
Valdības rīkojumi un pavēles

Finansu ministrijas rīkojums.
1925. g. 6. jūlijā. JVe 4284.

Dažas kuģniecības sabiedrībasneiesniedz
attiecīgām ūdensceļu uzraudzības amata
personām, uz viņu pieprasījumu, datus
par uz kuģiem pārvadātām precēm, ma-
teriāliem un pārvadāto pasažieru dau-
dzumu, vai atkal iesniedz šos datus pā-
rāk paviršus un nepilnīgus, caur ko
ņemta iespēja sastādīt statistiskus pār-
skatus par ūdensceļu transporta nozīmi.
Tamdēļ pamatojoties uz satiksmes ceļu
lik. 83. p. un piezīmi pie tā (1916 g.
izč.) finansu ministrija uzliek kuģniecī-
bas sabiedrībām un kuģu Īpašniekiem
par pienākumu iesniegt vietējām uzrau-
dzības amata personām, uz viņu pie-
prasījumu, visus uz kuģu kustību un uz
kuģiem pārvadājamiem priekšmetiem va-
jadzīgos datus, pēc parauga, kāds pie-
ņemts priekš pārvadājamo preču pavad-
zīmēm, vai kādu izsniegs jūrniecības
departaments.

Pāt šī rīkojuma neievērošanu vainīgos
sauks pie likumīgas atbildības.

Šis,rīko:ums attiecas vienīgi uz satik-
smes līdzekļiem, kuri peld pa iekšējiem
ūdensceļiem.
Finansu ministra biedrs J. Bokalders.
Jūrniecības departamenta direktors

A. L o n f e 1 d s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Sākot ar š g. 13. jūliju norīkots ap-
grozībā no Dubultiem uz Rīgu pa pirm-
d ēnām papildu pasažieru vilciens Ne 60.
No Dubultiem vilciens Ne 60 atiet 8.31.
Rīgā pas. pienāk 9.32.

Eksploatacijas direktora vietā
Kļa v i ņ š.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P.Miezans.

Paziņojums.
Sākot ar š. g. 8. jūliju Latvijas dzelzs-

ceļu policijas pārvalde pārvietota no
Rīgas I. stacijas telpām uz iekšlietu
^ministrijas namu Brīvības ielā Ne 37/39,
istabās 64, 65, 66 un 67. Darba laiks
parastais no pulksten 9 līdz 15. Pastu
pieņems dežurējošais policijas ierēdnis
katru darba dienu līdz pulksten 17. —
Kanclejā tālrunis Ne 196 caur dzelzsceļa
ceatrali, priekšnieka kabineiā Ns 27—15
caur Rīgas pilsētas centrāli.

Priekšnieks J. Ozoliņš.
Sekretārs Plutce.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 217.

(1. turpinājums.)

14327. Čepulis, Osips Franča d.,
dzim. 1885. g. 8. jūnija Lietavā, Latvijas
pilsonis, katoļticīgs, galdnieks, nepre-
cējies, agrāk dzīvojis Rīgā, Ģertrūdes
ielā Ne 98, dz. 18. — Rīgas apgabal-
tiesas Rīgas pilsētas 6. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1925. g. 11. jūnija raksts Ne 1606
(20-VI-25), apvainots uz sod. lik. 51. un
442 p. 3. d. par pases viltošanu uz
Pētera Galvanovska vārdu. — Arestēt
un nosūtīt uz centrālcietumu.

14328. Domuratovs, Pēteris Pētera d.,
23 gadus vecs, līdz 1925. g. maijam
dzīvojis Madonas apr., Ļaudonas pag.,
Toces mājās, pēc tam izbraucis tieši uz
Poliju, — Madonas apr. pr-ka 1925. g.
jūnija raksts Ne 220/11 (25-VI-25), par
dzīvošanu uz nederīgiem dokumentiem,
sodīts ar Ls 10,— vai 7 dienām aresta.

— Ozmanīt atgriešanos no' Polijas un
paziņot dzīves vietu.

14329. Deič, Šeina Leiba m., 42 g.
veca, Polijas pav., agrāk dzīVojusi Gogoļa

^ielā Ne 8/10, dz. 1. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 16. jūnija raksts
Ne 12072 (25-VI-25), jāiekasē Ls 10 —
iebraucamās vizas nodokļa un Ls 7,—
uzturas vizas nodokļa. — Paziņot pre-
fektūras 3. nodaļai.

14330. Dāvus, Anna Friča m., 38 g.
veca, čigāniete, agrāk dzlv. Jelgavā,
Svētes ielā Ne 3. — Talsu miertiesneša
1925. g. 11. jūnija raksts Ne 303.
(25-VI-25), apv. uz sod. lik. 138. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

14331. Demme, Jānis Jukuma d.,
dzim. 1896. g. 22. jul., pied. pie Aiz-
putes apr., agrāk dzīv. Tvaika ielā
,,Kure" namā. — Rīgas 13. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 12. jūnija raksts
JNe 544. (25 Vi-25), apv. uz sod. lik.
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

14332. Gercens, Izidors Ludviga d.,
dzim. 1896. g., Livānu pag., Daugavpils
apriņķa — Jelgavas pilsētas iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 9. jūnija raksts
Ne .3047. (20-VI-25), apv. uz sod. lik.
262 p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14333. Griķis, Fricis Pētera d.,
27 g. v., Talsu apr., Kandavas pagasta.
— Latgales apgabaltiesas Ludzas apr.
3 iec. miertiesneša 1925. g 8. jūnija
raksts Ne 1478. (25-VJ-25), apv. uz
akc. sod. lik. 45. p. — Paziņot dzīves
vietu.

14334. Grinieldt, Marija Otto m.,
42 g. v., pied. pie Kandavas pag., Talsu
apr., agrāk dziv. Vasaras ielā Ne 11,
dz. 1. — Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša
1925. gada 5. jūnija raksts Ne 338
(20-VI-25), apv. uz sod. lik. 315. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

14335. Greffs, Mairas Izraēla d, dzim.
1884. g. 10. janvārī, pied. pie Neretas
pag., pēdējā dzīves vieta Rīgā, Akmeņu
iela Ne 13, Latvijas pase ,Ns 872, izdota
no Neretas pagasta valdes 1920. gadā,
ebrejs, tirgotājs. — Kriminālās pārvaldes
Jelgavas nodaļas priekšnieka 1925. gada
12. jūnija raksts Ne 906 janv. 1924. g.
(20 VI-25), apv. vekseļu viltošanā. —
Paziņot dzīves vietu.

14336. Gelbergs, Jānis, 12 g. v.,
blondiem matiem un zilām acīm, ģērbies
pelēkā žaketē, zilās biksēs, kailām kā-
iām un galvu. — Rīgas policijas 8. iec.
priekšnieka 1925. g. 14 jūnija telefono-
grama Ne 136 (V6-V125), nozudis. —
Paziņot meklētājam.

14337. Gordiņš, Mendels Leizera d,,
dzim. 1892. g., pied. pie Daugavpils pil-
sētas, agrāk dzīv. turpat, Kijevas ielā
Ne 82. — Daugavpils kāja apriņķa
priekšnieka 1925. g. 13. jūnija raksts
Ne 18735 (25-V1-25), dēļ karaklausības
attiecības noskaidrošanas. — Paziņot
dzīves vietu.

14338. Hvolovičs, Miķelis Jāņa d.,
28 g. v., piederības vieta nav zināma,
agrāk dzīvojis Rīgā, Vilandes ielā Ne 3,
dz. 11. — Rīgas 4. iec. miertiesneša
1925. g. 5. jūnija raksts Ne 687

(19-VI-25), apvainots uz sod. tik. 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

14339. Hospovskis, Alfrēds Fridricha
dēls, 32 g. v., pied. pie Rīgas, agrāk
dzīvojis Avotu ielā Ne 8, dz. 4. — Rīgas
4 iec. miertiesneša 1925. g. 5. jūnija
raksts Ne 684_ (19-VI-25), apvainots uz
sod. lik. par žūpības apkar. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

14340. Hammersick, Marta Pētera m.,
44 g. veca, Austrijas pavalstniece, agrāk
dzīvojusi Rīgā, Čiekurkalna, 7. šķērs-
līnijā Ne 4, dz. 4. — Rīgas 4. iecirkņa

miertiesneša 1925. g. 9. jūnija raksts
Ne 574 (26-VI-25), apvainota uz sodu
lik. 138. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14341. Janson, dzimusi Ģertner, Ma-
rija-OIga Teodora m, 43 g. veca, pie-
derīga pie Rīgas, dzīvojusi Rīgā, Marijas

ielā Ne 4, dz. 8. — Rīgas apgabaltiesas
1. kriminalnodaļas 195. g. 13. jūnija
raksts Ni 16188 ('5-VI-25), apvainota uz
sodu lik. 552. p. 3. d. p. — Nolikt zem
policijas uzraudzības un ziņot meklētājam.

14342. Jakobsons, Kārlis Alberta d.,
dzimis 1902. g. 12. septembrī, piederīgs
pie Rīgas pilsētas. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļas raksts no 1925. g.
(25-VI-25) apvainots uz vekseļa vilto-
šanas aizdomu pamata. — Ziņot me-
klētājam.

14343. Jurovs, Pēteris Staņislava d„
dzim. 1905. g., pied. pie Rēzeknes apr.,
Birzgalu pag., agrāk dzīv. Hospitāļu
ielā Ne 18. — Rīgas 13. iec. miertiesu.
1925. g 10. jūnija raksts Ne 533
(25-VI-25), apv. uz sod. lik. 51. p
289. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14344. Kalniņš, Jānis Jāņa d., 24 g
vecs, Latvijas pav., agrāk dzīv. uz kuģa
nlmanta". — Rīgas prefektūras 3. nod.
1925. g. 15. jūnija raksts Ne 11845/24.
(25-VI-25), sod. no prefekta ar Ls 50,—
vai 10 dienām aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

14345. Krasnovski, Pauline Kārļa m.,
51 g. v, pied. pie Rīgas apr., Ikšķiles,
agrāk dzīv. Dreiliņu pag, Rīgas apr,
Juglas muižā. — kigas 4. iec. miertiesu
3925. g. 9. jūnija raksts Ne 607
(25-VI-25), apv. uz sod. lik. 138. p. un
129. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14346 Krāvels, Geronims Prakselas
d., 19 gadus vecs, polis, piederīgs pie
Michalovas pag, Ludzas apr. — Rīgas
4. iec. nr'ertiesn. 1925. g. 9. jūnija raksts
Ne 762 (25-VI-25), apvainots uz sod. lik.
274 p. 1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

14347. Kalniņš, Jēkabs Jēkaba d.,
55 gadus vecs, Latvijas pav., piederīgs
pie Limbažu pag., no kurienes viņam
izdota Latvijas pase. — Rīgas prefek-
tūras 3. nodaļas 1925. g. 28 maija raksts
Ne 1446/25 (25-VI-25), sodīts no pre-
fekta ar Ls 10,—. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

14348. Krisans, Antons Martas d.,

dzim. 1904. g., piederīgs pie Lielvārdes
pag., dzīves vietu uzdevis Lielvārdes
pag., Žagru mājās. — Rīgas kara apr.
prka 1925 g. 16. jūnija raksts Ne 40878
(19-VI 25), apvainots dezertēšanā 1925. g.
martā no 9. Rēzeknes kājnieku pulka. —
Arestēt uu ziņot meklētājam.

14349. Korunovs, Pēteris Teodorā d,
S9 g. v., bij. Krievijas pav, agrāk dzī-
vojis Rīgā, Kalna ielā Ne 21, dz. 5. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
12. jūnija raksts Ne 44/23 (20-VI-25),
sod. no Rīgas prefekta ar Ls 20 vai
7 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3, nodaļai.

14250. Kuzmins, Aleksindrs Ale-
ksandra d., 20 g. v., Knevijas pav. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
15.. jūnija raksts Ne 3474/25 (25-VI-25),

piedzenams Ls 22 vizas nodoklis. —Pa-
ziņot pref. 3. nodaļai.

14351. Kotke, Juliuss Benjamiņa d.,
44 g. v., pied. pie Rīgas. — Rīgas 6. iec.
miertiesneša 1925. g. 11. jūnija raksts
Ne 89 (25-VI-25), apv. uz sod. I ;k. 581. p.
1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

14352. Krūmiņš, Antons Pētera dēls,
dzim. 1900. g. 14. dec, pied. pie Burt-
nieku pag., Valmieras apr, agrāk dzī-
vojis Rīgā, Ziemeļu ielā Ne 15, dz. 15.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļa
(25-VI-25), apv. zādzībā. — Apcietināt.

14353. Korunovs, Pēteris Teodora d,
28 gadus vecs, Krievijas pav. — Rīgas
apgabaltiesas 1. kriminalnodaļas 1925. g.
13. jūnija raksts Ne 16184 (25-VI-25),
apvainots uz sod. lik. 586. p. p. — Ap-
cietināt.

14354. Kurais, Bernhards Ferdinanda
d., 40 gadus vecs, bij. Krievijas pav.,
agrāk dzīvojis Rīgā, Hospitāļu ielā Ne 18,
pilsētas nakts patversmē. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 16. jūnija
raksts Ne 4564 (26-VI-25), saskaņā ar

1925. g. 22. maija lēmumu Ne 1801, so-
dīts ar Ls 34,— vizas nodokli. — Pa-
ziņot prefektūras 3. nodaļai.

14355. KrauČis, Kārlis Andreja d.,
40 gadus vecs, čigāns, piederīgs pie
Kuldīgas pilsētas, pēdējā dzīves vieta
Valgas pag., Rumbes ciemā. — Kandavas
iec. miertiesneša 1925. g. 11. jūnija
raksts Ne 188 (25-VI-25), apvainots uz
sod. lik. 138. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

14356. Klāvs, Kārlis Jaga d, dzim.
1887. g. 10. aug., pied pie Jelgavas
pilsētas, agrāk dzīv. Daugavpilī, Augš-
Lēģeru ielā Ne 13. — Daugavpils kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 13. jūnija
raksts Ne 18735. (25-VI-25), dēļ kara-
klausības attiecības noskaidrošanas. —
Paziņot dzīves vietu.

14357. Karņilovs, Arsenijs Filariona
dēls, dzim. 1888. g. 14. febr, pied, pie
Daugavpils pilsētas, pēdējā dzīves vieta
Daugavpils apr., Višķu pag., Bolo.o
folv.'— Daugavpils kara apriņķa priekš-
nieka 1925. g._ 13. jun. raksts Ne 18735.
(25-VI-25), dēļ karaklausības attiecības
noskaidrošanas. — Paziņot dzīves vietu.

14358. Lacdmans, Morduchs Gersona
dēls, dzim. 1897. g. 17. janv., pied. pie
Jēkabmiesta. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļa. (25 VI-25), apv. krāp-
šanā. — Apcietināt.

14359. Livčans, Osips Ludviga dēls,
dzim. 1898 g. 9. februārī, Daugavpils
apr., Izobelas pag., katoļticīgs, 1923. g.
esot aizbraucis uz Liepājas apr. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļa (25-VI-25),
nozudis. — Paziņot dzīves vietu.

14360. Lācis, Augusts Gustava dēls,
dzim. 1904 g 31. maijā, pied. pie Rīgas
apr., Dreiliņu pag., dzīvojis Liepājā,
Nikolaju ielā Ne 30, dz. 8. Lācis atsva-
bināts no apcietinājuma pret drošības
naudu un tagad izvairās no apcietinā-
juma. Pazīmes: bionds, zilas acis, de-
guns iegarens, lūpas mazas, zobipriekšā
visi, bez bārdas, ausis normālas, vidējā
auguma, redzēts Rīgā, 1925. g. 5. jūnijā
melnā uzvalkā, zaļganā krievu parauga
cepurē. — Politiskās pārvaldes 1925. g.
10. jūnija raksts Ne 197070 (20-VI-25),

apv. par piederību pie slepenas komun.
organizācijas. — Arestēt un nosūtīt meklē-
tāja rīcība.

14361. Lipiņš, Mārtiņš Vikentija d,
65 g. vecs, piederīgs pie Daugavpils
apriņķa Malinovas pagasta, agrāk dzī-
vojis turpat. — Daugavpils apriņķa
priekšnieka 1925. g. 15. jūnija raksts
zem Ne 2131/III (25-VI-25), ar lēmumu
Ne 1194/111/366, no 1925. g. 23. maita
sodīts administratīvā kāitā par parādī-
šanos dzērumā ar Ls 30.— vai 10 dienām
aresta. — Izpildīt lēmumu un ziņot
meklētājam.

14362. Mucenieks, Arturs Andreja d.,
dzimis 1896. g. 7. maijā, piederīgs pie
Rīgas apriņķa, Salas pagasta. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļa (19-VI-25),.
apvainots par krāpšanu. — Apcietināt

14363. Manrau's, Kārlis Vilhelma (vai
Otto) d., dzimis 1905. g. 8. septembri,
Latvijas pavalstnieks, elektrotechniķis,
1924. g. dzīvojis Jelgavā. — Jelgavas
pilsētas izmeklēšanas tiesneša 1925. g.
11. jūnija raksts Ne 1078 (19-VI-25),
apvainots uz sodu lik. 464. p. 2. d. p. —
Paziņot dzīves vietu.

14364. Muzikant, Emilija Jāņa m.,
agrāk dzīv. Strēlnieku ielā Ns 15, dz. 21
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas 13. iecirkņa
rtiertiesneša 1925. g. lu. juuija raksts
Ne 523 (25-VI-25), apv. uz akc. sodu lik.
1200. p. — Paziņot dzīves vietu.

14365. Muižarājs, Jānis Ernesta d.,
30 g. v., Latvijas pav., pied. pie Kaz-
dangas pag., latvietis, luterticīgs, precē-
jies, jūrnieks, š. g. aprilī dzīvojis Rīgā,
Jaunavu ielā Ne 10, dz. 3. — Rīgas
7. iec. miertiesneša 1925. g. 15. jūnija
raksts Ne 1186 (25-VI 25), apv. uz sodu
lik, 280. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

Ministru kabineta sēde š. g. 9. jūlijā.
Rīkojums kuģniecības sabiedrībām.
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14366. Mauriņš, Gustavs-Arvids Al-
vines d., dzim. 1897. g. 23. novembrī,
pied. pe Dund-igas pag, Ventspils apr.,
latvietis, luterticīgs, karaklausības aplie-
cība izdota no Ventspils kara apriņķa
priekšnieka 1924. g. 31. oktobrī Ne 11860,
pec kuras redzams, ka pēdējā dzHes
vieta bijusi Dundagas pag., slaika au-
guma, ģīmis skūts ģērbies rupjā paš-
austā kreklā, melnā frenci un biksēs,
šņorzābaki. — Zilupes iecirkņa colicijas
priekšnieka 1925. g. 13. maija telefono-
grama (25-VI-25), apv. izbēgšanā no vil-
ciena pie nogādāšanas kā arestētais uz
politisko pārvaldi. — Apcietināt un no-
gādāt Ludzas apriņķa priekšnieka rīcībā.

14367. Nesenbergs Arnolds Krišjāņa
d., dzim. 1904. g., piederīgs pie Jelgavas
apr., Vircavas pag. — Rigas kara apr.
pr-ka 1925. g 10. jūnija raksts Ne 40
(19-VI-25), apvainots par dezertēšanu
1925. g. 13. februārī no 1. Liepājas kāju.

pulka. — Arestēt un nogādāt meklētāja
rīcībā.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Saistoši noteikumi
par nedējas un gada tirgiem

Kandavas pilsētā.
Pieņemti domes sēdē 1925. g. 13. jū-
nijā un apstiprināti no Iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamenta ar rakstu

N° 105011 no 1925. g. 4 jūlija.

1. Kandavas pilsētas nedēļas tirgu
notur uz pastāvošā tirgus laukuma katra
trešdienu. Tirgus dienas, kuras iekrīt
svinamās dienās, notur agrāki vai vē-
lāki, saskaņā ar pilsētas valdes iepriek-
šēju paziņojumu.

2. Kandavas pilsētā gada tirgus no-
tura: pirmdienā pēc 15. februāra, pirm-
dienā pēc Jurģu dienas, 29. jūnijā, pirm-
dienā pēc Jēkaba dienas, 9. septembri,
12. oktobrī _ un pirmdienā pēc Mārtiņa
dienas pilsētas valdes noteiktā vietā.

Piezīme. Ja tirgus iekrīt sestdienā,
svētdienā vai kādā svētku dienā, tad tiek
noturēts pirmdienā pēc tam.

3. Kārtību tirgos uztur: policijas kār-
tībnieki, no domes ievēlētais tirgus
uzraugs un tirgus nodokļa saņēmēj'.
Visiem Jirgus apmeklētājiem jāpadodas
tirgus kārtībnieku aizrādījumiem un no-
sacījumiem.

4. Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas
no kārtībniekiem norādītās vietās, pie
kam zirgi novietojami ar galvām preti
un pret košanu nodrošināmi ar uz-
purņiem vai galvā uzmauktām kulēm.
Aizliegts atstāt tirgus laukumā uzbrauktos
zirgus tez uzraudzības.

5. Uzbraukt uz tirgus laukuma, bez
tirgošanās vajadzībām, vienīgi atpūtināt
un paēdināt zirgus, aizliegts

6. Sīktirgotājiem ar galdiņiem un
citam tirgotavām uz gada tirgus laukuma
jāstāv norādītā vietā un kārtībā. Tirgo-
šanos vietu iepriekš var aizņemt tikai ar
tirgus uzrauga norādījumu un piekrišanu.

7. Atļauts pa tirgu nēsāt apkārt un
izpārdof vienīgi augļus, saknes, olas,
sēnes, pienu, piena produktus un miltu
cepumus. Pārējās preces minētā kārtībā
piedāvāt un pārdot uz ciešāko aizliegts.

8. Tirgoties uz nedēļas tirgus laukuma
kioskos, tirgus būdās, uz galdiņiem,
kastēm im t. t. var vienīgi ar pilsētas
valdes atļauju un samaksājot pilsētas
valdei par mēnesi uz priekšu noteikto
tirgus nodokli. Tirgošanās vietu ierāda
pilsētas valdes pilnvarotās personas. Uz
galdiņiem atļauts pārdot vienīgi preces,
kas apzīmētas līgumā starp pilsētas valdi
un galdiņa vietas turētājiem.

9
^

Katram 8. p. minētam tirgotājam
jābūt izkārtnei ar viņa vārdu un tirgus
vietas numuru pēc pilsētas valdes reģistrā-
cijas. Savas tiesības atdot citai personai,
bez pilsētas valdes ziņas, nav atļauts.

10. Tirgošanās uz ceļiem, ielām, sētās
un iebraucamās vietās ir aizliegta.

11. No tirdziniekiem un pilsētas teri-
torijā pārdošanai ievestiem lopiem, kā
zirgiem, govīm, aitām, cūkām un t. t.
ņem nodokli pilsētai par labu, kuru noteic
dome. Tirgus nodokli iekasē tirgus no-
dokļa saņēmēji, tirgus uzraugs, vai
rentnieks.

12. Tirgus nodoklis ņemams no per-
sonām, kuras tirgojas ari citās dienās
uz nedēļas tirgus laukuma. Ari citās

dienās ir aizliegts tirgoties uz ceļiem,
ielām un iebraucamās vietas.

13. Pilnīgi noliegts visiem uzpircē-
jiem-atkalpārdēvējiem pirkt sviestu, mil-
tus, miltu izstrādājumus, gaļu, gaļas
produktus, kartupeļus, zirņus, saknes,
taukus, putraimus, piena produktus,
augļus, putnus un olas uz ielām, ceļiem,
sētās un pilsētas iebraucamās vietas vis-
pārīgi un tirgus dienās līdz pulksten 11.

Vainīgie, par šī punkta noteikuma ne-
ievērošana sodāmi administratīvā kārtā
saskaņā ar valdības rīkojumiem par spe-
kulācijas apkarošanu.

14. Tirgošanās ar dzīviem un nokau-
tiem mājlopiem, gaļu un gaļas produk-
tiem atļauta saskaņā ar saistošiem notei-
kumiem, pieņemtiem domes sēdē l25. g.
28. martā un publicētiem «Valdības
Vēstnesi" 134. numurā.

15. DziVļis mājputnus atjauts pār-
došanai aizvest uz tirgus būros yai
kurvjos, ievērojot pie tam, lai tie nebūtu
pārpildīt'. Būriem resp. kurvjiem jābūt
tādā apmērā, ka putni viņos var stāvēt
kājās. Dzīvas zivis atļauts pārdot no
traukiem ar tīru ūdeni.

16. Visāda veida zivis un vezus
atļauts pārdot uz tirgus no pilsētas
valdes norādītās vietās, saskaņā ar li-
kumu un attiecīgu valdības rīkojumu
par zveias iekārtu Latvijā.

17. Žāvētas un sālītas jūras zivis
(svaigas) atļauts pārvadāt un pārdot
iepakotā veidā no kastēm vai toveriem.
Nesālītas svaigas upju un ezeru zivis
atļauts pārdot ari no kurvjiem un citiem
traukiem. Traukiem un kurvjiem jābūt
tīriem, pārklātiem ar tīru audeklu, pie
kam zivis pārdodot vasaras laikā, drīkst
atsegt tikai to trauka daļu, no kuras
zivis tiek ņemtas pārdošanai.

18. Uz visstingrāko aizliegts pārdot
zivis un vēžus bojātā veidā.

19. Bojātas zivis un vēžus uz poli-
cijas, med cinas un sanitārās pārraudzības
pārstāvju pieprasījumu, bez atlīdzības
iznīciua, aplejot ar petroleju un aprokot
uz pārdevēja rēķina.

20. Par bojātu zivju un vēžu iznīci-
nāšanu sastādams attiecīgs protokols, kurs
parakstāms no policijas, medicinas un
sanitārās pārraudzības un pilsētas paš-
valdības pārstāvjiem, bet pārdevējs sau-
cams pie likumīgas atbildības.

21. Piena, krējuma un citu piena
produktu pārdošana atļauta uz nedēļas
tirgus vienīgi piena ražotājiem. Tirgotā-
jiem-atkalpārdevējiem piena un piena
produktu pārdošana atļauta uz galdiņiem,
uz kuriem bez tam pārdot vienīgi vēl
olas, maizi, medu, miltu cepumus, kon-
zervus neattaisītās bundžās un promne-
šanai aiztaisītās pudelēs augļu un minerāl-
ūdeņus.

22. Piena un krējuma uzglabāšanai,
kā ari pārdošanai atvēlēts lietot tikai tī-
rus ar alvu vai emalju pārvilktus metāla,
ka ari nebojātu glazūru pārvilktus māla
un porcelāna traukus. Traukiem jābūt
slēgtiem ar vāku, kuru ciešākai noslēg-
šanai var lietot sevišķi tīrus audeklu ga-
balus, vai pergamenta papiri, bet nekādā
ziņā lupatas, gumijas riņķus vai citus
priekšmetus.

23 Traukiemkuri tiek lietoti piena
un krējuma izmērīšanai, ietaisāma tāda
osa, ka pie iesmelšanas traukā atrodošos
pienu un krējumu neaizkar ar roku. Ari
šiem traukiem piemērojamas p. 22.z,
stādītās prasības.

24. Pircējiem cieši aizliegts nogaršot
pienu un krējumu no traukiem. Tāpat
aizliegts ar pirkstiem taustīt un pārbau.
dīt piena produktus. Pēdējo nogaršo,
šana atļauta ar karoti, nazi un lāpstiņu
kuri pēc katrreizejas lietošanas pāidevgl
jam rūpīgi jānoslauka.

25. Pienam, krējumam, sviestam, sie.
ram un citiem piena_ produktiem jābot
tīriem un bez jebkādiem piemaisīju.
miem un tie nedrīkst but viltoti. Piia.
pienam jāsatur ne mazāk par 3—2,8°/0
tauku vielu, salda krējuma tauku vielu
saturs- nediīkst but zem 10% tauku
vielu un skāba krējuma zem 20%
piena tauku. Uz piena traukiem jābūt
skaidri salasāmiem uzrakstiem, kāds
piens, pilnpiens vai vājpiens viņos ātro-
dā-s, pie kam trauki nostādami tā, ka pir-
cējs uzrakstu var iedzel. Sviestam , un
sieram jābūt ietītam tīrā balta papiri un
iepakotam tīrās kastes, traukos vai
kurvjos. Tāpat visām pārdodamām pre-
cēm un produktiem vajaga būt neboja.
tiem, tīriem un bez jebkādiem piemaisi-
jumiem ar krāsu un garšas vielām. Pro-
duktu un preču pārdevējiem bez iebil-
dumiem jāatvēl policijas, medicinas un
sanitārās uzraudzības pārstāvjiem pār-
baudīt pārdodamo preču un produkta
labumu ar paraugu noņemšanu priekš
analīzes.

26. Uzbraucēju ratie_mno kuriem
tiek pārdotas preces, ļabūt tīriem un
viņos novietotām precēm atdalītām no
tiešas pieskaršanās pie ratu sienām.

27. Dārza augļu, sakņaugu pārdoša-
nai jānotiek no ratos novietotām kastēm,
traukiem vai kurvjiem ; labībai un viņas
produktiem no maisiem un kastēm, ska-
toties pēc mēra, svara vai . skatoties pēc
preces — ari par gabalam.

28. Mēriem un svariem jābūt apzī-
mogotiem.

29. Aizliegts uz nedēļas tirgus lau-
kuma izmētāt un atstāt dažādus preču
atkritumus un iepakojumus, kā salmus,
pelavas, papīrus u. c, kas apgrūtina
laukuma uzturēšanu pienācīgā kārtība,

30. Aizliegts drūzmēties pie pārdevēja
ratiem vai galdiņiem, lai pārējiem pir-
cējiem būtu iespēja piekļūt pie tiem.

31. Aizliegts uz nedēļas tirgus sarīko!
dažādus priekšnesumus, spēlēt uz mūzi-
kas instrumentiem, trokšņot vai citādā
kārtā traucēt tirdzniecību un satiksmi
Gada tirgus dienās atļauts sarīkot dažā-
dus priekšnesumus un spēlēt uz mūzikas
instrumentiem, bet sarīkojamie priekš-
nesumi nedrīkst traucēt un apgrūtina!
satiksmi.

32. Ne vēlāk kā stundu pēc nedēļas
tirgus slēgšanas, t. i. līdz ?, pulksten K
visiem galdiņu turētājiem jāatbrīvo oc
viņu ieņemtās vietas no ratiem, galdi-
ņiem un līdzpaņemtiem citiem tirdznie-
cības piederumiem. Par tirgus laukuma
atstātiem tirdzniecības piederumiem .pil

Vēl par starptautisko vecmāšu
kongresu Prāgā.

Kongress pieņēma sekosas, no Beļģijas
pārstāvja, Ģentes profesora Dr. D a e 1a
nolasītas tēzes:

1. Labi organizēta dzemdēšanas pa-
līdzība ar izglītotām vecmātēm ir nepie-
ciešami vajadzīga kā no medicīniskā, tā
ari no sabiedriskā un audzināšanas
viedokļa.

2. Tādēļ vecmātēm ir uzliekams par
pienākumu: padomu došana un kopšana

, grūtniecības laikā, palīdzības sniegšana
normālās dzemdībās, nedēļnieču un zī-
daiņu apkopšana, un viss cits, kas sakarā
ar grūtniecību.

3. Vecmātei ir nepieciešama uz
zinātni pamatota skolas izglītība. Viņai
nav jāpārzin dažādo slimību speciālā
ārstēšana, tomēr viņai jāzin tāpat kā
žēlsirdīgām māsām vispārīgo zinību pa-
matu ārstēšanas veidi un jābūt sabie-
dīiski skolotai.

4 Zināmos gadījumos vecmātei ir
pašai pastāvīgi jārīkojas, jo viņai ir
lielāka atbildība nekā kopējai. Mātes
un jaunpiedzimušo interešu, kā ari sa-
biedriskā veselības stāvokļa labā ir ne-
pieciešami, lai vecmātes stāvokli nodro-
šinātu pēc sekošām prasībām:

a) Vecmātei vajadzētu nodrošināt
iespēju nodoties tikai savam arod-
darbam.

b) Vecmātei būtu jānodrošina eksisten-
ces minimums, tāpat palīdzības
slimībās un vecumā, jo šāda mini-
muma nodrošināšana ievērojami
paceltu sī aroda nozīmi

c) Mātes apsardzību vajadzētu pilnīgi
uzticēt vecmātei. Pie zīdaiņu kop-
šanas viņai vajadzētu darboties ko-
pīgi ar sabiedriskās veselības kop-
šanas priekšstāvjiem, sevišķi vēlams
tas uz laukiem, lai sabiedriskā ve-
selības kopšana ari tur tiktu pār-
skatīta.

5. Galvenie noteikumi, kurus vaja-
dzētu izvest, ir sekošie:

a) Vecmātēm dodama pamatīga izglī-
tība ari zīdaiņu kopšanā, piegriežot
vērību katras zemes vietējiem ap-
stākļiem.

b) Matēs un dzemdētāju aizsardzībai
nodibināmas sistemātiskas organi-
zācijas. Grūtie saimnieciskie ap-
stākļi prasa no valdībām gādāt par
šo nenormālo kara laikā radušos
apstākļu novēršanu. Ir valstis
(Beļģija), kur minētās organizācijās
darbojas ar labiem panākumiem.

c) Vecmāšu apvienošanu Starptautiskā
vecmāšu savienībā savu aroda jau-
tājumu kopīgai apspriešanai.

Rezolūcija.
No starptautiskā vecmāšu kongresā

nolasītiem un iztirzātiem referātiem ir
minams, ka:

1. Vecmātei ir nepieciešami vajadzīga
medicīniska, sabiedriska un pedagoģiska
izglītība.

2. Vecmātes arodam nevarēs būt ne-
kādas nozīmes, ja tam nebūs zinātniska
pamata.

3. Mums jāprasa no valdībām, lai
vecmāšu izglītībai piegrieztu vajadzīgo
ievērību un lai vecmātes viņu arodam
pamatīgi sagatavotu.

4. Lai. vecmātēm par viņu grūto un
atbildīgo darbu nodrošinātu pienācīgu
materiālo atlīdzību.

5. Starptautiskais vecmāšu kongress
prasa,_ lai valdības izdotu noteikumus,
ka grūtniecības apsardzība, nedēļnieču
un zīdaiņu, kopšana būtu vienīgi vec-
mātēm uzticama.

6. Un beidzot, lai valdības ievērotu
un veicinātu starptautisko vecmāšu kon-
gresu un lai valdības pabalstītu vecmāšu
organizācijas pie delegātu sūtīšanas uz
kongresu.

Latvijas delegātes personīgas
domas par Latvijas vecmāšu
stāvokļa pacelšanu:

1. Būtu nepieciešami vēlams:
1) lai katrā veselības apspriedē tiktu

uzaicināti vecmāšu savienības priekš-
stāvēs;

2) lai sasauktu vecmāšu dienu aroda
jautājumu apspriešanai;

3) lai dibinātu nodaļas province, «*'
aicinot vecmātes uz apvienošanos;

4) lai ierobežotu vecmāšu pārpf'
d u k c i j u , ka vecmāšu skolas flfr
izlaistu ik gadus veselas komp a'
nijas, neskatoties, vai valsti viņas
var atrast nodarbošanos;

5) valdībai pieprasīt vecmāšu likuma
izstrādāšanu.

Lai paceltu Latvijā bērnu veselība'
stāvokli, tad vēlamisekosipapildināju"Latvijas vecmātēm:

1. Latvijas vecmātēm jātop par ./ 1'
dai na aizbildnēm un uzraudzītāja;11
Katra necilvēcīga vai sabiedriski_ nepļj'
laižama apiešanās ar. zīdaini jauzrP
valsts labklājības Valdei.

2. Latvijas vecmātēm būtu jātop P^
ārlaulības mātes morālisku aizstāvi ?
padoma devēju.

3. Latvijas vecmātēm jāved visentf
ģiskākā cīņa pret abortu.

4. Valdībai jādod rīkojums par
Jmācītu vecmāšu saukšanas pie atbildi"'

par nodarbošanos ar dzemdētājām.
5. Ieskaitīt vecmātes valsts ierēdf

un atalgot no valsts. ,
6. Nodrošināt_ vecmātes slimības

vecuma gadījumā.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošo noteikumu pārgrozīšana
par tirgošanos un kārtības uz-
turēšanu nedējas tirgū Tukumā

Saskaņā ar domes lēmumu 1925. g.
15. jūnijā ^ apstiprinātu no iekšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departamenta 1925. g.
30. jūnijā Ne 104928, Tukuma pilsētas
valde paziņo, ka augšminēto saistošo
noteikumu 3. § ar piezīmi pārgrozīti un
14 d!enu laikā pēc publicēšanas „Valdī-
bas Vēstnesī" stājas spēkā sekošā redak-
cijā :

3. Tirgošanos uz nedēļas tirga ai
lauksaimniecības ražojumiem un pārtikas
produktiem atļauta darba dienās laikā
no 1. aprija līdz 1. oktobrim no pulk-
sten 3 rītā līdz pulksten 3 pēc pusdie-
nas, bet laikā no1. oktobra līdz 1. ap-
ril m — no pulktten 5 rītā līdz pulksten
3 pēc pusdienas. Uz galdiņiem tirgo-
šanās atļauta darba dienās laikā no
1. apriļa līdz 1. oktobrim no pulksten 7
rītā līdz pulksten 5 pēc pusdienas, bet
laikā no i. oktobra līdz 1. aprīlim no
pulksten 7 ritā līdz pulksten 3 pēc pus-
dienas.

Svētdienās un svētku dienās tirgošanās
uz nedēļas tirga atļauta vienīgi ar pār-
tikas produktiem no pulksten 5 rītā līdz
pulksten 10 rītā.

Piezīme: Ar augļiem un zivīm at-
ļauta tirgošanās bez tam vēl svēt-
dienās un svētku dienās, laikā no
1. oktobra līdz 1. aprilim no pulk-
sten 1 līdz pulksten 4 pēc pusdie-
nas un laikā no 1. apriļa līdi 1. ok-
tobrim no pulksten 1 līdz pulksten 6
pēc pusdienas.

Pilsētas galva J. Cers.
Sekretārs F. B e r 1 i n s.



sētas valde neatbild un t'e uz īpašnieka
rēķina tiek novetti no laukuma.

Piezīme: Pilsētas valde pēc sa-
viem ieskatiem var piešķirt dažiem
tirgotājiem uz galdiņiem, ar pārtikas
produktiem, tiesību tirgoties ari pēc
šā punktā atzīmētā laika.

33. Tirgošanās laiks nedēļas tirgos no
pulksten 5 līdz 15. Svētdienās no pulk-

sten 7 līdz 11 atļauts pārdot uz tirgus
laukuma pārtikas produktus. Tirgošanās
laiks gada tirgos no pulksten 5 līdz sau-
les rietai.

34. Ziņojumus un sludinājumus tirgos
izdara vie.ņīgj) tirgus uzraugs uz rakstiski
iesniegta ziņojuma, zem paraksta, pilsē-
tas valdei, par kuru pareizību atbild
iesniedzējs.

35. Vainīgos par šo noteikumu pār-
kāpšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

36. Šie saistošie noteikumi nāk spēkā
divu nedēļu laikā pēc viņu izsludināša-
nas „Valdības Vēstnesi".

Kandavā, 1925. g. 13. jūnijā.
Pilsētas galva D. Jaege rmans.
Sekretāra v. p. i. O. Ei manis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. g. 9. jūlijā.
1. Apspriež valsts civildienesta amatu

sarakstu.
2. Atļauj Anglijas pavalstniecei Bertai

Kirkmanei darboties 1925./1926.
mācības gadā valsts Liepājas techni-
kūmā kā angļu valodas skolotājai.

3. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.
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Latvija un citas valstis.
Mūsu ārlietu ministrs Francijā.
P a r i z ē, 9. jūlijā. Latvijas ārlietu

ministrs Meierovics Baltijas
valstu nodaļas vadītāja Muntera pavadībā
trešdienas vakarā stingrā incognito iera-
dās Parizē, kur stacijā viņu apsveica
sūtnis Dr. M. Valters un sūtniecības at-
bildīgie darbinieki. No stacijas ministrs
devās automobilī tieši uz „Grand Hotel",
Rivoli ielā. Šodien pulksten V26 ministri
pieņems audiencē republikas prezidents
D u m ergs.

Mūsu parāds Savienotām valstīm.
Londonā, 9. jūlijā. Reuters tele-

grafē no Vašiņtonas: Latvijas
sūtnis paziņojis a m e r i k a ņ u
valdībai, ka Latvija vēlas
nokārtot savu ap 6 mi, joni
dolāru lielo parādu Savie-
notām valstīm. LTA.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali,3. civi!n.,
saskaņā ar civilprocesa likunna 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 21. jūlijā 1925. g.,
min nodaļas atklātā tiesas_ sēdē nolasīs
1925. g. 20. martā mirušā Valtenberģu
pag, Makša Oto Dāvida d Zadde
testamentu.

Rīgā, 7, jūlijā 1925. g: Ns 3492

Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.
7887 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesa, 3. civilnod.,
saskaņā ar civilp ocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 21. jūlijā 1925 £;
min. nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1925. g 13. aprīlī Bulduris, mi ūsās
atraitnes Bertas Erasta m. S a m 0 i 1 0 v,
dzim. Funke-Bartenverfer, testamentu.

Rīgā, 7. jūlijā 1925. g. 1* 3188
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1s.

7888 " Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. jūlijā 1925. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Vidus iela Nš 11, dz. 10,
R- Erča prasības lieta, pārdos Ericha
Vi'ola kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 360,

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

; Rīgā, 29. jūnijā 1925. g.
7935 Tiesu izpild. Krebs.

Rīgas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 17. jūlijā 1925. g., pt-lks»en
1 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela 23,
J- Kanarsfca lietā '>axdos _ Vulfa
Skoļņika kuslai 0 mantu, sastāvošu no
mēbelēm, un novērtētu par Ls 627

^Istlnst sarakstu, novērtējuma, kā «I
tptkatīt pārdodamo mantu, vaiE» pār
doJanat dienā m vietas.

Rīgā, 29. jūnijā 1925. g.
7932 Tiesu izrt'A Krebs.

Rīgas *pa*ba!tiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

Paziņo, ka 16. jūlijā 1925. g-, pulksten
'] dienā, Rīgā, 1 Maskavas iela Ns 54,

udos 11. ūtrupē Johana Toše

kustamo mantu, sastāvošu no 1 zirga,
2 raspuskām un smagi braucama iejūga
un novērtētu par Ls 1200.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas

Rīgā, 18. jūnijā 1925. g.
7933 Tiesu izpild. K. Krebs.

Ršgas apgabaltiesas) 2, ieoirkf a
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1S_ jūlijā 1925. g., pulksten
12 dienā, Riga, Dzirnavu ielā Nš 8,
pārdos I. un II. ūtrupē Jāņa Liepkslna
kustamo mantu, sastāvošu no miltiem,
mēbelēm, cepjamām pannām, kastēm,
maizes dalāmās mešinas, svariem u. t. t.
an novērtētu par Ls 2288.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar;
ipskatīt pārdodamo mantu, varēi par-
Josanas diena uz vietas.

Rīgā, 20. jūnijā 1925. g.
7934 Tiesu izpild. K. K r e'b s.

Rīgas apgabalties. 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
23. Jūlijā 1925. g., pulksten 10 dienā,
Rīg', Stabu ielā I* 44, p ā r d o s Kārļa
Skribis kustamo mantu, sastāvošu ne
mēbelēm un novērtētu par Ls 1618,83.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā an
ļpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas diena uz vietas.

Rīgā, 7. jūlijā 1925. g.
7883 Tiesu izpild. Orinields.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka ssskaņā ar tiesas spriedumu,
22. jūlijā la'Zā. » pulksten, 11 diena
Rīgā, Ģertrūdes iela Ns 58, pārdos
E. Seveloviča kustamo mantu, sristavošu
no zirgiem un raspuskām un novērtētu
par Ls 820.

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

Rīgā, 7. jūlijā 1925. g.
7882 Tiesu izpild Orinields.

3igss apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

p ļrfBO, ka 23. jūlijā 1925. g., pulksten
9 dienā, Rīsa, Brīvības i_ela Ns 112,
pārdos otros torgos Jāņa Jansona
kusterao mantu, sastāvošu no zaļam

ziepēm un tualetu ziepēm un novērtētu
par Ls_680.—

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

Rīgā, 29. jūnijā 1925. g.
7936 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 5 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. jūlijā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā Ns 70, pār-
dos otros torgo; Ludviga Karnevāla
kustamo mantu, sastāvošu no tapetēm,
I mucas pernicas, 1 mucas cinkbalta,
1 mucas svinabalta un 2 mucām okera
un novērtētu par Ls 2240.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
lošanas dienā nz vietas.

Rīgā, 8. jūlijā 1925. g.
7937 Ti<»su izpild. E. Smeils

Rigas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo ka 21. jūlijā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, 1. Lāču iela Nš 17, pārdos
Kārļa Lāča kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un te elona aparāta un
novērtētu par Ls 281.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ar)
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
lokanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6 jūlijā 1925. g.
7933 Tiesu izpildītājs E. Smeils.

Jelgavas apgabaltiesas, Jelgavas
apriņķa tiesu Izpildītājs,

8 jūlijā 1925. g., no pulksten 10 rītā,
Vilces pag, Vilces ūdens dzirnavas

Min laiiHiii
Vernera Ekmaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no zi giem, govīm, cūkām,
vilnas kāršamām mašīnām un vatt-
mašinām, novērtētu par Ls 3000.—
7939 Tiesu izpild. J. Vīksna.

Rīga.
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgam slimībām Rīgā,

koreģistrējusi no 1925. g. 1. līdz j. jūlijam
Rigas pilsētas statistiskā vaidēt pēc ārstu
paziņojumiem:

L. :

ģ IB B

Slimības no saukums. = = £ »
8?2*eo g,

Tvphus abdora ....Vēdera tiia . . 5
Typhus esaisth. ....Izsitumu tils . —
Febris recurreaa . ;'. . Atgulās drudzis —
Fcbris interni . . . . Purva drudzis . 1
Variola et vaiiolois . . Bakas .... —
Morbitli .......Masalas ... 17
Scarlatins Šarlaks ... 18
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 2
Diphtheiitis Diiterits ... 5
InfiueucacumPneumonia influenca ... —
Chcleta asiatica .... Āzijas koliera . —
Dvsenterts ... . . Asins sērga . . 1
Parotitis epideraka . . Ģīmja satūkams

(Mums) . . 1
Ervsipelas ......Roze . ... —
Lepra ........Spitālība ... 1
Patatvphus
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica ..... —
Meningiiis cercbiospinalis epidcmlca . . —
Trachoma
Anthraz .............. —
Ljssn —

Rīgas darba tirgus.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

paziņojuma, Rīgas darba apgāde š. g.
jūnija mēnesī apmeklēta sekosi:

>w ££ 103 j*vj
QJ OJ O. QJ &

ir- > - ļs Siiu
> -Si * vS00 —'

Darba meklētāji . 842 807 1649 2409
Brīvas vietas . . 177 335 512 662
No tām ārpilsētās. 60 134 194 177
Aizņemtas vietas . 157 165 322 507

Vīriešu nodaļā pieteicās 349 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā — 379 ne-
mācītas strādnieces. Dienas alga nemācī-
tam strādniekam iztaisa caurmērā Ls 3,27,
nemācītai strādniecei —Ls 2,12.

Latvjas, Estijas un Lietavas Sar-
kanā krusta žēlsirdīgo māsu

konference.
Konferenci atklāj šodien, 10. jūlijā,

Marta Celmiņa kundze, Latvijas
Sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu savienī-
bas priekšsēdētāja. — Referāti: Vese-
lības kopšana. Veselības kopšana
Latvijā. Referents Latvijas universitātes
docents Dr. Barons. Tautas veselības
kopšana Estijā. Referente Hilda Ham-
burgera kundze. — Pulksten 5 pēc pus-
dienas. Konferences dalībnieku apmeklē-
jums Brāļu kapos un vaiņaga nolikšana. —
Pulksten 6 līdz 8 pēc pusdienas. Latvijas
Sarkanā krusta Rigas slimnīcas, Ērgļu
ielā Ne 3, un mākslīgu locekļu darbnīcas,
Ģertrūdes ielā Ne 5-a, apmeklēšana. —
Pulksten 9 vakarā. Koncerts un tējas
vakars konferences dalībniekiem Latvijas
Sarkanā krusta telpās, Skolas ielā Ne 1.

Sestdien, 11. jūlijā, pulksten V^ rītā.
Ekskursija uz valsts zīdaiņu patversmi,
Rīgā, Kapseļu ie'ā 31, un uz Rīgas pil-
sētas bērnu patversmi, Kuldīgas ielā Ne37.

Pulksten 10 rītā— konferences refe-

rātu turpinājums : Māsu izglītība.
Žēlsirdīgo māsu izglītība Estijā. Ref.
Estijas Sarkanā krusta valdes loceklis
M. O. Ambergs. Māsu skolas Latvijā.
Ref. Justine Kuške jkdze, Latvijas Sar-
kanā krusta žēlsirdīgo māsu savienības
sekretāre. Žēlsirdīgo māsu papildu iz-
glītība. Ref. Anna Dinsberg-Ciris kdze,
Latvijas Sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu
savienības māsa.

Māsu darbība. Māsas darbs un
darba apstākļi. Referenti Elza Grivana
jaunkundze, Latvijas Sarkanā krusta žēl-
sirdīgo māsu savienības vicepriekšsēdē-
tāja. Darbs tautas veselības kopšanas
laukā un līdzdarbība sabiedrisko organi-
zāciju dzīvē. Referente Serafima Drei-
kanta kundze, Latvijas Sarkanā krusta
žēlsirdīgo māsu savienības valdes locekle
un māsa-instrukirise. „Māte un bērns"
darbība. Referente Milda Karina jaun-
kundze, veselības punkta pārzine.

Pulksten 4 pēc pusdienas ekskutsija U2
Latvijas Sarkanā krusta žēlsirdīgo māsu
savienības atpūtas vietu un Sarkanā
krusta sanatoriju kaulu tuberkulozes
slimiem Krimuldā.

Svētdien, 12. jūlijā, pulksten 10 rītā,
Konferences referātu turpinājums: Žēl-
sirdīgo māsu stāvoklis un
viņu organizācijas. Māsu stā-
voklis Latvijā un Sarkanā krusta žēlsir-
dīgo māsu savienība. Referente Marta

Celmiņa kundze, Latvijas Sarkanā krusta
žēlsirdīgo māsu savienības priekšsēdētāja.

Referātus nolasīs ari Lietavas delegāti
un Sarkanā krusta biedrību ligas žēlsir-
dīgo māsu departamenta direktrise Miss
Catharina Olmstedt.

Pulksten 4 pēc pusdienas ekskursija
uz Latvijas Sarkanā krusta sanatoriju
bērniem Asaros, Rīgas jūrmalā.

Pa konferences laiku konferences da-
lībniekiem pieejama Latvijas bērnu pa-
līdzības savienības ceļojošā „Mātes un
bērna aizsardzības izstāde", Sarkanā
krusta apakšējā stāva telpās.

Pirmdien, 13. jūlijā,pulksten* 2IO rītā —
ekskursija uz Latvijas Sarkanā krusta
veselības punktu un slimnicu Jelgavā.

KURSI.
Rīgas birtā, 1925. gada 10. jūlijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
l Anglijas mārciņa .... 25,19 — 25,31
100 Francijas iranku ... 24,10 — 24,60
100 Beļģijas iranku .... 23,65 — 24,15
100 Šveices Iranku .... 100,15 — 101,15
100 Itālijas liru .... . 18,85 — 19,20
100 Zviedrijas krona . . . 138.E0 — 139.90
100 Norvēģijas kronu . . . 89,85 — 91.70
100 Dānijas kronu .... 104,80 — 1C6.90
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 206,65 — 208,70
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,20
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00—102.100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40—26.Dārgmetāli:
Zelts 1 kg ....... 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg . .' . . . . 105 — 112

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

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Z a 1 p e t e r s.
Zvērināts biržas maklers V. Rupners,

Literatūra.
Latvju Raksti. Latava I. Krustpils pa-

gasts, Daugavpils apriņķī. Rīgā, Valsts papiru
spiestuves izdevums.

Ekonomists. Ns 12/13. — 1925. Maksā
2 lati.

Redaktora vieta: J. Janovskis-Janēevskis

[ Citu iestāžu sludinājumi, ļ
Bārbeles pagasta valde izsludina par

nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 477, izdotu no Bārbeles pag.
valdes 1920. g. 17. aprīli uz Mildas
Jēkaba m. Milla vardu. €114

Vārmas pagasta valde izsludina par
nedetīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 499, izdotu no šīs pagasta val-
des 1920. g. 30. jūlijā uz Elizabetes
Matisa m. Baltiņ, dzim. Matison vārdu

Liepājas apr. priekšnieka II. iec. pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvi-
jas iekšzemes pasi Ns 9485, izdotu no
Rucavas pagasta valdes 1921. g. 9. nov.
uz Miķeļa Jāņa d. Timbra vārdu. 7056

Volguntes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
Ns 21o, izdotu no šis pagasta valdes
920. g. 3L maijā uz Jšņa Jāņa dēla

Freimaņa vardu 7C46

Višķu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apliec.
Ns 13439/17314/ž. izdotu 1923. g. 31.
janvārī no Daugavpils kāja apr. priekšn.
uz Jāņa Osipa d. Pritana vārdu. 7041

Poļeščinas iecirkņa policijas priekšn.
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 6/3, izd. 1921. g 22. aug.
no Istras pagasta valdes uz Antoniņas
Vladimira m. Greidan vārdu; 2) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 921/ '322, izd. 1921. g
22. februāri no Pbsines pagasta valdes
uz' Marijas Jāņa m. n udarev vārdu.

Bārbeles pagasta valde izsludina pai
nederīgu nozaudēto karaklausības ap'iec
Ms 7616, izdotu no Daugavpils kājnieku
pulka komandiera 1921. g. 4 februāri
uz Alfrēda Andreja d. Pistola vārdu.

Višķu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto atvaļinājuma apliec,
Ns 13633/24658 ž, izdotu no Daugavpils
kara apr. priekšnieka 1923. g. 14.'ir artā
uz Pētera Jāņa d. Kusiņa vārdu. 7C42

Višķu pagasta valde izsludina pai
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apliec.
N» 13439/16371 <ž, izd. no Daugavpils
kara apr. priekšn. 1923. g._ 19. decembri
uz Jāņa Pētera d. Puda vārdu. 7122

Višķu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apliec.
Ns 13^33/24658/ž, izd ro Daugavpils
kāja apr. priekšnieka 19:3._ g 14. marta
uz Pētera Jāņa d. Kusiņa vārdu 7123

Rīgas policijas VII. iec priekšn. izslu-
dina par nederīgu nozaudētu kara-
klausības apliecību Ns 2634, izdotu no
Rīgas pilsētas komandanta 1920. g
31. martā uz Augusta Ozoliņa vārdu,
dzīv. Ģertrūdes ielā &9, dz. 68. 7102

Cēsu apriņķa pr-ka palīgs 1. iecirknī
izsludina par nederīgiem sekošus, pie-
teiktus par nozaudētiem dokumentus :
1) Latvijas pasi M° 7482, izdotu no Cēsu
apr. pr-ka 1. iec. palīga un vec. polic.
kārtībnieka dienesta aplieciba JSIš97/5973,
izdotu no Cēsu apr. pr-ka 1923. g. uz
Pētera-Roberta Dava d.' Kareļa vārdu ;
2) Latvijas pasi Ns 449, izd. no Cēsu
pils. policijas uz Kristīnes Pētera meitas
Širant vārdu; 3) Latvijas pasi Ns 33,

izd. no Stalbes pag valdes uz Arnolda
Voldemāra d. Liepiņa vārdu; 4) Latvijas
pasi Ns 230, izd. no Rozbeķu pagasta
valdes uz Bertas Anša m. Petrovskij v.;
5) Latvijas pasi Jsls 124, izdotu no Liel-
Straupespag. valdes uz Artura Miķeļa d.
Bibera vārdu; 6) Latvijas pasi Ns 521,
izd. no Vietalvas pag. _ valdes uz Jāņa
Pētera d. Priedīt vārdu; 7) Latvijas
pasi N° 190, izd. no Lenču pag. valdes
uz Jāga Mārča d Bērziņa vārdu ; 8) ieroču
atļauja Ns 2270, izd. no Valmieras ap-
riņķa priekšnieka 1923. g. uz Emmas
Luban vārdu. 7191

Liepājas policijas 1. iecirkņa priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību, izdotu 1920. g. no
9. Rēzeknes kājnieku pulka komandiera
uz Jāņa Jūles d. Mucenieka vārdu, dzim.
1885. g. 6949

Ilūkstes apriņķa priekšnieka 1. iecirkņa
paligs izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi Ns 741,
izdotu no Kurcuma pagasta valdes 11 sep-
tembrī 1924. g. uz Magdalēnas Mārtiņa
meitas Zigelis vardu. 6947

Ilūkstes apriņķa priekšnieka I. iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi Ns 2313,
izdotuno Skrudalīrrss pagasta valdes
28. augustā 1924. gadā_ uz Silvestra Tri-
tona dēla Masļakova vardu. 6946

Ilūkstes apriņķa priekšnieka 1. iec.
paligs izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi Ns 155-,
izd. no Demenes pagasta valdes 10. sep-
tembrī 1924. g. uz Solomejas Filipa m.
Vorobjevas vardu. 6945

Ilūkstes apriņķa priekšnieks 1. iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgām, kā no-
zaudētas Latvijas iekšzemes pases, izd.
no Kurcuma pagasta valdes 11. oktobri
1921. g. NŠ959ūzDamicelas Geranima m.
Mazērskas un Ns 940 uz Annas Ādama
me.tas Mazērskas vārdiem. 6944



Rēzeknei pilsētaipkļs iranitt
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) iekšzemes pasi,
izdotu no Bērzgales pag. valdes Ns 77,
1921. g uz Gelenas Pētera m. Tabuno-
vas vārdu ; 2) parādu zīmi, izd. no Rigas
valsts zemes bankas priekš meža ma-
teriālu dabūšanas 15. janvārī 5925. g.
Ns 42113 uz Stepana Efreda m. Rogošov-
Rogova vārdu; 3) kara klausības ap-
liecību, izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
Nš 12056 17. februārī 1923. g. uz Arte-
mija-Aļekseja Jekima d. Rizanova vardu;
4) iekšzemes pasi, izd. no Ventspils apr.
pr-ka 1924. g. 16. jūnijā Ns 11787, un
skolas apliecību, izd. no pedagoģiskas
vidusskolas 11. oktobn 1924. g. Ns 516
uz Annas-Alvinas Kārļa m. Vecman
vārdu ; 5) iekšzemes pasi, izd. no Rozen-
muižas pag. valdes <2. janvārī 1922. g.
Ns 419 uz Aleksandra Jēzupa d. Bula
vārdu; 6) iekšzemes pasi, izd. no Rē-
zeknes apr. pr-ka palīga I iec. 1920. g.
Ns 12207 uz Helēnas Zigmaņa m. Sto-
goršnevas vārdu; 7) iekšzemes pasi,
izd. no Rīgas prefekta 18. okt. 1923. ģ.
Nš 231991, uz Benjamiņa Ābrama d
Basner vārdu; 8) iekšzemes pasi, izd.
no Rēzeknes apr. pr-ka palīga I. iec.
5. sept. 1920. g. Ns 489 uz Vilhelma
Josifa d. Zdanovskij vardu; 9) pagaidu
personas apl., izd no Rēzeknes pils. pol.
pr-ka 30. okt. 1922. g. Ns 1073 un no
poļu konsula izd. pagaidu apl. Ns 429
uz Konstantijas Vikentija m. Aboļevič
vārdu; 10) iekšzemes pasi, izd. no Rē-
zeknes pils. prefekta 1920. g. Ns 4149
uz Osipa Franča d Šišlo vārdu; 11)
iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes prefekta
12. aug. 1920. g. Ns 209 uz Veroninas
Franča m. Braļ vardu; 12) iekšzemes
pasi, izd. no Rēzeknes prefekta 12. martā
1921. gNs 5938 uz Jāņa Michaila Za-
mora vardu; 13) iekšzemes pasi, izd.
no Rēzeknes pils. pol. pr-ka 31. janvārī
1922. g. Nš 6944 uz Brochas Berka m
Šaikind vardu;' 14) iekšzemes pasi, izd.
no Rēzeknes pils. prefekta 18. decembrī
1920. g. Ns 1571 uz Franča Franča d.
Petrovska vardu; 15) iekšzemes pasi,
izd. no Rēzeknes pils. prefekta 2. okt.
1920. g. Ns 2079 uz Eleonoras Jāņa m.
Zabarovskaja vardu ; 16) iekšzemes pasi,
izd no Rēzeknes pils. pol. pr-ka 28. jū-
lijā 1924. g. Nš 9072 uz Simas Leiba m.
Novik vārdu; 17) iekšzemes pasi , izd.
Rēzeknes pils policijas pr-ka 23. aug.
1921. g. Ns 6465 uz Lubas Danieļa m.
Cerņak vārdu; 18) kara klausības apl,
izd. no Rēzeknes kara apr. pr-ka 28. apr.
1923* . g. Ns 5228 uz Sāja Šlema d. Za-
gorjo vārdu; 19) iekšzemes pasi, izd. no
Rēzeknes apr. pr-ka palīga I iec. 10. nov.
19.0. g. Ns 6624, un zirga pase (no
kurienes un kad izdota nav iespējams
noskaidrot) pazīmes sekošas : zirgs 12 g.
v., 2 arš. 3 vērš. augsts, gaišs, bēras
spalvas, krēpes uz kreiso pusi, krēpes
un aste melnas spalvas, zem sedulkas
abās pusēs balta spalva uz Aleksandra
Tadeuša d. Babina vārdu; 20) iekšzemes
pasi, izd. no Rīgas prefekta 10. oktobrī
1921. g. Ns 182»17, kara klausības apl.,
izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka
10. aprilī 1924. g. Nš 2466 un pagaidu
apliecību, izd. no Latvijas universitātes
2. okt. 1923. g. Nš 9912 par ķimijas
fakultātes nobeigšanu uz Zalmana, Avig-
dora d. Hanutina vārdu. 7057

likmi u: aisiiīru kam
Mikli tīsim

1825. gada 21. burtnīca
iznākusi «n dabūjama Valsts tlpogiaiijī
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgritia

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,40
&r piesūtīšanu . , 0,45

Saturs:
117) Likums par starptautisku konvei

ciju netiklu publikāciju izplatīša»
un tirdzniecības apkarošanai ķ
pati konvencija).

118) Likums par Tautu Savienības starp
tautiskās darba organizācijas vis-
pārējās konferences II. sesijā pit
ņemto konvencijas projektu ņ
„bērnu minimālo vecumu, tos pii
ņemot darbos uz jūras* (un pīt
konvencijas projekts).

119) Likums par Tautu Savienības staij
tautiskās darba organizācijas vii
pārējās konferehces II. sesija pil
ņemto konvencijas projektu pi
.bezdarba atlīdzību kuģu bojā if
šanas gadījumā" (un pats konvei
cijas projekts).

120) Likums par'Tautu Savienības starp-
tautiskās darba organizācijas vis
pārējās konferences II. sesijā p*
ņemto konvencijas projektu p»

.vietu apgādāšanu jūrniekiem" (»
pats konvencijas projekts);

Apriņķa ceļu Itien'tn Liepājā
izdos 16. jūlijā 1925. g., pulksten
12 dienā, savā kancleja,

itiffli iankti izsolē
koka tilta pārbūvi pār
Durbes upi pie Dunalkas

muižas.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības

nauda Ls 320.
Tuvākas ziņas kancleja, Jēkaba ielā

Ns 6. 7948
Apriņķa ceļu inženiers Fr. Šalme.

Rigas polic. 8, iec. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 16. jūlijā, pulkst.
10 rītā, Rumpmuižas ielā Nš 60,

Dārdos m\MMi
J. Bērziņam piederošo aprakstīto
zirgu, novērtētu par Ls 200, deļ īres
naudas un tiesu izdevumu dzēšanas;
saskaņā ar Rīgas pilsētas 3. rajona īr s
valdes š g. 22. maija izp. rakstu Ns 2172.

Pārdodamo zirga varēs_ apskatīt mi-
nētā dienā no rīta, norādītā vietā.

7341 Priekšn. v. (paraksts).

Kandavas apvienotai
6-klasīgai pamatskolai

Kandavā, vajadzīgs

skolotus (ja).
Kandidāti (-tes) ar pilnas pamatskolas

skolotāju tiesībām tiek uzaicināti (-tas)
iesniegt Kandavas apvienotās pamat-
skolas padomei savus oiģinal dokumen-
tus par cenzu un ārsta apliecību par
veselības stāvokli vai irras ies peronīgi
sestdien, 18 jūlijā 1925. g., pulksten
2 dienā, pie Kandavas pagasta padomes
Kandavas pagastā, kad notiks skolotāja
vēlēs nas.

Alga — pec valdības noteikumiem.
Neievēlēšanas gadījumā dokumenti

tiks atgriezti.
2 Priekšnieks Strēlnieks.
7965 Darbvedis P. Laukmans.

Kalnciema pajusts,
Jelgavas apriņķī, jaunai 6 kl. pamat-

skolai v a j a d z i g i

l sloloffl Ijai)
(vēlams muzikāli), ar pilnas pamatskolas
tiesībām.

Kandidāti (tes) tiek uzaicināti iera-
sties pie pagasta padomes 24. jūlijā
1925. g_ , pul sten 5 pēc pusdienas uz
velēšanām, vai pieteikties rakstiski līdz
minētai dienai, pieliekot attiecīgus
dokumentus.

Alga valdības noteiktā, brīvs dzīvoklis,
apsildīšana un apgaismošana.

Piezīme: Satiksme ar tvaikoņiem
no Rīgas un no Jelgavas. 2

Kalnciemā, 8. jūlijā 1925. g. Nš 976
7967 Priekšsēd. v. T. Ronuals.

Bramberģes pagasta pamatskolai
(Jelgavas ap igķi), vajadzīgs

pamatskolas pārzinis
ar pilnas pamatskolas skolotajā tiesbām.

Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties
personīgi vai rakstiski pie pagasta
valdes, iesniedzot dokumentus par iz-
glītību un līdzšinējo ncdaibošanos, līdz
ar īsu biogrāfijas aprikstu. Vēlams sa-
biedrisks, muzikāls darbinieks, kādiem
ari tiks priekšroka dota.

A'ga pec no valdības noteiktas kate-
gorijas, dzīvoklis, apkurināšana un ap-
gaismošana, pie skolas pārzinim lietošanā
zeme līdz ar augļu un sakņu dārziņiem.

Pieņemšana pagasta padomes sēdē
3. augusta š. g., pulk t-n 11 dienā,
līdz kuram laikam iesūtāmi d kumen i
līdz ar lūgumiem.

Adr.: Bramberģes pag. namā, caur
Jelgavu. 3

7963 Priekšsēdētājs (paraksts).
"iespiests Valsts tipogrāfijā

Cīrantis meža skali
atklāta audzēkņu sutini
Lūgumi līdz ar pedejo skolas apliecīb i

vecuma zīmi, baku zīmi un policijas
apliecību par nesastāvēšanu zem tiesas
un izmeklēšanas nosūtami līdz 1925. g.
1. augustam skolas pārzinim caur
Aizputi. Pārbaudīšana no 6. līdz
8. augustam Cīrava. (Jābrauc līdz
Marijas stacijai uz Liepājas-Aizputes
dzelzsceļa). __3 7949

Silajāņu pagasta valde,
Rēzeknes apriņķī, izsludina par nederī-
giem, ka pieteiktus par nozaudētiem, se-
košus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Ns 2151, Silajāņu
pag. valdes izdotu 1922. gada 12. maijā
uz Pētera Jeiima d. Goršanova vārdu;

2) iekšz. pasi Ns 4704, Silajāņu pag
valdes izdotu 1922. gada 18. janvārī uz
Anastasijas Antona m. Piskunovas v.;

3) iekšz. pasi Ns 3188, Silajāņu pag!
valdes 1922. g. 26. sept. uz Antona Jā-
zepa d. Mičuļa vārdu;

4) iekšzemes pasi Nš 10284,Rēzeknesapr. 3. iec. policijas priekšnieka izdotuuz Jura Pētera d. Eiduka vārdu;

5) atvaļinājuma apliecību N° 604s *
zeknes kara slimnīcas priekšnieka ??•
1922. g. 8. februārī uz Jāņa j/J*
Sļivka vārdu; dZe Pa c

6) iekšz. pasi Ns 126, Silajāņu „
sta valdes 1921. g. 18. maijā ", ">Baleslava d. Rutkovska vārdu ;

7) iekšz. pasi Ns 518, izdotu 193,9. jūnija, un zirga pasi Nš610it!i1920. g. 25. jūnijā, abas no Silaiān„-
gasta valdes, uz Ksaverjana KuiļaLisicina vārdu;

8) iekšz. pasi Ns 557, Preiļu Mo„
valdes izdotu 1920. gada 2. oktoh? '
Nikandra Alekseja d. Vetlova vārdu ^

9) kara klausības apliecību N° un
Rēzeknes kara apr. priekšnieka " „2
1923. g. 16. aprilī uz Konstantīna a„
d. Bisinieka vardu; nsi

10) kafa klausības apliecību Nb c..
Rēzeknes kafa apr. priekšnieka '

i?!
1922. g. 12. oktobrī uz Feodor a 2
d. Piskunova vārdu;

11) iekšzemes pasi Nš 10362, fe-t
nes apr. 3. iec. policijas priekšnieka i
dotu, un kara kļaus, apliecību jf» 29ļ
Rēzeknes kara apriņķa priekšnieka i'
dotu 1923. g. 19. sept. uz Klemenfi
Gerasima d. Parienova vardu

12) iekšz. pasi Ns 16C6, Silajāņu r™valdes izdotu 1921. g. 6. febr . uz I
tera Ksavera d. Asara vardu;

13) iekšzemes pasi Ns 8438, Rēzeknt-
apr. 3. iec. policijas priekšnieka iz$2
1921. g. 9. marta uzKonstantina Mik
Jana d. Vorobjova vardu;

14) kara klausības apliecību N° uj;
12. Bauskas kājnieku pulka komandi»,
izdotu i 922. g. 3. febr. uz Jāzepa ktoņa d. Saveļska vardu;

15) iekšzemes pasi Ns 755, SilajaV
pag. valdes izdotu 1921. g. 23. jūlija sMitrofana Fedoseja d. Baikova v, (

16) iekšzemes pasi Nš 104, Silajāņi
pag. valdes 1921. g. izdotu 18. maijā l.
Elizabetes Artamona m. Jakovļevas 1

7021

Dažādi sludmājuflji.
1 — .. —

Rigas spedicijas a. sab. „Riflasa'

idilliii Mii akcionāro \i$
notiks otrdien, 4. augusta 1925.|
pulksten 6 vakarā, valdes telpās, Rij 1

Basteja bulvārī Ns 11.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadītāja vēlēšana.
2) Budžeta pārgrozīšana.
3) Dažādi valdes un direkcijas pa*

jumi un priekšlikumi.
4) Dažād: akcionāru priekšlikumi
5) Noteiktā laikā ienākušo priekšl kt#

apspriešana un nobāl ošarta.
6) Vēlēšanas.
7) Akciju kapitāla grozīšana.
8) 3 akcionāru ievēlēšana protokol a P

rakstīšanai.
Akcionari, _ kuri vēlas piedalīties*

kārtējā vispārējā sapulce ka bahstie 1
tiek uzaicināti reģistrēt savas aKcijas-
biedrības valdē 7 dienas iepriekš w ,
rejas sapulces. __ _..Gadījumā, ja minē'ā ārkārtēja w
rēja sapulce piedalītos mazāk ka Jg
no visa akciju kapitāla, tad uz sta
79. panta pamata, otrdien, 25. aug '
1925. g.-, tanīs pašās telpās, notiks «

ārkārtējā vispārīga sapulce, kura ir P .
tiesīga, neskatoties uz ieradušos a
nāru un pieteikto akciju skaitu.
7950

__
Valde>

Latvijas skolotāju kop*

jās slimo kases

ilitājā Antiņi sti
notiks trešdien, š. g. 22. jūlijā.

Dienas kārtība:
1) Sanatorijas jautājums un
2) Dažādi jautājumi. _

^Sapulces vieta un stunda ūZ!. ,jjf
aicinājumos kurus piesūtam P'^ ^j,
kiem pa pastu. 7942 va

Kapa būvniecības pārvaldes Daugavpils grupa
Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā 3* 26,

ixdoa mtātis&ā un raftstistzā izsolē
20. jūlijā š. g-, pulksten 12 dienā, mazākprasitājiem 72/a kub. asis, 1 aršinas

garas dedzināmās malkas pārvešanu laivās
pa Daugavu no Marjanovas pusmuižas (Bebrenes pag., Ilūkstes apr.) uz Daugavpili
pie cietokšņa. Malka atrodas uz Daugavas krasta.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, kā ari lūgumi pielaišanai mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai izsoles dienā līdz
pulksten 12 dienā. Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā Ls 200 drošības naudas.

Tuvākas ziņas grupas kancleja darbdienās no pulksten 9—15.
Jtenole ftūs goligo. 2 7945

Izglītības ministrijas skolu virsvalde,
Valdemāra ielā Nš 36-a,

Izdos iauktā izsolē
16. jūlija š. g, pulkst. 11 dienā, Valsts Liepājas technikuma un vidusskolu eku

remontdarbus.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskas solīšana?, nomaksāti

ar attiecīgo zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 950.—, iesniedzami līdz izsoles
sākumam Skolu virsvaldes būvtechniskā birojā.

Darbu apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami Skolu virs-
valdes būvtechniskā birojā, Valdemāra ielā Ns 36-a, III. stāvā, ikdisnas no 9—3.

Jfcsofe būs čaīfga. 7944

Aleksandra Augstuma slimnica Rīgā
noturēs 24. jūlijā i. g., pulksten 12 dienā,

rakstisku un Mu sacensību
uz 200 kb. asīm I. šķ. dedzin. malkas piegādāšanu.

Piedāvājumi, nomaksāti ar zīmognodok'i, iesniedzami slēgtās aploksnēs
Aleksandra Augstumu s imnīcas kantorī lidz pulksten 12, sacensības dienā Pie
piedāvājuma jāpieliek kvīte par drošības naudas 0 °/o no piedāvājuma sumas
iemaksu Lrtvijfs banka, vai slimnīcas kase.

Tuvākas ziņas un noteikumi Aleksandra Augstumu slimnīcas kantorī no
pulksten 10—12 dienā. 7947

fluAAMftula pārdos atklātā vairāksolīšanā
I P% Pili I \' juUjā 1925' g'' Sākot "° P ulksten 10 Iitā - sek °šas

MlĀSHUi* biniBi niaUMi mfluDn mantas:
i) Dažādi nolietoti saimniecības piederumi.
2) Dažādi nolietoti velosipēdi un motocik. pieder.
3) Dažādi nederīgi materiāli.
4) Nolietotas riepas. i

Minētās mantas apskatāmas katru dienu, izņemot svētdienas un svētku
dienas no pulksten 14 līdz 16, Arsenāla noliktavā, vecā Nometņu laukumā Nš 84-a.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Ls 200.— drošības naudas. Pēc izsoles
drošības nauda jāpapildina, iemaksājot vel 10°/o no nosolītās sumas. 7762

Apriņķa ceļu inženiers Rēzekne,
izdos savā kancleja, Dārzu ielā Nš 37, 18. jūlijā 1925. g., pulksten 10,

jauktā salīgi Izsolē,
čemak minēto dzelzs -etona caurteku un tiltiņu jaunbūves un pārbūves uz
Daugavpils—Jaunlatgalesšt sejas:

Caurteka Ns 101! uz 63,317 klm — d = 0,84 mtr.
Ns 176 . 107,745 . — d =0,61 ,
Nš 177 . 109,433 , — d = 0 61 .
Ns 181 , 111,737 , — d = 0,61 ,
Ns 183 . 112,682 , — d = 0,84 .
Ns 189 . 116,267 . — d = 0,61 .

Tilts Ns 115 .; 76,505 , — aila = 1,70 mtr.
Ns 135 , 85,900 , — . = 2,10 ,
Ns 205 .. . 130,393 . — . = 0,95 .

Visu caurteku un tiltu būves darbi tiks izdoti kopā. 2
Drošības nauia — Ls 1 tiiO.
Tuvākas ziņrs kancleja, katru dienu no pulksten 10—14. 7763

Ārlietu ministrija
izsludina uz š. g 22, jūliju, pīkst. 11 un 12 dienā

rakstisku izsoli
1) 200 tonnas koksa un
2) 20 kb. asu sausas priežu un 12 kb. asu

sausas bērza malkas piegādāšanai.
Piedāvājumi koksa piegādāšanai slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz koksa

izsoli*, ar dr"šibas naudu Ls £60, iesniedzami ārlietu ministtijā saimniecības un
fin. nodaļai Valdemāra ielā Ns 3, dz. 2, ist. 4, līdz 22. jūlijam", pulksten
11 diena, un m lkas riegad. ar uzrakstu: .Uz malkas izsoli", ar drošības naudu
Ls 500, līdz 22. jūlijam, pulksten 12 dien£.

Noteikumus i?sriiedz Valdemāra ielā Ns 3. dz. 2. ist 4 7884

Valsts ismes banka
Rīga, Valdemāra iela Ns 1b, š. g. 29. jūlijā, pīkst. 12 dienā, izdos

liki i rakstiskā salīga sacensība
novadgrāvu rakšanas darbus,

kufi izvedami uz bankai piederošā Pededzes pagastā Orlaši-Buinicas zemes gabala
7696 tek. metru garumi ar 13769 kub. metru tilpuma.

Pi'ms sacensības jāiemaksā bankai Ls £00 drošības naudas.
Tuvākas ziņas bankā istabā Ns 38. 7946 Valde.

mi» liti» skolu Mis KUHttU ioii
Izdos Jaukts izsolē

1925. g. 16. jūlijā, pulksten 12 diena, Valsts Cesvaines vidusskolas Inter-
«.ātaēkas

REMONTU DARBUS.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskās solīšanas, nomaksāti

ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 400, iesniedzami līdz izsoles
sākumam I. M. skolu virsvaldes tūvtechniskā birojā, Rīgā, Valdemāra ielā
Nš 36-a, III. stāvā.

Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi dabūjami turpat ikdienas darbu laikā.

Usole būs galīoa 7943

Cesvaines valsts vidusskola
uzņem audzēkņus pedagoģiskā klasē,

pirmā neoģimnazijas un pirmā, otrā un ceturtā praktiska tīpa sieviešu ģimn. klasē.

, Jāpieteic? s līdz 25. augustam š. g., iesūtot pēdējo skolas liecību vecuma
zīmi un baku potēšanas apliecību. Reflektantiem uz pedagoģisko klasi jāiesūta
tikai gatavības apliecība. Ped. klasē uzņem vidusskolu absolventus ar konkursa

pārbaudījumu latviešu valodā (rakstiski), aritmētika (mutiski) un viena jauna va-

lodā— vācu, angļu vai iranču. pēc kandidātu izvelēs (lasīt un tulkot vai atstāstīt).

Pārbaudījumi sāksies 26. augustā š. g, pulksten 10 rītā

Visi pēceksāmeni jānokātto no 27. līdz 29. augustam.
Mācību sākums 31. augusiā. Pie skolas Internāts. 7856

Apriņķa ceļu inženiers Cēsīs,
21. jūlijā 1925. g., pulksten 10, Cēsīs, liela Dārza iela Nš 4b, 2

pārdos vairāksolitfiilem
vienu zirgu.

Tuvākas ziņa- kancleja, Cēsis, lielā Dārza ielā Ns4b, ikdienas no pulksten »—io.
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