
Valdības rīkojumi un pavēles.
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Noteikumi
par gaisa satiksmi.

zdoti L. R. S. 81. panta kārtībā).

I nodaļa.
Vispārējie noteikumi.

1. Latvijas valsts ir vienīgā un pil-
nīgā noteicēja gaisa apjomā virs viņas
teritorijas un teritoriāliem ūdeņiem.

2. Gaisa satiksme virs valsts teritorijas
un teritoriāliem ūdeņiem ir brīva, ciktāl
tā nav ierobežota ar šo likumu un uz
šī likuma pamata izdotiem gaisa sa-
tiksmes noteikumiem.

3. Gaisa satiksmes noteikumus ši
likuma robežās izdod ministru ka-
binets uz satiksmes un kara ministra
priekšlikumu, ciktāl likumā nav paredzēta
citāda kārtība.

II nodaļa.
Gaisa satiksmes līdzekļi.
4. Par gaisa satiksmes līdzekļiem uz-

skatami baloni, gaisa kuģi, sauszemes
un jūras lidmašinss un tamlīdzīgas
ierīces, ar kurām var gaisā lidot.

5. Lidošana virs Latvijas teritorijas
un teritoriāliem ūdeņiem atļauta vienīgi
lidierīcēm, kuras: 1) reģistrētas satiksmes
ministrijas gaisa satiksmes līdzekļu
sarakstos, vai 2) reģistrētas kādas citas
valsts gaisa satiksmes līdzekļu sarakstos,
ja minētās valsts gaisa satiksmes likumi
un noteikumi uzstāda, pēc Latvijas sa-
tiksmes ministrijas atzinuma, ne zemākas
prasil as, kā attiecīgie Latvijas likumi un
noteikumi.

6. Latvijas gaisa satiksmes līdzekļu
sarakstā var ievest lidierīces, ja tās:
1) atzītas no satiksmes ministrijas par
derīgām un pielaižamām lidošanai, 2) ir
valsts īpašums vai ari pieder Latvijas
valsts pavalstniekam, sabiedrībai, bie-
drībai vai citai juridiskai personai, kuru
priekšniecībā vai valdēs ieiet ne mazāk
kā *'« Latvijas pavalstnieku un no kuru
īpašumiem un kapitāla ne mazāk kā 2/s
ir Latvijas pavalstnieku īpašums un kuru
vaidēs sēdeklis atrodas Latvijā, 3) nav
ievestas kādas citas valsts gaisa sa-
tiksmes līdzekļu sarakstā.

7. Par lidierīces ievešanu valsts gaisa
satiksmes līdzekļu sarakstā satiksmes
ministrija izdod lidierīces īpašniekam
patentu.

8. Uz lidierīcēm redzamā vietā Jā-
atrodas noteiktām pazīšanas zīmēm.
Pazīšanas zīmēm uz lidierīcēm, kuras
«ztur starptautisko gaisa satiksmi, jābūt
reģistrētām starptautiskā gaisa satiksmes
komitejā.

9- No gaisa satiksmes līdzekļu sa-
raksta strīpo lidierīces, kuras: 1) vairs
neapmierina 6. pantā uzstādītās prasības
un 2) iznicinātas vai gājušas bojā.

III n o d a ļ a.

Lidierīces personāls.
10. Tiesību vadīt lidierīci, kura pieder

pie Latvijas vai ari uztur gaisa satiksmi
ūkai virs Latvijas teritorijas un terito-
naliem ūdeņiem, bauda personas, kurām
Par to no satiksmes ministrijas piln-
varotas iestādes izsniegtas attiecīgas ap-

li. Vadošam personālam lidierīces,
*Fas uztur satiksmi vienīgi virs Latvijas
ļentorijas un teritoriāliem ūdeņiem, vai
«uras ievestas Latvijas gaisa satiksmes
^rakstos, jābūt Latvijas pavalstniekiem.

Citu valstu pavalstniekus-lidotājus pielaiž
par lidieriču vadītājiem vienīgi ar at-
ļaujām, kuras izdod satiksmes ministrija
saziņā ar kara ministriju.

12. Tiesību vadīt lidierīci piešķir un
10. pantā minēto apliecību izdod tikai
pec attiecīga pārbaudījuma personām,
kuras ir vecākas par 19 gadiem un
kuras apmierina uzstādītās garīgās un
fiziskās veselības prasības.

Piezīme. Pārbaudījumu programu
sastāda un fiziskās un garīgās vese-
lības prasības uzstāda satiksmes
ministrija saziņā ar kara ministriju.

13. Personām, kuras ieguvušas lid-
ierīces vadītāja tiesības ārzemēs, var iz-
sniegt lidierīces vadītāja apliecību Latvijā
bez pārbaudījuma pēc satiksmes mini-
strijas atzinuma.

14. Lidieiīces vadītāja apliecību un
tiesību vadīt lidierīci var atņemt, ja
lidotājs: 1) vairs neapmierina 11. un 12.
pantā uzstādītās prasības, 2) izdarījis
pārkāpumu vai noziegumu, sakarā ar
kuru pēc likuma vai saistošā noteikuma
var aizliegt vadīt lidierīci uz noteiktu
laiku vai pavisam.

15. Atļaujas atvērt lidotāju skolas
vai kursus izdod satiksmes ministrija
saziņā ar kara ministriju. Lidotāju sko-
las apmācības ziņā stāv satiksmes mi-
nistrijas kontrolē.

IV nodaļa.

Ārvalstu gaisa satiksmes
līdzekļi.

16. Ārvalstu lidierīcēm atļauts lidot
pār Latvijas teritoriju un teritoriāliem
ūdeņiem: 1) uz līguma pamata, kas
slēgts starp Latvijas valdību un attiecīgo
valstu valdībām, 2) uz līguma pamata,
kas slēgts staip satiksmes ministriju un
ārvalstu gaisa satiksmes uzņēmumiem,
3) uz atsevišķu atļauju pamata.

Piezīme. Sī panta 2. punktā mi-
nētos gadījumos līgumi slēdzami
sazinoties ar kara un citām ieintere-
sētām ministrijām.

17. Iepriekšējā panta 3. punktā mi-
nētos gadījumos atļauju ārvalstu lidierī-
cēm pārlidot Latvijas valsts teritoriju un
teritoriālos ūdeņus, ja ar valsti jeb ārvalsts
gaisa satiksmes uzņēmumu nav slēgts
attiecīgs līgums, katrā atsevišķā gadījumā
izdod satiksmes ministrija saziņā ar kara
ministriju, pie kam atļauja derīga uz
laiku, ne ilgāku par 2 mēnešiem.

18. Ārvalstu kara, muitas un policijas
lidierīcēm aizliegts lidot pār Latvijas
teritoriju un teritoriāliem ūdeņiem, iz-
ņemot gadījumus, kad tām uz to ir iz-
dota atsevišķa atļauja. Kara lidierīces,
kuras pārlido Latviju ar atļauju, bauda
eksteritorialitates tiesības.

Piezīme. Par kara lidierīci uz-
skatama katra lidierīce, kuru vada
šim uzdevumam norīkota armijas,
kara flotes vai kara gaisa flo-
tes dienestā stāvoša persona,
kā ari lidierīces, kuras pēc
savas konstrukcijas ir kara lidie-
rīces; konstrukcijas pazīmes uz-
stāda satiksmes ministrija saziņā
ar kara ministriju. Strīdus gadī-
jumos jautājumu par to, vai zi-
nāmā lidierīce uzskatama par kara
lidierīci, izšķir kara ministrija.

19. Visas lidierīces, kas pārlido La-
tvijas teritoriju un teritoriālos ūdeņus,
padotas Latvijā pastāvošiem gaisa sa-
tiksmes likumiem un noteikumiem.

V nodaļa.

Noteikumi lidošanai virs La-
tvijas teritorijas un teritoriā-

liem ūdeņiem.
20. Lidošana virs Latvijas teritorijas

un teritoriāliem ūdeņiem atļauta pa
noteiktiem virzieniem un joslām (gaisa
koridoriem), kurus nosaka satiksmes
ministrija saziņā ar kara un citām ieintere-

sētām ministrijām. Novirzīšanās no no-
rādītiem gaisa koridoriem aizliegta un
sodāma pēc sodu likuma.

21. Kara ministr* izsludina apgabalus,
pār kuriem lidošana uzskatama par
spiegošanu.

22. Par ikkatru lidojumu pār Latvijas
teritoriju un teritoriāliem ūdeņiem lid-
ierīces iesūta satiksmes ministrijai, ne
vēlāk kā 24 stundas pirms lidojuma, zi-
ņas par: 1) lidojuma virzienu (gaisa
koridoru), 2) lidojuma laiku, 3) lidojuma
nolūku un 4) lidierīces apzīmējumu.
Lidierīces, kuras uztur kārtīgu gaisa sa-
tiksmi pār Latvijas teritoriju un terito-
riāliem ūdeņiem, šīs ziņas var iesūtīt
periodiski uz priekšu.

23. Uz katras lidierīces jābūt seko-
šiem dokumentiem: 1) apliecībai par
piederību pie valsts, 2) apliecībai par
lidierīces derīgumu, 3) komandiera, vadī-
tāja un personāla apliecībām un pilnva-
rām,4) jāved pasažierus — personu sarak-
stiem,5) ja ved preces—likumā paredzētiem
pavaddokumentiem, 6) lidmašīnas (borta)
grāmatai, 7) ja uz lidmašinām ienkots
radiotelegrafs — attiecīgai atļaujai, iz-
sniegtai no tās pašas iestādes, kura
reģistrējusi lidierīci (5. pants).

Piezīme. Ši panta 6. punktā mi-
nētās borta grāmatas uzglabājamas
2 gadu pec pēdējā ierakstījuma.

24. Aizliegts pārvadāt uz lidierīcēm
ieročus, šaujamos piederumus, spridzi-
nāmās vielas, nāvīgās gāzes, pasta ba-
ložus, fotogrāfiskos uu kino uzņēmumu
aparātus.

Piezīme. Šis aizliegums neattiecas
uz kara ministriju.

25. Atļauju uzturēt gaisa satiksmi ar
ārzemēm vai izdarīt atsevišķus lidojumus
uz ārzemēm pie Latvijas piederošo lid-
ieriču īpašniekiem izdod satiksmes mi-
nistrija saziņā ar kara un citām ieintre-
sētām ministrijām.

26. Atļauju uzturēt satiksmi peļņas
nolūkā, pārvadājot pasažierus un preces,
kā ari sarīkot gaisa sacīkstes un skatli-
dojumus, izdod satiksmes ministrija sa-
ziņā ar kara un citām ieinteresētām mi-
nistrijām. Izdodot atļauju gaisa sa-
tiksmes uzturēšanai iekšzemē vai ar ār-
zemēm, priekšrocība dodama pie La-
tvijas piederošo lidieriču īpašniekiem.

27. Lidierīcēm, kas uztur regulāru
gaisa satiksmi iekšzemē vai ar ārzemēm,
uz satiksmes ministrijas pieprasījumu
jāpārvadā pasts noteiktā daudzumā par
satiksmes ministrijas noteiktu a'līdzību.

28. Visām lidierīcēm, aizlidojot uz
ārzemēm vai ierodoties no ārzemēm
Latvijā, jānosēžas no satiksmes ministri-
jas saziņā ar finansu ministriju noteiktās
vietās muitas pārbaudei. Lidierīces,
kuras pārlido Latvijas teritoriju un teri-
toriālos ūdeņus nenosēžoties, pārlidojot
noteiktus punktus, dod signālus. Pār-
lidot robežu lidierīces drīkst vienīgi
vietās, kuras noteic satiksmes ministrija
saziņā ar kara un citām ieinteresētām
ministrijām. Noteikumus par lidieriču
muitas pārbaudi nosaka finansu mini-
strija saskaņā ar muitas likuma notei-
kumiem.

29. Gaisa lidojumiem jānotiek tādā
augstumā, ka neapdraud iedzīvotāju
drošību un ka lidotājs piespiesti nosēžoties
varētu izmeklēt nosēšanai piemērotu vietu.
Pār ēkām un apdzīvotām vietām nav at-
ļauts lidot zemāk par 800 metr. Sa-
cīkšu lidošana, mākslas, mēģinājumu un
skatlidojumi virs pilsētām, miestiem un
bieži apdzīvotām vietām aizliegti. Aiz-
liegts nomest no lidierīcēm priekšmetus,
izņemot balastu — ūdeni un smalkas
smiltis. Lidmašinu pazīšanas zīmēm jā-
būt skaidri saredzamām skaidrā laikā ar
neapbruņotu aci 1000 mtr. augstumā.
Pārlidojot robežas punktu lidierīcei jālido
ne augstāk par 800 metriem, bet virs La-
tvijas teritorijas ne augstāki par 2500 mtr.

30. Ikkatrai lidierīcei, sakarā ar no-
teiktu un vispārībai zināmu darītu sig-
nālu, jānosēžas vistuvākā aerodromā.

Piezīme. Signalizācijas noteikumus,
saskaņotus ar starptautiskiem notei-
kumiem, izstrādā satiksmes ministrija
saziņā ar kara, ārlietu, iekšlietu un
finansu ministriju.

31. Piespiesti nosēžoties nelaimes ga-
dījuma vai citu apstākļu dēļ ārpus no-
sēšanai ierādītām vietām, lidotājiem jā-
pieteicas tuvākai iekšlietu ministrijas
amatpersonai vai iestādei, kura noskaidro
lidierīces piederību, ceļa mērķi, nosēšanās
iemeslu un citus lietas apstākļus, pazi-
ņojot par notikumu savai priekšniecībai,
kara ministrijai un tuvākai muitas iestā*
dei. Atļauju tālākai lidošanai dod iekš-
lietu ministrijas amatpersonas vai iestāde
sakarā ar atsauksmēm, kādas ienākušas
minētiem resoriem. Ja rodas aizdomas,
ka nosēšanās notikusi ļaunprātīgā nolūkā
vai ari ja lidierīce nosēdusies pārlidošanai
kara ministrijas aizliegtā rajonā, lidie-
rīce un viņas personāls aizturams —
ievērojot kriminālprocesa likumos pa-
redzētās aizturamo personu garantijas
— līdz lietas noskaidrošanai.

32. Liderīces, kuras pārlido Latvijas
teritoriju bez atļaujas, uzskatamas kā
naidīgos nolūkos lidojošas, un tās ar
visiem līdzekļiem var piespiest nosē-
sties, neatbildot par sekām, kādas cēlu-
šās caur tādu piespiešanu, pie kam pret

.lidotājiem uzsākama izmeklēšana. Tāpat
var piespiest nosēsties lidmašīnas uņ
uzsākama izmeklēšana pret lidotājiem,
ja pēdējie nav ievērojuši pastāvošos
lidošanas noteikumus.

33. Lidmašinu pasažieri un personāls
padoti visiem Latvijas pasu un vizu no-
teikumiem. Noteikumus par pasažieru kon-
troli izdod iekšlietu ministrija saziņā ar
ārlietu ministriju.

Piezīme. Preces, pasta sūtījumi
un bagāža pārbaudāmi muitas liku-
mos paredzētā kārtībā.

VI nodaļa.

Aerodromi.
34. Aerodromi dalās: 1) valsts aero-

dromos un 2) privātos aerodromos, kurus
ierīko privātās sabiedrības vai personas.
Atļauju ierīkot privātus aerodromus Ldod
satiksmes ministrija saziņā ar kara, iekš-
lietu un finansu ministriju.

35. Satiksmes ministrija saziņā ar
kara ministriju nosaka, kādi valsts aero-
dromi tiek nodoti vispārējā lietošanā.

36. Nosēsties lidietīcēm atļauts vienīgi
uz aerodromiem vai nosēšanai sevišķi
norādītās vietās. Nosēšanās uz kara mi-
nistrijas aerodroma aizliegta.

VII nodaļa.

Gaisa satiksmes padome.
37. Gaisa satiksmes jautājumu ap-

spriešanai pie satiksmes ministrijas pa-
stāv gaisa satiksmes padome. Padomes
sastāvu un darbības robežas nosaka mi-
nistru kabinets.

Rīgā, 1925. g. 16 jūlijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministrs,
pulkvedis Bangerskis.

Lēmums Nr. V-2427.
1925. g. 17. jūlijā.

Nosaku turpmāk vispārējās izglītības
vidusskolās sesošus skolu tipus:

1) reālskola,
2) ģimnāzija (līdzšinējo realģimnazijas

unneoģimnazijasapvienotaistips),ua
3) klasiskā ģimnāzija

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.

Noteikumi par gaisa satiksmi.
Latviešu pamatskolu stundu plāns.
Rīkojums par ievedmuitas atmaksu.
Lēmums par vidusskolas tipiem.
Rīkojums par Konigsbergas stacijas

ieslēgšanu Vācijas-Lietavas-Latvijas-
Igaunijas tiešā satiksmē.
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Sludinājumu maksa:
8) tiesu tlsdlDājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa (par obligat. sludia.) . — . 20 .



Rīkojums Nr. 131.
1925. g. 22./23. jūlijā.

Noteikumu «Ievedmuitas atmaksa par
jēlvielām, kādas izlietotas eksportējamo
gumijas galošu ražošanai" (izslud. 1924.
g « Valdības Vēstneša" 274. numurā) un
« Ievedmuitas atmaksa par jēlvielām,kādas
izlietotas eksportējamo botu un sporta
kurpju ražošanai" (izslud. 1925. g. «Val-
dības Vēstneša" 120. numurā) papildi-
nājums.

Noteikumu «Ievedmuitas atmaksa par
jēlvielām, kādas izlietotas eksportējamo
gumijas galošu ražošanai" 2. pantu un
noteikumu « Ievedmuitas atmaksa par jēl-
vielām, kādas izlietotas eksportējamo vad-
malas botu un spoita kurpju ražošanai"
2. p. 1. daļas 1.punktu papildināt sekosi:

«un par vilnas audumiem pēc ieved-
muitas tarifa 199. p. 2. pkta" .

Finansu ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Apstiprinu.
1925? g. 22. jūlijā.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 265
par «KSnigsberg (Pr.) Eilgutabfertigung"
stacijas ieslēgšanu Vācijas -Lietavas -

Latvijas-Igaunijas tiešā satiksmē.

Vācijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas tie-
šās satiksmes preču pārvadāšanas tarifs,
kas izsludināts 1923. g. 16. maijā «Val-
dības Vēstnesī" Ne 102, papildināms ar
Vācijas valsts dzelzsceļu «Konigsberg
(Pr.) Eilgutabiertigung" staciju (lielam
ātrumam).

Uzrādītā stacija ieslēgta tiešā satiksmē,
skaitot no 1925. g. 6. augusta.

Dzelzsceļu galvenā direktora vietas
izpildītājs K. T i m u šk a.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

j* Apstiprinu,
/i "\-S, 1925. g. 17. jūlijā.

.) * izglītības ministrs
Arv. Kalniņš.

Latviešu pamatskolu stundu plāns 1925./26. mācības gadam.
I. pakāpes pamatskola

p^atffi
Priekšmeti Pirmskola I II III IV V VI

Ticības mācība (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1)
Latviešu valoda .... 6(+2) 6(+l 6(+l) 6(+l) 6(+l) 5 5
I. jaunā valoda .... — — — (5) (5) (3) (3)
II. jauna valoda .... — — — — — (2) (3)
Zemkopība — — — — — 2 2
Kooperācija — — — — — — (1)
Matemātika 4(+l) 5(+l) 5(+l) 4( f 1) 5 6 6
Dabas mācība ..... — — — 2 3 4 4
Ģeogrāfija — — — 2 2 2 2
Apkārtnes mācība. ... 4 4 4 — — — —
Vēsture — —• — 2 2 3 3
Zīmēšana-modelešana ..222 2 222
Glītrakstīšana — 1 2 — — — —
Dziedāšana — 2 2 2 2 2 2
Vingrošana-rotaļas. ... 2 2 2 2 222
Rokdarbi: zēniem un mei-

tenēm __ _ 2 2 2 2
Mājturība meitenēm ... — — — — — 1 1_
Minimālais 18 22 23 24

~~

26 31vai 32 32

Maksimālais (skolotājiem) . 23 27 27 33 33 38 39
1. Latviešu valodā un matemātikā iekavās ieliktās stundas obligatoriskas lauku

skolām, kur mācības gads īsāks.
2. Svešās valodas uzskatamas par neobligatoriskām skolēniem, bet skolām

viņas obligatoriski jāiekārto, ja ir, kas vēlas viņas mācīties. Skolēniem aizrādāms,
ka vidusskolās bez pārbaudījumiem var iestāties tikai tie, kuri mācījušies vienu
jauno valodu.

3. Skolēniem, kas 5. un 6. klasē nemācas otru vai nevienas svešas valodas,
jāmācas zemkopība un kooperācija. Zemkopības vietā pilsētās var iekārtot no-
darbošanos kādā amatniecības nozarē.

4. Maksimālais stundu skaits norāda skolotāju stundu skaita robežas Sko-
lēniem neobligatomkas ticības mācības un svešo valodu stundas, bet gadījumā, ja
skolēns uz vecāku vēlēšanos mācās abas svešās valodas, par neobligatoriskiem uz-
skatama ari zemkopība un kooperācija.

5. Pēc skolas telpu un gada laika apstākļiem rokdarbu un vingrošanasstundu
skaitu nedēļā var grozīt, piepaturot tabelē paredzēto samēru. Vingrošanā jāgrupē
5. un 6. kl,meitenes un to pašu klašu zēni:

Mājturības stundas iekārtojamas pēc darba apstākļiem un nav obligatoriski
jāņem pa vienai stundai nedēļā visu cauru gadu.

6. Latgaliešu skolās obligatoriski izņemams latviešu valodas un literatūras
kurss, kāds paredzēts skolu programu projektā. Latgaliešu bērniem šī programa
izņemama sakarā ar latgaliešu izloksni attiecīgās klasēs, iesākot ne vēlāk par III klasi.

7. Stundu garums — 45 minūtes; kur iespējams pirmskolas klasi noturēt
pēc īpaša stundu plāna, tur pirmskolā — 40 minūtes.

8. Pirmskolā un I, II klasē pēc iespējas viena skolotāja rokās apvienojamas
vismaz latviešu valoda, apkārtnes mācība un zīmēšana. Praktiskā nodarbošanās
(rokdarbi) saistāma ar citiem mācību priekšmetiem, un tādēļ šinīs klasēs tai īpašas
stundas nav ierādītas.

9. Vairāku svešu valodu mācīšana, nekā tas stundu plānos paredzēts, ne
obligatoriski, ne privāti, skolās nav pielaižama. No svešām valodām pirmā vietā
ņemama vācu vai angļu, otrā pēc skolas padomes izvēles viena no minētām, vai
krievu. Latgales un Ilūkstes apriņķa skolās uz skolu padomju vēlēšanos par pirmo
svešo valodu var ņemt ari krievu.

Piezīme: Tā kā līdz šim Latgalē un Ilūkstes apriņķos mācīta krievu
valoda, tad pāreja uz vācu resp. angļu valodu izdarāma pakāpeniski.

Skolu virsvaldes direktors Reinis LIepiņš.
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Saskaņā ar Latgales apgabaltiesas no-
daļu kopsapulces š. g. 13. jūnija lē-
mumu; Daugavpils apr. Izveltas pagasts,
atdalīts no tā paša apriņķa 9. miertiesas
iecirkņa un piedalīts pie Daugavpils
apriņķa 6. miertiesas iecirkņa, kura
sēdeklis atrodas Krāslavā.

Daugavpilī, 1925. g. 23. jūlijā.
JMš 19221.

Priekšsēdētājs F r. Z i 1 b e r s.
Sekretārs D a u g e.

Paziņojums
Rīga dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka Dr.
E. Ogriņš ir pieņemts par rajona ārstu.
Pieņem slimniekus no pulksten 8—9 un
16—18 Rīgā, Pulkveža Brieža ielā Ns 7,
dz 3. Tāļr. 6-67.

Departamenta direktors O. Silis.
Veselības nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Pasts un telefons.
Kuldīgā un Bauskā telefons at-

dalīts no pasta un telegrāfa kantoriem,

nodibinot tur patstāvīgus telefona kan-
torus.

Atklātas: 1) telefona palīga nodaļas
Cēsu, Veismaņu un Rāmuļu pag. valdes,
Cēsu apr., un Priedainē, II. linijā. RTgas apr.,
un 2) pasta un telefona palīga nodaļa
Maltas miestā, Rēzeknes apr.

Administratīvās nodaļas vadītājs
K ļ a v i ņ š.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Nr. 129.

(1. turpinājums un beigas.)

4383. Parbus, Johans Jāņa d.— Vents-
pils apriņķa priekšnieka 1925. g. 29. jū-
nija raksts JNs 37/P (2i7-24-XI;. —
10763/24. g.

4384. Peterson, Leonora Jāņa m. —
Liepājas prefekta 1925. g. 29. jūnija
raksts Ns 4109/ 11 (3 11-25).—12409/25. g.

4385. Pudniks, Pāvels Jezupa d. —
Daugavpils apriņķa priekšnieka 1925 g.
30. jūnija raksts Ns 3211/ IH (186-23-VII).
— 8272/23. g.

4386. Polačeks, Levs. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 9. maija
raksts Ns616/25 (27-11-25).— 12755/25. g.

4387. Prauliņš, Mārtiņš Pētera d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
6. jūnija raksts Ns 1074 (13-11-25). —
12659 25. g.

4388. Peterson, Otilija Kārļa m. —
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 2. apriļa raksts Ns 27 (27-11-25).
— 12763/25. g.

4389. Prauliņš, Bernhards Jēkaba d.
— Irlavas kolonijas direktora 1925. g.
13. februāra telefonograma Na 1487
(2-III-25). — 12760/25. g.

4390. JRudzīts, Stefans Franča dēls. —
Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieka
1925. g. 2. jūlija raksts Ns 16761/24
(153-24-IX). — 10773/24. g.

4391. Strauss, Fricis Jēkaba dēls. —
Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
2. jūnija raksts Ns 19080/24. (426-24-XI).
— 11164/24. g.

4392. Sviķis, Alberts Dāvā d. —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apr.
3. iec. miertiesneša 1925. g. 27. jūnija
raksts Ns 1599. (482-24-XI). —
11491/24. g.

4393. Stinkats, Rūdolfs Mārtiņa d.
— Jelgavas apriņķa priekšnieka 1925. g.
18. marta raksts Ns 7592/1/24.
(428-24-XI). — 12672/25. g.

4394. Soloveičiks, Haims Josela d —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā. (29-1-25). — 12666/25. g.

4395. Zālīts, Pauls Pētera d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā. (26-11-25). — 12669/25. g.

4396. Sotčenko, Vladimirs Feodora d.
— Latgales apgabaltiesas prokurora
1925. g. 11. marta raksts N° 5753.

(26-11-25). — 12670/25. g.
4397. Zirdziņ, Amālija Kārļa m. —

Valmieras apr. priekšu, pal. 1. iec.
1925. g. 24. marta raksts Ns 595
(5-III-25). — 12783/25. g.

4398. Sinakovs, Grigorijs Sergeja d.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. rīcībā
(13-11-25). — 12585/25. g.

4399. Škipars, Jānis Jāzepa d. —
Daugavpils pilsētas 3. iecirkņa policijas
priekšnieka 1925. g. 15. jūnija raksts
Ns 5031 (146-24-VIII). — 11213/25. g.

4400. Šemiots, Justins Kazimira d. —
Rīgas pref 3 nod. 1925. g. 6. jūlija
raksts Ns 5684/24 (24-VI-25).—11946,25 g.

4401. Tumaševičs, Jānis Augusta d.
— Latgales apgabaltiesas Ludzas apr.
2. iec. miertiesu. 1925. g. 27. jūnija
raksts Ns 2628 (96-24-VII). — 10238/24. g.

4402. Tupiņš, Pēteris. — 3. Jelgavas
kājn. pulka komandiera 1925. g. 15. jū-
nija raksts Ns 5935 (38-23IV). —
8427/23. g.

4403. Tomsons, Ādolfs Konstantīna
d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas noda-
ļas rīcībā (2-III-25). — 12786/25. g.

4404. Vainers, Hiršs. — Rīgas poli-
cijas 7. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
19. februāra telefonograma Ns 81 (20-11-25).
— 12877/25. g.

4405 Volovič, Anna Kazimira m. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (245-24-XI). — 12794/25. g.

4406. Vilanders, Reinis Viļuma d. —
Valmieras apriņķa priekšnieka 1925. g.
20. maija raksts Ns 8024 (28-11-25). —
12789/25. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
TIfentā 1s.

Darbvedis A. Zaķis.

m »WļJ

Iecelšanas.
Rezolūcija >& 91.

Uz ārstu komisijas lēmuma pamata piešķiru jei
gavas apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīga-"
Oļģertam Viļumsonam vienu mēnesi ii^atvaļinājumu veselības uzlabošanai, skaitot ļļ
š g. 18. jūlija. Viļumsona dienesta pienākumu
izpildīšanu pa atvaļinājuma laiku uzlieku Jelgavai
pilsētas policijas I Iecirkņa priekšniekam Žanim
G ū t m a n i m.

Rīgā, 1925 g 21. jūlijā. *& 12317.
Iekšlietu ministrs Ed. Laimi ņš

Administratīvā departamenta direktors
Slosbeies

* «»-

R ezolucija N& 92.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšniekam

Jānim Garoziņām piešķiru kārtējo atvaļini,
jumu uz divām nedēļām, skaitot no š. g. 22. jūlija.

Rīgā, 1925. g. 22 jūlijā. N» 12393.

Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.
Administratīvā departamenta direktors

Slosbergs.

Rezolūcija N» 94.

Liepājas prefektam Kārlim Št e i n e r t a m
piešķirto atvaļinājumu slimības dēļ, uzārstu komi-
sijas lēmuma pamata pagarinu līdz š. g. 3. au.
gūstam, uzliekot Liepājas prefekta pienākuma
izpildīšanu Šteinerta prombūtnei laikā prefekta
palīgam Kārlim Bauce.

Rīgā, 1925. g. 23. jūlijā. >fe 11994.
Iekšlietu ministrs Ed. LaimiņJ .

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs,

»
RezolucijaJ*95.

Uz valsts darbinieku ārstu komisijas lēmuma
pamata, piešķifu Rēzeknes apriņķa 'priekšnieka pa
līgām bez iecirkņa Jāzepam Kaive atvaļinājumu
slimības dēļ uz 1 mēnesi, skaitot no š.g. 25. jūlija.

Rīgā, 1925. g. 23. jūlijā. M° 12394.
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Saistošie noteikumi
par

lopu kaušanu un kārtību Aizputes
pilsētas lopu kautuvē.

Pieņemti_ Aizputes pilsētas 1925. g. 26. jūnija
domes sēdē un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamentu 1925. gada

16. jūlija rakstu Jfc 105305.

1. Aizputes pilsētā un pilsētas admi-
nistratīvās robežās, izņemot Brūdera u"
Mežsarga mājas, mājlopu kaušana tird*'
niecības nolūkos, kā ari paša _ vajadzl"
bām, atļauta vienīgi tikai pilsētas lop»
kautuvē.

2. Pilsētas kautuvi pārzin veterinār-
ārsts vai ari no attiecīgas valdības iestā-
des apstiprināts veterinarfeldšers. K«*
tuves atslēgas glabājas pie kautuves w
rauga, kurš ari rūpējas par tīrību kau-
tuve.

3. Kaušanai nolemto lopu veselibj
stāvoklis pirms nokaušanas jāizmet"
kautuves pārzinim.

4. Kautuve atvērta darba dienās, katra

dienu; laika no 1. apriļa līdz 30. sep
tembrim, no pulksten 4 līdz 7 pe"cpļ"
dienā, bet no 1. oktobra līdz 31-man»J
no pulksten 1 līdz 4 dienā Jūnija , ]W
un augusta mēneša sestdienās kautu
atvērta no 7a6 līdz 7 un no saules o°
rietēšanas l/2 stundu laikā.

5. Izņēmuma gadījumos, ar kautnv
pārziņa un pilsētas valdes p ieknsan r
kautuvi var atvērt un tanī izdarīt *»
sanu ārpus norādītā laika.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojami.

Saistošo noteikumu
par

tirgošanās laiku Aizputes pilsētā
papildinājums.

Pieņemts Aizputes _ pilsētas domes 1924 g.
24. novembja sēde un apstiprināts ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta

1925. g. 23. apriļa rakstu >fe 103058.

1924. g. 17. oktobra «Valdības Vēst-
neša" 237. numurā publicēto noteikumu
3. un 4. p. papildināt sekosi:

3. Frizieru veikalu īpašniekiem at-
ļauts turēt veikalus atvērtus: darba
dienās no 1/n9 rītā līdz 8 vakarā; sest-
dienās no Va9 ritā 1Idz 10 vakarā un
svētdienās no V»8 līdz 10 rītā. Attiecībā
uz algotu darba spēku frizieru veikalu
turētājiem stingri jāievēro darba laika
likuma nosacījumi.

4. To biedrību bufetēm, pie kurSni
ir izrīkojumu telpas, ir tiesība par izrī-
kojuma laiku tirgoties ar dažādiem
ēdieniem un dzērieniem, izņemot alko-
holiskos dzērienus.

Aizputē, 1925. g. 25. aprilī.
Pilsētas galva J. Vanags.

3 Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ i.



6. Kaušanai ievedamos lopus var no-
vietot kautaves stallī; bet kautuvē ieve-
dami tikai tie lopi, kuri nolemti nekavē-
joša; nokaušanai. Kaušanai pielaižami
jopi kuri ievesti ne velaki kā 1 stundu
pirms kaušanas laika izbeigšanās. Kau-
tuves stallī novietotie lopi, ja tie tur at-
rodas ilgāki par 6 stundām, ir jābaro ar
at iecīgu barību.

7. Ieeja kautuve atļauta vienīgi per-
sonām, kuras nodarbojas ar kaušanu, kā
ari kaujamo lopu īpašniekiem un tām

personām, kuras novietojušas kautuvē
aplūkošanai ievesto pārdošanai gaļu.

8. Ieeja kautuve un izdarīt lopu kau-
janu ir aizliegts: bērniem, nepieaugu-

šiem līdz 16 gadiem, kā ari redzami
iereibušām personām.

9. Aizliegts ievest kautuve suņus, kā
ari tādus lopes, kuri nav nolemti kau-
šanai.

10. Kautuve aizliegts tirgoties ar lo-
piem, gaļu, ādām u. t. t.

ienest kautuvē

11. Aizliegts , kā ari
tur lietot reibinošus, dzērienus. Tāpat
aizliegts izturēties piedauzīgi un trokšņot.

12. Lopu kaušanai jānotiek parastā
kārtā, iepriekš ar spēcīgu sitienu pa

pieri, apdullinot kaujamo lopu, un tūliņ
pēc jam pārgriežot ar asu nazi kakla
asins traukus un muskuļus līdz kakla

kauliem. Žīdiem atļauts kaut pēc to
rituāliem paņēmieniem.

13. Ja kautuvē kaušanai atvesto lopu
kautuves pārzinis uzskata par aizdomīgu
saslimšanā ar kādu sērgu, vai ja kaujamo
lopu pie izmeklēšanas pārzinis atrod par
slimu, tad tādu lopu kautuvē nedrīkst
kaut, bet tas tūliņ no kautuves izvedams
un novietojums atsevišķās karantīnas
telpās.

14. Visus jautājumus attiecība uz to,
kādi kustoņi pielaižami kaušanai, no-
kauto lopu gaļas šķiras, vai gaļas nede-
rīguma cilvēka barībai nosacīšanu, —
izšķir kautuves pārzinis, rīkodamies pēc
pastāvošiem likumiem par kaujamo lopu
un gaļas izmeklēšanu.

15. Pirms nokautā kustoņa gaļas ap-
skatīšanas no kautuves pārziņa, —
stingri aizliegts atdalīt no rumpja ple-
cus, nieres un mugurkaulu, kuri vaja-
dzīgi zināma lopa veselības stāvokļa no-
teikšanai.

16. Pirms apskatīšanas ir atļauts iz-
ņemt no krūšu un vēdera telpām orgā-
nus un atdalīt galvu. Atdalītām daļām
jābūt novietotām atsevišķi, un nav at-
ļauts tās aiznest no kautuves pirms to
pārbaudīšanas.

17. Par barībai nederīgu atzīto no-
kautā kustoņa gaļu vai nederīgiem at-
sevišķiem orgāniem nekādu atlīdzību
pilsētas valde neizsniedz. Par nederīgu
atzītā gaļa un orgāni nododami iznīci-
nāšanai, kas izdarāms uz gaļas īpaš-
nieka rēķina.

18. Ja gaļas īpašnieks ceļ pret ne-
derīgās gaļas atsavināšanu ierunas, tad
tas var saziņā ar pilsētas valdi un kau-
tuves pārzini, uz savu rēķinu izsaukt
kādu citu veterinārārstu, kurš tad kopā
ar kautuves pārzini izšķir gaļas derī-
guma jautājumu vai kustoņa veselības
stāvokli.

19. Ja kautuves pārzinis konstatē pie
lopu apskatīšanas kādas sērgas pazīmes,
vai ari, aplūkojot gaļu, atrod, ka lops
slimojis ar kādu sērgu, tad tam neka-
vējoši par to jāziņo attiecīgai iestādei.

20. Bez vispārējas aplūkošanas no-
kauto cūku gaļa apskatāma ari mikrosko-
piski uz trichinām.

21. Visi atkritumi pie lopu kaušanas,
kā mēsli, dažādi atgriezumi, sarecējušas
asinis, nokautos lopos atrastie augļi u. 1.1.
Pali ek kautuves atkritumu krātuvē, kuri
Pēc nobeigta darba iznīcināmi vai no-
lokāmi zemē, tos aplaistot ar netīrīto
karbolu.

22. Pie kaušanas lietojamiem instru-
mentiem, kā ari pie kaušanas nodarbi-
nāto personu apģērbam jābūt vislielākā
"dbā un spodrībā.

23. Par lopu kaušanu parastā kau-
šanas laikā lopu īpašniekiem ir jāmaksā
,fikošais nodoklis pilsētas pašvaldībai
Par labu: upkatru liellopu dzīvsvarā, sma-
p gSku par 180 kilogramiem . . 4,50
Har katru liellopu dzīvsvarā, no

100 līdz 180 kg 3,—
Hkatru liellopu dzīvsvarāzem

,

D
lQ0kg . / 1,50

£« katru teļu dzīvsvarā .... 0,60
rar katru aitu vai jēru dzīvsvarā . 0,50
ar katru cūku dzīvsvarā, smagāku

p Par 150 kg 3,-

^
katru cūku dzīvsvarā, no 100

>dz 150 kg .- 2,—

Par katru cūku dzīvsvarā, no 70
līdz 100 kg 1,50

Par katru cūku dzīvsvara, no 35
līdz 70 kg 1,—

Par katru cūku dzīvsvarā, zem
35 kg o,50
24. Par lopu kaušanu izņēmumu gad-

jienos un ārpus parastā, šinīs notei-
kumos, noteiktā kaušanas laika, nodoklis
nomaksājams pusotrreizējā apmērā.

25. Par vasaras laikā sestdienas va-
karos kaujamiem lopiem bez pilsētas
nodokļa ir jāmaksā kautuves uzraugam
par labu no katra kaujamā liellopa
40 santimi un no sīklopa 20 santimi.

26. Iekasājamā nodokļa apmērus pil-
sētas dome ar savu lēmumu var grozīt.
Nodokli iekasē kautuves uzraugs pret
katireizēju kvīti.

27._ Šo noteikumu pārkāpēji vai
neievērotāji saucami pie atbildības tiesas
ceļā un sodāmi saskaņā ar sodu
likumiem.

28. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
divi nedējām no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Vanags.
i Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š.

Latvija un citas valstis.
Mūsu ārlietu ministrs ārzemes.
Romā, 25. jūlijā. Ārlietu mi-

nistrs Meierovics, kā Stefani aģen-
tūra ziņo, devis interviju itāļu preses
pārstāvjiem, kurā uzsvēris latvju tautas
draudzības jūtas pret Laliju, kas pirmā
atzinusi Latviju de jure. Tālāk ministrs
aizrādījis, ka viņa ceļojuma mērķis esot
padarīt vēl ciešākas latvju-itaļu attiecības,
noslēdzot tirdzniecības līgumu abu vāktu
starpā. Bez tam tikuši pārrunāti ari vēl
daži citi jautājumi. Ārlietu ministrs iztei-
cies ļoti atzinīgi par Itālijas noteikto un tāl-
redzīgo politiku un raksturojis galvenos viļ-
ņosLatvijas politiku attiecībā pret Padomju
Krieviju un Vāciju. Latvija cenšoties
piekopt pilnīgi neatkarīgu politiku, no-
drošināt mieru un nodibināt labas at-
tiecības ar visām valstīm. . Beidzot
Meierovics izcēlis priekšzīmīgo kārtību
Itālijā un itāļu tautas centību un darba
mīlestību, izsakoties pie tam ļoti cildi-
noši par Itālijas ministru prezidentu Mu-
solini.

Vecākais no itāļu žurnālistiem grafs
Riveta pateicies Meierovicam par viņa
izteiktām draudzības jūtām pret Itāliju,
uzsverot, ka itāļu prese ar prieku darī-
šot visu, lai nostiprinātu un padziļinātu
labas attiecības starp Itāliju un Latviju.

LTA.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Krievijas nodaļa Rīgas šā gada

izstāde.

Mūsu valdība pastāvīgi un neatlaidīgi
cenšas nostiprināt labas attiecības ar
Padomju Krieviju, jo labas, draudzīgas
attiecības ar mūsu lielo austruma kai-
miņu mums vēlamas un vajadzīgas ne-
vien politiskā, bet it sevišķi ari saim-
nieciskā ziņā. To saprot ari mūsu sa-
biedrība, īpaši tirgotāju organizācijas un
aprindas, kuras jau paspējušas atjaunot
diezgan plašus sakarus ar Krieviju, pie-
mēram dažādās tranzittirdzniecības no-

zares.

Ka ari Krievijas valdība un vadošās
tirgotāju aprindas vēlas labu attiecību
attīstīšanos ar Latviju, redzams _ starp
citu no Krievijas piedalīšanās mūsu iz-
stādē, uz kuru šoreiz notikuse ari no
viņu puses nopietna sagatavošanās.
Ļeņingradas tirdzniecības palāta, kura
izdod lielu dienas laikrakstu .Toprono-
npoMbmiJieHHHH Kvpbep", izlaidusi la-
tviešu un krievu valodā īpašu speciāl-
numuru uz Rīgas V izstādes atklāšanu
š. g. 19. jūlijā. Tur latviešu tekstā starp
citu teikts:

,ZPRS un it īpaši Ziem.-Riet. apgabala
piedalīšanās Rīgas ikgadējos gada tirgos
nav nekāds jauns notikums, tamir pat
jau sava vēsturē un zināmā mērā ari
savas tradīcijas. Mūsu pirmā uzstāšanās
Rīgā notika taisni tanī momentā, kad
mūsu sakari ar ārzemēm bija vel netik-
vien kā ārkārtēji vāji, bet ari abpusējā
informācija stipri nepilnīga._ Tamdēļ ari
it dabiski, ka tai varēja būt tikai infor-
mācijas raksturs un viņa nevarēja dot
tieši lielus rezultātus komerciālā ziņa.
Tagad, pēc mūsu vairākkārtējas uzstā-
šanās dažādās valstīs, kad mūsu_ sakari
ar daudzām no viņām stiprā mērā pa-

plašinājušies un nostiprinājušies, it se-
višķi ar Latviju, kad mūsu attiecības
paliek arvien jo noteiktākas, jādomā, ka
mūsu piedalīšanās Rīgas gadu tirgū būs
jau lietišķa rakstura.

Laika sprīdī starp agrākām un mūsu
tagadējo piedalīšanos Rīgā, kā Padomju
Savienības, tā Latvijas ekonomikas attī-
stības pamattendencēs maz kas ir mainī-
jies. Tomēr jāsaka, ka vairākās mūsu
rūpniecības nozarēs visai manāmie sa-
sniegumi, tāpat ari piemērojoties ārzemju
tirgus prasībām pie mūsu eksportpreču
sagatavošanas, dod mums cerības uz lie-
lākām sekmēm ari Rīgā, kā to starp citu
pastiprina tie mūsu panākumi, ko iegu-
vām pēdējos ārzemju tirgos Lionā un
Stokholmā. Šīs sekmes dod mums pār-
liecību uz to, ka blakus mūsu tradicio-
nālajām eksportprecēm — labībai, mežu
materiāliem un dažāda veida rūpniecības
izejvielām, varēsim dot ārzemju tirgiem
ari veselu virkni no mūsu rūpniecībā ra-
žotām precēm.

Tomēr mūsu satiksmes smagumcentrs
atrodas, tāpat kā agrāk, citas darbības
laukā — Rīgas, kā ievērojamā tran-
zitcentra izmantošanā, sakariem ar Rie-
tumiem arvienu jo vairāk attīstoties.
Patiesība, ka ari šinī laukā pēdējā gadu
desmitā daudz kas mainījies. Padomju
Savienība, vēsturisko apstākļu dēļ, pēc
iespējas koncentrē savu ārējo tirdzniecību
ar Rietumiem Ļeņingradas ostā, tomēr
ir palicies vēl priekš dažām precēm kā
pievilkšanas rajons — RI g a un daudz
tādu apstākļu, kuri pilnīgi pielaiž mūsu
sadarbību ar Latviju priekš tam, lai Pa-
domju Savienības ārējās tirdzniecības at-
tīstībai par labu uz abpusēji izdevīgiem
noteikumiem izmantotu Rīgu un
viņas ostu. To apzinās ari Latvijas
valdība, par ko liecina vairāki līgumi,
kūju nolūks ir regulēt un pareizi noteikt
mūsu savstarpējās attiecības Latvijas
dzelzsceļu, ostu, technisku u. c. ierīko-
jumu izmantošanā mūsu ārējās tirdznie-
cības labā.

Pie mūsu tautsaimniecības vispārēji
straujās attīstības, kam pateicoties arvien
jo vairāk ceļas viņas specifiskā loma
starptautiskā tirgū, reizē ar to ari spiež
ārzemju tirgotāju aprindas stāties ar
mums ciešākos sakaros. Protams, ka it
dabiski palielinās ari Rīgas nozīme, tieši
kā tirdzniecības centra ar rietumvalstīm,
kuru priekšstāvji paraduši skatīties uz
Rīgu, vairāk par citām Baltijas ostām,
kā Padomju Savienības sliegsni. Tam-
dēļ ari mūsu ārējās tirdzniecības vado-
šais centrs šogad no visiem Baltijas
tirgiem izvēlējies (īstā laikā, pie kam
vēl jubilejas) Rīgas tirgu, lai tur pieda-
lītos mūsu saimnieciskās organizācijas.

Tādējādi, pamatota uz tīri lietišķiem,
t. i. praktiskiem motiviem, mūsu saim-
niecības piedalīšanās Rīgas gada tirgū,
šķiet, atradis attiecīgu novērtējumu
Latvijā, priekš kuras ši piedalīšanās ir
jau garantija, ka mēs vēlamies
nodibināt ar viņu cieši eko-
nomiskas savstarpējas attie-
cības, pie kam viņām jābūt
dibinātām uz abpusēju inte-
rešu kopību".

Šinīs dienās krievu paviljona admini-
strācija bija uzaicinājusi vietējo presi uz
viņu eksponātu apskatīšanu, kur īpaši
lietpratēji katrā nodaļā sniedza plašus
un interesantus paskaidrojumus. Vis-
pirms dabunam iepazīties ar Krievijas
mežu bagātību paraugiem. Te redzami
apbrīnojami skaisti ozolu bļuķi no Balt-
krievijas mežiem, kur šie koki aug slaiki
un līdzeni, sasniegdami nevien ievēro-
jamu resnumu, bet ari lielu augstumu
jeb garumu; Ukrainas ozoli mazāk gari,
bet totiesu jo resni. No abējiem izstādīti
aii dažādi lietas koku paraugi. Šāda
prece galvenā kārtā iet uz Angliju.
Skaisti ir aridažādie finiera darbi u. c.

Ievērojama ir Krievijas naftas pro-
dukcija, viņas apstrādāšana un izvešana.
Paskaidrotājs aizrāda, ka caur ilgo pa-
saules karu un tam sekojošiem iekšējiem
kariem un dumpjiem kā citas saim-
nieciskās nozares, tā ari naftas rūpniecība
stipri cietusi un ilgi gulējusi dīkā, bet,
kārtībai nodibinoties un uzņēmumiem
atkal atjaunojoties, ari naftas rūpniecība
sāk atkal spēji attīstīties. Tā piemēram,
Latvijā krievu nafta iekarojusi gandrīz
jau atpakaļ visu savu agrāko tirgu, savus
konkurentus izspiesdama no vietējā tirgus.
Galvenā noņēmēja Krievijas naftai La-
tvijā ir Oelricha firma Rīgā (Ml'grāvi).

Konservu nodaļā dabunam nojautu
par Sibirijas zivju bagātību. Visādas
zivis un dažādi dienvidus augļi ietaisīti
bundžās gan ar tomātu, gan citām attie-

cīgām mērcēm. Dažas bundžas attaisītas
un žurnālistiem iespēja pārliecināties par
viņu gardo saturu. Kādu bagātību
Krievija šaī ziņā spēj sniegt, noprotams
no tam, ka konservu ir pie 200 dažādas
šķiras!

Uralu un Sibirijas kalnu bagātības
rāda dažādi dārgakmeņi, kurus ārzemēs
pārdod gramiem, bet Krievijā pērkot
pudiem.

Labības tirdzniecība, nelūkojoties uz
dažu gadu neražu, rāda tomēr augošu
tendenci

^
jo sējumu platība gadu no

gada kļūst lielāka un Krievijas agrono-
mija meklē un pielieto dažādus
līdzekļus labības aizsargāšani pret
ilgstošu sausumn, kā ari pret
kukaiņiem. Starp pitu izdarīti mēģinā-
jumi h e b r i d u audzināšanā, krustojot
rudzus ar kviešiem, jo hebridi vislabāk
pārciešot sausumu. Izstādīti hebridi vēl
nav, jo tie nav vēl kļuvuši par transporta
preci. Paskaidrotājs aizrāda, ka Krievija,
rūpēdamās par tikai labas, tīras labības
eksportēšanu uz ārzemēm, ierīkojusi
īpašus pāraugu orgānus, kuri nevienu
vagonu nelaiž ielādēt kuģos, iekam viņā
atvestā labība nav pārbaudīta un atzīta
par derīgu; par netīru atzītā transport-
labība jāiztīra jeb jāved atpakaļ. Ari Rīgā
Krievijai pastāv šāda labības kontrole.

No citām Krievijas izvedprecēm, kuru
paraugi izstādē redzami, jāpiemin vēl
lini, ar kuriem Krievija pārvalda šā
ražojuma tirgus Eiropā; tālāk zvēru ādas,
tabaka ar slavenajiem krievu papirosiem,
skaistas niķeļa tējmašinas, krietna ko-
lekcija ārstniecības stādu un līdzekļu,
gumijpreces, vīni u. t. t. Ka Krievijā ir
dzīva interese par Rīgas starptautisko
izstādi, redzams no tam, ka izstādē
šogad piedalījušās vairāk nekā 40 lielās
tirdzniecības organizācijas no Ļeņi n-
gradas, Maskavas un citiem Krievijas
apvidiem. Un tas ir pareizi, jo ar iz-
stādījumiem Rīgas izstādē iepazīstas
nevien vietējie tirgotāji, bet ari daudzi
ārzemju tirdzniecības firmu pārstāvji.

KURSI.
Rīgas biržā, 1925. gada 27. jūlijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
J Anglijas mārciņa .... 25,16 — 25,28
100 Francijas irankn . . . 24.25 — 24,70
100 Beļģijas franku .... 23,75 — 24,25
100 Šveices irankn .... 100,25 — 101,25
100 Itālijas liru 18,90 — 19,30
100 Zviedrijas krona . . . 138,65 — 140,05
100 Norvēģijas kronu . . . 93,50 — 95.40
100 Dānijas-kronu .... 114,75 — 117,05
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,15 — 209.25
100 Vācijas marku 122,00 — 124,2b
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,0c
100 Lietavas litu 50,50 — 52,06
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

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

zīmes 96 — 97
Par Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētāju A. Kacens.
Zvērināts biržas maklets V. Rupneri.

Telegramas.
(Latvijas telegrala aģentūras ārzemju telegramas.)

P a r i z ē , 26. jūlijā. Franču prese
ziņo, ka visā Marokas frontē
sākusies lielā ofensive. Franču
panākumi eso t jau ievērojami.

Romā, 26. jūlijā. Vakar Itālijas
ministruprezidentsMusolini
un Latvijas ārlietu ministrs
Z. A. Meierovics parakstīja
tirdzniecības konvencij u starp
abām valstīm.

Literatūra

Atpūta. Ns 38. — 1925. g.
Nedēja. Nš 30. — 1925. g.
Jaunā Balss. >& 2S./24. 1925. g.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram iet kā pielikums līdzi
Mežu departamenta sludinājums
par jauktu izsoli 1925. g. 27. augustā.



Tiesu sludinājumi.

idit iiitktiflntt i. īk. nui iipiintiii
paziņo, ka 1. augustā 1925. g., pulkst.
10 diena, Rīga, Audēju iela Ns 10,
veikalā, pārdos Z. ŠSomoviča
kustamo irantu, sastāvošu no sīkprecēm
un novērtētu par Ls 2171.—

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

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
9058 Tiesu izpild. V11 d a u s.

Rīgas apgabaltiesas 2, iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. augustā 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīga, Skolas ļela Ņj 27,
A. Sveir.ik prasības lieta pārdos
Neucira D i n k i n a kustamo mantu,
sastāvošu no buktes un novērtētu par
Ls 300.

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

Rīgā, 8. jūlijā 1925. g.
9062 Tiesu izpild. Ķ. Krebs.

Rīgas apgabaltiesa» 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6 augustā 1925. g., pulkst.
10 diena, Rīga, Brīvības ielā J6 35,
G. Moskovska prasības lieta pārdos
Zaras Markuz : kustamo mantu, sa-
stāvošu no cdeia, ziepēm un citām drogu
precēm, un novatētu par Ls 1452.

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

Rīgā, 16. jūlijā 1925. g.
9063 Tiesu izpild. K. Krebs.

lisit mmm\ k. iit. tliui izpildīt.
kūja kandeja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura iela )* 1, paziņo, ka 15. aug.
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Pils-
laukuma, Latvijas bankas telpas, pārdos
Aleksandras Pil ai kustamo mantu,
sastāvošu no blanko cedētas obligācijas
3* 481, ingrosetas par Ls 10,000 — ar
10_ °/o uz viņas nekustamu īpašumu, sa-
stāvošu no Rīgas apr. Ikšķiles muižas
dzimtsrentes gruntsgabala Jfe 111—4 ar
zemes grāmatu reģistra Ns 2285, un no-
vērtētu par Ls 10,000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tptkatft pārdodamo mantu, varēs pār-
cioļhnas dienā uz vietas.

£064 Tiesu izpild. V. P o Z a r i s k i s.

li» mmifjiuH.iic. Rutizitiut.
paaJgo, ka 3. augustā 1925. g., puifcs .
10 rītā, Rīgā, Kaļķu ielā Ns 10, dz. 9,
pārdos akc. sab. .Kosmosfilms* ku-
stamo mantu, sastāvošu no kantoja ie-
kārtas un novērtēta par Ls 580.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā art
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par
doianas diena uz vietas.

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
9050 Tiesu izpildīt. V i 1 d a u s.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 4. augustā 1925. g., pulkst.
12_ dienā, Rīgā, lielā Grēcinieku ielā Ns 20,
pārdos firmas «Brāļi Alperovie" ku-
stamo mantu, sastāvošu no naudas
skapja un kviešu miltiem un novērtētu
par Ls 1370.

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

Rīgā, 24. jūlijā 1925. g.
9055 Tiesu izpild. V i 1 d a n s.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņi-
tiestts izpildītājs

paziņo, ka 4. augustā 1925. g., pulkst.
10 rīta, Rīga, Valdemāra iela _ J6 58,
pār dus Ādolfa Paula, viena partijā,
kustamo manta, sasiā/osu no fabrikas
iekārtas, mašinām, transmisijām un t. t.
un novērtētu paj Ls 5773. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai i
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
toianssi diena uz vietas.

Rīgā, 24. jūlijā 1925. g.
9056 Tiesu izpild. V i 1 d a u s.

Rigas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

prmiņo, ka 6. augustā 1925. g., pulkst.
1 dienā, Rīpa, Pulkveža Brieža iela Ns 33,
pārdos Jāņa Liepkalna kustamo
mantu, sastāvošu no '0 maisu miltu,
un novērtētu par Ls 600.

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

Rīga, 21. jūlijā 1925. g.
9060 Tiesu izpild. Krebs.

īsiņas (apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. augustā 1925. g., pulkst.
1 dienā, Rīgā, Baznīcas ielā Ns 27/29,
L. Chaita prasības lieta pārdos Vol-
demnra Akermana kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 256.

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

Rīgā, 16. jūlijā 1925. g.
9061 Tiesu izpild. K. Krebs.

Tzzlnāt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpakatlt pārdodamo mantu, varēs par-
J-.Ssnas dienā uz vietas.
S071 Tiesu izpildītājs J a k s t i ņ š.

Rigas apgabaltiesas Rigas ap-
riņķa 2. iec. tietii izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
7. augustā 1925. g., pulksten 2 p. p.
Olaines pag., Rolbuša mājas, pārdos
Taubes Berner kustamo mantu, sastā-
vošu no 1 šķimeļa zirga, 6 g. v., viena
dzelzs zirgu grābekļa, uz 2 riteņiem un
1 .Delma - fiimas zāles pļāvēja, un no-
vērtētu par Ls 410.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar)
ieskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
icSanas dienā uz vietas.
9072 Tiesu Izpild. L. J a k s 11 o š.

m mmnu 7. ne tu» izpui
paziņo, ka 12. augustā 1925. g., pulkst
11 dienā, _ Rīgā, Krūzes muižas ielā
Ns 19, pārdos Jāņa Rožana kustamo
mantu, sastāvošu no vienas govs, zirga
un ormaņa droškas un novērtētu par
Ls 720.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
8987 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas
7. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, Ka 7. augustā 1925. g., puuuten
11 dienā, Rīgā, uķūņu ielā Ns 6, dz. 6,
sirdos otros torgos firm. _.Kān un
Ošinski" kustamo mantu, sastāvošu no
kantora iekārtas un novērtētu par
Ls 220.—

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

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
8990 Tiesu izpild. Kazubierns.

ligu iNiailtlmi 7. Ik. liisi izmini}!
paziņo, ka 7. augustā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Tirgoņu ielā Ns 16,
dz. 2, pārdos Eižena Kopmaņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no sudraba
portsigara, rakstāmmašīnas un mēbelēm
un novērtētu par Ls 7C0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pāi-
doianas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
8988 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

f-tigas apgabali. 7. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14. augustā 1925. g., pulksten
11 diena, Rīgā, m. Kalēju ielā Ns 19,
pārdos Burcharda Ulbrichta kustamo
mantu, sastāvošu no 12 pusvatt arma-
turām no 300—500 vattu un novērtētu
pat Ls 220.

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

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
8986 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabame at 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. augustā 1925. g., pulksten
9 diena, Rifi, Marijas ielā Nš 62,
pārdos Orela Leiba kustamo mantu,
sastāvošu no_ l _melna ērzeļa un 1 brūna
zirga un novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9066 Tiesu izpild. J. Orinioa.

He» apiamitiis» 8.iu. tliinizplIUtai.
paziņo

^
ka 31. jūlija 1925. g., pulksten

9 diena, Rīgā, Strūgu ielā N4 2, pārdos
Ivana un Nikolaja Mankosu kustamo
mantu, sastāvošu no ha.va sēklu tīrāmās
mašinas un novērtētu par Ls 3.000.

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

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9067 Tiesu izpild. J. Gr i n i os.

Rīgas apgabaltiesas 8 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. augustā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Pirts ielā Ns 8, dz. 2,
pārdos Zieiiga Zieligsona kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un novērtētu par Ls 215.

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

Rīgā, 20. jūlijā 1925. g.
9065 Tiesu izpild. J. Grīnios.

Rigas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

ptzluo, ka 6 augustā 1925. g., pulksten
9 dienā, Rīgā, Zvaigžņu ielā Nš 13,
dz. 21, pārdos Otto Kučera kustamo
mantu, sastāvošu no 1 balta zirga un
novērtētu par Ls 560.

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

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9068 Tiesu izpild. J. Ori nioa.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa II. iec. tiesu izpildītāja

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
7. augustā 1925. g., pulksten 2 p. p.
Olaines pagasta, Kolbuša mājās pārdos
Abe Bernera kustamo mantu, sastā-
vošu no 12 ozola krēsliem, 1 ozolkoka
ēdamgalda, 1 oša koka bufetes, 1 spo-
guļa, 1 drēbju skapja, 1 rakstāmā galda
u. t. t. un novērtētu par Ls 620.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
9070 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesās spriedumu
4. augustā 1925. g., pulksten 10 rītā,
Sloka, Smilšu iela Nš 34, pārdos
Līzes Bēriņ kustamo mantu sastāvošu
no dažādām koloni ai-un pārtikas precēm
un novērtētu par Ls 339.10

Pasta un telegrāfa virsvalde galvenā darbnīcā
2 izsludina š. g. 21. augustā

rakstisku konkurenci uz
1) Dažādām ķimikālijām, kopsvarā 1820 kg.
2) Celoloida caurulēm 10,5 ,
3) Metalal skrūvēm 52 gros
4) Dselzs skaidu 5350 kg.
5) Ievadu spaiļu porcelāna pamatplāksnēm 1700 gab,

Techniskie un konkurences noteikumi saņemami darbnīcas kanclejā , darb.
dienās no pīkst. 10—13 diena. 907fi

Citu iestāžu sludinājumi.
Dzelzsceļu virsvalde

izsludina sekošus

rakstiskus torgus
30. jūlijā 1925. g. uz elektriskām spul-

dzēm 16080 geb. pēc saraksta.
3. augustā 1925. g. uz krāsām dažādam

13500 kg. pēc techniskiem noteiku-
miem un apstiprinātiem paraugiem un
rakstisk?s konkurences.

30. JūHjā 1925. g. uz ādas atkritumiem,
rūdīšanas darbiem 2200 kgr. pēc ap-
stiprinātiem paraugiem.

3. augustā 1925. g uz elektro-centri-
fugalpumpja aparātu ar automātisku
pielaišanas ietaisi pēc apraksta 1 kompl.

5. augustā 1925. g. 1) uz aizsargu stob-
riņiem stikla, zibeņ novedējiem 1350 g.
2) zibeņnovedējiem, ogļu, vājai strā-
vai, ar aizsargu stobriņiem un ter-
miskām spolītēm 1x2 Un. 300 gab.
3) zibeņnovedējiem, ogļu, vājai strāvai
ar aizsargu stobriņiem 1x2 līn.
300 gab.
Torgu un konkurences sākums pulksten

10 rīta.
_ Torgu __ un konkurences dalībniekiem

jāiemaksā 10/o drošības naudas no
piedāvājuma vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzsceļu virsvaldē, Grgoļa ielā Ns 3.
istabā 101. 1 8218

Latgales apgabaltiesas 7. iec.
tiesj izpildītājs

kūja kanclejā atrodas Ludzā, Vakzeles
ielā Nš 24, paziņo, ka 14. augustā
1925. g., pulksten 10 dienā, Ludzas pils.

Talavijas ielā Ns 62, pie Voronova mājas,
pārdos Gurlja Selglcka un Arvīda
Kunsteina kustamo mantu, sastāvošu
no cementa trotuāru plītēm 411 gab.,
atrodošos pārdošanas vietā, 361 gab. un
50 gab. Ladzas Latgales ielā Nš 23, un
novērtētu par Ls 554.85

tmināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
iptbatīt pārdodamo mantu, varēt paV
taisna» diena uz vieta».
9073 Tiesu izpild. K. Markvardts.

Dzelzsceļu 6.teli iet. piiekfniBks
Daugavpilī

š. g. 7. augustā, pīks. 10, savā kantorī,
izdos uz

TORGIEM
ar pectorgiem 10. augusta sekos, darbus:
1) Izlabot akmeņa caurteku 190 klm. uz

posma Jaunlatgale-Rītupe. Drošības
nauda Ls 4C0.—.

2) Izlabot akmeņa caurteku 48 klm. uz
posma Daugavpils-Viški. Drošības
nauda Ls 650.—.

Tuvākas ziņas 6. ceļu iecirkņa kantorī,
Daugavpils 2. preču stacijā Ns 34, darb-
dienās no pīkst. 9—15. 900S

Apdrošināšanas biedrībai

„ŽIZŅ"
(CTpaxoBoe 06mecTBo »>KH3Hb" jropeHui;. bt> 1835 r.)

likvidācijas komisija
ar šo uzaiejna visus apdrošināšanas biedrības ,Ž i z ņ" kreditorus, debito'
mantas turētājus un citas ie interesētas personas, pieteikt šai komisija' sa -
tiesības un prasības, resp, parādus, resp. turēšanā atrodošos mantu sešņ 01

nēšu laiks, skaiot no ši sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi

Visas minētā laikā nepietriktās tiesības un prasibas tiks atzītas pa»
mierināmām no likvidējamas mantas. ,

Pieteikšana izdarāma rakstiski uz apdrošināšanas biedrības .2'"
likvidācijas komisijas vārda, Rīga, Teātra ielā Ns 11, dz. 4, no pik t.4-6

\..Pamats. Ins'rukcija akciju un paju sabiedrību likvidžejas k°'-ļ,
(Līk. krāj. 1925. g Ns 58) un pārgrozījumi un p3PildlS<
1921. g. 20. aprīļa likuma par akciju biedrībām un paju sabieon ļ
(Līk, krāj, 1922- g. Nš 75),

R'gā, 1925 g. 21. jūlijā.
Komisijas priekšsēdētājs K a c e n *?

8972 Sekretārs J. S a u 1 i t s-

I

AprlPta ce)B Mēri J?ta,
izdos 5. augustā š. g., pulksten li h
sava kanclejā, Jelgava, Upes ielā j4 9
rakstiskā un mutiska izsolē i

mazākprasītājam
Auces apkārtnes šoseju un bruģu tekošā
remontu darbus. Drošības nauda Ls 120

Tuvāki paskaidrojumi kanclejā darbi
dienās no pulksten 9—15. 8971

Pote!čines iecirkņa policija,
pr iekšnieks

dara atklātībai zināmu, ka š. g. 6. augusti
pulksten 12 dienā, Istras pagastā, Ve&
slabadas ciemā, saskaņā ar Ludzas ap.
riņķa 4. iecirkņa miertiesneša izpildu
rakstu no 31. janv. 1925. g., J* 73]
pārdos atklātā vairāksolīšanā pils. Jaku!
šonka Lukjana aprakstīto zirgu, no-
vērtētu par Ls 30.
9 09 Pol. priekšn. K. Mednis.

Tiesu sludinājumi.

un Mj-aita saii
uzaicina

visus līdz šim vēl nepārreģistrējušo!

pirmskara biedrus līdz
1. novembrim 1925. g-

nomaksāt parādus
sabiedrībai un pārreģistrēt savas bfedfl

tie ības un saistības.
Pēc minētā tarmiņa parādi tiks p6"

dzīti spaidu kārtā, bet biedru tesibas ,
saskaņa ar pilnas sapulces lēmumu
skaitsies par izbeigtām.

Valdes priekšn. A. Veignis-
9007 Sekretārs V. Udns

^

Lsdzas apnika pr-ka palīgi l. \i
dara zināmu, ka Zvirgdzines pagastā,
Muizinieku ciemā, pie pilsoņa Vinca
Ignata dēla Tretjakova

atrodas ZIRGS
bez attiecīgās zirga pases un ir aizdomas
vai minētais zirgs nav iegūts noziedzīgā
ceļā. Minētā zirga pazīmes sekošas:
ķēve, apmēram 8 gad. veca, 1 arš. 11
vērš. augsta, cirptām krēpēm, k'ēpe*
bijušas uz abām pusēm, salkanas spal-
vas, nav kreisās acs.

Varbūtējo žirga īpašnieku lūdzu pifrļ
t ikties viena mēneša laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas iecirkņa kanc-
lejā

^
Ludzā, Baznīcas ielā Ns _ 12/17,

pretējā gadījumā zirgs tiks atstāts līdz-
šinējā īpašnieka ncībā.
L-, dzas apr. pr-ka pnl. 1. iec. (paraksti).
90 5 Darbvedis (paiāksts).

ĀrUetu ministr, ārzemju pasu nodajfl
izsludina par nederīgu Vācijisļ
pilsoņa Erharda Vilhelma Erasta Apei,
dzīv. Rīgā, Kandavas ielā Ne 41, no-
zaudēto Vācijas ceļojuma pasi Ns 959,
izdotu 26. nov. 1923 g., vācu sūtniecībā
Rīgā. ' 9080_

Rīgas muita izsludina par nedengp
pazaudēto atļauju ieejai- muitas rajonā,
izdotu š. g. 27. aprilī zem M 63t,
firmas .Richard ' Wold' pilnvarniekam
Vilhelmam Kallev. 9ufl

L ^

DzeJzsreiD fimald i leitekā elrekilli
izsludina jauktu izsoli 10. aug. š.g.,
ar pārsoli 13. augustā š. g, pulksten
12 dienā, asenizācijas darbu izdo-
šanai 4 ceļu iec. rajonā t. i. uz linijām:
Pļaviņas-Vecgulbene-Jaunlatgales. Vec-
gulcene-Ope, Jaun atgaSe un Pļaviņas
st. izslētfzot. Drošības nauda Ls 100.

Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē
318. istabā un visos ceļu iecirkņu kan-
toros. 9077

Rigas pol. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu. ka nolikta uz š. g.
1. augustā Vilim Stinkatam piede-
īošo mantu,

pārdos, vairāksolīšanā,
atcelta.

F081 Priekšnieka v. p. i. (paraksts).

Apriņķa ceļu inženlers Jelgavā

izdos 6. augustā š. g., favā kanciejā.
Upes iela Ns 9, mutiska un rakstiskā
izsolē mazākprasītājam ceļu rādītāju
un kilometrustabu izgatavos, darbus:
1) Jelgavas apriņķī 18u ceļa radītāju

stabus un £50 kilcmeru stabus. Dro-
šības nauda Ls 360.

2) Bsuskas apriņķī 80 ceļa rādītāju stabus
un 280 kilometru stabus. Drošības
nauda Ls 180.

3) Tukuma apriņķī 90 ceļa rādītāju stabus
un 370 kilometru stabu. Drošības
nauda Ls 225.

Tuvāki paskaidrojumi karcleja, darb-
dienās no pulkst. 9—15. 3 9075

Varkjānu iec. policijas
priekšnieks

ar šo uzaicina 3 mēnešu laikā
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas)
pieteikties 28. aprilī š. g., Varkļānu
miesta, uz ielas, atrastā deķa
īpašnieku. Deķa pazīmes: pusvilnas ,
bruņas gruntēs ar dažādām raibām
stripām.

Rēzeknes apr. Varkļānu iec. polic.
9013 priekšnieks (paraksts).

Jelgavas ar. priekšnieka p.l.
II. iecirkn;

dara zināmu, ka 3. augustā š.g, pulkst.
12 dienā, Kalnciema pag., Maz-Žvigoļu
mājās, pārdos

attīstu vclriksolliana
Anša Veinberga aprakstīto kustamo
mantu, sastāvošu no

viena ērzeļa,
dēļ obligatorisko sviesta nodevu parāda
piedzīšanas.

Ērzelis apskstams pārdošanas dienā uz
vietas.

Jelgavā, 23. jūlijā 1925. g. Mģ 4021/24
Priekšn. pal. v. i. (paraksts).

8997 Darbveža v. (paraksts).

Daugavpils apriņķa priekšnieka
pal gs li. iec.

Krustpilī, ar šo dara zināmu, ka saskaņā
ar Daugavpils apr. 4. iec. izo. rakstu
Na 198, 6. a u g u s t ā _ 1925. g.," pulksten
10 rītā, Līvānu miesta, uz tirgus lau-
kuma, tiks

pārdota \MW\wi
pilsonim Zeppam _ Jānim Jāzepa d.
piederošais zirgs, novērtēts par Ls 100,
soda naudas iekasēšanai.
S002 Priekšnieka pal. (paraksts).

Ventspils ostos valde
izdos 31. jūlijā 1925. g.,

slēgtos torsos
muitas noliktavu remont-
darbus Ventspils ostā.
Piedāvājumi iesniedzami Ventspils

ostas valdei slēgtās aplok'.nēs, apmak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli, ar uz-
rakstu: .Uz izsoli 31. jūlijā 1925. g/
līdz minētā datuma, pulksten 12 diena.

Iesniedzot piedāvājumus, ostas valdes
kase jājemaksā drošības nauda Ls 2200.

Piedāvājumu bez drošības naudas,
zīmognodokļa un uzraksta, kā ari ie-
sniegtus vēlāk par uzrādīto laiku, ne-
ievēros.

Tuvākas ziņas Ventspils ostas valdē,
katru dienu no pulksten 9—15,

9074 2 Ventspils ostas valde.

Ludzas apilņķa mirtSu-iet. Mm i. Iet.
dara zināmu, ka pamatojoties uz Ludzas
virsmežniecības raks u no š. g. 6. jūlija
zem Ns 668, Eversmuižas p?g, Vaboļu
ci.mā, 6. augustā š. g., pulksten 12 d,

pis itUiH Hiīākstfaii
pret tūlītēju samaksu, pil oņa Ignata
Mikitanova kustamo mantību, sastāvošu

no

vienas aitas.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.
Ludzas apr. pr-ka pal. I. iec. (paraksts).
9083 Darbvedis (pansksts).

ffahts Rēzeknes littli
(reālskolai) vajadzīgi

skolotāji
1. Matemātikā un fizikā,
2. Dabas zinībās u.ķimijā

Kandidātus lūdz r' eikties līdz š. g
10. augustam personīgi, vai rakstiski,
skolas kanclejā, iesniedzot norakstus no
dokumentiem par izglītību un iepriekšējo
darbu. 8940

1 Skolas direktors.

Ieapiesta Valsts tipograiījī
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