
Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Saskaņā ar 1924. g. 31. jūlija papil-
dinājuma 1921. g. 20. aprīļa likumā par
akciju sabiedrībām un paiju sabiedrībām
10pantu, apstiprinu bij. krievu akciju
sabiedrību: Donas zemes bankas (Hoh-
ckoh seMCJībHMH 6am<), Pēterpils-Tulas
agrarbankas (neTporpaACKo-Ty^bCKHH
seMCJiMbin 6aHK), Maskavas zemes
bankas (Mockobckhh aeMe^bHbiH 6ūhk)
nn Viļņas zemes bankas (BHJieHCKHā
seuejibHHH 6aHK) likvidācijas komisijas
sekošā sastāvā:

Priekšsēdētājs: Hugo Dzelzīts.
Locekļi: Andrejs Timmermans un

Gustavs Zemgals.

Pamats: 1924, gada 31. jūlija pa-
pildinājums 1921. g. 20. aprīļa li-
kumā par akciju biedrībām un paiju
sabiedrībām un 1925. g. 12. marta
instrukcijas *akciju un paiju sabie-
drību likvidācijas komisijām.

Klgā, 1925. g. 27. jūlijā.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Kredita departamenta vice- direktors

R. B a 11g a i 1 i s.

Ar ministru kabineta piekri-
šanu apstiprinu.

1925. g. 29. jūlijā.
Satiksmes ministrs

J.Pauluks.

Rīkojums Ne 272
par dzelzsceļu Daugavas un Bul-
duru tiltu lietošanas „Noteikumu
Nr. 187" un „Noteikumu Nr. 198"

papildināšanu un grozīšanu.
Lieku priekšā ^Dzelzsceļu virsvaldes

rīk. krājuma" 1922.g. 21. numurā iespiesto
«Noteikumu Ne 187" § 8 un tāpat «Val-
dības Vēstneša" 1922. g. 198. numurā
un ^Dzelzsceļu virsvaldes rīk. krājuma*
1922. g. 34. numurā iespiesto noteikumu
Ņs 198 § 8 ievietot sekošā jaunā redak-
cijā: «Maksu par vienreizēju tilta lieto-
šanu dzelzsceļi ņem sekošos apmēros:
no automobiļa 50 sant, no zirga ar vai
bez pajūga 10 sant., no raotocikleta
10 sant., no liellopa 6 sant, no sīklopa,
velosipēda un rokas ratiem — 2 san-
tīmus "

Ss rīkojums spēkā ar 1925. g. 1. au-
gustu.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. R o d e.

Finansu direktors Mazkalniņš

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g. 29. jūlijā.
Satiksmes ministrs

J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 273.
Par pārgrozībām „precu
alfabētiskā nomenklatūra

un klasii ikaci j ā".
. Nosaku laivām un kuģīšiem, pārvadā-
jot tos parastā ātrumā, sekošu tarifu:

a) ne garākiem par9,14metr. (30pēd.) —
« sant. no sūtījuma un kilometra un
£) garākiem par 9,14 metr. (30 pēd) —
ļ>4 sant. no sūtījuma un kilometra._ Sa-

r? ar to „Pa dzelzsceļiem pārvadājamo
pfeča alfabētisko nomenklatūru un kla-
SHikaciju" kura ievesta lietošanā ar
«Valdības Vēstneša" 1921. g. 212. nu-
?ao? un «Dzelzsceļu virsv. rīk. krāj."
mi.g. 40. numurā publicēto rīkojumu

X? 268, grozīta ar vēlākiem rīkojumiem
un iespiesta 1921. un 1922. g. atsevišķos
izdevumos, uzdodu grozīt sekosi: pozi-
cijā .Laivas un kuģīši, dažādi, — neiz-
jauktā veidā" (sk. 1921. g. izdevuma
19. lappusē un 1922.g. izdevuma 36. lap-
pusē) pret „a) ne garāki par 9,14 metr.
(30 pēd,)" iedalē. «Tarifa klase vai
šema" uzrādīto likmi „32 sant. no gab.
un kilom " izlabot par „32 sant. no sū-
tījuma un kilometra" un pret „b) garāki
par 9,14 metr. (30 pēd.)' likmi „64 sant.
no gab. un kilom." izlabot par „64 sant.
no sūtījuma un kilometra".

Šisrīkojums spēkā ar 1925.g. 1.augustu.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Kara ministra 1925. gada
20. pavēles 21. §. pielikums.

Noteikumi />
par pulku virsnieku kluftfem.

Kluba mērķis.
1. Kluba mērķis ir: a) sekmēt virs-

nieku savstarpēju tuvāku iepazīšanos un
apvienošanos kopējā saimē, audzinot un
attīstot viņos kareiviskas tradīcijas un
garu; b) sekmēt draudzīgu attiecību uz-
turēšanu starp virsniekiem, piemērojoties
kara disciplinas noteikumiem ; c) sekmēt
militāro un vispārējo zināšanu paplaši-
nāšanu, sarīkojot kursus un priekšlasī-
jumus ; d) veicināt veselīgu sportu;
e) padarīt lētāku virsnieku dzīvi; f) dot
iespēju ārpus dienesta pienākumu izpil-
dīšanas esošiem virsniekiem bsudīt at-
pūtu, sarīkojot koncertus, saviesīgus va-
karus, spēles u. t. t ; g) dot iebrauku-
šiem virsniekiem (un to ģimenēm) uz
īsu laiku dzīvokli.

2. Šo mērķu sasniegšanai klubā
ierīkojama bibliotēka, virtuve un ēdam-
istaba, izrīkojumu zāle, vingrošanas zāle,
biljardi, istabas iebraucējiem u. t. t.
Kluba apkurināšanas un apgaismošanas
līdzekļi tek doti uz vispārējo noteikumu
pamata par karaspēku daļu apkurināšanu
un apgaismošanu.

3. Klubam ir tiesība:

a) stāties sakaros ar valdības un sa-
biedriskām iestādēm;

b) sūdzēt un atbildēt tiesā;
c) iegūt par īpašumu, nomāt, pieņemt

kā dāvinājumu un mantot kustamu
un nekustamu īpašumus';

d) slēgt līgumus;
e) sarīkot dažādus militāra un zi-

nātniska rakstura priekšlasījumus,
kursus, koncertus, teātra izrādes,
izrīkojumus, dažādas sporta sa-
cīkstes un citus kluba mērķos
ietilpstošus priekšnesumus;

f) pabalsti saviem līdzekļiem militārus,
zinātniskus un labdarīgus mērķus.

Kluba sastāvs.
4. Kluba locekļi sadalās aktivos un

pasivos biedros. Par aktiviem biedriem
skaitās visu pulku esošie virsnieki, sani-
tārvirsnieki, kara un kara laika ierēdņi.
Par pasiviem biedriem var but atvaļinātie
un rezervē esošie virsnieki, sanitarvirsnieki,
kara un kara laika ierēdņi, ja viņi nav
izslēgti no dienesta virsnieku godu
kompromitējošu darījumu dēļ.

Piezīme: Uz kluba valdes priekš-
likumu pulka virsnieku sapulcei ir
tiesība uzņemt par kluba aktiviem
biedriem nopelniem bagātus. no kara
denesta atvaļinātos vai rezerve ieskai-
tītos karavīrus.
Kluba aktivie biedri.

5. Kluba aktiviem biedriem ir tiesība:
a) bez maksas apmeklēt klubu kā ari
par kluba valdes noteiktu maksu izlietot
kluba labierīcības un apmeklēt klubā
sarīkotos priekšlasījumus un citus izrī-
kojumus ; b) pret samaksu saņemt klubā

ēdienus un dzērienus; c) izlietot kluba
bibliotēku un lasītavu; d) īpašos kluba
valdes izdodot noteikumus paredzētos
gadījumos un kārtībā uz laiku izlietot
pie kluba ierīkotās istabas (resp dzī-
vokļus) ; e) par visām novērotām nekār-
tībām un vajadzīgām vēlamībām atzīmēt
šim nolūkam ierīkotā sūdzību grāmatā.

Kluba pasivie biedri.
6. Kluba pasīviem biedriem ir tiesība:

a) par noteiktu maksu apmeklēt klubu,
izlietot kluba labierīcības, apmeklēt klubā
sarīkotos priekšlasījumus un citus izrī-
kojumus ; b) pret samaksu saņemt ēdienus
un dzērienus; c) izlietot kluba lasītavu.

7. Pasivos biedrus uzņem kluba valde,
izdodot uzņemtiem attiecīgas biedru
kartes

8. Apmeklējot klubu pasiviem biedriem
uz pieprasījuma jāuzrāda biedru karte.

9. Pasivie biedri maksā klubam pai
labu valdes noteiktu sumu, kuru iemaksā
kluba kasē, saņemot biedra karti, vai ari
citos valdes noteiktos terminos un kārtībā.

Viesi.

10. Aktivie biedri var ievest klubā kā
viesus: savus ģimenes locekļus, radinie-
kus un paziņas, bet kluba pasivie
biedri — tikai savus ģimenes locekļus.

11. Kara skolas audzēkņi var apmeklēt
klubu tikai ar kara skolas priekšnieka
rakstisku atļauju katrā atsevišķā gadī-
jumā, vai kāda kluba aktivā biedra pa-
vadībā.

12. Viesi pielaižami klubā tikai val-
des noteiktā laikā. Kluba noteikumi un
valdes lēmumi, cik tālu tie attiecas uz
viesiem, pēdējiem stingri jāievēro,

13. Uz kluba izrīkojumiem un savie-
sīgiem vakariem viesus ieved pēc vispā-
rējiem vai valdes atsevišķi (katram ga-
dījumam) izstrādātiem noteikumiem.

14. Biedri morāliski un materiāli at-
bild par viņu ievestiem viesiem un ne-
drīkst agrāki par pēdējiem atstāt kluba
telpas.

Kluba iekšējā iekārta.

15. Aktiviem un pasiviem biedriem,
atrodoties klubā vai kluba dārzā, jāie-
vēro sabiedriska pieklājība, kara discip-
līnas noteikumi un kluba pārziņa aizrā-
dījumi. Uzraudzība par noteikumu iz-
pildīšanu klubā piekrīt ne tikai kluba
pārzinim un dežurvirsniekam, kur tāds
ir, bet ari vecākam no klubā esošiem
virsniekiem; viņa rīkojumi kārtības no-
dibināšanā uzskatami par pavēli.

16. Ja kāds no kluba telpās esošiem
aktiviem biedriem pārkāpj kara disciplī-
nas vai sabiedriskas pieklājības notei-
kumus, kluba pārzinis patstāvīgi vai uz
vecākā virsnieka rīkojumu nodibina kār-
tību. Ja personas, kuras piedalās ne-
kārtībās, neizpilda ' kluba pārziņa pra-
sības, kluba pārzinim patstāvīgi vai uz
vecākā virsnieka rīkojumu par to jāziņo
pulka komandierim, kurš kārtību nodi-
bina ar viņam piešķirto varu.

17. Pasivie biedri un viesi, kas pār-
kāpj kluba noteikumus vai nepieklājīgi
uzvedas, izraidāmi no kluba un, uz
kluba valdes lēmumu pamata, zaudē
tiesības apmeklēt klubu uz laiku vai
pavisam.

18., Visi patērējumi klubā izdarāmi
tikai pret tūlītēju samaksu.

19. Visas tekošām operācijām nevaja-
dzīgās naudas sumas klubam jānogulda
valsts kasē uz tekoša rēķina.

20. Par klubā apgrozāmām naudas
sumām, ienākumiem un izdevumiem
vedamas grāmatas pēc kāja resorā pie-
ņemtās formas, ar papildinājumiem,
kādus prasa kluba iekārta.

21. Klubā, pie pārziņa vai dežur-
virsnieka, kur tāds ir, jābūt sūdzību
grāmatai, kurā kluba aktiviem biedriem
tiesība ierakstīt savas sūdzības par kluba
administrāciju, kalpotājiem, dežurvirs-

nieku vai kluba pārzini, kā ari par no-
vērotiem trūkumiem kluba labierīcībās
un vēlamiem jaunievedumiem.

Kluba pārvaldība.
22. Klubu pārvalda: a) pulka koman-

diers (kur virsnieku klubi apvienoti,
pulka komandiera pienākumus izpilda
garnizona priekšnieks); b) pulka virs-
nieku, sanitarvirsnieku un kara ierēdņu
sapulces; c) sapulcēs izvēlētā kluba
valde; d) kluba pārzinis.

Pulka komandiers,
23. Pulka virsnieku klubs tieši pa-

dots pulka komandierim. Pulka koman-
diera pienākums raudzīties, lai kluba
darbība tiešām sekmētu šo noteikumu
1. p. minēto mērķu sasniegšanu. Visus
strīdus un nesapratnes kluba dzīvē
izšķir kluba komandiers resp. garnizona
priekšnieks, saskaņā ar šiem noteikumiem.

24. Pulka komandierim piekrīt rau-
dzīties par kluba telpu un labierīcību
lietderīgu izmantošanu no dieaesia vie-
dokļa, kā ari militārās kārtības un gara
ieturēšanu kluba iekšējā dzīvē.

25. Kluba saimnieciskās operācijas
un darījumus katru mēnesi revidē pulka
komandiera ieceltā komisija.

Pulka virsnieku sapulce.
26. Kā kārtējās, tā ari ārkārtējās

pulku virsnieku, sanitarvirsnieku un kara
jerēdņu sapulces sasauc kluba valde ar
pulka komandiera atļauju.

27. Savus lēmumus sapulce iznes
atklāti vai aizklāti balsojot, ar vienkāršu,
balsu vairākumu

28. _ Sapulci vada pulka komandiera
nozīmētais vecākas virsnieks.

29. Pulka virsnieku sapulces ir:
a) kārtējās, kuras sasauc vienreiz gadā,

budžeta gada sākumā;
b) ārkārtējās, k.*ras ar pulka koman-

diera piekrišanu sasauc pēc vaja-
dzības.

30 Pulka virsnieku sapulcei piekrīt:
a) pulka virsnieku kluba valdes izvē-

lēšana;
b) gada pārskata apspriešana;
ej nākamā darbības gada budžeta ap-

spriešana ;
d) pasivo biedru maksas lieluma no-

teikšana un

e) dažādu uz virsnieku dzīvi attiecošos
jautājumu apspriešana.

Piezīme. Pulka virsnieku sapulces
protokols stādams priekšā pulka
komandierim apstiprināšanai.

31. Pulka komandiera apstiprināti
pulka virsnieku sapulces lēmumi cbliga-
toriski visiem kluba biedriem.

Kluba valde.
32. Kluba valde sastāv no 5 locek-

ļiem un 5 kandidātiem, kurus izvēl pulka
virsnieku sapulce uz vienu gadu. Kluba
valdes locekļi un kandidāti izvēlami no
pulku virsniek em, pie kam no to
virsnieku (sanitarvirsnieku, kara ierēdņu)
skaita, kuri nokalpojuši daļā ne mazāk
par 3 gadiem, virsnieka, sanitarvirsnieka
vai kara ierčdņa dienesti pakāpē.

1. piezīme Par izvēlēšanu kluba
valdes amatos jāatzīmē ievēlēto virs-
nieku dienesta gaitas sarakstos.

2. p i e z ī m e. Kluba valdes locekļi
netiek atsvabināti no saviem tiešiem
dienesta pienākumiem un sevišķu
atalgojamu no valsts par šiem ama-
tiem nesaņem.

33. Nevienam Virsniekam, izņemot
pulka komandieri, nav tiesības atteikties
no izvēlēšanas valde; atteikšanās pie-
laižama vienīgi tajā gadījumā, ja attie-
cīgs virsnieks tiek izvēlēts otro reizi.

34. Vecāko no kluba valdes locekļiem
pulka komandiers (apvienotos virsnieku
klubos — garnizona priekšnieks) ieceļ
par valdes priekšsēdētāju.

Krievu akciju sabiedrību likvidācijas
komisiju iecelšana.

Noteikumi par pulku virsnieku klubiem.
Rīkojums par dzelzsceļu Daugavas un

Bulduru tiltu lietošanu.
Rīkojums par pārgrozībām «preču alfabē-

tiskā nomenklatūrā un klasifikācijā".
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Sludinājuma maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-
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rindiņu . . ; " — . 16 .
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35. Valdes sēdes sasauc valdes priekš-
sēdētājs pēc patiesas vajadzības; tām
jānotiek ne retāk, kā 2 reizes mēnesi.

36. Gadījumos, ja kāds no valdes lo-
cekļiem bez dibinātiem iemesliem trīs
reizes no vietas neierodas sēdēs, valde
ar savu lēmumu, aizklāti balsojot, viņu
izslēdz no sava sastāva, par ko ziņo
pulka komandierim, atzīmēšanai izslēgtā
virsnieka dienesta sarakstā un atestācijā
Izslēgtā locekļa vietā stājas pirmais no
kandidātiem.

37. Valdes sēdes skaitās par pilntie-
sīgām, ja klāt ir ne mazāk par 3 lo-
cekļiem.

38. Kluba valde visus jautājumus iz-
šķir ar vienkāršu balsu vairākumu; ja
balsis sadalās vienādi, priekšsēdētāja
balss ir izšķirošā.

39. Kluba valdes sēdēm un lēmumiem
ved protokolus, kuri uz vēlēšanos pie-
ejami visiem kluba biedriem. Valdes
darbvedību izpilda kluba pārzinis.

40. Valdes lēmumi, kuri saistoši at-
tiecas uz kluba biedriem vai apmeklētā-
jiem, izkarami klubā uz īpašas tāfeles
un citās vietās, pēc vajadzības.

41. Kluba valde:
a) rūpējas par kluba labierīcību un

par 1. pantā uzrādīto mēiķu sa-
sniegšanu ;

b) izved dzīvē apstiprinātus pulku
virsnieku sapulces lēmumus;

c) pārzin visas kluba naudas sumas,
inventāru un līdzekļus un spriež
par viņu izlietošanu, vada kluba
darbību un raugās, lai pareizi iz-
pildītu visus uz klubu attiecošos
noteikumus;

d) dod vajadzīgos aizrādījumus kluba
pārzinim un seko viņa un pārējā
kluba personāla darbībai;

e) skata cauri biedru sūdzības, aizrā-
dījumus un izteiktās vēlēšanās;

f) izstrādā noteikumus par kluba telpu
iznomāšanu;

g) noteic vajadzīgo kluba personāla
daudzumu, viņa atalgojumu un dro-
šības naudas lielumu;

h) stāda priekšā puika komandierim
apstiprināšanai amatos, kā ari at-
laišanai no dienesta kluba atbildī-
gākās amatpersonas, kā ekonomu,
bufetes pārzini, darbvedi un taml.;

i) pārbauda budžetu nākamam darbī-
bas gadam ;

j) pēc gada rēķinu noslēgšanas sa-
stāda tīras peļņas izlietošanas pro-
jektu, kuru kopā ar pārbaudi o bu-
džetu ceļ priekšā pulka komandie-
rim un pulka virsnieku sapulcei;

k) pārskata kluba ēku un telpu uztu-
rēšanu kārtībā, kārtīgu apkurinā-
šanu, apgaismošanu un aptīrīšanu;

1) slēdz piegādājuma līgumus un da-
rījumus ar valsts un pašvaldības
iestādēm, privatpe sonām, organi-
zācijām un firmām;

m) ierosina jautājumu par kluba pār-
ziņa atcelšanu no amata un izrauga
jaunu kandidātu;

n) noteic ēdienu un dzērienu cenas,
kā ari maksu par kluba labierīcību
lietošanu, izdod instrukcijas un no-
teikumus par kluba iekšējo iekārtu;

o) ziņo attiecīgam priekšniekam par
kāda virsnieka nepiedienošu uz-
vešanos vai noziedzīgu nodarījumu
kluba robežās;

p) atbild par savu darbību pulka ko-
mandierim.

Piezīme. Visi valdes lēmumi un
slēgtie līgumi iesniedzami pulka
komandierim apstiprināšanai.

Kluba valdes priekšsēdētāja
tiesības un pienākumi.

42. Valdes priekšsēdētājs tiesiski re-
prezentē valdi un klubu, kamdēļ ar savu
pārziņa parakstu ved sarakstīšanos ar
valsts un pašvaldības iestādēm un privāt-
personām ; viņš ari glabā valdes spiedni
(spaidogu) un zīmogu.

43. Kluba valdes priekšsēdētājam uz
valdes ierosmi piekrīt:

a) ar pulka komandiera piekrišanu un
atļauju sasaukt pulka virsnieku sa-
pulces ;

b) ziņot pulka komandierim un pulka
virsnieku sapulcei par kluba dar-
bību un vajadzībām;

c) raudzīties un rūpēties par valdes
lēmumu izvešanu dzīvē;

d) rūpēties par kluba labierīcības pa-
celšanu vispār, ierosināt vajadzīgos
jautājumus valdes sēdēs, vai viņus
uz savu ierosmi nokārtot valsts un
pašvaldības iestādēs, vai dot rīko-
jumus kluba administrācijai u. 1.1.;

e) pārraudzīt kluba pārziņa un cita
administratīvā personāla, kā ari
kalpotāju darbību ;

f) kluba pārziņa slimības vai ilgas
prombūtnes gadījumos rūpēties par
vietnieka iecelšanu.

44. Valdes priekšsēdētāja prombūtnē
vajadzīgos rīkojumus dod vecākais no
klubā esošiem valdes locekļiem, kura
rīkojumi obligetoriski.

Kluba pārzinis.

45. Kluba pārzini izrauga valde un
ieceļ amatā pulka komandiers. Kur
virsnieku klubi apvienoti, pulka koman-
diera pienākumus izpilda garnizona
priekšnieks. Par kluba pārzini var būt
tikai aktivā dienesta virsnieks vai kara
ierēdnis, kurš ne mazāk kā 3 gadi ir
dienējis pulkā.

46 Kluba pārzinis tieši padots kluba
valdes priekšsēdētājam.

47. Kluba pārzinis tieši vada kluba
saimniecību un ir kluba personāla tiešais
priekšnieks.

48. Kluba pārzinis:
a) ar kluba valdes ziņu salīgst un

pieņem kluba kalpotājus;
b) atlaiž nevajadzīgos un dienestam

nepiemērotos kalpotājus;
c) raugās par personāla kārtīgu die-

nesta pienākumu izpildīšanu un
vajadzības gadījumos dod padomus
dežurvirsniekam (kur tāds ir);

d) iesniedz kluba valdei caurskatī-
šanai un apstiprināšanai notei-
kumus par iekšējo iekārtu, telpu
lietošanu iebraucējiem, bibliotēku,
spēlēm u. t. t, kā ari par priekš-
lasījumu, koncertu, sabiedrisku
vakaru un cita priekšnesumu sarī-
košanu ;

e) aprēķina un izstrādā ēdienu un
dzērienu cenas, maksu par telpu
iznomāšanu koncertu, saviesīgu
vakaru un priekšlasījumu sarīko-
šanai, kā ari maksu par kluba
labierīcību izlietošanu, un iesniedz
kluba valdei;

f) sarakstās ar iestādēm un personām;
g) izdod kluba pasiviem biedriem

valdes priekšsēdētāja parakstītās
biedru un ieejas kartes klubā vai
kluba dārzā un citās labierīcībās;

h) sastāda ienākumu un izdevumu ap-
rēķinus nākamam darbības gadam
un iesniedz kluba valdei;

i) ikmēnešus, ne vēlāk par 15. datumu,
sastāda pārskatu par pagājušo mē-
nesi un iesniedz to kluba valdei;

j) izved dzīvē kluba valdes apstipri-
nātus lēmumus un rīkojumus, kā
ari ar organizācijām un firmām
slēgtus līgumus;

k) rūpējas par ēdienu tn dzērienu la-
bumu un lētumu;

1) atbild par kluba inventāra un telpu
uzturēšanu kārtībā un tekošu re-
montēšanu ;

m) raugās, lai klubā neiekļūtu nevē-
lamas personas.

49. Kluba pārzinis atbild pēc lkuma
par viņam uzticētās naudas un inventāra
uzglabāšanu, kā ari par naudas pareizu
izlietošanu, norēķinu un pārskata vešanu

Kluba ēstuve.
50. Kluba ēstuvē (ēdamistabā) biedri

un ievest ieviesi pret samaksu var saņemt
brokastis, pusdienas, vakariņas, siltus
un aukstus uzkožamos, kā ari dzērienus.

51. Ēdienu izsniegšanas laiku, ēdienu
un dzērienu cenas izstrādā kluba pār-
zinisun apstiprina kluba valde. Cenu
rādītājiem jābūt izkārtiem kluba telpās
redzamā vietā.

52. Kluba valde var nodot kluba pār-
tikas organizāciju un Dufeti privātper-
sonām vai arteļiem uz līguma pamata.
Katrā gadījumā uzņēmēja darbība at-
rodas zem kluba pārziņa un valdes uz-
raudzības un kontroles.

53. Kluba valdei un pārzinim se-
višķa

^
vējlba jāgriež uz to, lai ēdieni

klubā būtu lēti un labi.

Bibliotēka.
54. Pie kluba pastāv bibliotēka, kura

darbojas uz īpašu noteikumu pamata.
Bibliotēkā iegādājamas sekošā satura
grāmatas:

a) savas valsts daiļ- un kara litera-
tūra; kara žurnāli, reglamenti, laik-
raksti nn periodiski izdevumi;

b) vērtīgākie ārzemju kara literatūras
darbi un kara žurnāli;

c) raksti par Baltijas, latvju tautas un
Latvijas valsts vēsturi un mākslu,
un,

d) raksti par kaimiņvalstu militāro li-
teratūru un mākslu.

55. Grāmatu, laikrakstu un žurnālu
lietošanas kārtību, kā ari maksu par sa-
bojātām vai pazaudētām grāmatām no-
saka kluba valde.

56. Bibliotēkā atrodas visu grāmatu
sistemātisks un alfabētisks k taLgs un
sevišķa grāmata, kurā biedri ieraksta
grāmatas, avizes un žurnālus, un ar ku-
riem bibliotēku būtu vēlams papildināt.

57. Bibliotēku lietot ir tiesība kluba
biedriem, pie kam tiesība grāmatas un
žurnālus ņemt lasīšanai uz mājām pie-
šķirta vienīgi kluba aktiviem biedriem.

58. Bibliotēku pārzin un par to atbild
kluba pārzinis vai atsevišķi šim nolūkam
iecelta persona.

Kluba labierīcības.

59. Klubā ierīkojamas: lasītava, izrī-
kojumu zāle ar skatuvi un klavierēm,
vingrošanas zāle, biljarda un citu spēļu
istabas, šautuve, launtennis, krokets u. 1.1.
Klubā atļauts dibināt un veicināt cie-
nītāju pulciņus dažādās sporta nozarēs.
Klubam atļautas sekošas spēles: šachs,
kāršu spēle (komerciāla), domino, loto,
dambrets un citas garīga sporta spēles.
Ai arta rakstura spēles, kā ari profesio-
nāla rakstura sacīkstes klubā aizliegtas.

60. Noteikumus par kluba labierīcību
lietošanu izstrādā kluba pārzinis un ap-
stiprina kluba valde. Noteikumi jāizkar
attiecīgās kluba telpās redzamās vietās.

61. Kāršu spēle atļauta tikai ar klubā
pirktām kārtīm. Kārtis pēc lietošanas
paliek klubā.

Maksas apmēru par jaunām kārtīm no
teic kluba valde, pie kam atļauj palieli"
nāt kāršu maksu (cenu) ne augstāk par
25°/o virs iepirkuma_ vērtības. Par ļfg,,
tlm, kuras reiz spēlētas, maksa nedrīkst
pārsniegt 76°,o no iepirkuma sumas.

62. Naudas, uzturvielu, inventāra un
citu vērtību apgrozījuma reģistrēšanai
kluba vedamas dažādas norēķinu grama,
tas un pārskati, kuru daudzumu Uū

"
normu, pulka komandierim piekrītot , no.
teic kluba valde.

Kara ministra sekretāra vietas izpildītājs
pulkvedis-leitnants K a ņ e p s

Pārskats par lipīgu slimību kustību Latvijā
no 1925. g. 1. līdz 30. jūnijam.
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Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. Zentels.
Darbvedis V e s m a n s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīgas dzivok|u nodokļa papildi-
nājums.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
š. g. 18. jūnija lēmumu, kas apstipri-
nāts ar Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 9. jūlija rakstu
JYs 105158, Rīgas pilsētas valde ar šo
paziņo, ka noteikumos par dzīvokļa no-
dokli Rīgas pilsētā 7. § tiek papildināts
ar šāda satura 3. punktu:

,3. Namos, kuri celti vai izbūvēti
pēc 1918. g3ia 18. novembra,
vai kuri pēc likuma par telpu
īres spēkā nākšanu caur kapitāl-
remontiem uz nama īpašnieka
rēķina pārvērsti no neapdzīvo-
tiem apdzīvojamā stāvokli, kad
īres maksa ir ne mazāk par
20° 0 augstāka par tamlīdzīgu
dzīvokļu parasto vietējo cenu."

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

2 Pilsētas sekretārs Pļ a v i n s k i s.

Saistoši noteikumi
par sludinājumu, afišu un reklāmu
izlikšanu Auces pilsētas robežās.

Pieņemti Auces pilsētas domes
1925. g. 11. jūlija sēdē pr. M» 15 § 3a
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g.

21. jūlija rakstu Jsfe 105406.
1. Visi _ sludinājumi, afišas un re-

klāmas, kāda veidā vien tie tiktu iz-

gatavoti, var tikt izlikti Auces pilsētas
robežās vienīgi uz specieli priekš tam
ierīkotām no pilsētas valdes sludinājumu
vietām-galdiņiem.

Piezīme. Par 1. pantā minētiem
sludinājumiem, afišām un reklāmām
pilsētas pašvaldība ņem nodokli
domes noteiktā apmērā. Nodoklis
nomaksājams pilsētas valdē iepriekš
sludinājumu, afišu un reklāmu izlik-
šanas, kuri apzīmējami ar zīmogu.

2. Pirms sludinājumu, afišu un re-
klāmu izlikšanas uz sludinājumu gal-
diņiem, tie jāiesniedz pilsētas valdei
2 eksemplāros.

3. Auces pilsētas teritorijā noteikti
aizliegts izlikt sludinājumus, afišas un
reklāmas uz māju sienām, būvēm, tele-
grāfa, telefona un apgaismošanas vadu
stabiem, sētām, pie parku un aleju
kokiem un ari citās no pilsētas valdes
neatļautās vietās.

4. Aizliegts iznicināt vai pārklāt tādas
sludinājumus, kuru termiņš vēl nav no-
tecējis. Uz katra sludinājuma galdiņ»
izliekams ne vairāk par 1 eksemp lāru.

5. Par šo noteikumu neizpildīšanu
atbildīgi ir sludinājurau-afišu izdevēji
(izrīkotāji), kā ari izplatītāji, raugoties
pēc viņu līdzdalības pārkāpumā.

6. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laļkā pec viņu izsludināšanas .Valdība»
Vēstnesī".

''7.14dienulaikāpēcšonoteikumi
spēkā stāšanās māju īpašniekiem v

viņu pārvaldniekiem ir jānotīra līdz sim
uzlīmētie uz aizliegtām vietām sludi-
nājumi.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Ar šo paziņoju, ka manā š. g. 27. ap.
riļa rīkojumā par likvidācijas komisiju
iecelšanu bij. Krievijas akciju sabiedri-
bām, kurš iespiests š. g. 28. apriļa
„Vald. Vēstneši" Ns 93, .Krievu-Atneri-
kaņu manufaktūras sabiedrības" nosau-
kums ievietots nepilnīgi: minētā rīko-
juma otrāpantā„Krievu-amerikaņmanufaktūras sabiedrības" vietā jālasa:
„Krievu-amerikaņu gumijas manufaktūras
sabiedrība Treugoļņik".

Finansu ministrs J. B1 u m b er g s,
Kredita departamenta vicedirektors

R. Baltgailis,



g Šo noteikumu neizpildltājus sauks

ie atbildības uz sodu likuma pamata.

Auces p ilsētas galva F. Grauds.
Sekretārs (paraksts).

Noteikumi
Dar sludinājumu un afišu nodokli

Aucē.
Pieņemti no Auces pilsētas domes 1925 g.
sēdē li. jūlija Pr- ** 15 § L P- 4 un aP"
«tinrināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta rakstu M> 105399 no 1925. g.v 21. jūlija.

1. Auces pilsētai par labu jāmaksā

a) sludinājumu nodoklis,
b) afišu nodoklis.
2, a) Sludinājumu nodoklis jāmaksā —

fl0 sludinājumiem Aucē izdotos laik-
rakstos, žurnālos, kalendāros un citos
drukas darbos 5% lielumā no sludinā-
juma faktiskās (netto) cenas. No sludi-
nājuma nodokļa atsvabināti:

1) Valsts un komunālo iestāžu sludi-
nājumi,

2) darba meklētāju sludinājumi un
3) plakāti, afišas un sludinājumi, kuri

attiecas uz pilsētas domes un Sa-
eimas vēlēšanām.

b) Afišu nodoklis jāmaksā no Aucē
izplatītām afišām, plakātiem, izrīkojumu
programāra un reklāmu lapiņām — Ls 2,—
par kvadrātmetru vai tā daļu. Par afišām,
reklāmām mazākām par 1 kvadrāt-
metru nodoklis 1 santīms par ik 50 kv. cm.,
bet ne mazāk par 50 santīmiem.

3. Laikrakstu vai žurnālu izdevējiem
an drukātavu īpašniekiem jāsamaksā
sludinājumu nodoklis pilsētas valdes kasē
par katru pagājušu mēnesi līdz nākoša
mēneša 15. dienai, iesniedzot pie tara
norēķinus par ieņemtām nodokļa sumām.
Attiecībā uz periodiskiem izdevumiem,
kuri iznāk retāk kā 6 reizes mēnesi, iz-
devēji var vienoties ar pilsētas valdi ari
par citiem nodokļa norēķinu un maksā-
šanas termiņiem. Drukātavas īpašnie-
kiem jāiesniedz pilsētas valdei kā perio-
diskā laikraksta vai izdevuma pirmais
numurs, tā ari vienreizēja drukas darba
viens eksemplārs, ja tajos ievietoti vai
paredzēti ievietot ar nodokļiem aplie-
kami sludinājumi.

4. Laikrakstu un žurnālu izdevējiem
un drukātavu īpašniekiem uzlikts pie-
nākums savās grāmatās iekārtot sludi-
nājumu kontus tā, ka caur to tiek ga-
rantēta nodokļu kontroles iespējamība.
Nepilnīgas grāmatvedības gadījumos pil-
sētas valdei tiesība prasīt sevišķu grā-
matu vešanu, kura nodrošinātu afišu uu
sludinājumu nodokļa pareizas kontroles
iespējamību.

5. Pirms afišu izlikšanas uz sludinā-
jumu galdiņiem jeb izplatīšanas citādā
veidā pilsētā afiša, reklāma u. t. t. jā-
iesniedz pilsētas valdei 2 eksemplāros
priekš atvēlēs, līdz ar izplatāmām afišām,
jānomaksā pilsētas kasē pienācīgais no-
doklis , pēc kam pilsētas valde apzīmogo
izplatāmās afišas. Ja afišas, reklāmas
"t. t. izplatītas bez iepriekšējas no-
dokļa nomaksas, to (nodokli) piedzen
divkārtīgos apmēros.

6. Par sludinājumu nodokļa pareizu
samaksu ir atbildīgs laikraksta izdevējs
vai drukātavas īpašnieks.

7. Uz pilsētas valdes ierēdņu piepra-
sījumu drukātavas ; īpašniekiem un laik-
rakstu izdevējiem jādod visi vajadzīgie
Paskaidrojumi , jāuzrāda attiecīgas kvitēs,
grāmatas un citi nepieciešamie doku-
menti, attiecībā uz sludinājumu nodokļiem,
**; ari jāatļauj ieeja drukātavas vai laik-
rakstu ekspedīcijas telpāskontroles nolūkā:

8. Ja nodokli nesamaksā § 3. un § 5.
noteiktā laika, tas piedzenams divkārtīgos
apmēros.

Pamats. Noteikumi par pilsētu ienā-
kumiem, izdevumiem, budžetiem un
Pārskatiem P. 42—45.

Pilsētas galva F. Grauds.
Sekretārs (paraksts).

\j\ Saistošie noteikumi
. par,0PU kaušanu un kārtību Aizputes

_ pilsētas lopu kautuve.

dni AizPutes pilsētas 1925. g. 26. jūnijaumes sēde un apstiprināti ar iekšlietu mini-)as Pašvaldības departamentu 1925. gada
16. jūlija rakstu Ns 105305.

Bisi f .AizPutes pilsētā un pilsētas admi-
"ativās robežās , izņemot Brūdera un

nier?h
rga m^at > mājlopu kaušana tirdz-

bam
Das "°lūkos, kā ari paša vajadzl-

Wu - *auta vienīgi tikai pilsētas lopu

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

3. Kaušanai nolemto lopu veselības
stāvoklis pirms nokaušanas jāizmeklē
kautuves pārzinim.

4. Kautuve atvērta darba dienās, katru
dienu; laikā no 1. apriļa līdz 30. sep-
tembrim, no pulksten 4 līdz 7 pēcpus-
dienā, bet no 1. oktobra līdz 31 martam,
no pulksten 1 līdz 4 dienā Jūnija, jūlija
un augusta mēneša sestdienās kautuve
atvērta no V26 līdz 7 un no saules no-
rietēšanas ^ P/2 stundu laikā.

5. Izņēmuma gadījumos, ar kautuves
pārziņa un pilsētas valdes piekrišanu,
kautuvi var atvērt un tanī izdarīt kau-
šanu ārpus norādītā laika.

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

7. Ieeja kautuvē 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 kautuvē un izdarīt lopu kau-
šanu ir aizliegts: bērniem, nepieaugu
šiem līdz 16 gadiem, kā ari reizami
iereibušām personām.

9. Aizliegts ievest kautuvē suņus, kā
ari tādus lop^s, kuri nav nolemti kau-
šanai.

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

11. Aizliegts ienest kautuvē, kā ari

tur lietot reioinošus 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
rjtualiem 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.
paliek kautuves atkritumu krātuve, kuri
pēc nobeigta darba iznīcināmi vai no-

rokami zemē, tos aplaistot ar netīrīto
karbolu.

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

23. Par lopu kaušanu parastā kau-
šanas laikā lopu īpašniekiem ir jāmaksā
sekošais nodoklis pilsētas pašvaldībai
par labu: Lg
Par katru liellopu dzīvsvarā, sma-

gāku par 180 kilogramiem . . 4,50
Par katru liellopu dzīvsvarā, no

100 līdz 180 kg 3,—
Par katru liellopu dzīvsvarā, zem

100 kg 1,50
Par katru teļu dzīvsvarā .... 0,60
Par katru aitu vai jēru dzīvsvarā . 0,50
Par katru cūku dzīvsvarā, smagāku

par 150 kg 3,—
Par katru cūku dzīvsvarā, no 100

līdz 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 . 0,50
24. Par lopu kaušanu izņēmumu gadī-

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 santīmi.

26. Iekasājamā nodokļa apmērus pil-
sētas dome ar savu lēmumu var grozīt.
Nodokli_ iekasē kautuves uzraugs pret
katrreizēju 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 Vēstnesi".

PiL-ētas galva J. Vanags.
3 Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š.

Saistoši noteikumi
par asenizācijas darbu izvešanu
Talsu pilsētas administratīvās

robežās.
1. Ateju vietu izvešanu izdara vienīgi

personas, kurām pilsētas valde izdevusi
attiecīgu atļauju.

2. Pie katra nama, ārpus ēkas sie-
nām, jāatrodas bedres tīrīšanas caurumam,
kurš ierīkojams tādā kārtā, lai būtu ērta
piebraukšana ar vātīm un sūcēju.

3. Atejas bedrei jābūt attiecīgā lie-
luma resp. tilpuma, sienām un dibenam
jābūt izcementētiem, ar diviem, cieši
noslēdzamiem vžkiem, kuri ērti pēc va-
jadzības noņemami. Aizliegts uz bedres
vākiem uzbērt zemi jeb kā citādi aiz-
segt. Zem tīrīšanas cauruma bedres di-
benā ierīkojams bļodveidlgs padziļinā-
jums apm. 12" caurmērā, uz kuru ved
no visām pusēm bedres dibens ar 5"
lielu slīpumu.

Piezīme. §§ 2. un 3. min. notei-
kumi attiecināmi tikai uz jaunierī-
kojamām un remontējamām, tagad
pastāvošām bedrēm.

4. Ja bedre nebūtu izcementēta, tad
namsaimnieks vai viņa vietnieks nevar
celt iebildumus par ūdens pieliešanu
bedrē no aptīrītajā puses, jabedrē iekrā-
jušies biezumi, kurus ar sūcēju, bez at-
šķaidījuma ar ūdeni nav iespējams izsmelt.
Cementētās bedrēs aptīrītajam nav atļauts
pieliet ūdeni.

5. Atejas bedres izvedamas vismaz
vienu reizi gadā, bet uz pilsētas valdes,
sanitārās komisijas vai policijas piepra-
sījumu — katrā, pieprasījumā noteiktā
laikā. Bez tam bedres iztīrāmas obli-
gatoriski, ja bedres piepildījušās līdz 6"
no virsējās malas.

7. Bedres iztīrāmas pilnīgi, līdz di-
benam, un reiz uzsākta bedres iztīrīšana
un netīrumu izvešana nav pārtraucama.

8. Atejas bedrēs aizliegts mest salmus,
pelnus, drēbju gabalus un citus cietus
priekšmetus, kuri traucētu sūcēja darbību.
Par katru sūcēja vai šļaukas bojājumu
namsaimniekam jāatlīdzina tiešie zaudē-
jumi pēc takses, kuru nosaka pilsētas
valde valdes noteiktā laikā.

9. Atejas vietu izvešana pilsētas ad-
ministratīvās robežās tiek izdarīta pēc
iespējas visu cauru gadu, bet obliga-
toriski marta, apriļa, septembra, oktobra
un novembra mēnešos.

10. Par katru izvestu vāti ar at-
kritumiem namsaimniekam vai viņa

pilnvarniekam jāmaksā aptīrīšanas uz-
ņēmuma vadītājam sevišķa atlīdzība,
kuru nosaka pilsētas valde. Atlīdzība
iemaksājama ne vēlžk kā 7 dienu
laikā pēc bedres iztīrīšanas, bez se-
višķa uzaicinājuma. Termiņā nenomak-
sātu atlīdzība tiek piedzīta tiesas ceļā
līdz ar soda naudu 2°/o apmērā par
katru mēnesi, pie kam nepilns mēnesis
tiek rēķināts par pilnu.

11. Izvesto vatu skaitu namsaimnieks
vai viņa pilnvarnieks ieraksta sevišķā
braucēja grāmatā, pēc kura ari tiek ap-
rēķināta maksa. Ja namsaimnieks vai
viņa vietnieks grāmatā nav atzīmējis iz-
vesto vatu skaitu, tad aptīrīšanas uzņē-
muma vadītājam ir tiesības pieņemt
braucēju uzdoto vatu skaitu.

12 Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laika pēc viņu izsludināšanas
«Valdības Vēstnesi".

Talsu pilsētas galva A. Reiznieks.
2 Sekretārs J. Lagzdiņš.

Rīga.
Iedzīvotāju kustība Rīga.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes
reģistrācijas 1925. g. jūnija mēnesi
(iekavās atzīmēti skaitļi par iepriekšējo
mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši ... 274 (260) 216 (227) +58 (+33)
Vāci 40 (59) 48 (47) —8 (—8)
Krievi .... 48 (56) 35 (61) +13 (—5)
Ebreji .... 66 (71) 41 (49) +25 (+22>
Poļi un leiši 25 (>6) 25 (13) — (+1.)
Citi. . . . . 7 (8) 5 (5) +2 (+3)

Kopā 460 (460) 370 (402) +90 (+58)
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-

kuloze 54 (77), organiska sirdskaite un
pār. asinsriņķ. org. slim. 63 (70),
vēzis 48 (44), asiņu pieplūdums galvas
kausa dobumā 27 (17), vecuma ne-
spēks 24 (23), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 27 (30), vēdera
tifs 2 (3), nieru kaite 4 (9), šarlaks 2 (3),
difterits 0 (1), izsitumu tifs 0 (1), in-
fluenca 0 (0), meningitis 5 (8), asins-
sērga 0 (0), nedabīga nāve 16 (23), paš-
nāvība 8 (10).

Noslēgtas laulības 306 (240), no tām
baznīcā 233 (148).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskās valdes paziņojuma 1925. g.
jūnija mēnesi saslimuši ar vēdera tifu
23(22),izsituma tifu 0(0), šarlaku 100 (107),
garo klepu 0(0), difteriti 14 (17), asins-
sērgu 7 (8), parotitis epid. 5 (11), per-
tussis 12(18), masalām 74 (135), rozi 4(3).
Iekavās atzīmētie skaitļi attiecas uz
iepriekšējo mēnesi.

KURSI.
Rīgas birzē, 1925. «ada 30. jūlijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas franku . . . 24,45 — 24,95
100 Beļģijas franku .... 23,80 — 24,30
100 Šveices iranku .... 100,25 — 101,25
100 Itālijas liru 18,95 — 19,35
100 Zviedrijas kronn . . . 138,75 — 140,15
100 Norvēģijas kronu . . . 94,45 — 9635
100 Dānijas kronu .... 116,80 — 119,15
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,5t)
100 Holandes guldeņu. . . 207,15 — 209,20
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,2,
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,0.'
100 Lietavas litu 50,50 — 52,08
1 SSSR červoņeca .... 26,40 — 26,8$

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

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

zīmes 96 — 97
Par Rigas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētāju A. K a c e n s.
Zvērināta biržas māklera V. R u p n e r s

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Prāgā, 29. jūlijā. Trešdienas rītā
ārlietu ministrs Meierovics apme-
klēja Čechoslovaķijas ārlietu ministri
Be n e š u Estivalē. Pēc brokastīm abi
ministri pārrunāja Čecheslovaķiju un
Latviju ieinteresējošos ārējas politikas
jautājumus, proti drošības paktu, abu
valstu kopdarbību Tautu savienībā un
Austrumeiropas problemus Pēc pus-
dienas Z. A. Meierovics atgriezās Prāgā
un vakarā izbrauca uz Varšavu.

Redaktors: M. Ārons.



Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesa, 3. civlnod.,
saskaņā ar civilpiocesa likumu 1958. p.,
ar šo_ paziņo, ka 4. augustā 1925._g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1924. g. 6. decembrī
mirušā Litenes pag., .Pērkon Ns 67"
mājas īpašnieka Andreja Jāņa dēla
Kursieša tettamentu.

Rīgā, 27. jūlijā 1925. g. J* 3528
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9275 Sekretārs A. Kalve.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi _ papīri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas _ apgabaltiesas III. civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 29. jūlijā 1925. g.
9329 Tiesu izpild. K. Ķ r e b s.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ms 3,
veikalā Baltijas kokvilnas vērptuves un
austuves A./S. prasībā p ārdos Ābrama
Šeera kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 350.

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

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9232 n>,u isoīid. '? ZirEcIt.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā* 1925. g., paikateri
11 diena, Rīgā, Blaumaņa iela J* 5a,
dz._29, Krievu krāj-aizdevu kases pra-
sība pārdos Rafaelā Bermaņa ku-
stamo manta, sastāvošu no mēbe-
lēm un novērtētu parLs 247.

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

Rīgā, 25. jūlijā 1925. g.
9231 Tiesu izpild J. ZI r 6 e I s

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p! pamata pa-
zļņo, ka ar Viņas 1925. g. 17. jūnija
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Ropažu lauksaimnie-
cības biedrība"" — ar valdes sēdekli
Ropažu pagasta.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
9271 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 15. jūlija
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma:, .Krapes kūdras iz-
mantošanas sabiedrība", — ar valdes
sēdekli Krapes pagastā.

Nodaļās pārzinis E g 1 i t s.
9273 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. marta
lēmumu pārreģistrēta .Latvijas ādu tir-
gotāju krāj-aizdevu sabiedrība" zem
jauna nosaukuma: .Ebreju kooperatīva
ktāj-aizdevu sabiedrība", kā ari reģistrēti
biedrības biedru pilnā sapulcē 17. de-
cembrī 1925. g. pieņemtie grozītie
statūtu §§ 1, 77 un 93.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
9275! Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 8. jūlija
lēmumu pārreģistrēti .Latvijas vācu-
baltiešu skolotāju savienības", biedru
pilnā sapulcē 24. aprilī 1925. g. |pie-
ņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
9268 Sekretārs Fridrichsons.

H'igma apgabaltiesas 3. civilnod.,
raskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ai šo paziņo, ka 4. augusta 1925. g.,
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1925. gada 24. aprilī miruša
Sarkaņu pag., .Kalna-Branku" mājas
īpašnieka atraitņa Jāņa Indriķa dēla
Lejieta testamentu.

Rīgā, 27. jūlijā 1925. g. L. 1* 3386
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9276 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
pasiņo, ka ar viņas 1925. g. 8. jūlija
lēmumu pārreģistrēti .Nacionālās darba
savienības" biedru pilnā sapulcē 14.maijā
1925. g. pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
9274 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Jaunpils izglītības biedrība" (Rīgas
apriņķī) — ar valdes sēdekli Jaunpils
pagasta, Rīgas apr.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
9269 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 8. jūlija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Krišjaņa Valdemāra biedrība' — ar
valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
9270 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela N° 1, paziņo:

1) ka dēļ akc. sab. ,F. V. Nather",
Chaima Malkina un Zalmaņa Bliedena
Ls 77 030. =3 ar °/o lielas prasības seg-
šanas — 30. oktobri 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgas apgabaltiesas civilnod.
sēžu zāle, uz

Inirut saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu, vaiSs pār
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9299 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas
7. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. augustā_ 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Svēta Gara konventa,
Eksprešu noliktavā, pirmos un otros
toigos oārdos firmas ,R. Bērman un
J. Judelovie* tastarao manta, sastāvošu
no manufaktūras un rakstāmgaldiem un
novērtētu par Ls 1608.—

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

Rīgā, 27. jūlijā 1925. g.
9326 Tiesu izpild. Kāzubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. augustā 1925. g., pulksten
12 diena, Rīga, Bruņinieku ielā N» 73,

dz. 1, pārdos Nikolaja Rozentala
kustama mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas un novērtētu par Ls 2200.

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

Rīgā, 28. jūlijā 1925 g.
9301 Tie;u izpild J. G r i n i o a.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. augustā 1925. g., nulksten
12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā J* 3
veikala Baltijas kokvilnas vērpttivas un
austuves A./S. prasībā pārdos Ābrama
Šeera kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 700

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ail
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā. 23. jūlijā 1925. g.
9236 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīga» epgabait, 6. ioo. tiesu
izpildītājs

pazin i ka 6. augustā 1925. g., pulksten
12 dienā. Rīga, Kr. Barona iela Ws 3,
veikala Baltijas kokvilnas vērptuves
un austuves A./S. prasībā pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 450.

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

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.

9230 Tiesu izpild. .1 Z i r ģ e i 3.

l\m apgabiltitui 8. Ik. tfeiu Izmaitā]:
paztņoL ka 7. augusta 1925. g., pulks;en
9 diena, Rīgā, Lielā Ma kavas ielā >6 106,
pārdos Movša F i šk i n a kustamo
mantu, sastāvošu no 10 kungu mēteļiem
un novērtētu par Ls 5C0.

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

Rīgā, 28. jūlijā 1925. g.
9306 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

oazino, ka 11. augustā 1925. g. pulksten
9 dienā, Rīgā, Kr Barona ielā J"6 126/128,
pārdos Pāvila Brīža kustamo
mantu, sastāvošu no 20 pudiem zaļām
ziepēm un novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. jūlijā 1925. g.
9292 Tiesu Izpild J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8 iecirkņa
tiesu izpildītājs

«ziņo. ka 11. augustā 1925. g.,pulksten
10 rītā, Rīgā, Marijas ielā N° 79, pār-
dos otros torgos Voldemāra V ī t o 1 i ņ a
kustamo mantu, sastāvošu no 1 bēras
ķē«es un novērtētu par Ls 700.

Citu iestāžu sludinājumi.i j

Rīgas poi.12. iec.priekšn.
paziņo, ka 10. augustā _ 1925. g., pulkst.
10 rītā, Vidzemes šoseja N» 7,

pārdos pi. vttoliii
P. Bražņika fabrikas mantu, sastāvošu
no 2 baķiem vadmalas Ls 134.6$ pie-
dzīšanai, saskaņa ar darba inspektora
slimo kasu lietās rakstu no 3. jūlija š.g.
ar J& 80109.

Rīgas policijas 12. iecirkņa
9263 priekšnieka v. (paraksts).

Dzelzsceļu virsvalde izsludina sek.
rakstiskus torgus:

13. aug. š. g., uz palagiem, izmērs:
210x140 mm, no kokvilnas audekla pēc
techniskiem noteikumiem un apstiprināta
parauga — 900 gab.

17. aug. š. g. uz lupatām grīdu maz-
gāšanai pēc apstipr. parauga— 1000 kg.

20 aug. 1925._ g. uz mēteļiem imprig-
nēta brezenta, pec techn noteikum. un
apstiprināta parauga 260 gab.

20. aug. 102i. g., uz 1) jumta skārdu
melno, apmērs: 170x1420 mm, biez
0,56 mm — 48000 kg. biez. 0,625 mm.
16000 kg. pec apstiprin. techn. noteik,
2)plākšņu dzelzi, apmērs: 1x1000x2000
mm — 8000 kg. apmērs: 1,65x1000x2030
mm—80COkg.apme;sj 1,65x1250x2750
mm — 10000 kg, pec techniskiem no-
teikumiem.

un rakstiska konkurenci
27.aug. 1925. g. uz darba mašinām

un ierīcēm, pēc saraksta un rasējuma.
Torgu un konkurences sākums pulk-

sten 10 no rīta Torgu un konkurences
dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības
naudas no piedāvājuma vērtības. Tu-
vākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē,
Gogoļa ulā 3, ist. 101. 3 9307

Dzelzueļu iinnllR iKlnliH direktija
izsludina uz 12. augustu š.g., pulkst. 12 d.,

izsoli
ar pēcizsoli 15. aug., pulksten 12 dienā,
uz .ūdens pufpētavas filtra izlabošanas
darbiem Rīgā-Šķirotavas st.".

Drošības nauda Ls 400. 9328 _
Tuvāki no'eiftumi dzelzsceļu virsvaldē,

ist. Ht 308, d? rbdienās no pulkst. 10—15

Di6teļiil[i!ļaii[jFi!ite
Vecgulbenē

izsludina uz š. g. 10. augustu, pulkst. 12

jauktu izsoli
ar

pēcizsoli
14. augusta, pulkten 12 uz

iri lu īmimm dariem
133—134 k!;n. rz Vecgulbenes-Jaunlat-
gales linijas.

Drošības nauda Ls 300.—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darb-

dienas no pīkst. 10-15 9310

Zilupes iec. poiic. priekšnieks
paziņo, ka 15. augustā 1925. g., pīkst.
10 dienā, Zilupē, policijas iecirkņa telpās

vārdo, atilā laMksolliā
p'et tūlītēju samaksu, dzīv. Zilupē,
Nikolaja ielā N° 8, pils. Jankelim Movše
d Aronam aprakstīta saskaņā ar tiešo
nodokļu departamenta 1924. g. 22. dec
rakstu M 57028/Lz, dēļ procentulā
peļņas nodokļa piedzīšanas, vienu lietotu

„IinjB!i" fiS- šujmašīnu.
Zilupē, 27. jūlijā 1925. g. Ne 27

9252 Priekšnieks (parakts).
Darbvedis (paraksts).

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 15. augustā 1925. g, pulksten
10 dienā, Zilupes miestā uz tirgus
laukuma, pārdos

DtKlfitfi vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksi d^iv. Zilupes
miesta pils Sronam Bachmatam aprak-
stīta saskaņā ar tiešo nodokļu departa-
menta 1924. g. 18. augusta rakstu
Ns 20826 deļ ienākuma nodokļa piedzī-
šanas par 1923 g., viena dzeltena ku-
mode, 1 misiņa pakaramā lampa ar
zaļu kupolu un niķelēta atsperu matraču
gulta, kuru vērtība noteikta uz Ls 145.—.

Zilupē, 27. jūlijā 1925. g. J_ 5668
Zilupes iecirkņa policijas

9251 priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Noteikumi
par grāmatvedību un norēķiniem
valsts iestādēs un uzņēmumos.
Maksā: brošēts eksemplārs . . Ls 1,40

ar piesūtīšanu pa pastu , 1,65
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1,
Iespiests Valsts tipogralija.

Centrālās kriminalpolic.
politiskā pārvalde

pārdos

iii iii§»
š. g. 11. augustā, pļkst tflļ rīta, Rīga,
Alberta iela 13, valsts īpašumā pārņemto

zirgu.aizļūDu un rasDilslu.
Pārdodamas mantas apskatāmas katru

dienu uz vietas. 9330

Olaines pag. padome
svētdien, 9. augustā 1925. g., pulksten
1 diena, pagasta skolas namā, (2 l 3klm,
no Olaines stacijas, 17 klm. no Rigaij
pieņems priekš Olaines pamatskolas

tkolas pārzini un 3. skolotāju
ar pilnas pamatskolas skolotāja tiesībām,

Priekšroka sabiedriskiem darbiniekiem
muzikāliem spējīgiem vadīt kori.

Kandidātus (-es) uzaicina pieteikties
minētā laika un vietā, iesniedzot vaļatfc
dokumentus. 932; Pagasta valde,

Malcevas fabriku akciji
sabiedrības

(AKuionepHoe o6uieerBO ItakUoBCKH
33B0,HOBl>)

im_ehb Komisii;
uzaicina visus šīs sabiedrības kredito

^debitorus, _ mantas turētājus un
^ieinteresētās personas pieteikt sa

misijai savs tiesības un prasfbat9 l
atc

parādus, vai turēšanā stroclošos z3jci
sešu mēnešu laik*, skaitot no šī y
nājuma iespiešanas dienas,*Vēstnesi". , - flt

Visas minētā laikā nepieteiktas
sības un prasīgs netiks apm>HI"
no likvidej-mas mantas. f ., ii

Pietekumi jāiesniedz ra/f!"siļkfl
Malcevas fabriku akciju sabiedrības

^dac jas komisijas vardu Rīga, Kur «1
ielā N° 8, apmaksājot pieteikumu ņ
viņu pielikumus ar attecīgu zīmog" t

Pamats: 1) instr. akciju*ļļj
sabiedrību likvidācijas komisija" _„
krāj. 1925 g. J«58.) un 2) VM &h
un papildinājumi 1921. g. /v

p.j
likumā par akciju biedrībām «" ļj.
sabiedrīcām (Lik. krāj. 1924. g- ~

un 1925. g Ns 75).
Rīga, jūlija 1925. g. „%0 «s-

Priekšsēdētājs J. Be"%ļis.
Locekļi: F. Miilenbad

9314 J. Sauli! 8-

Nogales pagasta,
Talsu apr (caur Sasmaku) 6-kl. pamat-
skolai vajadzīgs

skolas pārzinis
un

]. skolotais (-ii)
ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām

Kandidāti tiek lūgti pieteikties rakstiski
līdz 15. augustam š. g., iesūtot doku
mentus par izglītību, līdzšinējo nodar-
bošanos un ārsta apliecību par veselbas
stāvokli vai minētos dokumentus līdz-
ņemot personīgi ierasties pie No-
gales pagasta padomes 15. augustā š g.
pulksten 14 diena, kad notiks skolotāju
vēlēšanas. Muzikāliem un sabiedriskiem
darbiniekiem priekšrokc Alga — pēc
valdības noteikumiem. Starp c'tiem
priekšmetiem pārzinim obligatoriski jā-
pasniedz ticības mācība.

Priekšsēdētājs J. Ozoliņš.
9215 2 Darbvedis J. S t e i n s.

_, ,

Dažādi sludinājumi,

Standard tirdzniecības
un rūpniecības akc. sab

Rīgā, 1. Aldaru ielā N° 11,
saskaņā ar statūtu 46. p., sasauc valda
telpās uz 1925. g.' 20. augustā,
pulksten 4 pecp.,

iii.pilnu sapil
lemšanai par sekoš*s dienas kar
tī b a s jautājumiem:
1) revīzijas komisijas ziņojums,
2) grāmatu noslēgums uz 1924. i

31. decembrī un 1925. g 31. aug.
3) akciju sabiedrības likvidācija,
4) likvidācijas komisijas ievēlēšana ,
5) dažādi priekšlikumi.

Akcionāri tiek uzaicināti pieteikt sa«
akcijas, lai piedalītos ārkārtējai ļ>«»
sapulcē ne vēlāk, ka līdz 1925.8
13. augustam.

Rīgā, 1525. g. 29. jūlijā.
9313 Vaļde^

Artilērijai labH-tsrosl
Liepāja, kāja osta, vajadzīgi

ieroču meitieti un
vecākais meisters

mechaniskā darbnīcā.
Jābūt ar labu praksi un pilnīgām si->

nāšanām savos arodos; vecākam mei
sterm jābūt ar technisku izglītiDu un
ieroču meisteram ar tiesībām. Alga
abiem pēc XI kategorijas ar attiecīgām
piemaksām un uzturas naudu. Pieteikt,
mutiski dsiba dienās no pl«t. 9—15
vai rakstisM uzrādot apiecības par
izglītību un agrāko die sēstu. 9309

__ — -.

, 1 —ļ

Nēķena pagasta
II. pak, pamatskolai

1 (Cēsu apr.) vajadzīgs

slolols-iii
Pilntiesīgi kandidāti , spējīgi pasniegt

ari dziedāšanas un mūzikas stundu,
tiek lūgti pieteikties pe sonīgi pie pag.
padomes š. g. 6. augustā puksten
i dienā vai rakstiski līdz minētai d.enal.

AiT:a pēc valdības noteikuma, brīvs,
dzīvoklis, apsildīŠĒna, apgaismošana m
zeme.

Pieteicoties jāuzrāda dokumenti par
izglītfau un ārsta apliecība par veselības
stžvok'i. Dzelzsceļa stacija Dzābene
4'/2 vērsies.
9214 Pagasta valde

mistiem toīpm pios
Dāvida Bichovska

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Lazaretes ielā Nš 3,
ar zemes platību 42311/49 kvadr. asīm,
II. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
J* 574, (grupa Ni> 19, gruntsM 55), un
sastāv no viena mūra 4-stavu; viena
2-stāvu koka un viena vienstavu namiem;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvertets par Ls 60.000;

3) ka bez augšminētās prasības ipa-
Sums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 834 80 ar »/o ;

4) ka personām, kūjas vēlas pie tor-
giem dalību ņemt jāiemaksā zalogs —
desmita daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijos puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā;

Paziņojums
Vidzemes ortil. pulfts
š _g. 3. augusta, Rīga, artilērijas kazar-
mās, pārdos

uniriksolīšonfl
vienu kurnēju

Pie solīšanas tiks pielaistas personas,
kuras uzrādīs attiecīgas apliecibas par
zirga nepieciešamību zemes apstrā-
dāšanai. 2 9247

AKA 6-kl. pumatiioifll
_» (st. Akniši) vajadzīgs

1 pilntiesīgs

skolotājs
kurš būtu ar mieru uzņemties ari skolas
pārziņa vietu, un

1 leišu valodas
skolotājs (ja)

atse išķai leišu klasei pie pgrnatsl. olas
Kandidātus lūdz ierasties pag pado-

mes sēdē š. g. 15. augustā pulks en
10 dienā Aknišas_ pag. namā, vai piet
rakstiski 1 dz minītai dienai. 9086

Latvijas banka

izsludina konkursu
ux avm. 1*0 ton. 1. tab. angfu koksa pi~gātf££an

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesūtāmi Ijl
vijas bankas valdei līdz 5. augustam š. g., klatpieliekot universitātes labor. analīzi

Tuvāki nosacījumi saņemami bankas saimniecības daļa katru darbdienu no
pulksten 12—1 pēc pusdienas. 9308 Latvijas banka.

Apriņķa ceļu inžsniers, Rigā
% g. 5 augustā pīkst. 10 savā kanclejā

izdos galigi izsolē
2120 tek. mtr. gara ceļa labošanas darbus starp Ķemeru staciju un Tukunj,

Slokas lielceļu. Drošības ņaudi Ls 500.— \
Tuvākas ziņas kanclejā Rīgā, Lāčplēša ielā >fe 24, dz. 7. no 9—15. s??t

PAZIŅOJUMS.
Maksa par elektriskās strāvas patēriņu augustā

un septembri 1925. g.
tiks ņemta pēc sekošiem tarifiem:

Apgabalus tarifs A. I. augustā 6 sant. un septembri 8 sant., par vienu normalsvecl
, , A. II augusta 5 sant. un septembrī 7 sant., par vienu normalsveci

A. III. augustā 3 sant. un septembrī 5 sant., par vienu normalsveci
Skaitītāja tarifs apgaismošanai: 54 sant. par 1 kv. st.
Piemaksis pēc noteikumu § 35. +20°/0 un § 36..+10J>/o.
9311 Juģlas elektrības uzņēmumu pārvaldnieks.
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