Maksa pat .Valdības Vēstnesi» sākot no 1. janvafa:

Par
Par
Par
Pie

Saņemot ekspedīcijā:
1 lata 50 sant.
1 mēnesi
piesūtot mājā un pa pastu:
1 lats 80 sant
mēnesi
1
atsevišķ u numuru: saņemot
— .
ekspedīcijā1
6 .
— .
7 .
atkalpārdevējiem

Latvijas valdības

oficiāls

iznāk

svētdienas un svētkudienaa

Rīgā, pilī J* 2
Runas stundas

Noteikumi
par
Igaunijas
karaspēka
zaudējumu lietu caurskatīšanas, at-

Rīkojums par pieminēkju
riskās vietās.

izsnieg-

celšanu vēstu-

c)

Valsts Prezidenta pavēle
1924. g. 16. februārī.

dienesta pakāpē,

pratināmi, ņemot zvērasta parakstu;

L. R. Satversmes 42. p.

d) atlīdzības prasītāja pierādījumi, ka
priekšmets, par kuru
prasa atlīdzību, nodots, vai ari atrodas vēl
tagad karaspēka rīcībā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Piezīme.

*

redzētās ziņas.

15. februāri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,10.
Kara ministrs F.
Birkenšteins
dod valdības atbildi uz iepriekšējā sēdē
mazinieku iesniegto jautājumu ģenerāļa Ezeriņa lietā.
Pēc kara
ministra
atbildes atklāj debates, kurās
uzstājas
V. S a 1 n a j s , O. N o n ā c s , G. Zemgals, M. Skujenieks, A. Klīve,
J- Vesmans, R. Dukurs,
J. D u cens, A. Petrevics, K. Skalbe
un A. R u de v i c s.
Pēc tam pieņem otrā lasījumā muitas
papildinājumus

pārgrozījumus

(referentsJ

steidzamības

pieņem

kārtā

un

Hans),

likumu

par valsts zemes bankas
zīmju

procentiem

Lejiņ .š),
kumu

otrā

par

dažu

ķīlu

(referents

lasījumā

pieņem

muitas

P.

li-

sodu

un
ka nelejas
nodokļu
atlaišanu (referents J. Hans) un triju
zvaigžņu ordeņa statūtus (re-

ferents P.

Gailītis).

pieņemtiem likumiem
jumu uz 11. martu.

Otrā

lasījumā

noliek trešo lasī-

Sēdi slēdz pulksten 8,35.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

1. Atlīdzības prasības vērtēšanas komisija skata cauri
noteikumos par kara
zaudējumu komisijām
6. pantā
parepiedalīties kodzētā sastāvā, uzaicinot
gadījumos ari
misijas sēdē vajadzības
ar
padomdevēju
attiecīgus lietpratējus
balss tiesībām.

Atlīdzināmo zaudējumu

ietilpst

visas

Igaunijas

kategorijā

karaspēka

4. Par iznīcināto vai rekvizēto dzīvo
inventāru piešķirama sekoša atlīdzība:
Ls

1. Zirgi .
. _ . no 100 līdz
2. Govis un vērši, dzīvsvarā
3. Teles (no 7 līdz 15 pudu),
dzīvsvarā
4. Teļi (līdz 7 pudi), dzīvsvarā
5. Cūkas, dzīvsvarā . . .
6. Sivēni (līdz 3 pudi), dzīvsvarā
7. Aitas, dzīvsvarā
.
. .
8. Jēri (lidz 60 mārc), dzīv-

un

500gabalā

3,20 pudā

Tel. Ns 9-57

pulksten

9—3

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām.....
3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu
. . — . 12 .
b) citām iestādēm un amata personām par katru vienslejigu
rindiņu
— . 16 .
c) privātiem pai katru vienslejigu
rindiņa
— . 20 ,

1. piezīme.

Ēkas nosaukums

-

Vidzemē
>n
Kurzemē

L tgaiē

Zelta kap

Zelti kap.

1. Drīvojamā ēka . .
2. Klēts
3. Kūts un stallis .
.
4. Rija
ar piedarbu,
žāvētava ....
5. Vāgūzis, šķūnis, labības šķūnis.
. .
6. Pirts,
smēde vai
atsevišķi
stāvošs

80
40
35

40

35

30

ķēķis

Piezīme.

90
50
40

Divstāvu

25

50

40

40
50

35
40

dzīvojamā ēka

135, bet rūpniecības ēka

aprēķināma

70 zelta kap. par kvadratpēdu.

10.

Atlīdzība

pēc augšējām normām

izmaksājama Latvijas

naudā,

aprēķinot

pēc izmaksas laika kursa.
11.

Tā kā

p. 9

tiecas uz jaunām

pievestās normas at-

ēkām,

tad pie nopostīto ēku
galīgas vērtības noteikšanas
vērā ņemama ari ēku amortizācija.
Eku
amortizācijas
atvilkumi, kuri atskaitāmi
no ēku jaunvērtības, aprēķināmi sekošā
kārtā:
I. Ne mazāk par 10% no ēkas jaunvērtības, ja ēka ir bijusi labi uzturēta,
vai tās vecums
nepārsniedz
2 līdz

Par iznīcinātiem sējupievestās atlīdzības
normas
piešķi amas vienīgi tais gadījumos,
r
kad sējumi galīgi iznīcināti; ja sējumi
nopostīti tikai pa daļai, tad atlīdzība
attiecīgi pamazināma.
2. piezīme. Par iznicinātiem skaismiem

tuma kokiem atlīdzība piešķirama
vienīgi koka materiāla vai malkas
vērtības apmērā.

16.

Par iznīcināto vai rekvizēto lauk-

saimniecības inventāru piešķirama sekoša
atlidzība:

1. Darba rati, vienjūgu, kokasu . .
2. Darba rati, div.
jūgu, kokasu.
3. Darba rati, vienjūgu, dzelzsasu .
4; Darba rati, divjūgu, dzelzsasu .
5. Atsperu rati . .
6. Ragavas
. .
.
7. Kamanas . .
.
8. Aizjūgi
(komplekti), vienjūgu
9. Aizjūgi
(kom-

Ls

20,— līdz 30,— gab.

30,—

„

40,—

„

40,—

„

60,—

„

60,—

„

80,—

„

60,—
10,—

„

90,—

„

20,—

„
„

16,—
30,—

„

10,—

„

20,—

„

plekti) , divjūgu .16,—

„

30,—

„

„

Piezīme.
Par pārējo
lauksaimniecības inventāru atlīdzība piešķirama
zaudējuma nodarīšanas laika priekš-

meta vērtības apmērā.
17.

Civilās

un

kara iestādes

atbild uz

8 gadus.

komisiju pieprasījumiem Igaunijas karaII.
Ne
mazāk par 20° / o par vecu, spēka nodarīto zaudējumu lietās un sniedz
slikti uzturētu ēku. Spriežot pēc pastāvajadzīgās ziņas steidzamības kārtība.
2,—
„
vēšanas gadiem, atvilkums aprēķināms:
18. Nav
atlīdzināmas
prasības par
5,—
„
a) par 9 g. vecu ēku ne mazāk par 12° o, naudu, dārgakmeņiem, un vispār sīkām
3,30
„
„
„
b)
i,
14%, dārglietām, kuru iznīcināšanu iespējams
. 11 » „
.
2,—
„
c)
„ 13 „
„
„
„
„
„ 17%, pierādīt tikai netieši.
19. Piešķirot
zaudējuma pieteicējam
d)
» lO »
»
»
»
»
n ^0 / 0.
atlīdzību,
stingri
jāraugās,
vai prieškmets,
svarā
1,20 „
III.
Ne
mazāk
par 50 °o atvelkami
5.
Par rekvizētu vai iznīcinātu labību, par pilnīgi
novecojušām ēkām, kuras par kuru tiek prasīta atlīdzība, nav bijis
jānodod bez atlīdzības
vai ari nav ticis
lopbarību, kartupeļiem u. t. t. atlīdzība tomēr bijis iespējams remontēt.
sakarā ar valdības iestāžu
izsniedzama pēc zaudējumu nodarīšanas
IV.
Ne
mazāk
par 75% atvelkami konfiscēts,
laika (ik mēneša) caurmēra tirgus cenām, par pilnīgi novecojušām ēkām, kuras re- rīkojumu neizpildīšanu (ieroču nodošana,
pārtikas līdzekļu pieteikšana u. t. t.).
saskaņā ar valsts statistiskās pārvaldes montēt vairs nav bijis iespējams.
20.
Zaudējumu lietās par likumīgiem
oficiāliem datiem.
12. Atlidzība par bojātām ēkām apskaitās komisiju sēdēs ar vienkāršu balsu
Piezīme.
Iznīcinātas dārza saknes rēķināma — ņemot
vērā
amortizācijas
vairākumu pieņemtie lēmumi.
atlīdzināmas
kartupeļu
cenas apatvilkumus — līdz 25% no
ēkas
vēr21.
Lietas, par kurām nav iesniegtas
mērā.
tības, ja tās kārtībā savešanai vajadzīgs
pārsūdzības, vai celti protesti — valsts
6. Atlīdzība par rekvizētiem vai izvidējs remonts; atlīdzība
līdz 50° o no
kara zaudējumu komisija otrreiz nepārnīcinātiem liniem, kaņepājiem
un linēkas vērtības aprēķināma pie stipri bominēto
lietu pareizu izsēklām izsniedzamaa
šādos apmēros: jātām ēkām,
kurās
remonts
vēl
ir bauda un par
spriešanu
atbild
vērtēšanas
komisija.
iespējams.
1) lini un kaņepāji, kuri
Ls
22. Piespriestās zaudējumu atlīdzības
13.
Dzīvokļu
un
iekšējo
telpu
bojāiznīcināti vai rekvizēti
izsniegšanai sastādami sevišķi saraksti,
līdz 1920. g. 6. aprilim
9,60 birkavā jumi atlīdzināmi pēc zaudējumu nodarīkuros uzrādāms : kam, par ko un kāda
šanas laika cenām Latvijas naudā.
lini un kaņepāji, kup
14. Gadījumos, kad nopostītās ēkas siima izsniedzama, kā ari uzrādāms koiznīcināti vai rekvizēti
īpašnieks ir jau
saņēmis
no
valdības misijas sēdes protokola N° un datums,
pēc 1920. g. 6. apriļa 36 —
kad atlīdzība piespriesta.
2)

\

par Igaunijas karaspēka nodarīto
zaudējumu lietu caurskatīšanas,
atlīdzības piespriešanas un izsniegšanas kartību.

2.

P. 3-b paredzētam aktam,

vai pieteikumam jāsatur kara zaudējumu pieteikumu formā N° 4 pa-

SAEIMA.
Sēde

parakstīts

no

7. Pagrabs ....
stiem tābūt likumīgi apliecinātiem;
8. Rūpniecības
ēkas
liecinieki vajadzības gadījumos no-

Kara ministrs, pulkvedis-leitnants
Fr. B i r k e n š t e i n s.

likuma

zaudējumiem,

lieciniekiem un apstiprināts ari no
pagasta
valdes, pie kam parak-

1919. gada 9. oktobra.

Pamats:

— akts,
par no-

bez zaudējuma pieteicēja no diviem

Apstiprinu 7. Siguldas kājnieku pulka
leitnantu
L. k. o. kavalieri
Ernestu
skaitot no

atsevišķos
gadījumos ari
resp. formēls pieteikums

darītiem

Nr. 189.
leitnanta

Atvērts

Sludinājumu maksa:

un ekspedīcija:

Rīgā, pilī jNfs 1.

Tel. Ns 9-89
no 11—12

juma lielumam;

ammmmmmm^nmmmmmmmmĒ
tmi^m^mmmmmmmB

Maršalu

Kantoris

a) zaudējuma pieteicējam izdotā kvīte
vai cits līdzīgs dokuments, no kura
redzams, ka zaudējumu nodarījis
Igaunijas karaspēks;
b) apriņķa
kara zaudējumu komisijas
lēmums, ar kuru atzīts, ka prasītājam tiešām Igaunijas karaspēks
nodarijis
zaudējumu;
pie
kam
lēmumā jābūt atzīmētam ari zaudē-

Saeima.

un

dienu, izņemot

Redakcija:

Valsts Prezidenta pavēle.

līdzības
piespriešanas
šanas kārtību.

katru

laikraksts

linsēklas,

„

2,50

pabalstu

kuras iznīci-

nātas
vai
rekvizētas
līdz 1920. g. 6. aprilim

0,40

pudā

pēc
7.

1920. g. 6. apriļa

1,40

„

Atlīdzība

par

rekvizēto

gaļu

S.
N

un

sviestu izsniedzama sekošos apmēros:
Li

Liellopu gaļa
Cūkgaļa (speķis)....

Sviests, medus
Olas

.

...

pazeminā-

15. Par iznīcinātiem sējumiem, augļu
dārziem un meža materiāliem piešķirama
_
sekoša atlīdzība:
^

linsēklas, kuras iznīnātas vai
rekvizētas
-.

meža materiālos par

tām cenām, attiecīgā pabalsta daļa atrēķināma no izsniedzamās atlīdzības.

5,— pudā.
6,40
8,80

»
»
0,02 gabalā.

Piezīme.
Par tiem piena produktiem, kā ari gaļu, priekš kuriem nav
šeit paredzētas atlīdzības normas,
atlīdzība izsniedzama samērīga ar

1. Rudzi, zirņi

. . .

2. Kvieši

3. Mieži, griķi . . .
4. Auzas
5. Kartupeļi un pā-

rējie sakņu augi

5
K

<""

23

Atlīdzība

izsniedzama

pret

kvīti

tām personām, kuras uzņemtas sarakstā
un priekš kurām attiecīgās sumas pārvestas, vai ari viņu pilnvarotai personai.
24.
Visos atlīdzības jautājumos, kuri

nebūtu paredzēti

noteikumos

par kara

£

zaudējumu komisijām un šais noteikumos,
3»
3
attiecīgos norādījumus dod — pēc piefii
rci
n\
kritības — iekšlietu ministrs, valsts 1 ara
par pnrvietu
zaudējumu komisija, vai valsts kara zauLs
Ls
Ls
20,— 16,40 14,50 dējumu komisijas priekšsēdētājs.
37,— 28— 27,50
Rīgā, 1924. gada 12. februārī.
12,40 13—
12,—
Ministru prezidents V. Zamuels.
10,— 8,40
8,40
Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.
65,— 58,— 42,—
Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.
16,—
6,—
Rīkojums
10,— gabalā
pieminekļu
par
celšanuvēsturiskās
1,—

militariestāžu vajadzībām tieši izdarītās
6. Āboliņš,
timorekvizicijas, kā ari dažādi postījumi, kas
tējs
līdz
pievestām normām.
izdar.ti aiz stratēģiskiem iemesliem.
7. Pļavas ...
„
8. Par
armijas
vajadzībām rekvizē8. Augļu koki .
Komisijas izšķiršanai
.
1. piezīme.
tiem apģērba gabaliem, apaviem, audu„
9. Ogu krūmi .
nepiekrīt prasības par to zaudējumu
miem un
citām šais noteikumos neuz10. Baļķi un līdzīgi
atlīdzību, kuri nodarīti pec 1920. g.
skaitītām
priekšmetu
kategorijām, atlībūvmateriāli (iz1. augusta.
dzība izsniedzama
iznīcinātā vai rekviņemot dēļus un
Caur apšaudīšanos ar
2. piezīme.
'
zētā priekšmeta zaudējumu nodarīšanas
plankas) . .... 0,01 līdz 0,03 sant.
ienaidnieku nodarītie bojājumi nav
laika vērtības apmērā.
kubikpēdā
uzskatami par Igaunijas karaspēka
9. Par stratēģiskos
nolūkos nopostī11. Dēļi un plankas 0,02 līdz 0,06 sant.
stratēģiskos nolūkos izdarītiem postīaprēķināma izejot
kubikpēdā
tām ēkām atlīdzība
jumiem.
2,60 sant.
zelta
kapeikās
par
12.
Malka
1,40
līdz
3. Kā
cenām
no
sekošām
nodarītiem
pierādījumi
par
ļ
kubikass.
zaudējmu em uzskatami:
apbūvētu kvadratpēdu:

vietās.

1.

Saskaņā ar pieminekļu
aizsardzības likumu, pieminekļu celšana vēsturisku notikumu, kauju un vēsturisku kapu
vietas, dažādu būvju
pieminekļu
ap-

kārtnē, kā ari citās vietās, ar kurām

sai-

stītas tautas teikas un
senajā reliģiskā
kulta atmiņas, izdarāma ar pieminekļu
valdes atļauju.

2. Visiem, kuri nodomājuši pieminekļu celšanu šo noteikumu p. i. izteiktās vietās, par to jāziņo pieminekļu

Jānis Mača d,
dzim. 1889. g., Saikavas pag. pilsonis.
— Cēsu apr. 3. iec. izmeklēšanas tiesn.
1923. g. 31. decembra raksts
JMs 3154,
apv. sod lik. 455. p. 6. pkt. — Apciecietumā
un
tināt, ievietot Madonas

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

9148. Verners, Eduards Jāņa d. —
Cēsu apr. 3. iec. izmeklēšanas tiesneša
1923. g. 31. decembra raksts JV» 3154,

Latvija un citas valstis.

9143.

S.Ormanis,

metā

Kurzemē

1795.

gada,

kad

laba

daļa franču muižniecības emigrantu te
atrada laipnu uzņemšanu. Ta attēlo pa
Kurzemes muižnieka,
tiesai
galvenai
valdei, iesniedzot divos eksemplāros jaunAstava fon der
barona
landmaršala
Rīkojums.
ceļamā pieminekļa projektu un vietas
un spīdošo „galma" dzīvi,
vieglo
Reckes
plānu ar paskaidrojumiem.
Pamatojoties uz š. g. . Valdības Vēst- kur daudz vien darbojas līdzi franču emi3. Šī rīkojuma neizpildītajiem uzlie- ieskaitīt meklētāja rīcībā.
nesī" zem N° 34 iespiestiem „obligato- granti, bet ari latviešu gajeji, to_ starpā
9144. Užuls, Jānis Jāņa d., dzimis riskiem noteikumiem par ieroču un šaukams sods saskaņā ar pieminekļu aizārlaulības bērni, brālis un
1902. g., pēdējā laikā
dzīves vieta jamo materiālu turēšanu un tirgošanos divi barona
sardzības likuma 12. pantu par piemikas samīlas un tamdēļ piedzīvo tramāsa,
nekļu apkārtnes pārveidošanu bez pieIlūkstes apr., Bebrenes pag. — Jaunar tiem" 1. pnt. 1. piezīmi, ka līdz šim
jelgavas-Ilukstes kara apriņķa priekšn. izdotās ieroču turēšanas atļaujas paliek ģiskas beigas. Lugā ieņem tādu ka centra
minekļu valdes atļaujas.
vietu titulī minētais ^ Sarkanais nērs", ba1924. g. 16. janvāra raksts Ne 401, par spēkā viena gada laikā skaitot no izdo1924. g. 15. februārī. K» 630.
rona nērs, kura ideja ir bieži mīklaina. Kas
neierašanos uz karaklausības izpildīšanu. šanas dienas, paziņoju, ka visas no maIzglītības ministrs K Straubergs.
ir īstenībā šis nērs ? jauta kādreiz Marta,
— Paziņot dzīves vietu Jaunjelgavas- nis izdotās ieroču
turēšanas atļaujas
Pieminekļu valdes priekšsēdētājs
un tā ari citiem līdzi jājautā. Ja ticēt
Ilukstes kara apr. priekšniekam.
skaitās nederīgas, ja noteikuma
spēkā
Fr.Ozoliņš.
9145. Utans, Jānis Jāzepa d., dzim. nākšanas dienā š. g. 15. februārī minē- viņa paša vārdiem, tad viņš .caur asarām
smejas", viņam ir krūtīs sirds un sajuta
1877. g., latvietis, Rēzeknes apr. Rutām atļaujām izbeidzas viena gada ter- par dzīves notikumiem un netikumiem
žinas
pagasta
pilsonis.
—
Rēzeknes
apr.
Valdības iestāžu paziņojumi.
miņš.
un viņš ar
savām parasti apgriestām
3. iec. miertiesneša 1924. g. 21. janvāra
Lūgumi
ieroču atļauju atjaunošanai
spriedumiem
uzstājas
itkā
domām
un
raksts JM° 148, apvainots sod. lik. 51. un
Paziņojums Nr. 5.
iesniedzami uz mana vārda caur maniem dzīves
kritizētāja lomā.
un
sodītāja
581.
p.
p.
—
Apcietināt
un
paziņot
Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma
palīgiem — Grobiņā, Priekulē un Lie- Luga sastāv pa galvenai tiesai no dažā16. pantu zemes vērtēšanas virskomisija meklētājam.
Jānis
Brenča
d.,
9146. Villers,
dzim. pājā; lūgumā jāuzrāda ieroču sistēma un dām ainām uz skatuves. Darbībai nav
ar šo paziņo, ka savā sēdē skatīs cauri
klāt jāpieliek 80 santimu zīmognodoklis, cieša
1886.
g.,
Mārcienas
pagasta
pilsonis.
pavediena un sakarīgu cēlonigu
—
vietējo vērtēšanas komisiju
lēmumus
divas
fotogrāfijas
un
nederīgā
ieroču
tusekojumu. Personas nāk un iet lielā
sekošo muižu saimniecību novērtēšanas Cēsu apriņķa 3. iecirkņa izmeklēšanas rēšanas atļauja.
Bez tam aizrādu, ka raibumā, parādās nejauši un tāpat atkal
tiesneša
1923.
g.
31.
raksts
decembfa
lietās:
N° 3154, apvainots
sod. lik. 455. p. visi iegādājami ieroči reģistrējami manu aiziet. Veselas epizodes iepītas vietā un
1914. g. 18. martā, pīkst. 3 dienā,
priekšnieka
6. pkt. — Apcietināt, ievietot Madonas palīgu un Priekules policijas
nevietā, kā piemēram, meža brāļu skats.
Rīgā, Noliktavas ielā JSf» 1, dz.
kanclejās.
^cietumā un ieskaitīt meklētāja rīcībā.
Pēc pēdējā spriežot luga pieskaitāma
22) Jelgavas apriņķa Pēternieku pagasta
Par šā rīkojuma neizpildīšanu vainīgie sociāla virziena drāmām, kamēr pārējie
9147.
Rūdolfs
Friča
d. —
Vīksne,
Pētermuižu;
tiks saukti pie likumīgas atbildības.
skati rāda vienkāršu individualizēšanu.
izmeklēšanas
23) Rēzeknes apriņķa Sakstigales pag. Cēsu apriņķa 3. iecirkņa
tiesneša 1923. g. 31. decembra raksts
Liepājā, 1924. g. 13. februārī. JMb 403-1. Autorei šis laikam pirmais darbs, tādēļ
Tiskadu muižu;
saprotams šāds viņas tēlošanas veids.
3154, apvainots 455. p. 6. pkt. — Liepājas apriņķa priekšnieks
Legzdiņš.
24) Tukuma apriņķa Tumes pag. Tumes N°
Izrādē skatuves spēki centās
rādīt
Apcietināt,
ievietot
Madonas
cietumā
un
un Vilkājas muižas ;
smalko, vieglo muižniecības dzīvi un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

25) Rīgas

apriņķa

Stukmaņu

pagasta

Stukmaņu un Rīteru

muižas ;
26) Jaunjelgavas apriņķa Lindes pagasta
Lindes-Bērzgales muižu.

apv. sodu lik. 455. p. 6. pkt. — Apcietināt, ievietot Madonas cietumā un ieskai-

Rīgā, 1924. g. 15. februārī.

Zemes vērtēšanas virskomisijas

tīt meklētāja rīcībā.
9149. Verners, Krišjānis Jāņa d., 64 g.

u z e.

priekšsēdētājs A. Ķ

Sekretāra vietā E. Cinis.

vecs, Tukuma apr.,

Paziņojums.
Paziņoju,

pamatojoties uz « Noteikumu par strādnieku un citu algotu
darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos" 25. pantu
darba
ministrija
pārreģistrējusi

ka

š, g.

Slampes pag. pilso-

nis, pēdējā laikā dzīvojis Limbažos, Tirgus laukumā Ņ° 15. — Valmieras apr.

13. februārī

sekošu

pr-ka 1923. g. 16. oktobra lēmums
N° 9787, sodīts par kārtības un miera
traucēšanu piedzērušā stāvoklī. — Paziņot dzīves vietu.
9150.

Verdenčs, Ignatijs

Staņislava d.,

agrāk dzīvojis Daugavpilī, Liksnas ielā
N° 1. — Latgales apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1924. g. 21. janvāra raksts
2) Kuldīgas kopējās slimo kases.
1469, apv. sodu Tik. 581. p. 4. d. —
N°
Rīgā, 1924. g, 13. februārī. Jfe 15326.

slimo kasu statūtus :
1) Tukuma slimo kases,

Darba ministrs A. Krieviņš.
Departamenta direktors

R. Veidemans.

Paziņot tiesai.
9151. Vasiļevskis, Ivans Kazimira d.,
agrāk dzīvojis Daugavpils apr., Vārkavas pag., Dovoļmuižā. — Latgales apgabaltiesas
21. janvāra

2. kriminalnodaļas 1924. .g.
raksts Ne 1470, apv. sodu
lik. 581. p. 4. d. — Paziņot tiesai.

Meklējams

Latvijas Saeimas sveicinājums
Lietuvas Seimam.

iznešanos, kaut gan tas visur reāli neizdevās. Mārsiets (barons Recke) v.spārim ņemot bija apmierinošs, tāpat
Anta Klint

(madāma Antoinette), kā ari

Austra Martas lomā. Sarkanam neram
(Ed. Smilģim) būtu jāpadomā, vai viņa

Mūsu Saeimas delegācija, sastāvoša no patētiskais stieptais izrunas tonis arvien
J. Goldmaņa, P. Kalniņa un Fr. ir vietā. Teatrs abas izrādēs bija labi
Trasuna, pasniedz šodien, kā Lietuvas apmeklēts.
A.
valsts pastāvēšanas sestos gada svētkos
Lietuvas Seima prezidentam sekošu apNacionālais teatrs. Sestdien, 16. februārī,
sveikuma rakstu lietuviešu valodā:
ierēdņu
izrādē Fr. Molnara
„Liljoms",
kurš
ari pie mums, tāpat
«Augsti godāts
kā ārzemēs, kļuvis par populāru skatuves ,
Prezidenta kungs.
darbu.
Svētdien, 17. februārī, pulks'en
Mēs esam laimīgi nodot Jums šodien, 2 dienā tautas izrādē Annas Brigader
sestos Lietuvas neatkarības gada svētkos, „Raud upiete".
Pulksten 7 vakarā
Latvijas
Saeimas
vārdā
sirsnīgākos Ģetes „Fausts" ar V. Švarcu, Kristapu
sveicienus un patiesi izjustus laimes Lindi un Mirdzu Šmitchen. Pirmdien,
vēlējumus.
18. februārī, Jūlijas Skaidrītes juLietuvju un latvju tautas bieži sauc bilejā Šekspira « Ziemas pasaciņa".
par brāļu tautām,' un šie vārdi priekš Izrādi atkārtos trešdien, 20. februārī.
mums nav tukša skaņa. Atmiņām par
mūsu celšanos no viena celma pievienojas

lielā mērā vienādi vēsturiski likteņi,
līdzīgas ciešanas,
cīņas un uzvaras.
Rupja politiska un militāra vara māks-

Tirdzniecība un rūpniecība.
Johans Fridrichs Miķeļa
d.,
31 g. vecs, kas apsūdzēts pēc sodu lik.
9152. Zibert, Valerija Eduarda m.,
Kursi.
581. p. I. d. un 591. p. I. d.
Pēdējā 30 g. veca, Rīgas apr. Jumpravas pag. līgi izšķīra pagātnē abas radnieciskās
Rīgas
biržā,
1924. gada 16 iebruat)
dzīves vieta Rīgā, Šarlotes ielā N° 34, pilsone, agrāk dzīvojusi Pērnavas ielā tautas, kuras tagad atguvušas savu neatvar
brīvi
sniegt
viena
karību
un
brīvību,
dz. 6. Atrašanas gadījumā apcietināt-un No 7, dz. 16, un Tilta ielā Ne 12, dz. 66.
otrai roku kopējā progresa darbā. Abu 100 Latvijas rbj
2,—
atsūtīt manā rīcībā.
— Rīgas V. iec. miertiesneša 1924. g. zemju draudzīga kopdarbība
5,16 — 5,21
politiskās, Amerikas dolārs .....
Rīgas apriņķa miertiesnesis
4. janv. raksts N° 1042,apv. sod. lik. 271.
...
22,18—22,40
saimnieciskās un kulturelās dzīves laukā Angļu mārciņa
A.Krūmiņš.
100 Francijas
franki . . .
un 273. p. p. — Paziņot dzīves vietu.
22.65 — 23.35
var
būt
par
spēka
mums līdzīgi
avotu,
...
19,40 — 20,00
9153. Zemīts, Eduards Feodora d., par mūsu valstu brīvības un labklājības 100 Beļģijas franki
100 Šveices franki
. . .
89,40—90 75
Meklējamo personu saraksts
35 g. vecs, Rīga? pilsonis, agrākā dzīves faktoru.
100 Itālijas liri
21 73 — 22,40
Nr. 145.)
vietā Rīgā, Ģertrūdes
100 Zviedrijas kronas
, . .
ielā N2 42. —
134,15 — 136,20
Latvija ar dziļu simpātiju un prieku
Irnmans,

(2. turpinājums

un beigas.)
Daugavpils prefekta š. g. 7. janv. raksts
Skrube,
Jēkabs Miķeļa
d., JVe 17827 sodīts ar viņa 1923. g. 26. no^^
40 g. vecs, Liepājas apr., Vērgales pag. vembra lēmumu
par atrašanos publiskā
pilsonis, dzīves vieta pēdējā laikā Ventsvietā piedzērušā stāvoklī ar Ls 20 vai
pilī, Užavas ielā N° 22; vidēja auguma, 7 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

9142.

paplānu bakurētainu

seju. —

Ventspils

apr. pr-ka 1924. g. 21. janvāra raksts
N° 3/S, apv. par izvairīšanos no policijas
uzraudzības, kā notiesāts uz sod. lik.

vēro

Lietuvas

13.

jūlija

Saules

un

paziņot meklētājam.
*) Skaties
33. numuros.

.Valdības

Vēstneša'

direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r 0 z i ņ š.

mūžu

tautai un
Lai

Izlabojums.

rakstu

Nr. 12982 uz s. 1. 34. un 35. p. p.

dzīvo

brīvai

Lietuvju

viņas Seimam!

Latvijas - Lietuvas

draudzīga kopdarbība!
Latvijas Saeimas delegācija.

100 Norvēģijas

kronas

. . .
. .

100 Dānijas kronas
100 Čechoslovaku kronas
100 Holandes gaide ji
.
1 biljons Vācijas marku ,

. .
...
. . .
...
. .
. „

100 Somijas markas
100 Igaunijas markas
10,000 Polijas markas
100 Lietuvas liti
.
10 Krievijas

.
„ .

zelta rubļi

68.05 — 7015
80,55 — 83,05
14,75 — 15,35
192,20 — 195,15
1,50 — 2,—
12,75 —13, 25
1,34 —1,40
o,01
50,
52,—
25,50

J;™}pat, rbS<

Krievijas sudraba^
^

SSSR červoņecs
5°/o neatkarības aizņēmums
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes

Māksla.
Dailes teātrī

vakar

M.

izrādīja

B a 11 e z e r

Rīgas biržas komitejas

norisinās lielās

Šīs

franču

2,
98,

2,10
100

komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

vakar un aiz-

(M.

C i e 1 e n)

jauno oriģinallugu . Sarkano

drāmu 3 cēlienos.

š. g. 32. un

neatkarīgas

valsts dzīves izkopšanā.

_ „Valdības Vēstnesī" N° 3/24. g. meklējamo personu kārtas N° 8898, nepareizi
49., 587. p. p.l. d. 18. un 53. p. p. ar iespiestā „Pukalits" vietā jābūt „Purkalits\
ieslodzīšanu pārmācības namā uz 2 g.
Rīgā, 1924. g. 2. februārī. N° . 20257.
6 mēn. — Ņemt zem policijas uzrauAdministratīvā departamenta
dzības, saskaņā ar Rīgas centrālcietuma

priekšnieka 1923. g.

panākumus

kotacijas

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

neru",

lugas darbība
revolūcijas laik-

Redaktors:

M. Ārons.

SLUDINĀJUMI.

Saistoši noteikumi

piena apstrādāšanai, vai
II. Pārdošana pielaižamas,
vēlas turēt govis bērnu piena ražošanai,
piena un krējuma šķiras.
jāizņem atļauja no Rīgas pilsētas valdes
2. §. Atļauts pārdot sekošās piena un
tirdzniecības nodaļas. Šo atļauju tirdzkrējuma šķiras: 1) pilnpiens, 2) vājpiens,
niecības nodaļa izdod saziņā ar veselības 3) augstāka labuma piens (t. s. bērnu
aroduKtlem.
nodaļu. Tāda pat atļauja
jāizņem ari piens), 4) vārīts,
pasterizēts, sterilizēts un
tirgotavas, darbnīcas vai kūts maiņas homogenizēts piens,
Pieņemti pilsētas domes 1923. g. 20. decembra
5) rūgušpiens un
(pārvietošanas) gadījumā.
tr iekšlietu ministrijas
sēdē un ap>tif>iināti
Atļaujas pie- biezpiens, 6) paniņas (ķērnes piens),
pašvaldības departamenta 1924. gada 5- iebruka
prasījumā jāuzrāda dzīvokļa, tirgotavas, 7) saldais krējums, 8) skābais
krējums.
raksta Nr. 10C913.
darbnīcas un kūts atrašanās vietas.
Piezīme.
Piena
preparātu,
t.
i. konA. Tirgošanās ar pienu un
Piezīme 1. Attiecībā uz govju turēdensēta piena,_kef ira un laktobacelina
krēj urnu.
tājiem, kuri neražo bērnu pienu, paievešana un pārdošana atļauta tikai
I. Atļaujas izņemšana un piena
liek spēkā
līdzšinējie
noteikumi
tad, ja uzrādīts viņu sastāvs vai padevēja pieteikšana.
(skat. būvnoteikumu 67. §).
gatavošanas veids.
1 §. Katram, kas vēlas ierīkot speci2. Attiecībā uz pilsētas rajoniem,
3. §.
Par pilnpienu skaitās govju
kur kūtis atļautas, skat. būvnoteiālu piena un piena produktu (skat. 2. §
piens, kas iegūts caur pilnīgu
govs
p. p. 1 līdz 4 un 7) tirgotavu, jeb spekumu 19. §.
izslaukšanu, ir bez kādiem piemaisī-

per tirgošanos ar pienu un piena

cialu darbnicu

jumiem, nav nokrējots, ne ari kaut kādi
pārveidots (vārot, skābējot u. t. t.) un
satur ne mazāk kā 3% tauku vielu.
Piezīme.
Piens, kuru pārdod bez ļ
sevišķa
apzīmējuma, tiek skaitīts I
par pilnpienu.

4. §. Par vājpienu skaitās nokrējots ļ
piens un piens, kas satur mazāk kā 3°/o
tauku vielu.
5. §.

Augstākā labuma pienam, t. i. ļ

bērnu pienam, jāapmierina

rejiem noteikumiem,
pilnpienu, ari vel
šanas, apstrādāšanas
teikumi, kas ievietoti
likuma.

bez

vispā-1

attiecas uz ļ
sevišķi piena iegū- - ?,
un pārdošanas no- I
kuri

šo noteikumu pie-

pasterizēts, sterilizēts

un

6 S. Vārīts,
homogenizēts piens pārdodams tikai zem

Par vārītu pienu
šiem nosaukumiem.
kas
bijis sasildīts
piens,
tāds
skaitās
līdz 100° C. (80° R.) Par pasterizētu —
laiku, atkarība no
kurš ziuamu
tāds
temperatūras, turēts 50° līdz 90° C.
(40° līdz 72° R.) siltuma. Uz pasterizēta
traukiem
jāatzīmē
piena pārdošanas
ilgums
un
temperatūra.
sildīšanas
piena
piens, kas
Par sterilizētu skaitās tāds
k
ra
konstrukciju
ataparātā,
sterilizēts
Piens
zinusi par labu pilsētas valde.
hermētiski
slēgtās
sterilizējams tikai
uz
tam datumu, kad
atzīmējot
pudelēs,
homogenizētu
piens sterilizētsPar
pienu skaitās tāds, kas homogenizēts
atzinusi par
aparātā, kura konstrukciju
labu pilsētas veselības nodaļa.
7. §. Par rūgušpienu skaitās saskābis
un sarūdzis pilnpiens vai vājpiens. Par
biezpienu — tād pats piens, ja no ta
atdalītas
8. §.

sūkalas.
Par

paniņām

(ķērnes

pienu)

pēc sviesta izdalīšanās no krējuma vai piena pārpalikušais šķidrums.
9. §. Krējums ir — no piena nolemtā ar taukiem bagātākā daļa. Krēskaitās

jumā
-vielu,

jābūt ne mazāk kā 15° o tauku
bet tā sauktā sakultā krējumā ne

mazāk kā 28%_.
10. §. Saskābušais saldais krējums
skaitās par skābo krējumu, ja satur ne
mazāk par 20°/o tauku vielu, bet
tā
.-sauktam
presētam krējumam
jāsatura
-vismazākais 30% tauku vielu.
11. §. Visās augšminētās piena šķirās

nedrīkst būt nekādu netīrumu vai piemaisījumu, kā piemērām ūdens, ledus,
irāsu

vielas,

konzervvielas u. t. t.,

kā

-ari tās nedrīkst būt viltotas.
12. §. Citu lopu (kazu, aitu, ķēvju)
pienu

var

ievest

attiecīgiem

un pārdot tikai zem

nosaukumiem

skaidrā

ne-

bojātā un neviltotā veidā, bez jebkādiem

piemaisījumiem vai nokrējošanas.
III.

Pārdošanai nepielaižamais

piens un krējums.
13. §. Aizliegts apstrādāt, pārdot un
lietot barībai pienu un krējumu:
.a) No govīm,

kas

slimo ar dzelteno

17. §.
Telpās, kur apstrādā vai tirgojas ar pienu un krējumu, galdiem, plauktiem, soliem u t. t. jin ari sienām līdz
7 ped. augstumam jābūt nokrāsotiem ar
gaišu eļļas krasu vai ari pārklātiem ar
gaišiem podiņiem vai ar tamlīdzīgu gaišu
materiālu, kas _ nelaiž cauri slapjumu.
Ari grīdām jābūt no materiāla, kas nelaiž
cauri slapjumu, vai ari tās jāpārklāj ar
tādu materiālu. Telpām jābūt gaišām
un ar labu ventilāciju.

18. §. Minētās telpas jātur vislielākā
tīrība un kārtībā.
Viņām jābūt atšķirtām
ar cietu sienu no dzīvokļiem un citām
veikala darbam nevajadzīgām telpām.
Šīs telpas lietojamas tikai 20. §. norādīto
priekšmetu

piena

pārdošanai un krējuma un
un uzglabāšanai.
minētās telpās aizliegts smēķēt,

apstrādāšanai

Visās
kādēļ šaīs telpās

jāizkar redzamā vietā
dēlītis ar uzrakstu (lieliem burtiem) latviešu, vācu un krievu valodās: „Smēķēt
aizliegts". Tāpat aizliegts minētās telpās
ielaist mājas dzīvniekus.
19. §.

Kūtis

nedrīkst

atrasties

tuvāk

par 20 metriem no piena apstrādāšanas
darbnīcām, minētām šo noteikumu 1. §.
20. §. Telpās, kurās pārdod pienu
un krējumu, atļauts pārdot ari dažādas
piena un krējuma šķiras un no viņām
izgatavotas ēdamvielas un preparātus.
Šajos veikalos var

bez tam

nīgi tikai olas, maizi,

pārdot vie-

cepumus,

medu,

konservus no neiesāktām bundžām, tāpat

ari promnešanai mineral- un augļu ūdeņus aiztaisītās pudelēs.

Piezīmei.
Šo vietējo noteikumu
2. § piezīmē minētos piena preparātus var pārdot ari citos veikalos,
bet tikai neiesāktos un cieši noslēgtos

traukos ar plombām, bandrolēm vai
citām ietaisēm, kuras neatļauj šo
trauku

attaisīšanu

bez

ietaises

bo-

jāšanas.

Piezīme

2.

§§

17., 18. un 20. no-

teikumi neattiecas uz
veikaliem,
kuros pārdod rūgušpienu,- skābo
krējumu, paniņas, biezpienu, kā ari
pilnpienu un

saldo krējumu pudelēs,

kas

un

pildītas

aiztaisītas

moder-

niecībās,

ar
firmas
nosaukumu,
bandrolēm
vai
citām
plombām,
ietaisēm, kuras neatļauj šo trauku

28. §.

Trauki

bez uzraksta.

ar

pilnpienu

Vājpiens

var

būt

šanu, izņemot gadījumus, kad piena
ļāvusi.
c) No govīnv

veselības

kuras

nodaļa

at-

slimo ar iekšējo

orgānu tuberkulozi,

kas saistīts ar

vājumu un caureju.
d) Nedabīgas krāsas (zilas, sarkanas,
dzeltenas), nedabīgas garšas (sālītas, rūgtas), nedabīgas smakas
(puvumu vai pelējuma), nedabīgas
konsistences (gļotainas, staipekļainas, tāpat ari asinis vai strutas saturošu pienu un krējumu.
e) No govīm, kuras ārstē ar nāvigām
vai stipras konsistences zālēm, kas
spējīgas pāriet pienā, kā piem. ar
arzeniku, vemjakmeni, opiju, azeriņu, pilokarpinu.
IV.

Rīkošanas

14. §.

ar pienu
krējumu.

Pārdodamā

un

piena un krējuma

priekšauts,

kas sniedz līdz

16. §.

Stingri

26. §.

Visiem

traukiem,

kuros

pār-

vadā, uzglabā un pārdod

15. §. Pilnpiens un krējums pirms
pārdošanas rūpīgi jāsamaisa.
aizliegts

garšot pienu

pienu un krējumu, jābūt tā aiztaisītiem, ka saturam
netiktu klāt nekādi netīrumi (piemērām
putekļi, kukaiņi).
Piena un krējuma

no traukiem, kurus lieto pārvadāšanas traukiem jābūt aiztaisītiem
Tāpat aizliegts pie paraugu ar vākiem, kuri sniedzas pāri trauku
noņemšanas aiztikt ar pirkstiem krējumu malām.
lietojamos
27. §. Piensaimniecībās
un citus piena produktus; pārdevējam
traukus nedrīkst lietot citiem
nolūkiem.
jāaizliedz to darīt ari pircējiem.
un krējumu

mērošanai.

valdei

ir

tiesība

izslu-

B.

Tirgošanās

ar

sviestu.

nedrīkst lietot govju ēdināšanai.

7) Par katru piena govs saslimšanu
nekavējoši jāziņo veterinārārstam, kuram
uzticēta attiecīgās kūts uzraudzība.
Ja
govis pie izmeklēšanas izrādītos saslimušas ar kādu šo noteikumu § 13. mi-

nēto slimību vai ari ar gremošanas kaiti,
caureju, laizāmo ligu, vai varētu būt aizdomas, ka slimo ar tuberkulozi, tad viņas
nekavējoši jāizved no šīs kūts.
Mēnesi līdz govs atnešanās laikam un
14 dienas pēc ta _ ražoto pienu nedrīkst

pārdot par augstākā labuma pienu.
8) Kūtīs

atļauts lietot

pakaišiem

tikai

tīrus nelietotus salmus, zāģu skaidas un
??»
22. §.
Piena
un krējuma
pārdošanas
atšķaidījuma
kodīgā nātrija (NaOH) uz kūdru.
mēri ir litrs un viņa daļas. Pienu un 100 gr. sviesta), izņemot ķēķa un kau9)_ Govis rūpīgi jātīra un jātur arvien
krējumu atļauts
pārdot
ari aiztaisītās sēto (krievu) sviestu, kurš var saturēt ne tīrībā
Pirms slaukšanas tesmens krietni
pudelēs, kuru tilpums nelīdzinās litram vairāk kā 6% skābuma.
jānomazgā un jāatsien aste. Personām,
vai viņa iedalījumiem, bet tad uz pudelēm
kuras _ slauc govis, jābūt tīri un glīti
35. §. Sviestu krāsot atļauts tikai ar
jābūt uzrakstam, kādai litra daļai līdzinās
ģērbtām, ar ķiteļiem līdz kaklam. Iepriekš
nekaitīgām augu krāsām (piem. ar kursaturs.
slaukšanas šīm personām ar ziepēm un
kumu, orleanu un burkānu
sulu). KautVI.
Piena
trauki.
birsti tīri jānomazgā rokas līdz elkoņiem.
kādu citu krāsvielu lietošana (anilina,
Pirmās piena strūkles jāatmet. Pārējais
23. §. Piena un krējuma uzglabāšanai metālisko) stingri aizliegta.
piens jāslauc spainī, kas apklāts ar
un pārvadāšanai lietojami trauki, kas
36. §. Sviests nedrīkst saturēt nekādu vates filtru, un tūlīt
ārpus kūts jāatizgatavoti no stikla, fajansa, porcelāna,
konzervējošu vielu piemaisījumu, izņe- dzisina vismaz līdz 10°
C (8° R) un jāmāla ar nekaitīgu un nebojātu glazūru,
mot sāli. Ta var būt sviestā tikai izkuuzglabā pie tādas pašas temperatūras.
labi alvota dzelzs bleķa vai ari ozola
sušā veidā, bet ne kristālos.
Pie pārdošanas temperatūra nedrīkst būt
koka. Rūgušpiena un skāba krējuma
37. §. Sviests nedrīkst saturēt vairāk augstāka_ par 15° C (12° R).
uzglabāšanai
un
pārvadāšanai
at10) Tādā kārtā iegūto pienu var pārļauts lietot ari cita koka traukus. Visos kā 16°/° ūdens.
dot tikai labi iztīrītās, nekrāsotās, caur38. §.
Sviestā
nedrīkst
būt nekādu
piena un krējuma traukos, izņemot pudespīdīgās stikla pudelēs, ar piensaimnievai citu vielu, izņemot atles un mucas, jābūt pietiekoši lielam netīrumu
cības apzīmējumu, datumu un mēnesi,
caurumam, lai varētu trauku iekšieni ļautās.
kad piens ražots. Pudelēm
jābūt aiz39. §. Pie sviesta apstrādāšanas, uzērti aplūkot un iztīrīt.
taisītām ar tādu ietaisi, lai viņu attaisī24. §. Traukiem, ar
kuriem mēro glabāšanas un pārdošanas jāievēro vispienu un krējumu, jābūt izgatavotiem no lielākā tīrība. Visi lietojamie materiāli, šana nav iespējama bez šīs ietaises bojāšanas.
materiāla, kurš neatstāj nekādu iespaidu trauki un darba rīki turami arvien kār11) Augstākā labuma pienu var pārdot
Minētiem
trau- tībā un tīrībā. Pie sviesta svēršanas un
uz pienu un krējumu.
tikai nevārītu.
kiem jābūt ar tādu rokturika pie piena ietīšanas atļauts lietot tikai tīru pergamenta papīri. Uzglabājot un pārdodot
un krējuma smelšanas cilvēka roka ne12)_ Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties ar
sviestu, jāsargā tas no putekļiem, kuaugstākā labuma pienu, kas ražots ārpus
aizskartu trauku saturu.
trauki kaiņiem un no dažādu smaku iespaida Rīgas administratīvām robežām, atļauju
25. §. Visi piena un krējuma
ikdienas rūpīgi nomazgājami. Ja traukus (piem. augļu, petrolejas, dūmu u. t. t.). izdod tikai tādā gadījumā, ja

pārvadāšanā, apstrādāšanā,
saņemšanā
un pārdošanā jāietura vislielākā tīrība un
?kārtība: visiem priekšmetiem, kuri nāk
sakarā ar pienu un krējumu, arvien jābūt tīriem un jāglabājas tīrā vietā. Visām
personām, kuras nodarbojas ar piena un
krējuma ražošanu, apstrādāšanu, pārvadāšanu un pārdošanu, jābūt pa nodarmazgā ar zodas vai kaļķu atšķaidījumu,
bošanās laiku «ķīri un glīti ģērbtām, ar tad trauki pēc tam izskalojami ar skaidru
tīrām rokām. Personām, kas nodarbiūdeni. Mucas pēc viņu lietošanas jānātas
piena veikalos, jānēsā pie tam skalo ar vārošu ūdeni.

tīrs, gaišs
kaklam.

Pilsētas

dināt izmeklēšanas rezultātus vietējos
pārdodams no traukiem, kuri apzīmēti laikrakstos.
ar zilu strīpu mazākais divu pirkstu pla41. §. Šo noteikumu pārkāpēji sautumā un skaidri salasāmu lielāku uzcami pie atbildības uz soda likumu
rakstu .Vājpiens", pie kam šie apzīmē- pamata.
jumi uzkrāsojami ar eļļas krāsu. Trauki
42. §. Šie noteikumi nāk spēkā divu
nostādami tā, lai zilā strīpa un uzraksts
nedēļu laikā pēc publicēšanas „Valdības
atrastos pircējam redzamā vietā.
Uz Vēstnesī".
traukiem ar pārējām piena un krējuma
Pielikums.
šķirām, kas minētas šo noteikumu 2. §,
Sevišķi
noteikumi
par augstākā lajābūt redzamā vietā skaidram nenodzēšamam uzrakstam par viņu saturu, kā buma piena (t. s. bērnu piena) ražošanu,
^
tas norādīts 2. §.
Uzrakstus piesiet ir apstrādāšanu un pārdošanu.
aizliegts, uzlīmēt tos atļauts tikai uz pu1) Augstākā labuma piena (t. s. bērnu
delēm. Šie noteikumi attiecas uz visiem piena) pārdošanai jāizņem no pilsētas
traukiem, kuros un no kuriem
pārdod valdes
tirdzniecības nodaļas sevišķa
pienu un krējumu, izņemot traukus piena atļauja.
2) Govis, kuru pienu pārdod zem
un krējuma mērīšanai.
labuma
piena
nosaukuma,
29. §. Pjena un krējuma pārvadāšanas augstākā
ratiem jābūt vienmēr tīriem. Trauki ar jātur gaišas, ertās,_ viegli vēdināmās
pienu un piena produktiem pilnīgi jāat- kūtīs ar viegb tīrāmam sienām un grīdu.
jābūt ar notekām un no matedala
no
citiem priekšmetiem, kuri Grīdām
atrodas ratos un pie tam tā, lai nekādi riāla, kas nelaiž cauri slapjumu. Šīs
netīrumi netiktu klāt šo trauku saturam. govis jātur_ šķirti no citām govīm, atsevišķās kūtīs, uz kuru durvīm jābūt
VII. Piensaimniecībās un pie attiecīgam skaidram nenodzēšamam uzpiena
pārdošanas
nodarbirakstam. Šīs kūtis jātur vislielākā tīrībā.
nāto
personu
saslimšana.
Viņas apgādājamas ar labu ūdeni,kura
vadi pietiekoša daudzumā ievilkti tieši
30. §.
Ja piensaimniecībā, darbnicā,
piena tirgotavā, ražotāja
vai tirgotāja pašas kūts telpās.
3) Pirms govju ievietošanas kūtīs,
dzīvoklī
kāda persona
saslimusi
ar
no veselības nodaļas
lipīgu slimību (mēri, spitālību, liesas tās apskatāmas
ievietojamas tikai tad,
veterinārārsta
un
difteriju,
bakām,
vēdera
sērgu, šarlaku,
tifu, kolieri, asinssērgu), tad uzņēmuma ja atzītas par veselām. Par veselām
govis
apzīmējamas
ar ausu
īpašniekam vai pārvaldniekam
nekavē- atzītas
joši jāziņo par to veselības nodaļai. markam ar tekošiem numuriem.
4) Kūtīm un viņās esošām govīm jāPersonas, kuras slimo ar minētām slipastāvīgas
veterinārārsta
mībām un tādas, kurām uz rokām vai atrodas zem
sejas atrodas strutojoši augoņi vai vātis, uzraudzības.
5) Pārlūkošanas rezultātus un rīkojumus
tāpat ari
tuberkulozie ar klepu un
sevišķā
grāmatā,
krēpām, kā ari personas, kurām sakari veterinārārsts atzīmē
kurai jāatrodas_ pie govju īpašnieka, un
ar augšminētām personām, nedrīkst nodarboties ar piena arodu un ir nekavē- kūja tam jāuzrāda personām, kam uzticēta
joši atstādināmas no darba, pat ari tad, piena un piena produktu ražošanas un
Šaī grāmatā
ja šī iemesla dēļ uz laiku būtu jāslēdz pārdošanas uzraudzība.
govju
īpašniekam
jāatzīmē
ari paskaidrouzņēmums.
31. §.
Pienu un krējumu
nedrīkst jumi par govs barošanas līdzekļiem un
par katru barības maiņu.
ievest no vietām, kur izplatījusies kāda
6) Pilsētas valdes veselības nodaļa no30. § minētās slimības epidēmija vai
saka, kādu barību, tās sliktās īpašības
epizotija.
un sliktā iespaida dēļ uz piena labumu,

"kaiti, infekcijas slimībām (liesas
32. §. Par sviestu (skābkrējuma, saldsērgu,
plaušu
sērgu, trakumu,
attaisīšanu bez ietaises bojāšanas.
krējuma, eksporta sviestu, Parizes sviestu,
bakām, emfizematisku karbunkuli,
21. §. Piena un krējuma uzglabāšana
septicemiju, mutes un nagu sērgu) bez §§ 17., 18. un 20. minētām telpām ķēķa sviestu, kausētu vai krievu sviestu)
skaitās piena vai krējuma kulšanas ceļā
un slimībām ar paaugstinātu tematļauta ari citās telpās, kuras tomēr neiegūtais
taukvielām bagātākais produkts.
peratūru.
drīkst izlietot dzīvokļiem, naktsmājai vai
saturēt nekādus
Piezīme: To govju piens, kuras kādam citam nolūkam, kurš uz piena un Sviests tādēļ nedrīkst
slimo ar minētām infekcijas sli- krējuma labumu varētu atstāt nevēlamu citus taukus, kā vienīgi tos, kuri ir
pienā.
mībām, nekavējoši jāiznīcina, iz- iespaidu. No šādām telpām piena uz33. §. Kausētam (krievu)
sviestam
ņemot pienu no govīm, kuras glabātava atšķirama
ar
cietu sienu.
slimo ar nagu un mutes sērgu, Uzglabātavai jābūt vēsai, tīrai un labi jāsatur ne mazāk kā 96% sviesta tauku.
Visām citām sviesta šķirām ne mazāk
bet kurām nav drudža. Šo pienu ventilētai.
kā 80%.
var pārdot tikai novārītā veidā,
V. Piena un krējuma pārb) No govīm, kuras slimo ar tesmeņu
34. §. Sviestā nedrīkst būt vairāk
došanas
mēri.
slimībām, vai ari dzemdes strutēskābuma kā 4% (4 kb. cm. normālā
pārdošanu

šanai.

glabājams un

C.

Uzraudzība.

Piena, krējuma,
sviesta un
produktu
ievepiensaimniecības
šanas, ražošanas un tirgošanās uzraudzība uzticēta pilsētas valdes ieceltiem
Šīm personām
ir tiesība
ierēdņiem.
katrā laikā pārraudzīt kūtis, piensaimniecības, piensaimniecības produktu ražošanas uzņēmumus, ratus
un tirgošanās telpas, tāpat ari priekšmetus, kurus
lieto piena apstrādāšanai un pārdošanai,
kā ari pašus piena produktus, ņemot
40. §.

citu

no tiem paraugus laboratoriskai izmeklē-

a) piensaimniecības, kuras šo pienu
ražo, atrodas tādās vietās, kas no
pilsētas

valdes

atzītas

par viegli

pieejamām;
b) ja tirgotāji

uzrāda pilsētas

valdei

attiecīgus dokumentus, ka pilsētas
sanitārai uzraudzībai
tiks dota iespēja katrā laikā apskatīt moderniecību, kur ražos pārdodamo pienu.

Rīgas pilsētas galva
A. Anderson s.
Pilsētas sekretārs
A.P 1av i n s k i s.

Bruņniecības virsmežniecība

Tiesa sludinājumi"]

[

«asiņo,

u

ka

civ. prot

līa

tiesas

lik.

sēdē

1958. p
1924. g.
28. aug

S. marti
attaisīs un nolasīs
1907. g., mlmlēs Sarlottes Doris Lukto
?n

31

auguša

Nikolaja Kriijaņa

1917. g. mirušā Gaatava
d. Lukla savitarpīgo

15. marta

Sekretārs

K

Pastari.

m msiBaitiKii tm dttatittins
paziņo, ka 23. februāri 1924. g„ palkaten
11 dietā, Rīga, Riepnlekn
ielā Ms 3,
noliktavās, pārdos uz otriem torglem
P.GipslUa kutamo mantu, sastāvošu
sm 386 mucām svina baltuma, an novērtētu par 5,000,000 rbļ. _
Izzināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 15. februārī 1924. g.
Tiesu pristavs

atrodošos agrāk

ā

Sauka; virsmežniecība
pārdos

25. februārī

Tiesa pristavs Kreba.

Katlls

Krebs
paziņo, ka 22. fabruaif
1924 g„ pulksten 10 rītā, Rīgā, Brīvības
iela 16 35, veikalā, pārdos
Dāvida
Zaras

Markuze
kustamo
mantu,
sastaroju no mēbelēm, veikala iekārtas
un dažādiem oderiem, un novērtētu par
56.325 ib|.

Ininat
sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdošanas dienā

uz vietas.
vsprista

Tiesas

K. K r e b s.

iifas apittalt. iii. iet. tiaas irfstan
ka
25.
februāri
1924. g.,
10 rītā, Rīgā, Krišjāņa Barona
teļa »* 40. dz. 21, o ā i d o s vairāksolīšana
G. Ozoliņa u,i k* Dc ca kustamo mantu,

.

paziņo,
pulksten

sastāvošu no dažādiem vīniem, liķieriem
un

galds

svariem,

un

novērtēta

379 ls 40 sant.

par

Mežniecība, novads, apgaita un
kvartāls

b

1
2

III. lec. raržnecība, Surias

zzināt saraksta,

novērtējama, kā ari
pārdodamo
manta
varēs pārdošanas dienā as vietas.
t>f«b <ļflst#y» J. Q r i n I e I d s.

J. Orī i:lds paziņo, ka
29. februāri
1924 8. pulksten 10 rītā, Rīgā, Krastu
ieia f* 15/17, dz. 3, pārdos
Jāņa
Ezernleka kustamo mantu, sastāvošu no
saldiem, spoguļiem, pianīno, skapi em,
kiealiem un cit m novērtētu par 38,750 r
izzināt saraksta, novērtējumu, kā %i
apskatīt pārdodamo
mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesu prlstava J. G r i n f e 1d s.

apr, pamatojot, nz sava lēmuma

miruša

okt.

1921. g.

Codes
pag. Smiltnieku māju
d. Cepli la
Jāņa Ģederta
devējas un ņēmējas pieteikties

īpašnieka

parādu
pie līs

pagasta
tie» sešu
no šī sludinājuma
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S. lītājem jā'emaksa 10/» drošības naudu ro novēitēiās tuma , kara ^ēc
līdz 10/o no nosolītas sumaa.
Izcirtumu
tīrīšana ļanodiošns ar
5°/o drošīses naudas no vērtttas
somas un apmežošana ai 50 sant ptr vtena
jāpapildina

taks.

asi

(100 kub. pēd.)

Virsmežniecība
pēc

patur

sev tiesības

izsludinātās

Saukas meža muižā, 12 februārī

noņemt

no torgiem

1924. gadā, virsmežniecības
kanclejā, Aulu muižā,
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Clrtuma

apm..

tīrīšanai
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Z

L»

Ls

Vilka apg.,
Bīrzenes
Liela izcirtumā oša kļavai un
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H, 401-464
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.
Nk2 . Ns

novadā

kalna mežā,
J* 2
12

Skuju

un

apg.

cirsma

lapa koki
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1—40
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50
50
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49
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Ķ-niga

3) Valdes priekš ikums par pamata kapitāla
papildināšanu.

4) Budžets uz

1924. g.

6) Dažādi

jaut;jumi un priekš iksmi.

pilnu ii spīti
svētdien, 17. febueutt
2 pēc pusdienas.
Dienas

1924

g., pulitsttn

1924. g.

valsts

ūdeņos

to

23. apriļa

vēlēšana. I

un pārdošana.

6) Jsutājuati un ziņojami.
R'gā, 15. febraaiī 1924. g.

Rīgas kara

apriņķa

priekšnieks

ns!»

dina par nederīgu
nozaudēto karaklam
apliecību
zem Nk
606/2351, Izdot

19. oktobri 1922 g. no Rīgas kara apr
pr. uz Beno Janke|a d. Tav]a vār u
Rīgas kara apr. ptiekšn. izsludina ps
nederīga
nozaudēto
karaklausības a;>
liecība zem J* 3187, itd. 9. sestemb
1920 g., no A. V. St. infotm. nod. p
uz Kārļa Jura d Zariņa vārdu.

?iiiim—iniiiiiii—mii ii»—inn i rrai

Klgl

Igaunijas konsulāts

apliecina ar
šo Igaunijas
pavalstnieka
Volfganga Hofrmana ārzemes pasi zēni
Nš 1737, par nederīgu

darbinieku

ziņojcrni.

4) G«da pārskats.
5) Biedru
6) Da?ādi

maksājumi

cz 1924. g.
jautājumi.
7) Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.
8) Valdes sadalīšana "matos.
Vaid''.

valde sasauc

kārtēju pilno sāpi
pirmdien, 10. marta 1924. »., pulksten
4 pēc pusdienas,
Rīga, valdes telpās,
liefi Jēkaba ielā J* 16, ar sekošu
kārtību:

1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) Oada pārskats par
1923 g, revīzijas
komisijas ziņojums un pelņas sadalīšana

3) Budžets uz 1924. g.

196
190

10

3

50

220

11

3

49

245

13

3

64

260

15

4

40
39

150
65

8

2

4

1

6) Dažādi jautājumi.
Piezīme:
Gadījumā, ja uz šo sapulci nesaaāktu statūtu §57. paredzētais
akcionāru skaits, resp. vsjadīgals akciju
daudzums, rasauka otru vispārēju sapulci pirmdien . 17. martā š. g., tanī
ptša stundā un vietā, ar to pašu dienas

4) Spec. rezerves

ko :ta

nokārtošana.

5) Vēlēšanas.

kārtība.

Sī sapulce būs pilntiesīga ua tis lēmumi galīgi, neskatoties uz sanākoša
akclonsru un lepteientēto aic ju skaita

1—25

25

25

'30
33

28

28

7
2

1,5

1,5

13

, ,To,g,'

3

«
mutiski,

leapJeats Valsts tipogrāfijā;

kara

api. pneklnieKs

Rīgas
sludina

kafj
apriņķa
par
nederīgu

kauaihas

izpī'dīšanai

k. p

vēlēšanas.

pārreģistrēšanas lietā.

3) Revidentu

Htgsst

isssattial

pat liedeilga nostudēto kufsklausīuas
;!lie.:«a« «em H 4497, Iziom 13. defi
1919. g. no Liepa Ies kara apr. piieklo
uz A'^ ksandra Jāņa dēla Polis vārdaļ
prlekšnteKs
iz-j
nozaudēto kara

apliecību
zem
no 13.
Tukumā
^
»z kareivja Valtera Oskara

J* 3492, izdotu

kārtība:

kom.

1920.

dēla H i r t m n ņ a vārnu
Rīgas

kara

apriņķa

priekša eks

it

sludina par nederīga, nozaudēto
kara
klausības
apliecību
zem
Ns 17276,
izdota
11. septembri 1922. g. ao Rīgai
kāja apr. pr-ka
uz Arvida
Kār]a
dēli
Briedis vārdu.

Rīgas jūrmalas pol. pr-ks
izsludina par
nederīgu, kā
atvaļin. apliecibj, izd. no
nes
kājn
pulka
km-ra
1921. g. zem Nt 5536 uz
turpm. rīk. kar, dzim. 1897.
Jāņa d. Zirnieka vārdu.

nozaudēta

9

Rēzek

24

m^tļ
atveļ, līdaf
g. Nikoto/i.
fmf

'liiHDDiouslstratiieii
itKiini iiiinE

1924. gads

3. burtnīca

Itnamui an dabūjama Valsts tlpogralļ*
9'U, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgridH
ar

pieprasījumiem.

Bartnlca

maksā:

bes piesūtīšanas Ls
ar piesūtīšana . .

0.10
0,12

S a t » r s:
19) Papildinājums

tembra
I

pie

agrārās

1920. g. 16. sep
reformas
HkunM

daļas.

20) Likums
35.

panta

par

kara

klausības likuiJ»
pārgrozījumu
si-.
"akadēmijas
.

2. punkta

21) Latvijas mākslas
tversme.
. «*«••» MSlvsraltsHsa leģitimācija 22) Pārgrozījumi _ noteikumos
kartiņa M 6457, ui Anna T r e I j i s
dzelzsceļu pārvaldi.
v. pazaudēta un ai šo tiek izsludināt?
Vaids.

?ita,c» PolMtM
12 dienā
Pēctorgl nenotiks.
Sālīšana notiks par n e 4 e r i ņ «
pie kam ternoa pielaidis un atais piedāvājumus no
personām, taras
iemaksās
togu
komisijai
10»/»
drošības
Tuvākās
naudia no nosolāmi vienību vērtības
Rgas kara apriņķa
z'ņas
priekšnieka izizsniedz
Inspektora
pa ur sev tiesībrs izsludinātu uz torgism un
kaadejā
un visās Cēsu apr. pag. va dēs. Virsmežniecība
pārdošanai nolemtās sludina par nederīgu nozaudēto katrtoign vienības noņemt no torg em pēc saviem ieskatiem
klausības a II;ci u ko M 273/48387,
Cēsis, 13. februāri
1924. g.
J* 805.
Tuvākaa ziņas virsmežniecības kanclejā sn
Izdota 10. novembri 1921. g., no Rīgas
Inspektors A. Rubeņa
pīs iecirkņu mežziņiem.
kara apr. priekšu,
Darbvedi! Libtāla.
uz Radolia Mķeja
14. iebmari 1924 g.
Plebalļas virsmežniecība.
dēla Karlln
vārdn.
Ceiu apr.

amata vīru

Vaid*.

i

3
3
3

J* 26-50
* 51—78

J*

\

11
10

10

Ns 6. Ķ eģeļ1922 g atiala

. . .

9. marta

dienas

I. iec. mežniecība.
Nēķena

svētdien,

sijas ziņojumu.

3) Budžets ua ticības plāns 1924. gadai

Rīgas kara aptiņķa
priekšnieks izsilt'
dina par nederīga nozaudēto karakianļ
Dienas kārtība:
apliecību zem fft 8334, izdotu 20 i tnijp
1) Valdes ziņojums par biedrības darbību. 1922 g.,
no Rīgas ksra apr
pr. ua
ļvana Pētfra d Karņlckls vārdu.
2) Revīzijas komisijai slēdiiens.

novadā,

mežā.

13
«4

notiks

sab. .Rigna" telpās, Rivn, mazā
iela N« 9, pulksten
11 rītā.

kārtību:

5, Imobiļu iegūšana

Grām tu apgādniecībss akciju
sabiedrības „R gna"

nauda

IV. iec. mežniecība.

3

,.,

dienai

1) Sapulces amata vīru vēlēšana.
2) Gada
pārskats
par
1923. g. līdz i
peļņas sadal šann un revīzijas
kom

4) Sabiedrības

privātā

Akciju sabiedrības ,,Stikls "

—

i

<g

Ns

pirmā Latvijas

Dažādi sladinājnmi.

L.U

2) Statūtu

pēc celmu sKolto seKoMs uīcnlbfls.

11

f

1) Sapnfces

= augošu mežu =

2

1 anels, kretons,

zefīrs, batists, daž-di lakati u. t. t.

Sprestinu L. palīdzībai biedrU as
valde sas.>uc Ogrē, biedrības
telpās,

POrdos mutiskos torsos

Gustu

valki, zābaki, kažoki, šajmaš nas, partija
preces, kā:

pilno jnpolul
notkt 5. marti i. B-, pulksten 5 ». d
Lāčplēša ielā Ms i, dz. 5, ar sekošu

1. martfl 1924 g„ pulksten 3 pēc pusd.,
Pārdošanā
nāks
Vaļņu
Ieta
J* 4.
briljanti, zelts, sudrabs, pulksteņi,
uzmansiakturas

Latljas bū«biedrības

Valde.

Piebalsas virsmežniecība

6

ūtrupē

1924 g.

Saukas virsmežniecība.

15. martS

Lī.'z 20. novembiim 1923 g. leķīlātra
bet lidz im neizpirk as ķīlas
starp
JfeN) 1 an 600, t ki pārdotas no pilsē as
ūtrupnieka K. Urbāna

5) Vēlēšanas.

vienības

savi m ieskatiem.

Cēsīs, Pils ielā J* 7,
27. februāri

0,19
0,55

5

Cēsi apr. valsts zemji inspektors
izaomās vairiksolišaal
i. s, t-ulkst. 10 rītā,

2
1

4

10

[ Citu Iestāžu sludinājumi

76

.

Bajāra

marinlekus, ka ari citas personas, kam
būtu kādas tiesības vai prasības un n;L
atstāto mantu, pieteikt tās pagasta tiesai
s e S u mēnešu laikā, skaitāt no šī sludinājums
Iespiešanas dienas . Valiības
Vēstnesi*.
Vēlāk celtie IebHumi netiks Ievēroti.
Priekšsēdētāji (paraksts).

019

. 115

ramatod.
uz sava 5. janv. S. g. lēmumu
ar šo uzaicina mirušā Šaus ejas pagastā
Btķenu

1

J* 13

11

15000 kb. asu dedzināmās malkas piegādāšanu dzalzscaju vaUt
bet iļ
mf sakas partijas
Msikai jābūt I. šķjras. Nodot mslku ver ari
mtzāk par 80 kt>. uz platsliežu oosmlera un 10 kb. asīm stacijās un uz šaurslle
Torgu dalībniekiem jāemaksā iepiekšēja drošības nauda 1°/» apmt
posmiem
Rakstiskie piedāvājumi, uzradot augi, daudzumu, nod
no pledivājuma sumas
šanas vietu un cenu iesniedzami l>dz pulksten 12, 29 f sbruarl 1924 8. sirgti
1924 g.*. Vlu
29 februāri
aploksnēs ar uzrakstu: . Uz malkas torsiem
tuvākas rzz'ņrs par tergu noteikomem, kā ari par malkes nodošanas noteiksm'ei
virsvaK
uz vietām, kui vēlams būtu to pieņemt, saņemamas dielzsceļu

aizdevu kase.

,

J* 17
J* 17

noteikumus

nz apm

Akc. sab.

„

8(

torgu

Dzelzsceļu virsvaldes materiāla apgāde
**^£ ,,M $rS£tt' rakstiskus torgu,

z

.

kušiea paradu d'veji netika ievēroti.
Novads, apgaits, kvartāla unatdaja **"
|
|
Codē, 28. jūnijā 1923. g.
5
1
Priekš ēdētaia V. Vecvaears.

Sausnējas pag. tiesa,

«

.

mēnešu
ieapieš.

dienas

nov,apg. J* 13,kvll4 l922./23.gj
ļ
. * , J* 13 . 114
.

5"
<

,
,

Codes pag. liesa,
4. junjā 1923. g. uzaicina

g«"

""

„
,

apgabalt. 3. iec. ties. prist.

Bauskas

5 i
*
« Žw
^

Cnmas

3

tam

apakatit

Rifl

nama,

_>

līgts angaiiiiltīnsu2. ītc. tli» idstsm

un

1924. gadā, Saukas pagastā

augošu mežu sehoffl vienihBr.
i

24

un kondlci|as izsniedz Daugavpili, K- S. Daagļ
puva'dea
pirt.ku daļa, Rjj
aaimnīecīoas
pils noliktavas kanclejā un kara
pulksten
10 līdz 15
Valdemāra Ielā J* 10/12, dz. 10 da bd ēnās no
Sīkākus

125. Istabā

otrreizējos mutiskos torsos

lltfislliUlfluuMttiliJi prlsllīj

došanas dienā uz vietas.

La 030.

Bruņniecība» virsmežniecība.

pulksten

Kārlis Kreba paziņo, ka 21. februāri
«24. g, pulksten 10 rī'ā, Rigi. Stiēlaieku Ielā Nt 1, dz. 4, p ā r d o s Teodora
Krasllolcova kutamo manta, sastāvoša
ao mēbelēm, an novērtēta par 55,000 r.
Izzināt saraksta, novērtējumu, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-

gadā,

sagatavotus

Vildaus.

paziņo, ka 22 februāri
11 siti, Rīgā, Ausekļu
Meijera
teli
Ni 4, d«. 2, pārdos
Ranme kustamo manta, sastāvošu no
mēbelēm sm novērtēta par 11,000 rbļ.
lasinat saraksta, novērtējuma, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pātdoienes dienā aa vietas.
Tiesa pristavs Krebs.

Daugavpilī, K. S. Daugavpili noliktavas kanclejā, Viļņas li
27.
fe -nieri pulksten 10 rīta.
1924 8.
pulksten 12 diena , M 99 Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz slāna un salmu torglem 17 .feb
mutiski soiiana, nomaksāti ar attiec!/
1924 «"
kā ari lūgumi dēj pielaišanas
kara saimniecības
atklāšanai
torgu
Dauga,r>
okli,
iesniedzami
līdz
'
zīmoznod
torgu komisijai.
vai
torgu
dienā,
priekšniekam,
noliktavas
dažtdus zfģētus
jāiemaksā K. S. Diugavsl
Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas
Ls
tonnas: siena
piedāvatts
noliktavas kasē drošības naudas no katras

Norēķins
pēc materiālu izkraušanas
un izmērīšanas; izkraušana izdarāma
uz pircēja rēķna.
Torgi notiks mutiski an slēgtām aploksnēm, pie kam tergos tiks pielaisti
un piedāvājumi atzīti no personām, kas iemaksās torgu komisijai
10°/o no piedāvātās vēitībaa.
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no torglem izlndinatos materiālus
pēc sava ieskata.
Tuvākas ziņas vlrsmežn'ecībss kanclejā
un pie III. Orenču iec mežziņa.

Krebs

«24. g„

;

notiks

Torgi

materiālus, apm. 6150 kub.p§d.,

ims iis.fciltliUi L līt. tina prt.tin
Kārlis

1924

apm. «OO tonnas siena un 100 tonnas salmu j
nod Sanu loko plegātājs noliktava Daugavpili.

Grencu mežmuižā

testamenta.

Jelgavā, 12. iebr. 1924. g. ,'J* 272/24. g.
Prieklaēdētāja v. V. Skndre.

iepirks mutiskos an rakstiskos torgos

p ārdos torsos

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties

Kara saimniecības Daugavpils noliktava

par

valst»'

Nacionālais teatrs.
Sestdien,

16. februāri, palkaten 7 va*leredņu izrādē: „Xl||«Miaai"
Svētdien, 17. februāri, pulkat. 2 dieti-

. Jļ

Tautas Ik.: ..CTemefiejaiete
Palkatea 7 vak.: . saausts' .

'.

