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Pārgrozījumi un papildinājumi
karaklausības likumā.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Karaklausības likuma (Lik. krāj. 1923. g.
94„ 1924. g. 169. un 1325. g. 52.) iz-
dalīt sekošus grozījumus un papildinā-
jumus:

8. pantu (papildinot ar piezīmi),
16.panta piezīmi, 18.p., 25._p., 26. panta
piezīmi , 34. pantu ar piezīmēm, 35. panta
4. punktu un 3. piezīmi (papildinot ar
4] piezīmi), 38. p., 42. panta 3. piezīmi
(papildinot ar jaunu piezīmi), 43. panta
piezīmi, 44. pantu ar piezīmi, 46. p.,
48. p., 54. pantu (papildinot ar piezīmi),
57. p., 65. panta pēdējo daju, 67. panta
1, 2. un 3. punktu, 69. p., 75. p., 77. p.,

84. p., 91. p., 92. pantu (papildinot ar
piezīmi), 93. pantu (papildinot ar pie-
zīmi), 96. p., 99. p., 109. p., 110. p.,
115. pantu (papildinot ar 1. un 2. pie-
zīmi) , 117. p., 120. pantu ar piezīmi (pa-
pildinot ar 2. un 3. piezīmi), 122. p.,
123 p., 134. pantu, 136. p. un 141. p.
izteikt šādi:

8. Obligatoriskā aktivā kara dienestā
iesaucami katru gadu tie pilsoņi, kuri
sasnieguši 21 gada vecumu līdz tā gada
1. janvārim (neieskaitot), kurā iesauk-
šana notiek.

Piezīme. Līdz 1931. gadam obli-
gatoriskā aktivā kara dienestā iesau-
cami: 1927. gadā — pilsoņi, kuri
dzimuši laikā no 1906. gada 1. jan-
vāra līdz tā paša gada 1. oktobrim,
1928. gadā — pilsoņi, kuri dzimuši
iaikā no 1906. gada 1. oktobra līdz
1907. gada 1. jūlijam, 1929. gadā —
pilsoņi, kuri dzimuši laikā no 1907.
gada 1. jūlija līdz 1908. gada 1.aprilim
un 1930. gadā — pilsoņi, kuri
dzimuši laikā no 1908 gada 1. aprija
līdz 1909. gada 1. janvārim.

16. panta piezīme. Obligatoriskā
aktivā kara dienesta karavīriem iz-
dienā nav ieskaitāms laiks, kas
pavadīts dezertēšanā, patvaļīgā prom-
būtnē, kā ari arestā un apcietinājumā,
izņemot gadījumus, kad arests uzlikts
ka disciplinārs sods, vai kad tiesa
apcietināto attaisnojusi. Slimības dēļ
atvaļinātiem karavīriem nav ieskai-
tāms izdienā laiks, kurš pavadīts
atvaļinājumā kopzumā vairāk par
divi mēnešiem.

. 18. Obligatoriskā aktivā kara dienesta
«dienas laiks armijā un flotē skaitās no
nākošā mēneša pirmās dienas pēc iera-
šas karaspēka daļā.
„y-M^z turpmākam rīkojumam at-
zinātie karavīri, rezervisti 'un zemes-
Jļr padoti kā vispārējiem likumiem,a ari noteikumiem par šo kategorijukaravīriem.

^ P> piezīme. Apmācībā iesauktie
līdz turpmākam rīkojumam atvaļi-
nātie karavīri, rezervisti un zemes-
sargi patur pa visu apmācības laiku
savas agrākās vietas, kā ari at-
algojumu , ja to saņem no valsts vai
Pašvaldības iestādēm.

ni . ? Sevišķi grūtu ģimenes vai saim-
siS 1 aPstāklu dēJ apriņķa karaklau-
šanu ,-50 . siiai ir tiesība atlikt iesauk-
tiem divi §>adiem> katm reizi uz
miJ, ga<?u- Lugumi līdz ar pagasta,
miinju

Va'?ētas valdes motivētu lē-
Piecip" ^ar iesaukšanas atlikšanas ne-
ki ausi

!amiDn iesniedzami apriņķa kara-
2o i„ komisijai līdz iesaukšanas gada

janvārim.

Piezīmei. Ja obligatoriskā aktivā
kara dienestā reizē iesaucami divi
brāļi, tad uz viņu vai vecāku vēlē-
šanos iesaucams tikai viens, kur-
pretim otrs iesaucams tikai pēc tam,
kad armijā iedalītais brālis nodie-
nējis obligatoriskā aktivā kara die-
nesta laiku. Tāpat, ja viens brālis
jau atrodas obligatoriskā aktivā kara
dienestā, tad otram brālim uz viņa
vai vecāku vēlēšano» iesaukšana
atliekama līdz armijā esošā brāļa
obligatoriskā aktivā kara dienesta
laika izbeigšanai. Vēlēšanās pie-
teicama līdz iesaukšanas dienai.

Piezīme 2. Šis pants nav piemē-
rojams kara laikā.

35. p. 4. punkts un 3. un 4. piezīme:
4. punkts. Pie Latvijas valsts augst-

skolām pēc kursa beigšanas atstātiem
zinātniskai sagatavošanai, kā ari valsts
augstskolu un valdības komandētiem
zinību papildināšanai ārzemēs — līdz
pilnam 29. mūža gadam.

PiezīmeS. Atsevišķos gadījumos
vidus vai arodskolas beigšanai kara
ministrim, saziņā ar attiecīgu mi-
nistri, ir tiesība pagarināt iesauk-
šanas atlikšanu uz vienu gadu
audzēkņiem, vecākiem par 22 gadiem,
kuri savus skolas darbus sekmīgi
veic, ja tie skolu beigšanu nosebo-
juši svarīgu iemeslu dēļ '.

P i e z ī m e 4. Ja šinī pantā un pie-
zīmēs minētās personas nav izpildī-
jušas obligatorisko aktivo kara die-
nestu līdz 30 gadu vecumam, tās
iesaucamas ari pēc tam.

38. Mobilizācijas gadījumā vai kara
laikā Valsts Prezidents ar pavēli var
iesaukt aktivā kara dienestā visus tos
pilsoņus, kuriem iesaukšana atlikta iz-
glītības turpināšanai vai ģimenes, vai
saimniecisko apstākļu dēļ.

42. panta 3. un 4. piezīme:
Piezīme 3. Ja kara apriņķī

ietilpst vairāki administratīvi apriņķi,
tad karaklausības komisijā locekļi
ieiet no tā apriņķa, kurā notiek
sēdes.

Piezīme 4. Karaklausības komi-
sijas darbvedību ved kara apriņķa
priekšnieka izraudzīta amatpersona.

43. p. piezīme. Papildu karaklau-
sības komisijas darbvedību ved kara
apriņķa priekšnieka izraudzīta amat-
persona.

44. Apriņķa karaklausības komisijai
piekrīt:

1) pārbaudīt iesaukšanas sarakstus;
2) uzdot iesaucamām personām iera-

sties noteiktā laikā un vietā medi-
cīniskai apskatei un nosūtīšanai
pēc piederības;

3) pārbaudīt kara dienestā iesaucamo
personu tiesības attiecībā uz kara-
klausību ;

4) mediciniski izmeklēt iesaucamas
personas un noteikt viņu derīgumu
kara dienestam;

5) pieņemt kara dienestā ārpus iesauk-
šanas laika, no 15. februāra līdz
15 martam, tas personas, kūjas šī

likuma 68. pantā paredzēto iemeslu
dēļ nav ieradušās izpildīt karaklau-
sību 13. pantā noteiktā laikā (no
1. līdz 15. februārim);

6) pārbaudīt slimības dēļ atvaļināto
karavīru, kā ari līdz turpmākam
rīkojumam atvaļināto karavīru, re-
zervistu un zemessargu veselības
stāvokli.
Piezīme, Kafa apriņķa priekš-

nieks uzdod policijas iestādēm
saukt pie atbildības no karaklau-
sības atrāvušos pilsoņus, pie
kam kara dienestam derīgie ieda-
lāmi karaspēka daļās tūliņ pec
viņu atrašanas, neatkarīgi no
saukšanas pie atbildības.

46. Atsevišķu instrukciju par pilsoņu
i iesaukšanu obligatoriskā aktivā kara

dienestā izdod kara ministris.
48 Karaklausības virskomisijā ieiet:

kara sanitārās pārvaldes priekšnieks kā
priekšsēdētājs un kā locekļi: viens ierindu
daļu priekšnieks pēc kara ministra iz-
raudzījuma; kara sanitārās pārvaldes
medicinas daļas priekšnieks vai viņa
vietnieks un viens kara slimnicas ārsts,
pēc kara sanitārās pārvaldes priekšnieka
izraudzījuma ; viens priekšstāvis no pro-
kuratūras pēc tiesu palātas prokurora iz-
raudzījuma ; Rīgas pilsētas galva vai
viņa biedrs un organizacijas-mobiliza-
cijas daļas vai karaklausības nodaļas
priekšnieks.

54. Iesaukšanas sarakstos ievedamas :

1) visas vīriešu kārtas personas, kuras
sasniegušas 21 gadu līdz tā gada 1. jan-
vārim (neieskaitot), kurā notiek iesauk-
šana; 2) personas, par kuru vecumu nav
noteiktu ziņu, bet kuras pēc ārēja iz-
skata ir iesaukšanas gados; 3) personas,
kuras dažādu apstākļu dēļ nav ievestas
iepriekšējo gadu iesaukšanas sarakstos.

Piezīme. Līdz 1931.gadam iesauk-
šanas sarakstos ievedami: 1927. gada
iesaukšanas sarakstos — pilsoņi,
kas dzimuši laikā no 1906. gada
1. janvāra līdz tā paša gada 1. ok-
tobrim, 1928. gada iesaukšanas sa-
rakstos — pilsoņi, kas dzimuši
laikā no 1906. gada 1. oktobra līdz
1907. gada 1. jūlijam, 1929. gada
iesaukšanas sarakstos — pilsoņi, kas
dzimuši laikā no 1907. gada 1. jūlija
līdz 1908. gada 1. aprilim un 1930.
gada iesaukšanas sarakstos — pilsoņi,
kas dzimuši laikā no 1908. gada
1. apriļa līdz 1909. gada 1. janvārim;
bez tam attiecīgu gadu iesaukšanas
sarakstos ievedamas šī panta 2. un
3 punktā minētās personas.

57. Iesaukšanas sarakstu sastādīšana

jābeidz līdz iesaukšanas iepriekšējā gada
1. septembrim, pie kam saraksti izkarami
no 1. līdz 15. septembrim pilsētu, miestu
un pagastu valžu telpās vispārējam ie-
skatam. Pēc šī termiņa notecējuma sa-
rakstus apstiprina pilsētu, miestu un
pagastu valdes, par ko jāsastāda attiecīgs
protokols.

65. panta pēdējā daļa.
Papildu iesaukšanas sarakstus sastāda:
„A" un „C" — pagastu, miestu un

pilsētu valdes, bet sarakstu „B" — kara
apriņķa pārvalde. Sarakstus „A" un
„C kara apriņķa pārvalde pārbauda,
ņemot par pamatu datus no agrākiem
sarakstiem un pašvaldības iestāžu vai
policijas ziņojumus. Iesaukšanas sarak-
stus kara apriņķa pārvalde apvieno viena
vai vairākos sējumos, skatoties pēc ie-
cirkņu skaita. Apvienojot sējumos, iesauk-
šanas sarakstus grupē pēc pagastu attā-
luma no iesaukšanas vietas. Papildu
iesaukšanas saraksti pievienojami pie
pamata iesaukšanas sarakstiem kā pie
likumi.

67. p 1., 2. un 3. punkts:
1) visas sarakstos ievestās personas,

izņemot tās,kurām atlikta iesaukšana;
2) personas, kuras nav ievestas iesauk

šanas sarakstos, bet kurām pienākas
izpildīt karaklausību ;

3) personas, kas nav sasniegušas ie-
saukšanas vecumu, bet vēlas iestā-
ties kara dienestā brīvprātīgi.

69. Apriņķa karaklausības komisijas
locekļi ir pilnīgi patstāvīgi savos lēmu-
mos, un komisija pieņem lēmumus ar
vienkāršu balsu vairākumu. Komisijas
locekļi, kuri nepiekrīt vairākumam, var
iesniegt 4 dienu laikā priekšsēdētājam
rakstisku paziņojumu, motivējot nepiekri-
šanas iemeslus.

75. Aktivā kara dienestā var pieņemt
brīvprātīgi pieteikušos pilsoņus, ne jau-
nākus par 17 gadiem. Karaspēka daļās
iedalāmo brīvprātīgo skaitu noteic kara
ministris.

77. Augstskolas beigušie mediķi, ve-
terināri un farmaceiti, pēc 6 mēnešu
ierindas dienesta beigšanas, pielaižami
izpildīt vakantu ārstu, feldšeru un aptieku
pārziņu vai aptieku feldšeru vietas kara-
spēka daļās un pārvaldēs pēc specialitā-
tes. Visi pārējie augstskolas un vidus-
skolas abzolventi sagatavojami par virs-
nieku vietas izpildītājiem. Noteikumus
par mediķu, veterināru un farmaceitu
pielaišanu izpildīt attiecīgas vietas kara-
spēkā daļās un iestādēs, kā ari par virs-
nieku vietas izpildītāju sagatavošanu izdod
kara ministris.

84. Virskomisijai jāpārbauda visu to
aktivā kara dienestā iesaukto personu
veselības stāvoklis, kuras iesniegušas
sūdzību, ja par viņu derīgumu kara die-
nestam apriņķa karaklausības komisijas
lēmums nav taisīts vienbalsīgi. Virsko-
misijai ir tiesība izsaukt uz vēlreizēju
apskati ari pārējās personas, kuras ap-
skatītas apriņķa karaklausības un kara
slimnicu ārstu komisijās.

91. Līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļināto karavīru un rezervistu reģistrēšana
izdarāma uz attiecīgu dokumentu pamata.

92. Līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļināto karavīru un rezervistu pārbaude
kara dienesta derīguma ziņā piekrīt vie-
nīgi karaklausības komisijām. Lūgumi
pārbaudīt veselības stāvokli iesniedzami
vietējai apriņķa karaklausības komisijai,
pieliekot klāt ārsta apliecību.

Piezīme. Lūgumus no jauna pār-
baudīt veselības stāvokli var iesniegt
ne agrāk par 1 gadu, skaitot no
pēdējās apskates.

93. No reģistrācijas sarakstiem izslē-
dzami :

1) mirušie pēc attiecīga paziņojuma
un dokumentu saņemšanas no reģi-
strācijas iestādēm;

2) tie, kas sasnieguši šī likuma 1.pantā
noteikto vecumu:

3) tie, kas atzīti par nederīgiem kara
dienestam ;

4) aktivā kara dienestā iestājušies —
pēc ziņojuma saņemšanas no attie-
cīga karaspēka daļas priekšnieka;

5) tiesības zaudējuši — pēc tiesas
sprieduma saņemšanas;

6) citā pavalstniecībā pārgājušie.
Piezīme. Par atvaļināto kara-

vīru, rezervistu vai zemessargu
saukšanu pie atbildības nozie-
dzīgos nodarījumos, par kuriem
draud ar tiesību zaudēšanu sai-
stīts sods, kā ari par izmeklē-
šanas izbeigšanu vai tiesas sprie-
dumiem šinīs lietās, tiesas pro-
kurori paziņo attiecīgam kara
apriņķa priekšniekam.

96. No aktīvā kara dienesta atvaļi-
nātiem karavīriem 3 dienu laikā, skaitot
no ierašanās dienas dzīves vietā, jāpie-
teicas vietējā reģistrācijas iestādē viņu
ievešanai sarakstos.

99. Iestādēm, pieņemot atvaļinātos
karavīrus un rezervistus tādos amatos,
kuri atsvabina no iesaukšanas aktivā
kara dienestā, jāpaziņo par to 2 nedēļu
laikā tam kara apriņķa priekšniekam,
kura sarakstos viņi skaitās.

109. Rezervistus Valsts Prezidents ar
pavēli jesauc aktivā_ kara dienestā, kad to
prasa ārkārtēji apstākļi, kā kara, tā miera
laika.

110. Iesaucamie līdz turpmākam rī-
kojumam atvaļinātie karavīri un rezer-
visti sadalāmi pa karaspēka daļām, pēc
iepriekš izstrādāta mobilizācijas sadalī-
juma. Valsts Prezidents jau miera laikā
noteic, kādi atvaļinātie karavīri un rezer-
visti iesaucami mobilizācijas gadījumā

115. Valsts Prezidenta pavēli par
mobilizāciju nekavējoties pazi ņo: kara
apriņķu priekšnieki — apri ņķu un pil
setu policijas priekšniekiem*

un pilsētu
galvām, apriņķu un pilsētu policij.s

Pārgrozījumi un_ papildinājumi karaklau-
sības likuma.

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Iz kara ministra pavēles Nq 3.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejlgam

rindiņām Ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu —,15

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējīgu rindiņu —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) _. —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80
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priekšnieki — saviem iecirkņu priekš-
niekiem, bet iecirkņu priekšnieki ap-
riņķos — pagastu un miestu valdēm.

Piezīme 1. Vajadzības gadījumos
kara apriņķu priekšnieki pavēli par
mobilizāciju var nosūtīt ari tieši paš-
valdības vai policijas iestādēm.

Piezīme 2. Mobilizācijas izsludi-
nāšanas paātrināšanai kara apriņķu
priekšniekiem, apriņķu priekšniekiem
un pilsētu un apriņķu policijas
priekšniekiem ir tiesība izmantot,
vajadzības gadījumā, spaidu ceļā
satiksmes līdzekļus, kā automobiļus,
motocikletus u. t. t., ja tādi atrodas
viņu robežās.

117. Apriņķu priekšnieki, pilsētu un
apriņķu policijas iecirkņu priekšnieki, kā
ari miestu un pagastu valdes mobilizā-
cijas pavēli izsludina savās robežās un ir
atbildīgi par mobilizācijas izsludināšanu
noteiktā laikā. Pēc mobilizācijas izslu-
dināšanas uz vietām nevienam nav tie-
sības aizbildināties ar mobilizācijas pa-
vēles nezināšanu. Sīkāku mobilizācijas
kārtību noteic kara ministris, saziņā ar
iekšlietu ministri.

120. Iesaucamiem pilsoņiem, ja nav
norādīts ierasties citā vietā un laikā,
jāierodas sapulcēšanās vietā: tiem, kas
dzīvo pilsētās vai miestos, kur atrodas
sapulcēšanās vieta, un šo pilsētu vai
miestu apkārtējos pagastos līdz 20 kilo-
metru attālumā — pirmā mobilizācijas
dienā pulksten 8 no rīta; līdz 50 kilo-
metru attālumā dzīvojošiem — otrā
mobilizācijas dienā pulksten 8 no rita,
un tālāk dzīvojošiem — trešā mobilizā-
cijas dienā pulksten 8 no rīta. Ierodoties
sapulcēšanās vai citā norādītā vietā,
iesaucamiem karavīriem ir tiesība lietot
par brīvu dzelzsceļu vilcienus, uzrādot
karaklausības apliecības. Līdz ar iesau-
camiem jāierodas ari attiecīgam miestu
un pagastu valžu pārstāvim un no pil-
sētām policijas ierēdnim ar iesaucamo
sarakstiem.

Piezīme 1, Ārzemēs dzīvojošiem
iesaucamiem pilsoņiem ar mobili-
zācijas izsludināšanu nekavējoties jā-
atgriežas Latvijā un jāierodas pie
tuvākā kara apriņķa priekšnieka.

Piezīme 2. Pilsētu, miestu un
pagastu attālums līdz sapulcēšanās
vietai aprēķināms no pagasta, miesta
vai pilsētas valdes nama.

Piezīme 3. Iesaucamie, kup dzīvo
tālāk par 20 kilometriem no sapul-
cēšanās vietas, pēc iespējas nogā-
dājami sapulcēšanās vietā vai tu-
vākā dzelzsceļu stacijā ar šķūtniekiem,
kurus norīko pašvaldības iestādes.
Šķūtnieku trūkums nevar būt par
iemeslu laikā neierasties sapulcē-
šanās vietā.

122. Vīriešu kārtas personas, kas
kalpo karaspēka daļās, kara iestādēs vai
kara resora uzņēmumos uz brīvu līgumu
štatos paredzētos amatos, mobilizācijas
gadījumā skaitās par iesauktām aktivā
kara dienestā. Par viņām vedami atse-
višķi saraksti. Noteikumus par tādu per-
sonu atalgojumu izdod kara ministris un
apstiprina Ministru kabinets.

123. Saeimas deputāti un Ministru
kabineta locekļi mobilizācijas gadījumā
atsvabināti no iesaukšanas aktivā kara
dienestā. Tāpat no iesaukšanas aktivā
kara dienestā mobilizācijas gadījuma
atsvabināmas:

a) civilresoru amatpersonas, pēc se-
višķa saraksta, kuru sastāda Kara
ministrija un apstiprina Ministru
kabinets;

b) kara laikā armijas vajadzībām kal-
pojošo civilresoru vai privātu uz-
ņēmumu, vai iestāžu darbinieki-
specialisti, pēc sevišķa saraksta,
kuru sastāda Kara ministrija, saziņā
ar minēto uzņēmumu vai iestāžu
vadītājiem, un apstiprina Ministru
kabinets;

c) personas, kas kalpo tanīs civil-
resoru vai iestāžu uzņēmumos,
kup ar mobilizācijas izsludināšanu
pāriet armijas rīcībā. Šo uzņēmumu
sarakstus sastāda Kara ministrija.

134. Virsnieki, sanitarvirsnieki un

kara ierēdņi atvaļināmi no aktivā kara
dienesta ar Valsts Prezidenta pavēli.
Atvaļinot no aktivā kara dienesta tie
ieskaitāmi: 45 gadus veci' un jaunāki
— līdz turpmākam rīkojumam atvaļināto
karavīru kategorijā uz 3 gadiem; vecāki
par 45 gadiem — līdz turpmākam rīko-
jumam atvaļināto karavīru

^
kategorijā uz

laiku, kāds palicis līdz nākošam 1. ok-
tobrim pēc 48 gadu vecuma sasniegša-
nas, bet 48 gadu veci un_ vecāki —
7Ptnessar20s līdz pilnam 55. mūža gadam.

Ja pēc noteikta laika atrašanās līdz
turpmākam rīkojumam atvaļināto kara-
vīru kategorijā šie karavīri ir jaunāki
par 48 gadiem, tad tie pārskaitāmi rezer-
vistos līdz pilnam 48 gadu vecumam
un pēc tam zemessargos līdz pilnam
55. mūža gadam, bet ja 48 gadus veci
un vecāki, tad tie ieskaitāmi tieši zemes-
sargos līdz pilnam 55. mūža gadam.
Viņu reģistrēšanas kārtība tāda pati kā
pārējiem karavīriem.

136. Līdz turpmākam rīkojumam at-
vaļināto karavīru kategorijā, rezervē un
zemessargos nav ieskaitāmi tie virsnieki,
sanitarvirsnieki un kara ierēdņi, kuriem
piespriests ar tiesību zaudēšanu saistīts
sods.
_ 141. Zemessargu reģistrēšanu izdara

tās pašas iestādes, kuras reģistrē rezer-
vistus. Reģistrēšanas kārtību noteic
kara ministris.

II.
98., 100., 101., 105., 106., 116. un

140. pantu grozīt sekosi:
98. panta pirmā teikumā vārdus «po-

licijas iestādei vai miesta vai pagasta
valdei" atvietot ar vārdiem .reģistrācijas
iestādei".

100. panta pirmā teikumā vārdus .po-
licijas iestādei vai pagasta vai miesta
valdei" atvietot ar vārdiem „reģistrācijas
iestādei". Tā paša panta otrā teikumā
vārdus „policijai vai miesta vai pagasta
valdei" atvietot ar vārdiem «reģistrācijas
iestādei".

101. panta pirmā teikumā vārdus „miesta
vai pagasta valdei vai policijas iestādei"
atvietot ar vārdiem « reģistrācijas iestādei".

105. panta pirmā teikumā vārdus «pa-
gastu un miestu valdēs un policijas iestā-
dēs" atvietot ar vārdiem «reģistrācijas
iestādēs".

106. panta pirmā teikumā vārdus «po-
licijas iestādes vai pagastu un miestu
valdes", atvietot ar vārdiem «reģistrācijas
iestāde".

116. pantā vārdus «rīkojuma" un «rī-
kojums" atvietot ar vārdiem «pavēles" un
«pavēle".

140. panta piezīmē vārdu «pieņemtos"
atvietot ar vārdu « esošos".

iii.
55., 62., 83., 95..I08. un 111. pantu

papildināt ar sekošam piezīmēm.
55. panta piezīme. Vajadzības ga-

dījumos reģistrācijas iestādēm ir
tiesība pieprasīt no garīdzniekiem,
garīgo lietu iestādēm un dzimtsa-
rakstu nodaļām ziņas par iesaucamo
pilsoņu vecumu. Kā pieprasījumi,
tā atbildes šinīs lietās atsvabināti no
visiem nodokļiem.

62. panta piezīme. Vajadzības ga-
dīiumos kara ministrim ir tiesība
atļaut pārskaitīt no viena kara ap-
riņķa otrā iesaucamos pilsoņus neat-
karīgi no jaunā apriņķī nodzīvotā
ilguma un lūguma iesniegšanas
laika.

83. panta piezīme. Šī panta, kā
ari 81. un 82. panta nosacījumi
attiecas ari uz kara slimnīcu ārstu ko-
misijām un viņu lēmumiem.

95. panta 1. un 2. piezīme.
Piezīme 1. Pilsētās, kur nav po-

licijas priekšnieku, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātie karavīri un
rezervisti reģistrējami pilsētu valdēs.

Piezīme 2. Policijas iestādes un
pilsētu, pagastu un miestu valdes
attiecībā uz reģistrāciju skaitās par
reģistrācijas iestādēm.

108. panta piezīme. Ja līdz turp-
mākam rīkojumam atvaļinātos kara-
vīrus mobilizē, tad pavēli par mo-
bilizāciju izdod Valsts Prezidents,
un viņu iesaukšanas kāttiba ir tāda
pati kā rezervistiem.

Jll. panta piezīme. Par kara
apriņķa priekšniekarīkojumaneizpildīšanu mobilizācijas un kara-
klausības lietās vainīgās pašvaldību
amatpersonas saucamas pie atbildī-
bas uz Sodu likuma 1381 . panta pa-
mata.

IV.
Strīpot: 3. panta piezīmi, 21. pantu,

VIII. nodaļas virsrakstā vārdu «apgabali",
39 panta piezīmi, 44. panta 2. piezīmi,
45. pantu, 76. panta 3. punktā vārdus
«ja jaunāks par 21 gadu" un 137. un
147. pantu.

Rīgā, 1927. g. 15 februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Iz kapa ministfa pavēles Nr. 3.

Rīgā, 1927. g. 12. februārī.
Pārvaldības daļa.

§ I-
Papildinot kara ministra 1926. gada

28. pavēles 8. §, līdz attiecīga likuma
izdošanai, izsludinu manis apstiprinātos
pagaidu noteikumus par kandidātiem uz
kara apriņķu priekšnieku amatiem.

Pielikums: noteikumi.
§ 2.

Izsludinu zināšanai un ievērošanai,ka,
saskaņā ar kara virstiesas 1925. g. 26. fe-
bruāra spriedumu, no aktivā dienesta at-
vaļinātiem virsniekiem un kara ierēdņiem
par militāriem noziedzīgiem nodarīju-
miem, kurus viņi izdarījuši atrodoties
aktivā kara dienestā, uzliktais militar-
sods nav pārvēršams vispārējā sodā un
militarsods izciešams tādā pašā kārtā, kā
to izcieš aktivā kara dienesta virsnieki
un kara ierēdņi.

Līdz ar šo attiecīgi grozīt karaspēka
inspektora 1922. g. 2. pavēles 1. § un
galvena štāba priekšnieka 1924. gada
8. pav. 1. §.

§ 3.

Darba un izdevumu samazināšanas no-
lūkā kara resora rakstvedība padarāma
vienkāršāka, pēc iespējas atceļot dažādu
ziņu un pārskatu sastādīšanu un vedot
tikai visnepieciešamākās grāmatas. Sa-
karā ar to būtu jāgroza kara resora rakst-
vedības noteikumu attiecīgie panti, kā
ari atsevišķie rīkojumi.

Uzdodu visiem diviziju komandieriem
un centrālo pārvalžu priekšniekiem iesūtīt
galvenā štāba priekšniekam līdz š. g.
15. martam motivētus priekšlikumus šaī
lietā, iepriekš ievācot ziņas no padotām
karaspēka daļām un iestādēm.

Tiesas daļa.
§ 24.

Pret 8 Daugavpils kājnieku pulka
leitnantu Edgaru-Jāni Jēkaba d. Oliņu,
Valmieras apr. Bauņu pag piederīgu,
dzimušu 1901. g 13. aprilī, ev.-luterticīgu,
nesodītu, ir ceļama apsūdzība par to, ka
viņš ar nolūku, grozīt ar varu Latvijā
pastāvošo valsts iekārtu 1927. g. 21. jan-
vārī ap pīkst. 3 ieradies Kauguru muižā,
8. Daugavpils kājnieku pulka 2 batal-
jona 3. un 4. rotas nometnē, kur, pār-
kāpdams viņam piešķirtās varas robežas,
izdarījis trauksmi: uzcēlis 3. un 4. rotas
kareivjus un instruktorus un, paziņodams
tiem, ka pilsētā noticis apvērsums, ka
pārējie virsnieki jau atrodoties pilsētā
un, ka viņam uzdots vest apbruņotu ba-
taljonu uz pilsētu, piedraudēdams viņa pa-
vēļu neizpildīšanas gadījumā ar nošaušanu,
pavēlējis kareivjiem nostāties ar šaute-
nēm un kaujas patronām kaujas gatavībā,
pēc kam uzdevis seržantam Grantam
ar kareivju grupu arestēt un atbruņot
Valmierā pie telefona centrāles stāvošo
policijas kārtībnieku un ieņemt telefona
centrāli, pārtraucot privātas sarunas, kas
ari no seržanta Granta ticis izdarīts;
kaprālim T i k i ņ a m ar kareivjiem uz-
devis ieņemt Valmieras pastatelegrafa
kantori, apsargāt to un nelaist nevienu
pie telefona un telegrāfa aparātiem, kādu
uzdevumu kaprālis Tikiņš ari izpildījis;
kaprālim E g 1 ī š a m pavēlējis ieņemt
ar kareivju grupu Jāņu parka staciju,
noliegt stacijas priekšniekam vest pri
vatas sarunas pa telefonu un kontrolēt
pasažieru dokumentus, kādu uzdevumu
kaprālis Eglīts ari izpildījis ; seržantam
Rožkalnam pavēlējis doties leitnanta
D o 1 f i j a rīcībā un kopā ar pēdējo
ieņemt lielo Valmieras dzelzsceļu staciju;
pēc kam pats personīgi apbruņotu kara-
vīru pavadībā ieradies telefonu centrālē
un paziņojis uz Cēsīm 8. Daugavpils
kājnieku pulka dežurvirsniekam, ka Val-
mierā esot noticis apvērsums, — ap-

draudēdams tādā kārtā ar savu rīcīhi
augšminēto valsts iestāžu un amatpersonu
darbību, t. i. noziedzīgā nodarījumā
kāds paredzēts Kara sod. lik. 146 n un'
sod. lik. 100. p. -

Pret tā paša pulka seržantu Aleksandri
Osipa d. Lapko, Vaiņodes miesta
piederīgu, dzim. 1901 g. 19. maijā, ev.
luterticīgu, ir ceļama apsūdzība par to
ka viņš 1927. g. 20./21. janvārī, būdams
par 2 bataljona dežurinstruktoru, kura
pienākumos ietilpa iekārtas reglamentā
paredzētie dežurvirsnieka un dežurser-
žanta pienākumi, pēc tam, kad leitnants
O 1 i ņ š 21. janvārī ap pulksten 3 iera-
dās bataljonā kareivju telpās un pavē-
lēja 3 un 4. rotas kareivjiem piecelties
apbruņoties un pilnā kaujas gatavībā iz '
iet uz pilsētunav, pretēji saviem tiešiem
dienesta pienākumiem, ziņojis par noti-
kušo bataljona komandierim, kā ari pre.
tēji pastāvošām trauksmes gadījumam
instrukcijām, būdams iebaidīts no leit-
nanta Oliņa, nav ļāvis kareivjiem-zi ņ-
nešiem par notikušo ziņot pārējiem ba-
taljona virsniekiem, t. i noziedzīgā no-
darījumā, kāds paredzēts kara sodu lik
161. p

Piekrītot kara prokurara slēdzienam m,
pamatojoties uz kāja tiesu lik. 252. un
556. p., augstāk minētās personas nododu
kara tiesai.

§ 25.
Piekrītot Kara virsprokurora 1927. g.

10. februāra izklāstā dotam atzinumam
un pamatojoties uz kara tiesu lik. 560. p.,
lietu par kara ministrijas ēku un būvju
pārvaldes Liepājas rajona ierēdņu ne-
likumīgu rīcību pie norēķināšanās iz-
vešanas ar uzņēmēju Matisonu, kura
izmeklēta kā notikums pēc Sodu lik.
667. p. paredzētā noziedzīgā nodarījuma
pazīmēm par to, cik tālu ēku un būvju
pārvaldes ierēdņu rīcība ir bijusi neliku-
mīga, nozieguma sastāva trūkuma dēļ
izbeidzu, jo iepriekšējā izmeklēšanā no-
skaidrojies, ka Liepājas rajonā Matisona
izdarīto darbu maksas aprēķinos kon-
statētie izlabojumi nav nelikumīgas dabas
un citos aktos nekādi labojumi un pa-
pildinājumi vispār nav tikuši atrasti.

Kāja ministris, ģenerālis
Bangerskis.

Kara ministra 1927. g.
3. pav. 1. § pielikums.

Pagaidu noteikumi
par kandidātiem uz kara apriņķu

priekšnieku amatiem.
1. I šķiras kara apriņķu priekšnieku

kandidātu sarakstā ievedami pulku ko-
mandieri un II šķiras kara apriņķu
priekšnieki, kup ne mazāk kā 3 gadus
izpildījuši savus amatus un atestēti uz
augstāk minēto amatu.

2. Uz II šķiras kara apriņķa priekš-
nieka amatu var atestēt aktivā kara die-
nesta virsniekus pulkveža, pulkveža-
leitnanta vai kapteiņa dienesta pakāpē:

a) ja viņi nav vecāki par 50 gadiem ;
b) nodienējuši virsnieku dienesta pa-

kāpē ne mazāk par 12 gadiem;
c) komandējuši rotu vai augstāku

karaspēka vienību ne mazāk par
3 gadiem.

3. II šķiras kara apriņķa priekšnieku
kandidātu sarakstā var ievest virsniekus:

a) kuri attestēti uz šiem amatiem ;

b) kuru atestācijas gala slēdziens ir
«ļoti labs", un

c) kuri izturējuši pārbaudījumu sevišķā
komisijā, 5. pantā norādītos priekš-
metos, vai atbilst 11. panta pra-
sībām.

1. piezīme. Kara apriņķu priekš-
nieku darbveži-kapteiņi, kup šo
noteikumu izsludināšanas laika at-
radās kara apriņķu pārvaldēs un
nepārtraukti ne mazāk par 3 gadiem
pildījuši darbveža amatu, ievedami
kandidātu sarakstā, neievērojot,
2. panta prasibas un bez pār-
baudījuma izturēšanas. .

2. piezīme. Virsniekam, kurš ate-
stēts uz II šķiras kara apriņķa priekš-
nieka amatu, atļauts atteikties no
kandidatūras, pie kam paziņojums
par to pievienojams atestācijai un
nosūtams galvenam Štābam.

4. Iepriekš 3. pantā minēta P'
baudījuma un kandidātu saraksta sastā-
dīšanas virsnieki uz vienu mēnesi pļ'
komandējami tuvākai kara apriņķa pār'
valdei. Kara apriņķu piekšniekiern Pie'
komandētos vispusīgi iepazīstināt &"?
kara apriņķa pārvaldes darbību un P''
komandējuma laikam izbeidzoties zin°
galvenā štāba priekšniekam par P''
komandēto virsnieku iegūtām zināšanām-

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1927. gada 15. februārī

Nr. 247.
Ieceļu par Kara virstiesas locekļiem uz

nākošiem 6 mēnešiem artilērijas inspek-
toru ģenerāli Kalniņu un virsnieku
kursu priekšnieku pulkvedi M i g 1a v u,
bet par locekli-substitutu - galvenā
intendanta palīga vietas izpildītāju pulk-
vedi S k r a p c i.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskis.



piezīme. Piekomandēsanas laiku,
nosaka galvenā štāba priekšnieks
saziņā ar armijas komandieri, pie
kam no ierindas karaspēka daļām
virsnieki piekomandējami ārpus no-
metnes laika.

5, Virsniekiem, kuri vēlas kandidēt

uz kara apriņķa priekšnieka amatu, jā-

vģmpārbaudījums sekošos priekšmetos:
1) kara administrācijā — kara skolas

kursa apmērā;
9) noteikumos par priekšnieku tiesī-

bām un pienākumiem, pulka un
atsevišķu karaspēka daļu pārvaldībā;

3) rakstvedības noteikumos;

4) karaspēka iekšējās saimniecības no-
teikumos ;

5) Vara sodu un kara tiesu likumos;
6) karaklausības likumā;

7) instrukcijā par darbību un darb-
vedību karaklausības lietās;

8) instrukcijā par karavīru atvaļināšanu
no kara dienesta, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļināto karavīru,
rezervistu un zemessargu reģistrāciju
un iesaukšanu apmācībā;

9) noteikumos par mobilizāciju ;
30) instrukcijā par zirgu un transporta

līdzekļu reģistrēšanu, mobilizāciju
un rekvizīciju ;

U) noteikumos par šķūtīm;
12) noleikumos par karaspēka un

mai;tu pārvadāšanu ;
13) noteikumos par telpu apgādi;
34) noteikumos par maršrutu sastā-

dīšanu ;

15) likumā par zemes klaušām;

16) likumā par piegādēm un darbiem
valstij ;

37) vietējos civillikumos;
18) likumā par neapstrīdamu valsis

prasību piedzīšanu ;
J9) likumā par karā cietušo pensijām.

Piezīme Pārbaudījuma pro-
gramas kara so-iu, kara tiesu un
vietējo civillikumu zināšanā ap
stiprina galvenā staba priekš-
nieks.

6. Pārbaudījumu komisija sastāv no
galvenā štāba priekšnieka vai viņa pa-
līga, kā priekšsēdētāja un locekļiem:
organizācijas mobilizācijas daļas priekš-
nieka, divu kara apriņķu pārvalžu priekš-
niekiem pēc galvenā štāba priekšnieka
nozīmēj urna, un galvenā staba apgādīoas
priekšnieka.

7. Pārbaudījuma laiku nosaka un ko-
misiju sasauc galvenā štāba priekšnieks,
saziņa ar armijas komandieri.

8. No katra pārbaudāmā virsnieka
prasāma 5. pantā uzrādīto priekšmetu
zināšana tādos apmēros, lai viņš būtu
spējīgs dot noteiktas atbildes un izšķirt
praktiskus jautājumus, pastiprinot tos ' ar
norādījumiem uz attiecīgu likumu vai
noteikumu §§ un p.p.

Piezīme. Uzdodot pārbaudāmam
virsniekam jautājumus, viņam do-
damas attiecīgas likumu grāmatas
un noteikumi atbildes sagatavošanai.

9. Komisija novērtē zināšanas ar at-
zīmi «sekmīgi" un «neapmierinoši". At-
zīmes komisijas priekšsēdētājs pašrocīgi
ieraksta sarakstā, kuru paraksta visi ko
misijas locekļi.

10.. Pārbaudījumu izturējušo virsnieku
sarakstu izsludinapavēlēGalvenam štābam.

11. Virsniekus, kuri skaitās kandidātu
sarakstos 3 gadus un šai laikā nav
iecelti amatā, var ari turpmāk atstāt kan-
didātu sarakstā, bet tādā gadījumā viņi
piekomandējami tuvākai kapa apriņķa
pārvaldei, no jauna uz 1 mēnesi un šai
laikā viņiem jāiegūst labas atsauksmes
par pārvaldes darbības zināšanu.

12 _ Kandidātu sarakstus vecākuma
kānībā katru gadu sasiāda galvenais
štābs un tos apstiprina kara ministris.

Piezīme. Vienādās dienesta pakā-
pēs priekšroka dodama Latvijas at
brīvošanas cīņās ievainotiem virs-
niekiem.

13. Par kara apriņķu priekšnieku pa-
līgiem ieceļami kandidāti uz II šķiras
kara apriņķu priekšnieku amatiem, kan-
didātu saraksta kārtībā, ar viņu iepriekšējo
piekrišanu. Ieceltais turpina skaitīties kā
kandidāts uz kara apriņķa priekšnieka
amatu tādā pašā kārtībā kā ievests kan-
didātu saraksiā

14 Virsnieki, kuru zināšanas novēr-
tētas kā neapmierinošas, skaitās par
pārbaudījumu neizturējušiem; viņiem
atļauts turēt pārbaudījumu vēl divas
reizes, nepiekomandējot kara apriņķu
pārvaldēm

15. Virsnieks, kurš kandidē uz kara
apriņķa priekšnieka amatu, nav izslēdzams
no kandidātu sarakstiem uz citiem
amatiem.

Kara minutra sekretārs,
pulkvedis-leitnants Kaņeps.

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesa izpildītājs

paziņo, ka 21. februārī 192. g.,
pulksten 11 dienā, Rīgā Kr.Barona
ielā J* 37, dz. 19,̂ Ernsta Šmidta
lietā pārdos Ādolfa Tiefa
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 330.

Izzināt sarakstu novērtējumu,
kā eri apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 31. janvārī 1927. g.
25652 Tiesu izpild. J. Z ir fcels.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iecelšanas.
Pavēle N° 15.

Līdzšinējo Rīgas apriņķa 2. iec. nodokļu in-
spektora palīgo Jāni Mooru apstiprinu par
Valkas apriņķa 2. iecirkņa nodokļu inspektoru,
ar algu pēc VII amatu kategorijas 1. pakāpes,
skaitot no š. g. 16. februāra, ar izdienu minētā
pakāpē no tā paša laika.
" Rīgā, 1927. g. 14. februārī.

Finansu ministris V. Bastjāns.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis
izbeidz Līzes Jāņa m. Kabar meklēšanu,
par ko publicēts ,,Valdības Vēstnesī" 1925. g.
39. numurā, meklējamās personas atrašanas dēļ.

Priekulē, 1927. g. 10. februārī. JY° 38.
Miertiesneša v. i. J. G e r t m a n s.

Sekretāra 1. P i z i ks.

Rīga.
Tautu Savienības veicināšanas

biedrības
pilna sapulce notiks š. g. 27. februārī
pulksten 11 ārlietu ministrijā, dz. 6.

Māksla.
Nacionālā opera. . Šovakar „Ž ī d i e t e s"

pirmizrāde. Ja „Žīdietes" jaunuzvedums pie
mums notiktu astoņas dienas vēlāk, trūktu
taisni 8 gadi no šās slavenās operas simtsgadu
jubilejas. .Žīdiete* niūsu priekšā atdzīvina to
laikmetu, varbūt, ārēji spožāko visā operas
vēsturē, kad veidojās franču tā sauktās „ lielas
operas" stils, kura ievērojamākie darbi, aiz-
sniedzot gadusimteni, atbilst ari mūslaiku mū-
zikas cienītāju prasībām un patur stingru,
redzamo vietu visu opernamu repertuāros.
Izrādē piedalās: Meta Laube, Ada Benefelde,
Rūdolfs Bērziņš, Jānis Niedra, Alvils Spenners,
Gustavs Neimanis, u. c. Diriģents Teodors
Reiters. Sceniskais uzvedums: Dniitrija Arbe-
ņina. Dekorācijas II., III. un IV. cēlienam
gatavotas pēc Eduarda Vītola zīmējumiem.
Korus iestudējis Pauls JozUus. Baletmeistare
Aleksandra Feodorova. Derīga abonementa
7. biļete.- — Trešdien, 16. februārī, kareivjie'm
un privātai publikai Pīķa dāma . Gal-
venās lomās: Brechman-Štengele, Žubīte, Vasiļ
jevs, Verners, Mauriņš un citi. Diriģents Teodors
Reiters. — Slavenās japāņu dziedātājas T e i k o
K i v a s viesizrādes saviļņojušas vārda pilnā
nozīmē visu sabiedrību. Viņas izrādēm nepie-
redzēti panākumi (visas izrādes, sākot ar otro,
bija galīgi izpārdotas). Māksliniece vēl pēdējo
reizi dziedās ceturtdien, 17. februārī, Čo-čo-san
partiju Pučini operā ,M-me Butterfly.
Pārējās lomās: Nikolajs Vasiļjevs, Alberts
Ver* ens, E. Žubīte R. Pelle un citi. Diriģents
Jānis Medinš. — Piektdien, 18. februārī, ,ŽĪ-

diete". — Sestdien, 19. februārī, balets
„ Gulbju ezers". — Svītdien. 20. februārī,
pulksten 2 dienā, 26. tautas izrādē ,,Verters ".

Nacionālais teātris. Otrdien, 15. februārī,
pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē Sardū as-
prātīgā komēdija „MadameSans Gēn e". —
Trešdien, 16. februārī, pulksten 7.30 vakarā pirms
reizi šinī sezonā Bizona drāma ,.Nepazī-
stamā" , kura ar savu aizkustinošo saturu ar-
vien aizrauj publiku. — Ceturtdien, 17. febr.,
pulksten 4 30 pēc pusdienas kara vīriem
M. Lengieļa komēdija ,,Nakts serenāde".—
Piektdien, 18. februārī, pulksten 7 30 vakarā
K- Ieviņa komēdija «Putras Dauka pre-
cības". — Sestdien, 19. februārī, pulksten 7.30
vakarā, liela stila novitāte: izrādīs pirmo reizi
Annas Brigader jauno pasaku ,,Lolitas
brīnumputns" A. Amtmaņa-Briediša režijā,
J. Kugas dekoratīvā inscenējumā. Biļetes da-
būjamas Abonentiem 2. biļete.

Dailes teātris. ' Otrdien, 15. febr., pulksten 6
vakarā kareivju izrādē ,.U z nezināmo
ostu".— Trešdien,16. februāri, pulksten 7.30
vakarā par tautas izrādes cenām ,,G a 1s
labs — viss labs". — Ceturtdien, 17. fe-
bruārī, pulksten 7.30 vakarā ,,LJ z nezināmo
ostu". — Piektdien, 18. februārī, pulk-
sten 7.30 vakarā par tautas izrādes cenām
„Pre i I e n i t e".

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 15. februāri.

Devīze»

1 Amerikas dolārs ....... 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,145—25,225
100 Francijas franka ..... 20,20—20,60
100 Beigas 71,80—72,55
100 Šveices franku 99,35—100,35
100 Itālijas liru 22,15-22,60
100 Zviedrijas kronu ...... 138,00—139,05
100 Norvēģijas kronu ,. ,. . . 132,95—133,95
100 Dānijas krahu . ... 137,85—13890
100 Čechoslovaļrijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,90—208,45
100 Vācijas marku 122,40—123,60
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku ..... 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 54,00—64,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetalli
Zelts 1 kg. . . . ... . . . 3425—3443
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmuma . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmuma . 98—100
6%Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīme» 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v I r »

Zvērināts" biržas maklers T h. šummers.

Redaktors: M. Ārons.

Rigas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. februārī 1927. g,
pīkst. 11 dienā, Rembates pag.
.Eņģu" mājā pārdos Jānim
Jākobsonam piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no vienas
ķēves un vienas govs un novēr-
tētu par Ls 400.

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

Rīgā, 10. februārī 1927. g.
25663 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 22. februārī 1927. g.,
pulkst. 10. dienā, Rembates pag.
. Jaunā* kroga pārdos otra
ūtrupē Vilim Balodim pieder,
kustamo mantu, sastāvošu ne
vi na drēbju skapja un kumodes
un novērtētu par Ls 360.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 10. februārī 1927. g.
25664 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 25._ februarī 1927. g,
pulkst. 10 diena, Jumpravas pag
„Vec-Ievučos" pārdos 11 ūtrupe
Mārtiņam Krūmiņam piede-

rošo kustamo mantu, sastāvošu
no viena zirga un piecām govim
un novērtētu par Ls 1040.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas

Rīgā, 11. februārī 1927. g.
25661 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 21. februārī 1927. g.
pīkst. 1 dienā, Rīga, L. Zirgu iela
N° 17, ekspr. kantorī, pārdos
Ericham L o bi ņ a m piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
15 maisiem rudzu miltu un no-
vērtētu par Ls 450.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari aaskatit pārdodamo mantu
varēs pāidašanas diena uz vietas.

Rīgā, 12. iebrua ī 1927. g.
25665 Tiesu izp. A. Ozoliņš,

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 26. februārī 1927. g.,
pulkst. 2 diena, Kokneses pag.
. Aiz «rkļos" pārdos Kārlim
M e ž s e t a m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no deviņām
govīm, vienas ķēves un diviem
ērzeļiem un novērtētu par Ls 2003.

Izzināt sarakstu,' novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 11. februārī 1927. g.
25660 Tiesu izp. A. Ozoliņš.
/ \

( -s(Tiesu
sludinājumi.

—
Rigas apgabaltiesas II iec.

tiesu izpildītājs
P'ziņo, ka 21. iebruaiī 1927. g.
pīkst. 12 dienā, Rīga, Antonijas
ielā N° 16a, dz. 11, pārdos
Ādolfa Andersona kustamo
mantu, sa Hvišu no pianino un
spoļuļiem un novērtētu par I." 1000.

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

Ri Rā, 31. janvārī 1927. g.
U10 Tipsu <zr, Ed. K a 1 n i ņ š.
Rīgas apgabaltiesas II iec.

tiesu izpildītājs
Paziņo, ka 1. martā 1927. g,
P«st. 10 dienā, Rīgā, Hanzes
«urnā N° 3, dz. 8, II ūtrupē
Pārdos Annas un Eduarda
Maviņu kustamo mantu, sa-stāvošu no mēbelēm un cita un
novērtētu par Ls 1070.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,Ka arī apskatīt pārdodamo mantuvarēs pārdošanas diena uz vietas.
?K«8a'' februārī 1927 g.
«*'l Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

*'gas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

iu?°', ka 22- lebiua r' 1927. g.,

*2im
di
,J\š> Tulas iela

li*o> Judeļa jadlovkera in
J'ļ, prasībās pārdos Zelmas««tg kuslamo mantu , sastāvošu
aem

raSp
^

skām ' ra'gnvām, aizjū-

gt Ls '4?0-giem' "" novērtētu

Izzināt sarakstu , novērtējumu,
vari-\katīt Pārdodamo mantu
R,„-, šanas dienā "z vietas.Kl]4. febr. \9i7. *. 25674
- !J«5 'ZD I Kazubierns .

R|gas apgabaltiesas VI iec.
oaz- "esu izpildītājs
Plk V*ieb™'* 1927. g.,
iela » },!- R'g ā. Blaumaņa
W i v-dz - 46- Meiera Qf««-
Sli omi ..ardos Noahama
sastavo?n

V,t
.ca kustamo mantu,

*« ««£.."? upianin0 un zob '
novgrtgh, * ka ,blneta iek"tas un
"etu par Ls 2110

kā ari an JaIakstu ' "«vērtējumu,
varēs Dārl- Pārc|odamo mantu
>4 T?Jdienā "z vietas.

2556? t.
Uari 1927 &

Tl«u izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. februāri 1927. g,
pīkst. 10 diena, Rīga, L Zirgu
ielā Ns 21 (vācu palīdz, biedr.
centr. sab. kases telpās) pārdos
Nikolaja V o 1k o v a kustamo
mantu, sastāvošu no 2 obligācijām
un novMtu par Ls8000.

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

Rīgā, 3. febr. 1927. g.
25SM Tiesu izp L. .lakstiņš

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. februārī 1927. g,
pulkst. '/2 i diena, Rīga, Dzirnavu
ielā J* 93, pīkst. 1 dienā, Eliza-
betes^ ielā 71/73, dz. 6, Haima
Kaplana unc. lietās I un II torgos
pārdos Jāņa E i c h e s kustamo
mantu, sastāvošu no veikala te-
kārtas un mēbelēm un novērtētu
par Ls 1574,78.

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

Rīgā, 8 februāri 1927. g.
2K653 Tiesu irnlld .1. 7. i r & e. I s

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 25. februāri 1927. g
pulkst 1 dienā, _ Jumpravas pag
.Aizporēs" pārdos Jšnim
Raibam piederošo kustamo
mantu, sastāvoša no viena piena
zeparatora, 3 saimēm bišu, 4 cū-
kām, 3 aitām, 4 arkliem, 2 vā-
ģiem, vienas gultas un 3 stirnes
ragiem un novērtētu par Ls 540.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 12. februārī 1927 g.
25662 Tiesu izp, A. Ozoliņš.

"Citu iestāžu
sluāimaļumi.
Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 21. februārī 1927. g.,
pulksten 12 diena, Rīgā, Teātra
ielā N» 12,

oārdos vairāksolīšanā
Šu 1m a ņ a,_ Ābrama, kustamu
mantu, novērtētu par Ls 642,—
un sa»lāvošu no dažādam mai-
tām, 1926. g. °/o peļņas nodokļa
segšanai.

Rīgā, 14. februārī 1927. g.
25C51 Piedzinējs Zaķis.

Nodok]u departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 1927. g. 11. februārī
pulksten 1 dienā, Rīgā, Kr. Ba-
rona ielā JM° 32, dz. 2,

pārdos vairāksolīšanā
Alperovič Natan kustamo mantu,
novērtētu par Ls 252 un sastāvošu
no trauku bufete?, viņa !92t. g.
Ienāk.* nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 14 februāri 1927. g.
2īf6' Piedzin. P ēt e r s ons.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 22. februarī _ 1927 g.,
pulksten 1 diena, .Rīga, L. Mas-
kavas ielā J* 76, dz. 7,

pārdos vairāksolīšanā
Arvida Bizdena kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1016,69 un sa-
stāvošu no mēbelēm, viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 11. iebiuarī 1927. g.
25668 Plediinējs Vimba.

Finansu ministrijas kredita departaments
pārdos 1927. gada 8. martā, pulksten 11 dienā,

atklātā izsolē
(bez pēcizsoles)

nekustamu īpašumu,
atrod. Rīgā, Kandavas ielā Ks 43 a, ar zemes grāmatu reģistra N° 1789,
no g'untsgabala 1536 kv.-asīm un 7 ēkām (fabrikas un dzīvojama) .

Izsole sāksie sāksies no Ls 13 200—.
Izsoles da'ībniekiem līdz izso es sākumam jāiesniedz tieslietu

ministrijas atļauja psr to, ka viņa necel iebildumus sīs mantas
iegūšanai un kvīte par Ls 1.320,— drošības naudas iemaksu La-
tvijas bankā uz kredita departamenta depozitu rēķina D. N. 206.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz un ar izsoles* noteikumiem var
epazities adm nistrativā nodaļā, Valdemāra ielā N» 2-a, ikdienas no

pulksten 9—13 dienā 1* 23375

Bebrenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē. Bebrenes pagasta valdes telpās,

augošu mežu
pec platības un celma skaita 14. marta 1927. g :

11 iecirkņa mežMec. Gulbenes no/. I vien Ls 265
III iecirkņa mežniec. Dunovas nov. 1 vien. Ls 693

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jumja apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/0 no sumas, par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudas pieņems 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Vietējā mutiskā izsolē skaidrā naudā iemaksātās drošības
naudas ieskaitāmas pēdējā maksājumā, ja ciršana izdarīta pa-

reizi un valstij zaudējumi nav nodarīti.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt

no' izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem

iecirkņu mežziņiem.
235^ Screnes virswnexnie€UtoM.

Jūrniecības departaments
izdos 1. martā 1927. g., pulksten 10 dienā,

jauktā (zilē. ar pārsoli i 14. mirtā, ta! pašālai
kara laikā būvēto koka tiltu ledlaužu un pilāru vietu
tīrīšanu no pēļiem, akmeņiem un dzelzs sījām Daugavā pie
Piedrujas, Krāslavas, Judovkas.Michnovkas un Poguļankas,

D ošībjs nauda Lš 500.
Izsole, resp pārsole notiks Diegavas ūdensceļa I rajona pārziņa

kantori, Daugavpilī (pie celtuves). JV» 4636
Tuvākus paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz Dau-

gavas 1 rajona parziiis Daugavpilī un dep-ta techniskā daļā, Rīgā,
Valdemāra ielā N° 1-a, katru darbi dienu no p'kst. 9—13. 25673



Apriņķa ce|u inže-
niers Ventspilī,

Rīgas iela Ns 8, izdos 26. februārī
1927. g., pulkst. 10 rītā,

rakstiskā on metitt Izsolē
maz ^ feprasiīajaa 29 itr. oara
kokatiitabūdpāiHesflpi
uz Puzenieku—Iliņu ceļa (t. ?.
Oribušu tilts) Spāres pagastā.
Drošības nauda Ls 640. Tuvākas
ziņas apriņķa ceļu inženiera
kancleja no pīkst. 9—13. 1 25414

Prodes pagasta valde
28. februārī 1927. g, pīkst. 12diena, Baltmuižas pamatskolā

iUm salīgt irt
mazākprasītājiem minētās skolas
kapital remonta darbus.

Solīšanā var piedalīties, iemāk
sājot Ls 700 drošības naudas
mutiski un rakstiski, pie kam rak-
stiski, pjedavājumi iesniedzami ar
nomaksātu zīmognodokli sacensi-
bas komisijai slēgtas aploksnēs līdz
pīkst. 12 sacensības dienā. Ar no-teikumiem tuvāki var iepazīties
pag. namā ikkatru dienu, izņemot
svētdienas. 25622 Valde.
i

Burtnieku virsmežniecība

pārdos mutiskā Izsolē
15. martā 1927. g. Limbažos, — Saviesīgās biedrības telpās,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
Pociema III iec. mežniecībā:

1 vienību Katvaras novadā 0,80 haLs 137 vērtībā.
Agrākās izsolēs nepārdotās vienības:

Pociema III iec. mežniecībā no Katvaras un Liel-Pociema no-
vadiem pēc platības 5 vienības no 0,28—3,15 ha, vērtībā no Ls 43
līdz Ls 261 — un pec celmu skaita 10 vienības, no 14 līdz 467 ko-
kiem, vērtībā no ls 9 līdz Ls 193;

Augstrozes IV iec. mežniecība no'Augsirozes, Rozbeķu, Rāvlicas
Roperbekas, Ruckas un Vainižu novadiem pēc platības '74 _vienības
no 0,08—9,02 ha, vērtība no Ls 8 līdz Ls 397. — un pēc celmu
skaita 66 vienības no 6-304 kokiem, vērtibā no Ls 2 līdz Ls 500.

Vienību vērtības pazeminātas par 60% zem takses cenas, iz-
ņemot vienības Ns}« 1, 21, 28, 96, 97, 98 un 99.

Mežu pārdos , uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija
un 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsolēs komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no

sumas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izslud nātās vienības noņemt
no izsoles pec «aviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež-
ziņiem.
25268 SSuvtfniefku w>i*smdniecib€Ē.

Rīgas polie. II iec. priekšn.
paziņo, ka 1927. g. 23. februārī,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Aspazijas
bulv. Ns 10,

pflrtos voirfiksoliSanā
a./s-bas ,J. A. Kukura" kustamu
mantu, sastāvošu no 1 ozolkoka
rakstāmgalda, 5 polsterēt, krēs-
liem, kab. kušetes, 2 kluba krēs-
liem un 1 rakstāmmašīnas, .Mer-
cedes* sistēmas, kopvērtībā par
Ls 779,20. 25644

Iespiests Valsts tifMgrafija.

Dzelzsceļu virsvald.
materiālu apgāde

izsl. rakst. konkurenci 1*

17. februārī 1927. g. uz rileņu
centriem — 172 gab. Konkurences
sākams pīkst. 11 no rīta. Sacen-
sības dalībniekiem jāiemaksā 10%
drošibas naudas no piedāvājuma
vērtlbes. Tuvākas ziņas dzelz-
ceju virsvalde, Gogoļa ielā Ns 3,
ist. 101. NŠ4515 24710

Dzelzceļu virs?, mat. apgāde

izsludina rakst. top
28. februārī 1927. g. uz

1) Berlīnes zilumu pulveri — 25kg
2) Cinka baltumu, » —2000 .
3) Māmiju, gaišo, . —1000 ,
4) Okeri, tumšo . — 830 ,
5) Oksidu svina . —1000 .
6) Cinka baltumu eļļā — 2500 ,
7) Svina . . —3000 ,

Torgu sākums pīkst. II rītā.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā

10°/o drošības naudas no piedā-
vājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā 3,
ist. 10L 2* 25672

Rīgas apriņķa priekšnieks
paziņo, ka 1927. g 22. februārī,
pulkst n 14, Dole» pagasta Kubu
mājas,

pārdos
Jānim K r a k i t i m piederošo ku-
stama mantu, sastāvošu no viena
balta zirga, 15 g. vecu, un
novērtētu par Ls 20.—, dēļ
Ls 17,12 nomas pirāda piedzī-
šanas no Jāņa KrakiŠa, saskaņā
ar Rīgas apriņķa 2. rajona Valsts
zemju pārziņa 1926. g. 5. oktobra
rakstu Ns 1943. 24646

I?zinat sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas ciena uz vietas.

Ludzas apriņķa priekšnieka
palīgs I iecirknī

dara zināmu, ka dēļ pašvaldības
nodokļa piedzīšanas no pilsoņiem.
Antona un Filipa Tumaševičiem,
dzīv. Ludzā, Jelgavas ielā Nš 11,
1927 . gada 21. februārī, pulksten
12 diena,

ailti liāksollii
pret tūlītēju samaksu pārdos mi-
uēto pilsoņu kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm.

Uzzināt_ novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamās mantas varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 2 610

Ludzas apriņķa priekšnieka
palīgs I iecirknī

dara zināmu, ka dēļ nekustamu
mantu nodokļa piedzīšanas no
Leizera Zolotuchina, dzīv. Ludzā,
Talavijas felā Nš 70, 1927'. gada
25. februārī, pulksten 12 diena,

atklāta u&lrSksoliianB
pret_ tūlītēju samaksu pārdos mi-
nēta pilsoņamantu, sastāvošu no
dzīvokļa ie.iārtas. 25611

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Ludzas apriņķa priekšnieka
palīgs i. iecirknī

dara zināmu, ka dēļ soda naudas
par patvaļīgu valsts meža ciršanu
piedzīšanas no pilsoņa Modesta
Narnicku, dzīv. Zvirgzdines pag.
Dzerkaļu ciemā, 1927. g. 21. fe-
bruārī, pīkst. 12 dienā, 25611a

mm «fliroRsolīfona
pret_ tūlītēju samaksu pārdos mi-
nētā pilsoņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no vienas govs.

Uzzināt novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamās mantas varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Šķaunes pagasta valdei,
Ludzas apr, pasta adr. .Landsko-
rona", vajadzīgs labi iestrādājies
pagasta valdes

darbvedis.
kas ari labi prot krievu valodu.

Alga pēc valdības noteikumiem,
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu
un apgaismošanu un lauksaimnie
ciski izmantojams sakņu dārzs.
Darba laiks nenoteikts.

Kandidātu kungi, kuri vēlēos
šo vietu ieņemt, tiek uzaicināti
pieteikties rakstiski līdz 24. febru-
ārim 1927. gada, līdziesūtot pa-
skaidrojumus par līdzšinējo dar-
bību, kā ari attiecīgus dokumen-
tus, vai ierasties personīgi minētā
dienā pīkst. 10 no rīta pie pag.
padomes uz vēlēšsnam.
25637 3 Pagasta valde.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 3518 uz Ljubas
C v i vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nede-
rīgu. 24641

Baltijas diegu manufaktūras
paju sabiedrības valde

uzaicina minētās saoiedrības paju
īpašniekus uz sabiedrības

kārtēju pilnu sapulci,
kurai jānotiek Rīgā sestdien,
12 maitā 1927. g., pīkst. 4 diena,
valdes telpās, Marstaļu ielā Ns 19.

Dieuas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Revīzijas komisijas ziņojumi.
3) 1926. g. pārskata pieņemšana

un valdes atsvabināšana no
atbildības.

4) Budžeta apstiprināšana 1927. g.
5) Valdes locekļu un valdes lo-

cekļu kandidātu ievēlēšana, sa-
skaņā ar statūtu § 24.

6) Revizijas komisiju locekļu ie-
vēlēšana.

7) Dažādi priekšlikumi.
Saskaņā ar sab edribas statūtu

§ 52. valde lūdz paju īpašniekus.
Kuri veļas piedalīties pilna sapulce,
iesniegt _ savas pajas valdei uz
augšminēto adresi vismaz 7 dienas
pirms pilnās sapulces dienas.

Ja noliktā uz 12. martu pilnā
sapulce neatbildes sabiedrības
statūtu § 60. noteikumiem un
tamdēļ nevarēs notikt, tad tiks
nolikta otneizēja pilna sapulce to
pašu jautājumu ļzlemšanai, kādi
bija nolikti pirmā sapulce. Par
otrreizējas sapulces dienu tiks iz-
ziņots atsevišķi. Otrreizējā sa-
pulce skaitīsies par likumigi no-
tikušu un viņas lēmumi par ga-

līgiem, neskatoties uz to,cik pajas
būs iesniegtas, lai varētu viņā pie-
dalīties. 25650 Valde.

Rotaslietu, tirdzniecības un rūp-
niecības A./S. L. Rozental

Rīgā Kaļķu ielā Ns 1, sasauc
ftūrf eju pilnu sapulci
sestdien, 2b. marta 1927. g.,
pīkst. 7 p. p, sabiedrības telpās,

Kaļķu ielāNs 1.
Dienas kartība:

1) Sapulcesamatrau vēlēšanas;
2) gada pārskats par 1926. g.

darbību ar valdes un revizijas
komisijas ziņojumiem;

3) peļņas sadalīšana;
4) valdes ziņoiumi par plāniem un

izredzēm 1927. g ;
5) vēlēšanas un
6) akcionāru priekšlikumi.

Dēļ balstiesibas iegūšanas akciju
īpašnieki tiek uzaicināti uzrādīt
savas akcijas valdei līdz š. g.
19 martam..
25649 Valde

3)ažadi
sludinājumi.

-

Rīgas kalpot, arteļa
„EKSPRES'«

kārtējā biedra oada sapulce
tiek sasaukta š. g. 27. februārī
pīkst. 11 diena, arteļa augšējā zālē!

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņu vēlēšana.
2) Gaoa pārskata pieņemšana par

1926. g.
3) 1927. g. budžeta pieņemšana.
4) Revidentu ziņo;utni un priekš-

likumi.
5) Valdes ziņo'umi.
6) Algas noļeikšana par 1927. g.
7) Valdes vēlēšana.
8) Revidentu vēlēšana.
9) Priekšlikumi, ziņojumi un 1S-

gumi.
Priekšlikumi iesniedzami līdz

š. g. 23. iebr, plKst. 3 p. p
14. febr. 1927. g.
25648 . Valde

Mm Mmiin inMi.

Medni gada sapilu
notiks š. g. 1. martā, plk t 7 vak,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 70, dz. *

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku velēšanas.
2) Valdes, padomes un revīzijas

komisijas ziņojumi.
3) 1926. darbības gada pārskats.

4) Peļņas sadalīšana.
5) Budžets 1927. gadam.
6) Velē anas. . ,
7) Dažādi jautājumi un pneKS-

likumi.
25666 . Valde.

Latvijas skolotāju kopēji slimo

kase ziņo, ka nozaudēta Latvijas

skolotāja kopējās slimo kase
dalībnieka grāmatiņa Nš 1827 u
Aleksandra B 1 o k m a ņ a vardu
Skaitīt par nederīgu. 256w

5. TeMn-telefonn technīsknls ra.ons
izsludina

mutiskus torsus
1) 1, martā 1927. g. ar pēctorgiem 4. marta Š. g., pulkst. 10,

rajona kancleja, Rīgā, Audēju ielā Ns 1, dz. 7, uz aom. 800
telelona_ stabu sagatavošanu un izvešanu Rīgas apkārtne.

2) 2. martā š g., pulkst. 10, ar pēctorgiem 5. martā š. g., p. 10,
Nītaures pasta kantorī uz 200 feļetona stabu sagatavošanu un
izvešanu uz Līgates-Nītaures ceļa.

3) 4. marta š. g., pulkst. 10, ar pēctorgiem 7. martā š. g., p. 10,
Mazstraupes pasta kantorī uz 300 telefona stabu sagatavošanu
un izvešanu pie Braslas kroga un Inciema muižas.
Rakstiski lūgumi pielaist mutiskā sacensībā, _ apmaksā'.! ar

40 sant. zlrrognodokli un drošības naudu 10°/o apmērā no solījuma
sumas, iesniedzami līdz 1 martam š. g. rajona kancleja Rīgā,
Audēju ielā Ns 1, dz. 7, vai Nītaures un Mazstraupes pasta kantoros.
Tuvākas ziņas turpat darbdienās no pīkst. 9 līdz 15. 25647

Skrundas virsmežniecība
pārdos mutiskā Izsolē Pampāļu pagasta valdes telpās:

1) 3. martā 1927. g. ar 60'/» pazeminājumu no takses cenas
1. februara_ 1927. g. izsole nepārdoto augošu mežu uz piešķirtām
fonda zemēm pēc platības, 26 vienības no 0,33 ha līdz 503 ha,
vērtībā no Ls 2 līdz 495 un pēc celmu skaita 4 vienības no 7 līdz
166 kokus, vērtība no Ls 8 līdz Ls 41;

2) 17. marta 1927. g. ar 75% pazeminājumu no takses cenas
8. februārī 1927. g. izsolē nepārdotos sausus un vēja gāztus kokus,
48 vienības no 2-241 koka, vērtībā no Ls 1 līdz Ls 33.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g, 14, maija un
4. Jun. apstiprinātiem nosacījumiem.

fzsoie iesāksies pīkst 12 diena.
Izsolē pielaid'? pēričnāš, klijas iemaksās izsoles komisijai

10 proc. drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vēitibas.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10 proc. no sumas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas. Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Vhsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsiud.-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež-
ziņiem.
2»-,94 Mrundas virsmežniecība.

saldus virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 1. martā, Saldus pagasta nama,
20. janvāra 1927. g. izsole nepārdotās

vienības:
11 iec. mežniecībā Saldus un Sesiles novados pēc platības

27 vienības no 0,18 līdz 8^ 52 ha, vērtībā no Ls 39 līdz Ls 1797;
IV iec. mežniecībā, Stūru muižas un Blīdenes novados, pēc plāt.

6 vienības no 034 ha līdz 1,74 ha, vērtībā no Ls 34 līdz Ls 146
un pēc celmu skaita 20 vienības no 73—292 kokiem, vērtība no
Ls i8 līdz Ls 150.

Pirmo reizi: 111 iec. mežniecība, Gaiķu nov., vienu vienību
pēc plāt. 5,24 ha, vērtībā Li 467.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10 proc. drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošibas nauda jāpapildina līdz 10 proc. no sumas.
par kuru vienība nosolita.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež-
ziņiem.
25596 faldus virsmešniecī&a

Sēlpils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē, Sēlpils meža muižā, vlrsmežniec. kancleja,

15. martā 1927. g.,

augošu mežu:
1 iec. mežniecībā, Seces nvvada, pec platības 2 vienības no

0,61—1,48 ha, vērtībāno Ls 45 līdz Ls 212;
III iec. mežniecība, Seces novadā, pec platības 1 vien 0,70 ha,

vērtibā Ls 135 un pēc celmu skaita 2 vienības no 1—73 kokiem,
vērtībā no Ls 9 līdz Ls 227;

IV iec. mežniecībā, Sēlpils novada, pec platības 7 vienības no
l_436 ha, vērtībā no Ls 70 līdz Ls 730 un pēc celmu skaita
3 vienības no 33—128 kokiem, vērtība Ls 68 līdz Ls 140;

V iec. mežniecībā, Vārnavas novada, pēc platības no 0,10 līdz
1,60 ha, vērtībā no Ls 33 līdz Ls 377.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°_/o

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības. Pec
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no sumas, par
kufu vienība nosolīta.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja an pie iecirkņu
mežziņiem.
25595 Sēlpils vifsmežniecffio.

Priekules virsmežniecība
1927. g. 23. februāri Prieku'.es pag. nama,

pārdos mutisbā izsolē
augošu mežu pēc celmu skaita

«ir tafcses vaxemināj*āmu par <?©0 /o.
II iec. mežniecībā — Mazdzeldas, Dinsdurbes, Embūtes, Elkas,

Asītes, Audera, Meženieku un Nodegas novados, pēc celmu skaita,
33 vienības no 29—1539 kok., vērtība no Ls 25,— līdz Ls 761,—.

Izsole sāksies pīkst. 11 dienā.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par kūju vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts

zemes bankas 6"/o ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesības pārgrupēt un noņemt ns

izsoles izsludinātās vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa

mežziņa.
24865 1* «Trieliule» virsmežniecība.

Priekules virsmežniecība
22. februāri 1927. g, Bātes tautas namā,

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pēc plāt. un celmu skaita.
ar fafises pazeminājumu par 0O°/o,

IV iecirkņa mežniecibā — Bātes un Veldas novados, pēc
platības, 3 vienības, no 1,52-2,45 ha, vēitība no Ls 100.— līdz
Ls 127,—.

Pēc celmu skaita Bates novadā, 10 vienības no 450—2475 kok.,
vērtībā no Ls 547,— līdz Ls 646,—.

V iec. mežniecībā — Briņķu un Dziru novados, pēc celmu
skaita 12 vienibas no 13—2.83 kok., vērtībā no Ls 43 līdz
Ls 500.—.

Apšu, Briņķu un Dzeldas novados, pēc platības J1 vienibas no
0,49-4,60 ha, vērtībā no Ls 5,- līdz Ls 446,—.

Izsole sāksies pīkst. 11 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kreditbiedrlbu
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņiem.
24886 1* SVieUuIes rirsmežniecffia.

Vecmoku virsmežniecība

pMoj mutisko izjolē
15. martā 1927. g., Tukumā, Viesīgas biedrības telpas,

augošu un atmirušu mežu
no valsts m«ža un uz jaunsaimniecību likvidējamiem gabaliem, pēc

platības un pēc celmu skaita:
I. Pirmo reizi:

I iec. mežniecībā, Spuru novadā, pēc celmu skaita — 1 vie-
nība — 161 gab. vērtibā Ls 268.

II iec. mežniecība, Engures novada, pēc platības — 1 vieniba
1,71 ha, vērtībā Ls 351.

IV iec. mežniecība, Vecmoku un Raudas novados, pec platības
15 vienības, no 0,57—3,62 ha, vērtībā no Ls 73 līdz Ls 2154.

II. Iepriekšējās izsolēs nepārdotās vienības :
I iec. mežniecībā, Zentenes, Rindzeles un Rideļu novados, pec

platība? 10 vienības no 0,33—4,26 ha, vērtībā no Ls 33 līdz Ls 1693,
un pēc celmu skaita 4 vienības no 255—718 kokiem, vērtībā no
Ls 47 lidz Ls 247.

II iec. mežniecibā, Engures un Rideļu novados, pec platības
4 vienibas no 0,95 ha — 1,98 ha, vērtībā no Ls 764 līdz Ls 1471
un pēc celmu skaita 2 vienības no 548—555 kokiem, vērtībā no
Ls 112 līdz Ls 123.

III iec. mežniecība, Brizules novadā pēc platības 1 vienība
1,20 ha, vērtībā Ls 44.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija
un 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies plkit. 12 dienā
Izsolē pielaidīs personas, kur/as iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,

par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Vietējās mutiskās izsolēs skaidrā naudā iemaksātās drošības
naudas ieskaitīs pēdējā maksājumā, ja ciršana būs izdarīta pareizi
un zaudējumi valstij nebūs nodar.ti.

Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Kaives muižā, c. Tu-
kumu, un pie iecirkņu mežziņiem.

9. februārī 1927. g. Ns 1310
25412 VetmoRiM virsmeiniecīfia.
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