrL *'ek aizrādīts , ka pēc minētā
turētais "Sesarias, ari obligācijas
a'zis L asanas gadījumā, parādu
Paprasīt Sai?aks-. piešķirot lūdz. tiesību
Platām P a izdzēšanu iz zemes

Uaiā, 27. martā 1925. g. Ns 389 25
154 "S'bV.Bienenstanis.
r^^i£lIiAj<asperovičs.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 21. marta
lēmumu, meklē uz_ sod. lik. 581. p.
2. d., pamata apsūdzēto Kazimiru
Teofila d. Petkeviču 22 g. vecu uu pie-
derīgu pie Ilūkstes apr., Kalkunu pag.
Petkevičs ir vidēja auguma un kalsnējs
Minētais Petkevičs pedejā laikā dzīvoja
Kalkuuu pag., Judovkas ciemā.

Visām iestādēm un personām, kurām ir
zināma min. Kazimira Teofila d. Petkeviča
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Latgales apgabaltiesas Daugavpils ap.
1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 24. martā 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

125 Sekr. v. (paraksts).

Latgaļu apBaba!tiuui.[ifUnoila|a
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
1924. g. 9. decembrī Duugavpils apr.,
Varkovas pagasta piederīgās Matronas
Feodora m. Larionovas notariālais testa-
ments, ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Sevastjaņam
Avdeja d. Larionovarn ar apgabaltiesas
1925 g. 20. febr. lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekam Sevastjanim Av-
deja d. Larionovarn.

Daugavp.,23.martā 1925.g. LNš423a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

177 Sekretārs J. Kangurs.

ItaieLDoliiDikšiieki
izsludina par nederīgiem, sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi , izd. no Kraukļu
pag. valdes ar Ns 1306 uz Kurms
Jūlija Jāņa d. v.;

2) zirga pasi, izd. no Neretas pag.
valdes ar Ns 8272 uz Stolbova Oskara
Jēkaba d. v;

3) Latv. iekšz.. pasi, izd. no Ļaudo-
nas Odzienas pag valdes ar Ns 546 uz
Siekstina Jāņa Pētera d. v.;

4) Latv. iekšz. pasi, izd. no Ļaudo-
nas-Odzienas pag. valdes ar Ns 160 uz
Šiliņ Annas Indriķa m. v.;

5) Latv. iekšz. pasi , izd. no Kals-
navas pag. valdes ar Ns 730 uz Cau-
nits Kārļa Jana d. v.;

6) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kalsnavas
pag. valdes ar Ns 1178 uz Vilciņ Mades
Toma m. v.;

7) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kals-
navas pag. valdes ar Ns 432 uz Bhlma
Emilijas Pētera m. v.;

8) Latv. iekšz. pasi, izd. no Maka-
šanas pag. valdes ar Ns 1383 uz Ša-
stakovas Helenes Antona m. v.;

9) Latv. iekšz. pasi, izd. no Praulienas
pag. valdes ar Ns 339 uz Sprūds Emili-
jas Andreja m. v.;

10) Latv. iekšz. pasi, izd. no Stukmaņu
pol. pr-ka ar N» 1920 uz Gērman, Otili-
jas Petefa m. v.;

11) Latv. iekšz. pasi, izd. no Prau-
lienas pag. valdes ar Ns 595 uz Strāls
Zelmas Audža m. v.:

12) Latv. ieksz. pasi, izd. no Prau-
lienas pag. valdes ar Ns 607 uz Jēger-
mana Augusta Jēkaba d. v;

13) Latv. iekšz. pasi, izd. no Aumei-
steru pag. valdes ar Ns 113 uz Ozol
Otilijas Gustava m. v.;

14) Latv. iekšz. pasi, izd. no Sai-
kavas pag. valdes ar JMš 416 uz Seržan
Annas Andreja m. v.;

15) Latv. iekšz. pasi, izd. no Lube-
jas pag. valdes ar Nš 295 uz Jaegera
Rūdolfa Jēkaba d. v.;

16) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vie-
talvas pag. valdes ar Nš 443 uz Saulīt
Alizes Andreja m. v.;

17) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vie-
talvas pag. valdes ar Nš 214 1 uz Lasis
Pētera Pētera d. v.;

18) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vietal-
vas pag. valdes ar Nš 116 uz Grass,
Elizas Reinholda m. v.;

19) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vietal-
vas pag. valdes ar Nš 47 uz Auzina
Pētera Jāņa d. v.;

20) Lalv. iekšz. pasi, izd. no Mado-
nas pol iec. pr-ka ar Nš 788 uz Sau-
līts Arvida Mārtiņa d. v.;

21) Latv. iekšz. pasi, izd. no Saikavas
pag. valdes ar Nš 443 uz Zvaigzne
Kārļa Jura d. v.;

22) zirga pasi, izd. no Saikavas pag.
valdes ar Nš 328 uz Zvaigzne Kārļa
Jura d. v.;

23) Latv. iekšz. pasi, izd. no Ber-
zonas pag. valdes ar Nš 1034 uz Liepiņ
Elizes Andreja m. v.;

24) Latv. ieksz. pasi, izd. no Lazdonas
pag. valdes ar Nš 257 uz Riduzes, dzim.
Vigant Alidas Jāna m. v.;

25) Latv. iekšz. pasi, izd. no Var-
kļānu iec. pol. pr-ka ar Nš 2959 uz Ābo-
liņ Martas Staņislava m. v.;

26) Latv. iekšz. pasi, izd. no Lubānas
pag. valdes ar Nš 2807 uz Ussites Zu-
zannas Pētera m. v.;

27) atsauc savu slud. „Vald. Vestn."
ar Nš 5 1923. g., attiecība uz Vilciņ
Zelmas nozaudētu pasi, ka atrastu;

28) zirga pasi, izd. no Pilskalnes
pag. valdes ar Nš 234 uz Purvinska
Vladislava Antona d. v.;

29) karakl. atvaļ. apl., izd. no Cēsu

kara.apr. pr-ka ar Nš 13771 uz Zalits
Jāna Mārtiņa d. v.;

30) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vietal-
vas-Odzienas pag. valdes ar Nš 715 uz
Zālits Jāna Mārtiņa d. v.;

31) karakl. atvaļ. apl., izd. no 2. Dobe-

les kājn. pulka komand. ar Nš 20 uz
Serdanta Kārļa Jāna d. v.;

32) personas apl., izd. no Madonas

pol. iec. pr-ka ar N* 4652 1922. g. u2
Serdanta Kārļa Jana d. v.;

33) karakl. atvaļ. apl, izd. no 7, Si-
guldas kājn. pulka komand. ar Ns 8560
uz Vilevica Pētefa Eduarda d. v.;

34) karakl. atvaļ. apl., izd. no bij.
Latgales partizāņu pulka komand. ar
Ns 17262 uz Stepana Rūdolfa Ernesta d. v.;

35) karakl. atvaļ. apl., izd. no Vidze-
mes štāba diviz. pr-ka ar Ns 1476 uz
Silina Jāņa Jēkaba d. v.;

36) karakl. atvaļ. apl., izd. no Cēsu
kara apr. pr-ka ar Nš 92 uz Vēzis Vol-
demāra Jura d. v.;

37) kajakl. atvaļ. apl., izd. no Zem-
gales artil. pulka komand. ar Ns 536 uz
Kevera Jāņa Reiņa d. v.;

38) zirga pasi, izd. no Saikavas pag.
valdes ar N° 398 uz Kevera Reiņa v;

39) karakl. atvaļ. apl.. izd. no 2 ° Vents-
pils kājn. pulka komand ar Ns 18970
uz Stupina Voldemāra Kārļa d, v.;

40) Rīgas pils. lombarda ķīlas zīmi
ar Nš_ C. 23284 I uz Pruss Anužas Jāņa
m. vardu. 278

Rītas apr. pr-ka pal. Z. lec
izsludina par nederīgiem, zemāk minētos
dokumentus, kuri piet. par nozaudētiem:

1) Latv. pasi Nš 54770, izd. 29. dec.
1919. g. no Rīgas 8. pol. iec. uz Juliusa
Josta d. Kaucis v.;

2) Latv. pasi Ns 305, izd. 19. februārī
1920. g. no , Nitaures pag. valdes uz
Jūlijas Peteja m. Apsit v.;

3) Latv. pasi Nš 441, izd. 26 martā
1920. g. no_ Krimuldas pag. valdes uz
Antonijas Mārtiņa m. Marauska v.;

4) Latv. pasi Ns 613, izd. 11. jūnijā
1920. g. nVJ Krimuldas pag. valdes uz
Hermines Andreja m. Auziņ v.;

5) Latv. pasi Ns 36, izd. 16. februārī
1920. g. no Siguldas pag. valdes uz
Kārļa Mārtiņa d. Bērziņa v.;

6) Latv. pasi Nš 717, izd. 15. jūlijā
1920. g. no Nitaures pag. valdes uz
Pētera Juja d. Ronis v.;

7) Latv. pasi Ns 1030, izd. 4. oktobrī
1921. g. no Bukmuižas pag. valdes uz
Arsenija Vasiļija d. Radionova v.;

8) Latv. pasi Nš 84195, izd. 4. februārī
1920. g. no Rīgas 5. pol. iec. uz Mār-

tiņa Jāņa d. Landsmaņa v.;
9) Latv. pasi Ns 685, izd. 14. augustā

1920. g. no Limbažu pag. valdes uz
Otilijas Miķeļa m. Tiltiņ v;

lu) Latv. pasi Ns 154, izd. 17. februārī
1920. g. no Paltmales pag. valdes uz
Mildas Jēkaba m Bērziņ v.;

11) Latv. pasi Nš 40, izd. 16. februārī
1920. g. no Siguldas pag. valdes uz
Augusta Petefa d. Ozoliņa v.;

12) Latv. pasi Nš 218, izd. 9. martā
1920. g._ no Krimuldas pag. valdes uz
Jūles Kārļa m. Upīt v.;

13) Latv. pasi Ns 175, izd. 20. febr,
1920. g. no Mores pag. valdes uz Jāņa
Petefa d. Bamblovskij v.;

14) Latv. pasi Ns 148, izd. 21. febr.
192.'. g. no Siguldas pag. valdes uz
Kārļa Krišjāņa d. Baltreviča v.;

15) Latv. pasi Nš 253, izd. 17. aprilī
1920. g. no Keču pag. valdes uz Kārļa
Jāņa d. Legzdina v.;

16) Latv. pasi Nš 221299, izd. 10. nov.
1922. g. no Rīgas pref. uz Karlines
Jāņa m. Tittmaņ v.;

17) Latv. pasi Nš 3889.', izd. 11. dec.
1919._g. no Rīgas 8. pol. iec. uz Emmas
Andreja m. Holcmaņ v.;

18) Latv. pasi Nš 229, izd. 8. aprilī
1920. g. no Inčukalna pag. valdes uz
Jāņa Jāņa d. Zeltiņa v.;

19) Latv. pasi Nš 47823, izd. 5. janv.
1920. g. no Rigas 12. pol. iec. uz Leon-
tīnes Bernharda m. Mieriņ v.;

20) Latv. pasi Ns 95, izd. 7. februārī
1920. g. no Aizkraukles pag. valdes uz
Veras Bernata m. Kliņģeri! v.;

21) Latv. pasi Nš 409, izd. 20. febr.
1920. g. no Nitaures pag. valdes uz
Pētefa Jāņa d. Kalniņa v.;

22) Latv. pasi Nš 25, izd. 17. febr.
1920. g. no Krimuldas pag. valdes uz
Pētera Ādama d. Ronis v.:

23) Latv. pasi Nš 748, izd. 29. jūnijā
1920. g. no Mālpils pag. valdes uz
Mārtiņa Laura d. Donava v.;

24) Latv. pasi Ns 1242, izd. 18. jūnijā
1920. g. no Paltmales pag. valdes uz
Kārļa Jāņa d. Kemera v.;

25) Latv. pasi Nš 1322, izd. 14. dec.
1921. g. no Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec.
uz Emmas Jēkaba m. Tiller v.;

26) Latv. pasi Ns 1585, izd. 18. aprilī
1922. g. no Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec.
uz Emilijas Jāņa m. Taubei v.;

27) Latv. pasi Ns 1336, izd. 17. jūnijā
1920. g._ no Siguldas pag. valdes uz

Kārļa Kārļa d Desaiņa v.;
2>5) Latv. pasiNš 1024, izd. 18. dec.

1923. g. no Mālpils pag. valdes uz
Amālijas Petefa m. Cilīt, dz. Jonas v.;

29) kajakl. apl. Nš 24895, izd. 18. jūlijā
1924. g. no Rīgas kap apr. pr-ka uz
Nikolaja Ernesta d. Miķeļsona v.;

30) karakl. apl. Nš.162, izd. 13. oktobrī
1919. g. no Rīgas kara apr. pr-ka uz
Augusta Sīmaņa d. Mieļena v.;

31) kafakl apl. Nš 25585, izd. 28. okt.
1922. g. no Rīgas kara» apr. pr-ka uz
Kārļa Jāņa d. Bērziņa v.;

32) kafakl. apl. Nš 4134*, izd. 14. dec
1920. g. no Rīgas kap apr. pr-ka uz
Augusta Petefa d. Lapiņa v.;

33) kafakl. apl. Ns 423 9. oktobrī
1919. g., izd. no Rīgas kafa apr. pr-ka
uz Augusta Jana d. Kļaviņa v.;

34) kajakl. apl. NŠ1671, izd. 6. jūlijā
1923. g. no Smagas artil. diviziona
komand. uz Jūlija Kārļa d. Krūzes v.;

35) kafakl. apl. Nš 6454, izd. 9. martā
1920. g. no Rīgas kafa apr. pr-ka uz
Mārtiņa Mārča d. Eglīša v.;

36)'karakl. apl. Nš 4578, izd. 31. martā
1921. g. no Valmieras kara apr. pr-ka
uz Jāņa Pētefa d. Bērziņa v.;
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37) zirgu pasi Nš 94, izd. 20. janvārī
1920. g. no Allažu pag. valdes uz Jāņa
Pētefa d. Bērziņa v.;

38) kafakl. apl. Ns 6177, izd. no
Rīgas kafa apr. pr-ka uz Jūlija Jāņa d.
Briedīša v.;

39) ieroču atļauja Ns369, izd. 12. febr.
1924 g. no Rīgas apr. pr-ka uz Eduarda
Jāņa d. Urmisa v.;

40) apliecību Nš 9138, izd 11. nov.
1924. g. no Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec.
uz Miķeļa Indriķa d. Ploriņa v. 240

Daugavpils pils. pref. izsludina par
nederīgu karakl. apl. ar Nš 1568, izd.
30. martā 1921. _g. no bij. Rīgas zirgu
depo pr-ka uz Jāņa Filareta d. Bobrova
v.. kā pieteiktu par nozaudētu. 410

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latv. pasi ar Ns 4500, izd. 28. sept.
li>22. :g. no Višķu pag. valdes uz
Ignata Ignata d. Vērdiņa v., kā pieteiktu
par'nozaudētu. 384

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
uzturas zīmi ar Nš 014729, izd. 31. aug.
1924. g. no iekšl. ministr, pasu nod. uz
Annas Tiško v., kā pieteiktu par no-
zaudētu

^
[385

Liepājas apr. pr-ka pal. 2. ied. izslu-
dina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

Latvijas pases:
1) Nš 669, izd. 1919. g. 19. maijā uz

Katrines Petefa m. Tomei v.;
2) Ns 2935, izd. 1919; g. 29. jūlijā uz

Katrines Jāņa m. Šime v.;
3) Ns 227, izd. 1919. g. 8. maijā uz

Margietas Jāņa m. Pavil v.;
4) Nš 2750, izd. 1919. g. 29. jūlijā uz

Ķerstās Jāņa m. Radomišķe v.;
5) Ns 6412, izd. 1919. g. 20. novem,

uz lizes Jāņa m. Balcer v.;
6) Nš 5510, izd. 1919. g. 5. jūnijā uz

Katrines Jāņa m. Puļķe v.
Zirgu pases:

1) Nš 103/347, izd. 1920. g. 28. aug.
no Bārtas pag. valdes uz Ievas Placen v.;

2) Ns 169, izd. 1920. g. _ 23. augustā
no Rucavas pag. valdes uz Jāņa Prilapa v.
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Rīgas pils. pol. 7. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu kafakl apl. ar Nš V7128,
nozaudētas no Pētefa Dombrovska, dzīv.
Marijas ielā 13-13. 269

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu pazaudētu 9. Rēzeknes kājn.
pulka komand. atvaļinājuma apl. ar
J\Ts 8235; izd. 29. septembrī 1920. g. uz
Aleksandra Renč v., dzim. 1889. g.,
pied. pie Bauskas pils., dzīv. Marijas
ielā Nš 99, dz. 20. 270

Rīgas pol 10. iec._ pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu kafakl. apl., izd.
no Valkas kafa apr. pr-ka atvaļinājuma
apl, izd. ar Ns 10697 uz Alfrēda Oskara
Jēkaba d. Ivana v., dzīv. Bauskas
ielā JMa 31. ^71

Rīgas pol. 10. iecpr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu kafakl. apl., izd.
no Bauskas ģkafa apr. pārvaldes, pagaidu
karakl. apl. 3. jūlijā 1920. g. ar Nš 5425
uz Sležinskij Romāna Bogdanova d. v.,
dzīv. Jelgavas šoseja Nš 29, dz. 15. 272

Rīgas pol. 11. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu kafakl. atvaļinājuma apl. ar
Nš 5007, izd. no 7- Siguldas kājn. pulka
komand. 31. marta 1924. g. uz Elmāra
Rūdolfa d. Dentlera v., kā pazaudētu.

273

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaudēto gada uzturas apl. ar JMš 31367,
izd. uz Ernesta Lonergana v. 26*5

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latv. pasi ar Ns 5366, izd. 12. janvāri
1921. g. no Daugavpils pref. uz Alek-
sandra Aloizija d. Kozindo v., kā piet.
par nozaudētu. 276

RISos prefeKtnra
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Nš 191852
no Rīgas pref. uz Annas Ernesta m.
Treilon v.; 2) Ns 11799 no Liepājas
pref. uz Arnolda Kārļa d. Michelsona v.;
3) Nš 87848 no 11. pol. iec. uz Annas
Miķeļa m. Eiduk v.; 4) pērs. apl.
Nš 516 no Rīgas pref. uz Ludviga
Donata d. Rinkeviča v.; 5) Latv. pases
JMš 241098 no Rīgas pref. uz Georga
Jāņa d. Ostreiko v.; 6) Nš 87235 no
11. pol. iec. uz Amālijas Andreja m.
llberg v.; 7) Ns 56134 no 3. pol. iec.
uz Ellas Augusta m. Albrecht v.; 8)
Ns 87240 no 11. pol. iec. uz Ludmillas
Jāņa m Tiltiņ v.; 9) Ns 20354 no
9. pol. iec. uz Aleksandera Pētefa d.
Muižnieka v.; 10) Xš 94788 no 4. pol.
iec. uz Matildes Miķeļa m. Rooks v.;
11) Nš 40818 no 6. pol. iec. uz Malkas
Sīmaņa m. Serebreņikova v.; 12) Nš85366
no 4. pol. iec. uz Marijas Anša m.
Kuršinski v.; 13) Nš 131333 no Rīgas
pref. uz Paulīnes Andreja m. Belliņ v.;
14) ārzemes pasi JMš 120 Leipcigā uz
Ābrama Hiļeļa d. Donski v.; Ns 15) pērs.
apl. Nš 16723 no Rīgas pref. uz Šajā
Zalmaņa d. Provata v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
27., 28. un 30. martā 1925. gadā ar
Ns 3382.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
50(1 Pasu nod. darbv. G r i n h e r o s.

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošus kodifikacijas izde-
vumus :

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos

(1922. g. izd.)
broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,70.

Kriminālprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80
ies. „ 1,60, , , , 1,90.

Civilprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1923. g. izd.)

broš. Ls 0,90, ar pies. Ls 1,12
ies. „ .1,90, „ „ . 2,20.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,85
ies. , 2,80, , , , 3,15.

Pagasttiesu likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80
ies. , 1,60, , , , 1,90.

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā,pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

Galvena štāba sastādījuma

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 0,50
ar piesūtīšanu . . . „ 0,72

Instrukcija
par karavīru atvaļināšanu
no aktivā kafa dienesta,
līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezer-
vistu un zemessargu reģi-
strāciju, kontroli un iesauk-

šanu apmācībā.
Oficiāls ļzdevums 1924. g.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu . . . . 1,70

Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.

Valsts tipogrāfija (Rīgā,piiī)
izgatavotas un dabūjamas

liitatnlLliiti patp.
Grāmatiņa ir divas daļas: I. līguma

noteikumi un II. algas rēķins.
Grāmatiņa vākos maksā:

bez piesūtīšanas 7 sant.
ar piesūtīšann 9 sant.

Mazsoiii!jms , ^ VjAit1 lMAfiiVllJMlllkit izdos 26. aprilT 1925. gadā savā kancleja.

rakstiskā un iii sacensība
pilsētas pamatskolas u%fouvl.

Tuvākus noteikumus var saņemt Sabiles pilsētas valdē katru darba dienu

no pulksten 9 līdz 15, un pie inž. arch. Mavdell, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā N° 7,
dz. 5 no pulksten 15 līdz 16 p. p.

1048 2 Pilsētas vatdc.

Liyk$aimnleklein noderigys
2 zirgus un 2 kumeļus

pārdos mutiskā izsole vairāksolītājiem

Kurzemes diolzllas Intendontarā, Liepājs, kora osto,
1 Kurzemes ielā N° 7, 16. aprilī 1925. g„ pulksten 10 rītā. 25773



uiiie u iiiisini laidi
«lini bilns.
1925. gada 9. burtnīca

iznākusi an dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
. Burtnīca maksa:

bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu . , 0,24

Saturs:
48) Skolotāju penzļju likums.
49) Likums par Cēsu pilsētas admini-

stratīvām robežām.
50) Likums par Limbažu pilsētas admi-

nistratīvām robežām.
51) Pārgrozījumi un papildinājumi no-

teikumos par naudu.
52) Likums par kajaklausības likuma

26. panta papildinājumu.
53) Pārgrozījumi rūpniecības nolikuma,

kā ari likumā par izgudrojumu,
modeļu un preču nozīmju aizsar-
dzības apliecību un patentu izdo-
šanas kārtības noteikumu grozīšanu.

54) Likums par akcizes nodokli raugam.
55) Papildinājums agrārās reformas

likuma III. daļā.
56) Likums par Slokas pilsētas admi-

nistratīvām robežām.
57) Likums par Valsts kontroles štatiem.
58) Instrukcija akciju un paju sabie-

drību likvidācijas komisijām.
59) Papildinājumi noteikumos par sīko

metāla naudu un sīkās metāla
naudas ārējo veidu.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kūjas pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 343 no
Bolderajas pol. pr-ka uz Almas Pētera
m. Klanīs v.; 2) Nš 233920 no Rīgas
pret. uz Veras Romāna m. Bielova v ?
3) Ns 23198 no 9. pol . iec. uz Jettes
Jāņa m. Dalusv.; 4) Ns 153165 no
Rīgas pref. uz Kārļa Ernesta d. Deidera
v.; 5) Nš 233122 no Rīgas pref. uz

,Annas Jāņa m. Nīman v.; 6) Nš 208615
no Rīgas pref. uz Vilhelma Jāņa d.
Palcera v.; 7) Nš 4791 no Krāslavas
pag. valdes uz Antona Osipa d. Plinta
v.; 8) Ns 50749 no 5. pol. iec. uz
Vilmas Benitas Dāvida m. Upīt v.;
9) Ns 84950 no 10. iec. uz Trines Jāņa
m- Vaik v.; 10) N* °_ 60890 no 4. pol.
iec. uz Edvikas Kārļa d. Spunde v.;
11) Nš 107381 no 3. pol. iec. uz Hackela

Dāvida d. Kandlera v.; 12) Nš 241491
no Rīgas pref. uz Šores Miķeļa m.
Orabov v.; 13) Nš 3236 no 4. pol. iec.
uz Amālijas Mārča m. Lecis v.; 14)
Ns 182842 no Rīgas pref. uz Irmgardes
Eduarda m. Hamrich v.; 15) Nš 122658
no 4. pol. iec. uz Arnolda Kārļa d.
Levitc v.; 16) Nš 27636" no 2. pol. iec.
uz Vulfa Berka d. Grinman v.; 17)
Ns 178495 no Rīgas pref. uz Vasilija
Pāvila d.. Ignatjeva v.; 18) Nš 177869
no Rīgas pref. uz Anša Jāņa d. Nei-
maņa v.; 19) Ns 119667 nq 11. pol.
iec. uz Minnas Miķeļa m. Grauds v.;
20) Ns 19261 no Jelgavas pref. uz Mār-
tiņa Mārča d. Zariņš v.; 21) Ns 219902
no Rīgas pref. uz Zaras Šloma m. God-
ļīn v.; 22) Ns 182024 no Rīgas pref. uz
Fridricha Jēkaba d. Edolfa vj 23)
Ns 35174 no 7. iec. uz Marijas Jāņa m.
Ducmaņa v.; 24) Ns 10403 no 11. pol.
iec. uz Trīnes Jāņa m, Narun v.; 25)
Ns_ 118692 noRīgas pref. uz Johannas
Mārtiņa m. Bērzi ņš _ v.; 26) Ns 12416/
no Rīgas pref. uz Jēkaba Maksimilijana
Gos v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
24., 25. un 26. martā 1925. gadā ar
Nš 3270.

Rigas pref. pal. Simanovičs.
381 Pasu nod. darbv. G r i n b e r g s.

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
apliecību ar Nš 50512/22998, izd. 28

^
martā

1921. g. no Rēzeknes kara gūst. un
bēgļu nod. -uz Dāvida Moiseja d.
Sluckina v., kā pieteiktu par nozaudētu.

-. . 383
Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec.

izsludina par neder., kā pazaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no ļVišku pag. valdes
4. decembri 1920. g. ar Nš 377 uz
Annas Pētefa m. Voitkevič v. 494

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi, izd. no viņa 1920. g.
3. maijā ar Ns 36 uz Friča Jēkaba d.
Dārziņa v., kā ari medību bises turē-
šanas atļauju, izd. no mežu depart. mež-
sargam Fricim Dārziņam. 505

Valtera un Reps alc. san.
Rīgā, Teātra iela Nš 11

kārtēja pilnu sapulce
trešdien, 29. aprilī š. g., pīkst. 7 vakara,
akc. sab. telpās

Dienas kar t_īb a :
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Darbības pārskats par 1924. g. un

revizijas komisijas ziņojums. ? I
3) Peļņas sadalīšana.
4) Rezerves kapitāla jautājums.
5) Budžets un darba plāns 1925. gadam.
6) Statūtu §§ 34—41. un 43. pārgrozīšana.
7) Priekšlikumi un ziņojumi.
8) Vēlēšanas. _

Lūdzam ieverot, ka saskaņa ar piezīmi
pie statūtu § 31. uz vārdu izrakstītu
akciju . īpašnieki bauda pilna sapulce
balsstiesību, nestādot priekšā savas
akcijas. Lai akciju uz uzrādītāju Īpaš-
nieki iegūtu balss tiesību, jāstāda akcijas
priekšā sabiedrības padomei reģistrēšanai,
ne vēlāk kā 7 dienas pirms pilnas
sapulces. Pašu akciju vietā var stādīt
priekšā apliecības no valsts un valdības
apstiprinātām iekš- un ārzemes jkredit-
iestādēmu ka akcijas pieņemtas glabāšana
vai ieķīlātas. 1049 Padome.

Balt. I nu audeklu manuf.
akc. sabiedrības

direkcija uzaicina visus akcion. ierasties
piekdien, 8. maijā 1925. g., pl<st. 6.30
pecpusd. R. John Hafferberga kantorī ,
lielā Jēkaba iela Nš 16, dz. 5 uz

imm mw suiti.
Dienas kartība:

1) Direkcijas un revizijas komisijas ziņo-
jumi un 1924. g. bilances un darbības
pārskata _ apstiprināšana un valdes
atsvabināšana no atbildības.

2) Instrukcija un pilnvarošana direkcijai.
3) Vēlēšanas.
4) Eventueli akcionāru priekšlikumi.

Pēc statūtu § 52 visiem bezvāida
akcijas īpašniekiem ir jāpieteic savas
akcijas valdei visvēlākais līdz š. g.
1. maijam.

975 Valde.

Rīgas papiru fabriku
akciju sabiedrības valde
pagodinās savus akcionārus uz 95. kārtējo

vispārējo sapulci
ielūgt, kura notiks 1925. g. 25. aprīlī,
pulksten 11 priekš pusdienas, sabie-
drības valdes telpās, Rīgā, 1. Aldaru
ielā Ns 12.
MiiitaumiiiiimU'tiuHiimnJKjuuiTii•' ::;, .!':m '^iiftiiititiniiKnaiititr,

Diļenas kartība.:

1) Revizijas komisijas ziņojums un pār-
skata par 1924. g. apstiprināšana.

2) Statūtu 12. paragrāfa grozīšana.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

Tā kā š. g. 8. apriļa vispārēja sa-
pulce nevarēja dēļ nepietiekoša dalīb-
nieku skaita notikt, tad otra vispārēja
sapulce š. g. 25. aprilī, saskaņa ar sta-
tūtu 46. paragrāfu, būs pilntiesīga pie
katra ieradušos akcionāru vai priekšā
stādīto akciju skaita. 1057

Attiecoties uz 1924. g. 3. oktobra
,Vald. Vēsta." Nš 225 publ. sludinā-
jumu un pamatojieties uz 1920. g.
23. apriļa likuma 3,7. un 11. pantiem-

Rīgas ķīmiska fabrika
akc. sab. „Glover"

ar šo paziņo atklātībai, ka līdz šim ne-
viens nav celis iebildumus pret augš-
minētā sludināj. mortificejamam akc.
sab. .Glover" bez vārda akcijām
NšNs 53 līdz 122, 1020 līdz 1029,
1228 līdz 1304 un 1337 līdz 1366, pa-
visam 187 akcijām, kāpēc minētas akci-
jas ir atzītas . par nederīgām un viņu
vietā īpašniekiem tiks izsniegtas jaunas
akcijas ar tiem pašiem numuriem.

982 Valde
^

.. . . _. . . i J_:L.«

urni bhiiobmh
(pirnumira) intvll Komisiju.

uz s-biedrības biedru 15. martā 1925. g-
lēmuma pamata, stājas pie sabiedrioa»
likvidēšanas. ,

Sabiedrības likvidācijas komisija o|-
aicina visus parādniekus atmaksai
savus aizņēmumus, pretēja gadijum*
parādu piedzīs spaidu kārta.

Tāpat likvidācijas komisija *™Sx
visas prasības pret .sabiedrībujieteiK
sešu mēnešu laikā, skaitot no sa siuu

nājuma iespiēš. .Vaid. Vestn.' /

Prasības, kuras ienāks pēc uzrad.

laika notecēšanas, sabiedrība neiever»

Likvidācijas komisijas _ sēdes nui

Skrīveru pag. nama katra pirmā >

dienā pēc 1. un 15. datuma no put»

12—3 diena.

Adrese : c. Skrīveriem.

980 Likvidācijas konusua
^

,
līnija8* air. no. ,jMaes"

Mii akcionāru sapulce
notiks sabiedrības kantora telpas, Dzir-
navu ielā Nš 70, 29. aprilī 1925. g„
pīkst. 18.

Di ēnas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. g., revizijas

komisijas ziņojums, pārskata apstipri-
nāšana un peļņas sadalīšana.

3) Budžets 1925. g.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi un ziņojumi.

Akcionāriem, kuji veļas piedalīties
sapulcē, saskaņā, ar § 55, jāuzrada savas
akcijas vai kvītes par to noguldījumu
vietējās bankās, 7 dienas pirms sapul-
ces, sabiedrības kantori.

979 Valde.

XIII- Rīgas kopējas darbinieku
slimo kases

statūtu § 90 paredzēta kases dalībnieku

priekšvēlēšanu sapulce
tiksnoturēta 17.aprilī š.g.
pīkst. 8 vakarā slimo kases biroja telpās,
Raiņa buiv. Nš 7. 988 Vaid e.

,

Nacionālais teatrs.

Lleldlenusuētkarepertuārs
Pirmos svētkos, 12. apr., P*»*- *?!

„*l»itTnricccspre«i»« Pulksten7>/2vakara
,5T«j*»i«" ļ

Otros svētkos, 13. apr., P™*}-A
Lilijas Stenuel viesu izrāde

Pulksten 7/* vakara .

*ie»u #z«i a*«el?kff "iena
Trešos svētkos, 14. apr., pu»-

Jitāļdēls ' - 974
Pulksten 7/* vakara

skaistas **f***va'kaf3
Trešdien, 15. aprilī, pulksten ? «

Lilijas Stengel viesu «««?

.Jaameliju āam* -

Dažādi sludinājumi.

Roka apstrfid. fatofe
akc. sab. Vtfmdoors

iUisp.ii.iie
notiks 30. aprilī š. g., pīkst. 6_vakarā,
sabiedrības telpās, Ventpils iela Ns 52,

Dienas kārtība:
1) Pārskata un bilances apstiprināšana

par 1924. g.
2) Budžeta un darbības plāna apstipri-

nāšana 1925. g.
3) Nekustama īpašuma iegūšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi un ierosinājumi.

977 Valde.

Jtipiiati VflUu upogiaiija,

BBmmmmBMMUHMmBni
Pāi- un Ifdzapdrosināšanas alciīn BlMdta Jīi oir

fcāvtēja vispārēja

akcionāru sapulce
notiks 2. maija 1925. g., pulksten 5 pec pusdienas sabiedrības telpās, lje i-

P i 1s ielā Nš 6, pašas namā.

:— Dienos ftāvti&a:
____

1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1924. g.
3) Revīzijas komisijas ziņojums.
4) Peļņas izdalīšana.
5) Budžets 1925._ g.
6) Likumīgā laika iesniegtie akcionāru priekšlikumi.
7) Vēlēšanas.

976 1txvatMd&wbas padome.

W^W^^MW^^^^^^^^WM^^W^^^
Jtatvijas valsts ierēdņu feooperativa

kārtēia biedru pilna sīpulce
notiks 28. aprilī 1925. g., pulksten 18, kooperatīva nama, Blaumaņa ielā Nš 30/32

Dienas tz&wtii»a- .

__
1) Sapulces atklāšana un sapulces darbinieku vēlēšana,
2) Valdes, padomes un revizijas komisijas ziņojumi par 1924. g darbību , darbī-

bas pārskata apstiprināšana.
3) Darbības plāna un 1925. g. budžeta apstļpiinašana.
4) Pārvaldes locekļu un viņu kandidātu velēšana.
5) Biedru izslēgšana.

P. S. 1) Balss tiesību sapulcē bauda tikai biedri, kuri ir nomaksājuši pilnu
paju. 2) Pārskats par 1924. g. pieietams biedriem kooperativa birojā katru darb-
dienu no pulksten 10 līdz 14. 978 Valde

Skrundas virsmežniecība
25. aprilī 1925. g., Lutriņu pagasta valdes telpās,

pārdos mutiskā izsolē
sausus vēja gāztus un lauztus kokus pēc celmu

skaita:
IV. (Lašupes) iecirkņa mežniecības, Skrundas novadā, pavisam 27 vienības,

vērtībā no Ls 5.— līdz Ls 686.—.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs _ personas, kuras ie-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie IV. iecirkņa mežziņa.
6. aprīlī 1925. g. Ns 11.
985 tf&nundas unesmežnieelfeo.

Kurzemes Miins intentMira
pārdos š. g. 21. aprilī, pulksten 10 dienā, Liepāja,

kafa ostā, Kolpaka bulvāra Nr. 8,

ūtliln puM jnirlksolīsanfi
sekošas kora resoram nederīgas mantas, apmēram

sekois starā:
1. Vilnas lupatas apm. . . 3000 klgr. 7. Vecus šņorzābakus apm. 2000 klgr.
2 Brezenta lupatas apm. . 300 . 8. Striķu atkritumus... 500 ,
3. Adas lupatas apm. . . 200 , 9. Vecu dzelzi 800 ,
4. Kažoku lupatas apm. . . 50 , 10. Vecu tēraudu .... 200 .
5. Tūbas lupatas apm. . . 20 , ,11. Vecu skārdu .... 600 .
6. Papira auduma lupatas . 2500 » 12. Vecu čugunu 400 „
kā ari 2 šujmašīnas, 1 kalēju smēdi, 1 velosipēdu, 1 divanu, 1 krēslu, 2 rakstām-
mašīnas, 1 krūšjūga komplektu, 1 pasedlus, lielāku daudzumu taras kastes, mucas,

konzervu un biskvītu bundžas u. t. t., u. t. t. 1
Priekšmeti apskatāmi, izņemot svinamas dienas, katru dienu parastās darba

stundās Kurzemes divīzijas pārvaldē, Liepājā, kafa ostā, Kurzemes ielā Nš 7.
Vairāksoles noteikumi uzzināmi turpat. 110

Jēkabpils virsmežniecība
2. maijā 1925. g., Jēkabpilī, Salas pagasta

valdes telpās,

pārdos mutiskā izsolē
sēja lauztas un sausus kokus pēc celmu skaita:

Dignājas novadā, Leimaņu iecirkņa mežniecībā20, 21, 22, 24, 25, 26 un
27 apgaitās, pavisam 23 vienības, vērtībā no Ls 12.— līdz Ls 355.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kujapēc
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 tin pie Leimaņu iecirkņa mežziņa.
1030 3>&fzabļ»it& rirsmežraiecīfeg.

Baldone; sēravotu direkcija
izdos 18. aprilī 1925. gada, pulksten 14, sava kantorī, mutiska un rakstiskā

sacensība lipiitlļii:
6 pasažieru vaģonetu jaun-

būvi.
a) 3 ar dzelzs stāvu un b) 3 ar koka stāvu.

Visām vagonetēm jābūt ar S. K. F. lāgeriem, pēc esošiem paraugiem.
Torgu drošibas nauda: a) Ls 120.— un b) Ls 100.—.
Rakstiskus piedāvājumus slēgtās aploksnēs apmāks, ar 80 sant. zīmog-

nodokli pieņems līdz pulksten 14 torgu dienā.
Tuvāki noteikumi Sēravotu kancleja no pīkst. 12.—14. Tālrunis Baldonē Ns 10.

Baldones sēravotos, 1925. g. 9. aprilī. 1046 5>irefzc.ija.

Paziņojums.
Paziņoju, ka visam vietējo lopturu grupām, kūjas veļas

nomet ualsts zemesfonda pļavas Bolderalā un apkārtni,
jāiesniedz līdz š. g. 18. aprīlim Rīgas apriņķa valsts zemju inspekcijai _ grupu
dalībnieku saraksti, kuros obligatoriski jāuzrāda: 1) grupas dalībnieka uzvārds un

vārds, 2) dzīves v/eta un 3) piederošolopu skaits. Šiem datiem un ziņām jabut
pārbaudītām un par pareizām apliecinātam no vietējas pašvaldibjs iestādes vaj
policijas. Sarakstā jāuzrāda ari vajadzīgo pļavu pūrvietu skaits un kura vieta
izdevīgāki tās veļas nomāt.

Lopturiem, kufi min. pļavas veļas nomāt. bet velneviena grupa nebūtu
iestājušies, jādibina jaunas grupas vai jāiestājas kāda pastāvoša grupa.

Pamats: C. z. i. k-jas lig. komisijas 1925. g. 28. marta lēmums.
833 Rīgas apriņķa valsts zemju inspektors P. P 1 o s t i ņ š.

: , j

Galveni Intendanturas pārvalde
iepirks mutiskā un rakstiskā izsolē armijas

vajadzībām 60 tonnu sāls,
franko Intendanturas galvenā pārtikas noliktava, Rīgā. 2

Izsole notiks š. g. 28. aprilī, pulksten 11 dienā, galvenās intendanturas
pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 3, (ieeja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz sāls izsoli 28. aprilī š. g.", un
lūgumi pielaišanai mutiska izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles atklāšanai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekš-
niekam, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 10, vai izsoles dienā izsoles komisijai.

Izsoles, dalībniekiem pirms piedalīšanās izsolē jāiemaksā galvenās inten-
danturas pārvaldes kasē drošības nauda Ls 6, no katras tonnas piedāvājamas sals.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām ieteresenti var iepazīties Galvenā
intendanturas pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 9—15. 1047
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