
Nolīgums starp Latviju un Norvēģiju par savstarpēju kuģu mēru grāmatu atzīšanu.
Pārgrozījumi noteikumos no valsts zemes fonda piešķirto zemju izpirkšanas

līgumiem.
Rīkojums par ievedmuitas ierēķināšanu pie eksportējamām precēm.

Valdības rīkojumi im pavēles.
Pārgrozījumi noteikumos no
Valsta zemes fonda piešķirto
zemju izpirkšanas līgumiem.

* Noteikumu no valsts zemes ionda pie-
šķirto zemju izpirkšanas līgumiem (Lik.
kr. 1924. g. 74 un 1925. g. 93) 5. panta
1. piezīmi izteikt sekosi:

1. piezīme. Suma, par kuru imo-
bils ieķīlāts zemes bankā vai Latvi-
jas hipotēku bankā, ieskaitot 7. pantā
minētos valsts aizdevumus, noapa-
ļojama uz augšu simtos latu ar no-
teikumu, ka atlikums, kas pie tādas
noapajošanas pienākas parādniekam,
nav pēdējam izsniedzams, bet ieskai-
tāms viņam par labu tuvākos mak-
sājumos

%ā, 1925. g. 30. jūlijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš
Zemkopības ministrs M. G a i 111s.

Rīkojums Nr. 140.
1925. g. 3. augustā

Papildinājums pie 1922. g. .Valdības
Vēstneša'' 102. numurā izsludinātiem
noteikumiem ievedmuitas ie.rēķināšanai
Par eksportējamo preču ražošanai izlie-
totām jēlvielām.

Ievedmuitas atmaksa par vilnas un
Mākslīga zīda dzijām, izlietotām ekspor-
tējamo adītu preču izgatavošanai.

L Ievedmuita par vilnas un mākslīga
?Wa dzijām pie aditu izstrādājumu (la-

Ja ļ«i cimdu, kleitu drēbju, džemperu,
fm, kašnē, kakla saišu, adītu dāmu
^7-

t. t.) izvešanas
uz ārzemēm at-

jājama, rēķinot 1 kg dzijas uz 1 kg
Minēto i^tU^j.. &

2. Ievedmuita par vilnas dzijām pie
šī rīkojuma 1. p. minēto vilnas izstrādā-
jumu (krāsotu un nekrāsotu) izvešanas
uz ārzemēm atmaksājama kā par nekrā-
sotu vilnu, t. i. pēc ievedmuitas tarifa
186. p. 2 vai 3. pkt burta a, skatoties
uz to, vai izstrādājumi izgatavoti no
vērptas vai šķeterētas vilnas.

Piezīme. Pie ierēķinu apliecību
izdošanas par šinī (2.) partā minē
tiem izstrādājumiem pieņemamas
ievedmuitas kvitēs ari par_ krāsotu
vilnu, t. i. kas nomuitota pēc 186. p.
2. vai 3. pk. burta b.

3. Ievedmuita par mākslīga zīda dzi-
jām pie šī rīkojuma 1. p. minēto mākslīga
zīda izstrādājumu izvešanas uz ārzemēm
atmaksājama pēc ievedmuitas tarifa
185. p. 2. pk.

4. Pie izstrādājumu izvešanas, kuri
izgatavoti no vilnas un mākslīga zīda
dziļām ( kopā) ievedmuita atmaksājama
saskaņā ar šī rīkojuma 2. p.

5 Uz katras muitai iesniegtās ieved-

muitas kvitēs pamata izdodamas ierēķinu
apliecības par 85% no viņā uzradītās
ievedmuitas nodokļa sumas. Par to eks-
portēto daudzumu, ko _ nevar segt ar
ievedmuitas kvltem, ierēķinu apliecības
nav izdodamas.

6. šis rīkojums atlecas uz tirdznie-
cība? ua rūpniecības akciju sabiedrību
. Josefs Magaril, egr. Š. Magaril".

7. Šis rīkojums stājas spēkā līdz ar
viņa izilulināšanu.

Finansu ministrs J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, sa-
vienību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 31. jūlija lēmumu ir re-
ģistiēti politiskās partijas « Latvijas
vecticībnieku kristīgā savie-
nība" statūti un programa.

Rīgā, 1925. g. 3. augustā. W 218789.
Preses un biedrību nodaļas

vadītājs K. Vilde.
Darbvedis P. S e s t u 1 s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Auces pilsētas pag'aidu
būvnoteikumi,

Pieņemti Auces pilsētas domes
1925. g. 13. jūnija sēdē un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 22. jūlija

rakstu Ni> 105418.

1. Būvatļauja.
1. § Pirms būvdarbu sākšanās pie

jaunbūvēm un pārbūvēm vajadzīga pilsētas
valdes atļauja.

2 §. Par gruntsgabalu skaitās kvartāla
daļa, kuras robežas un laukums atzīmēts
pilsētas plānā un gruntsgabalu aprakstā.
Gruntsgabalu apvienošana un sadalīšana
šo pastāvošo kvartālu robežās ir pie-
laižama tikai ar pilsētas valdes atļauju.
Gruntsgabala robežai gar ielu jābūt vis-
maz 25 m garai un viņa laukumiem un
formai jābūt tādiem, ka to iespējams
apbūvēt saskaņā ar šiem obligatoriskiem
noteikumiem.

3. §. Dēļ būvatļaujas pilsētas valdei
sekosā kārtā iesniedzami projekti ap-
stiprināšanai :

a) attiecībā uz visām dzīvojamām un

blakus ēkām, kuras atrodas būvlaidā un
visām dzīvojamām ēkām pagalmā jāie-
sniedz situaci as plāns, atzīmējot esošās^
un projektētās būves mērogā 1:1000 uti
ieklājot jaunbūves ar atsevišķu krāsu,
bet ēkas plānus, griezumu un ielas fasādi
mērogā 1:100.

b) attiecībā uz visām saimniecības
ēkām pagalmā pagaidām jāiesniedz situā-
cijas plāns mērogā: 1:1000 ēkas plāns
un griezums mērogā 1:100, bez ēkas
fasādes.

Piezīme. Pilsētas valdes atļauja
vajadzīga ari aku un lielāku zemes
darbu izvešanai.

2. Būvju izvešanas noteikumi.
4. §. Auces pilsētas administratīvā

teritorija, kura nozīmēta apbūvei, sadalīta
2 apbūves joslās:

a) saimniecības centrs,
b) dzīvokļu josla.
Šīs joslas uz plāna apzīmētas katra

savā krāsā.
5. §. Bez apbūvei apzīmētām zemēm

pilsētas administratīvās robežās ietilpst
neapbūvējami

a) pilsētas zemes rezerves gabali
No 296, 297, 304, 390, 428.

b) zaļvietas, parki un ūdeņi Ns 224,
305, 389, 429, 440.

Šie gabali uz pilsētas plāna atzīmēti
savā krāsā.

c) ceļi un laukumi.
3. Saimniecības centrs.

6. §. Saimniecības centrā nedrīkst ap-
būvēt vairāk par 40°/o no gruntsgabalu
laukuma un stūra gruntsgabala ne vairāk
par 50% no tā. Dzīvojamās ēkas būv-
laidā nedrīkst celt mazākas par 60 kv.~m
apbūvētā laukuma.

7. §. Saimniecības centrā gruntsga-
balos Ns 1, 2, 3, 4, 5, 14, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56,84, 85, 133, 136, 137, 139, 140, 158,
160, 161, 493, 494, 495, 496, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 281, 282,
284, 497, 498, 499, 500 ēkas var celt ne
augstākas par 8 m, sadalot tās ne vairāk
kā 2 pilnos stāvos, bez tam šinīs grunts-
fabajos pielaižams izbūvēt dzīvokļu vaja-

zībām bēniņus, bet ne vairāk kā 65°, o
no tā laukuma. Jumta stāva laukums
var tikt izbūvēts ari pilnīgi, tādā gadī-
jumā viņš uzskatams par pilnu stāvu

Piezīme — a) ēku augstums tiek
mērots no projektētā ielas līmeņa
ēkas vidū ielas pusē līdz vaiņag-
dzegas (zimzes) augšas malai.

Piezīme — b) stāvu skaitā netiek
ieskaitīts pagraba stāvs, kura griestu
apakšmala nav augstāka par 1 m
virs ielas līmeņa, mērojot akas vidū
ielas pusē, pagrabu izbūve dzīvokļu
vajadzībām nav pielaižama,

8. §. Saimniecības ceatrā pielaižama
slēgta apbūve, pie kam būvlaidā jaun-
ceļamās būves jāizbūvē uz pašas robežas
ar pretugunsmūri.

4. Dzīvokļu josla,
9. § Dzīvokļu joslā var apbūvēt līdz

20°/o no gruntsgabala laukuma un stūra
gruntsgabalā_ līdz 30° o. Dzīvojamās
ēkas būvlaidā nevar celt mazākas par
40 kv. m apbūvēs laukuma.

10. §. Dzīvokļa joslā (visos grunts-
gabalos, izņemot saimniecības centra un
rūpniecības gruņtsgab., skat. 12. §) ēk?s
var celt ne augstākas par 2 stāviem virs
zemēs pie kam apdzīvojamo bēniņu iz-
būve tiek ieskaitīta kā stāvs.

11. § Dzīvokļu joslā slēgta apbūve
nav pielaižama.

5. Rūpniecības iestādes.
12 §. Rūpniecībai paredzēti grunts-

gabali NsNV 138, 295, 436, 437, 43S,
439. Iestādes, kuras pie savas darbības
rada nevēlamu troksni, gāzes vai ne-
tīrumus, kā ari vispār rūpniecības uz-
ņēmumi var tikt ierīkotas tikai uz rūp-
niecībai paredzētiem gabaliem.

13. §. Uz rūpniecības būvēm šie pa-
gaidu būvnoteikumi neattiecas. Viņu
celšanai pilsētas valde var izdot at-
sevišķus noteikumus, lai aizsargātu
iedzīvotājus no rūpniecības iestāžu ļau-
niem iespaidiem. Pie dzīvokļu celšanas
pie rupni čības ksiādēm jāievēro dzī-
vokļu joslas noteikumi.

6. Vispārējie techniskie
noteikumi.

14. §. Koka būves var būt tikai vien-
vai divstāvu, pie kam augtums nedrīkst
būt lielāks par 8 m. Virs otrā koka stāva
nedrīkst būt dzīvojamās telpas

15._ §. Ēkas ar vienu malu jānovieto-
uz būviaida.

16. §. Pie izklaidu būves veida starp
eku un kaimiņu gruntsgabalu robežām
jāatstāj vismaz 4 m. Stftrp ats«vaķām
ekam, ja viņas ir no koka, vismaz at-
stājami 8 m un vismaz 6 m,
ja viņas celtas no ugunsdroša
materiāla, pie kam atstatums starp 2 at-
sevišķām apdzīvojamām un pretī stāvo-
šām ēkām nedrīkst būt mazāks nekā
augs akās ēkas augstums — mērojet no
zemes vidējā līmeņa pie pamatiem lliz
dzegas virsmalai.

17. § Pie tā sauktās dvīņu būves,
kur divi kaimiņi vienojušies celt savas
ēkas zem viena kopēja jumta un saska-
ņojot ārējā izskatā, viņas var tikt izbū-
vētas uz pašas robežas, sadalot ēku un
robežas divās daļās ar pretuguns mūri.

18. §. Ja atļauta slēgta apbūve, ēkas
pie ksimiņa gruntsgabala robežas jāceļ
ar p-etuguns mūri, gar šo robežu. Bez
tam pie visām ēkām uz katriem 25 m
garumā . skaitot gar ēkas asi jāceļ pret-
ugunsmūris.

Latvijas valdības ofldaSs laikraksts
«nāk kturti gm#hļkeņamot
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Arrangement
entre la Norvēge et la Lettonie
relatif ā la reconnaissance mu-
tuelle des certificats dejaugeage.

Cousidērant qae la methode , anglaise
pour le jaugeage des navires (svstēme
Moorsom) est en vigueur tant en Norvēge
qu'en Lettonie, Ies soussignēs, dūment
autorisēs ā eonelure un arrangement
relatif ā la reconrjaissance mutuelle des
certificats de jaugeage entre Ies deux
pays, sont convenus de ce qui suit: ,

Les navires de commerce d'un des
deux Pays, jaugēs d'aprēs la mēthode
Moorsom, seront admis dans les ports
de l'autre Pays sāns ētre assujettis, pour le
paiement desdroits de navigation ā aucune
nouvelle operation de jaugeage. Le tonnage
ņet, inserit dans les papiers de bord
dēlivrēs auxdits navires par Ies autoritēs
compētentes de l'un des deux Pays, sera
reconnU dans les ports de l'autre Pays
comnie le tonnage vēritable des bātiments,
sāns qu'ils soient assujettis ā un remesu-
rage. Les droits de navigation seront
calculēs d'aprēs le tonnage net du navire.

Le prēsent arrangement entrera en
vigueur ā partir de la datē de sa signature,

Chacune des deux Parties Contractan-
tes pourra en tout temps dēnoncer ledit
Arrangement en donnant un piēavis de
six mois

En foi de quoi les Plēnipotentiaires
ont sigeē le present Arrangement.

Fait en double, ā Riga, le 10 juin 1925.

Signē: Signē:

G. A1 b a t. H. H. B a c h k e.

Tulkojums.

Nolīgums
starp Latviju un Norvēģiju par
savstarpēju kuģu mēru grāmatu

atziēanj.
Ievērojot to, ka angļu metode kuģu

izmērīšanai (Moonom sistēma) ir pie-
ņemļa k? Latvijā, tā ari Norvēģijā,
apakša parakstījušies un pienācīgi piln-
varoti noslēgt nolīgumu par savstarpēju
kuģu mēru grāmatu atzīšanu starp abām
valstīm, ir vienojušies par sekošo:

Vienas līgumslēdzējas valsts tirdznie-
cības kuģi, kas izmērīti pēc Moorsom'a
metodes, tiks ielaisti otras valsts ortās,
neizdarot pie tiem, kuģniecības nodokļu
maksāšanas nolūks, kādas nebūt jaunas
mērīšanas operācijas. Neto tonažs, kas
ierakstīts kuģa dokumentos, izdotos
minētiem kuģiem novienas līgumslēdzējas
valsts piekritigām iestādēm, tiks atzīts
otras valsts ostās par kuģu īsteno
tonažu, neizdarot pie tiem jaunu izmē-
rīšanu. Kuģniecības nodokļi aprēķināmi
pēc kuģa neto tonaža.

Šis nolīgums stājas spēkā skaitot no
viņa parakstīšanas dienas.

Katra no abām līgumslēdzējām pusēm
var katrā laikā uzteikt minēto nolīgumu,
paziņojot par to otrai sešus mēnešus
iepriekš.

To apliecinot, pilnvarotie ir parakstī-
juši šo nolīgumu.

Izgatavots divos eksemplāros, Rīgā,
1925 g 10 jūnijā

Albats H. H. Bachke
(paraksts). (paraksts).
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Sludinājuma maksa:

s) tiesa ilcdioājumi līdz 30 vien-
?lejlgām rindiņām ..... 3 lat. 60 saot.
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. sludin.) . — . 20 .



19. §. Pretuguns mūra biezumam
plānākā vieta jābūt vismaz 0,25 m un
viņu jāceļ vismaz 0,30 m virs jumta
ieseguma, mērojot stateniski jumta lau-
kumam. Ja jumta iesegums ir uguns-
drošs, pretuguns mūri var nobeigt līdz
ar jumta iesegumu, neizlaižot 10 virs
jumta, pie kam jumta konstrukciju koka
daļas nevar tikt caur aistas mūrim. Pret
uguns mūri ēkas stāvos var tikt ierī-
kotas ailas satiksmei, bet bēniņos tikai
tādā gadījumā, ja ailās ierīkotās durvis
tiek apšūtas ar skārdu un pierīkota auto-
mātiska durvju aiztaisīšana.

20. §. Būvju daļām, kuras nav
ugunsdrošas, jābūt vismaz 25 cm atsta-
tumā no dūmu vadiem, skaitot no vada
iekšējās sieoas.

21. §. Ūdens no'ekas nedrīkst laist
uz kaimiņu gruntsgabalu.

22. §. Uz katra grun'sgab la jāatstāj
neapbūvēts brīvs pagalms vismaz
200 kv. m lielumā, kurš nevienā vietā
nediikst būt šaurāks par 8 m.

23. § Caurbrauktuvei pie slēgtas
apbūves jābūt no ugunsdroša materiāla
vismaz 2,75 m platumā un 3 m
augstumā.

24. §. 2 un 2,5 stāvu mūra ēkās nav
nepieciešama mūra trepju un uguns-
droša pārseguma ierīkošana, bet var tikt
ierīkotas trepes no koka, apmetot apakš-
pusi, apmetums nav vajadzīgs, ja trepes
tiek ierīkotas no cieta koka, piem. no
ozola. Kāpieniem jābūt pēc formulas
2a + b = 60 cm

a — kāpšļa augstums ne vairāk
par 18 cm;

b — platums.
Tādu t;epju pieejamais atstatums no

katras telpu vietas nedrīkst būt vairāk
par 2 5 mtr.

25. § 2 stāvu koku mājas, kuras
augšējā stāva apdzīvojamais laukums ir
iiehks par 100 kv. m, saskaņā ar 24. §,
jābūt vismaz divām trepēm, kuras var
būt no koka. Šādām trepēm jābūt
vismaz 90 cm platām, ar slīpumu ne
vairāk par 45° un kāpšļiem pēc formulas
2 a -f- b = 60 cm.

a — kāpšļa augstums ne vairāk
par 20 cm;

b — platums.

7. Sanitārie noteikumi.

26. §. Dzīvojamām un darba telpām,
kurās notiek cilvēka ilgstoša uzturēšanās,
jābūt vismaz 2,50 m augstām, apgais-
motām tieši no ārienes un viņu grīdai
vismaz 30 cm virs zemes līmeņa.

27. §. Uz katra gruntsgabala jāierīko
aka, bet pie diviem kaimiņa gruntsga-
baliem pielaižama ari viena kopīga aka,
ja tā satar pietiekoši daudz ūdeņa un
ērti pieejama.

28. §. Pilsētas valdei ir tiesības uz
sava rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrīt
ūdens novadus privāto gruntsgabalu ro-
bežās, bez kā īpašnieks par to varētu
prasīt kādu atlīdzību.

29. §. No pilsētas valdes apzīmētos
dabīgos ūdens novadus nedrīkst izlietot
netīrumu novadīšanai.

30. § Ir aizliegts bez pilsētas valdes
piekrišanas pārvietot jau pastāvošos no
pilsētas valdes apzīmētos ūdens novadus.

31. §. Pie no pilsētas valdes apzīmē-
tiem ūdens novadiem drīkst apbūvēt
gruntsgabalu ne tuvāk, kā 1,5 m no tā
malas.

32. §. Samazgas un netīrumus ne-
drīkst novadīt uz ielu nedz uz otru
gruntsgabalu. Priekš tiem, kā ari mēsliem
jāierīko īpašas bedres.

33. §. Mēslu, samazgu un netīrumu
bedrēm un brīvi stāvošām atejas vietām
jābūt no ielas un kaimiņa robežām vis-
maz 4 m, priekš virces jāierīko cietas
bedres ar sienām un d benu, kuri nelaiž
cauri šķidrumu un cieši pieguļošu vāku
un viņām, kā ari atejas vietām jābūt
vismaz 10 m attālumā no akām.

34. §. Priekš katras dzīvojamās mājas
jāierīko vajadzīgā skaitā atejas vietas

a) atejas telpām jābūt priekš katra
dzīvokļa vajadzībām vismaz 0,80 metru
platām un 1,25 metri garām.

b) atejai jābūt ar ārsienā attaisāmu
logu. No apdzīvotām telpām atejas no-
dalāmas ciešām sienām ar kaļķa vai
cementa apmetumu.

c) sēdekļa cauruma noslēgšanai ietai-
sāms vāks.

d) atejas bedre jātaisa no ūdens dro-
šām sienām un cibenu un jānoslēdz
virsus cieši pieguļošu vāku, kurš nelaiž
cauri gāzes. Gāzu novadīšanai no bedrēs
jāietaisa sevišķs vertikāls stobris, vislabāk
baķus ķēķa skurstenim. Stobram jābūt

pietiekoša šķērsgr'ezrma p'atības un tas
izvedams pāri jumtam, paceļot tā virs-
galu augstāk par stāvtrūbas virsējo galu.

e) Šo izsmēla no atejas bedru .«aturu
nedrīkst ievadu izlejamās vai mēslu
bedrēs, dabīgās notekās un vaļējos grāvjos.

Jaunbūvējamām mūra mājām jāierīko
iekšējas atejas, bet koka mājām sākot
ar 100 kvadrātmetru grīdas plāt bas.
Atejas dzīvojamās mājās, kuras uzbūvētas
priekš šo noteikumu spēkā stāšanās, jā-
pārtaisa viena gada laikā pēc šiem no-
teikumiem. Mājās ar daudziem maziem
dzīvokļiem tiek pieļauts pa vienam
atejas nodalījumam uz 2—3 dzīvokļiem.

Noteikumi neattiecas uz ūdens klo-
zetiem.

35. §. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā linijā.

36. §. Kus'onu mitekļus var piebūvēt
pie apdzīvojamām telpām tikai dzīvokļa
joslā, tādā gadījumā starp dzīvojamām
un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt
neapdzīvotai telpai,, vai cieši celtai šķi-
rošai sienai bez ailām.

37. §. Katrs gruntsgabals jāiežogo.
Gruntsgabala īpašniekam jāceļ un jā-
uztur tā žoga pusdaļa, kuras, sketoties
no pagalma uz kaimiņa robežu, atrodas
pa labai rokai.

38. Gruntsgabala daļa starp būvlaidā
liniju un ielas malu nevar tikt apbūvēti
un nekādas ēkas daļas nedrīkst uz tās
atrasties. Viņa nozīmēta priekšdārzu
ierīkošanai.

39. §. Ielas teritorijas daļa, kura
paredzēta ielu turpmākai paplašināšanai
pilsētas apbūves projektā īpaši apzīmētās
vietās, nododama pierobežu gruntsgabalu
turētāju pagaidu bezmaksas lietošanā
priekšdārzu ierīkošanai saskaņā ar 31. §
un 38. §, pie kam šās ielas revīzijas
daļas uz pilsētas valdes pieprasījumu at-
brīvojamas no pilsētas valdes noteiktā
laika bez sevišķas atlīdzības.

40. § Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem un viņu augstumu
noteic pilsētas valde.

41. § Katram gruntsgabala īpašnie-
kam uz ielas gar gruntsgabala malu jā-
ierīko un jāuztur kārtībā trotuāri pēc
pilsētas valdes aizrādījumiem.

42. Vainīgie par šo note kurnu neiz-
pildīšanu tiks saukti pie likumīgas at-
bildības.

43. §. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā pēc viņu publicēšanas
„Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva F. Graudiņš.
2 Sekretārs (paraksts).

Saistošie noteikumi
par tirgošanos ar pienu un piena

produktiem Daugavpili.
Pieņemti Daugavpils pilsētas 1924. g. 22. ok-
tobfa domes sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. ģ.

21. jūlija rakstu Mš 105400.

A. Tirgošanās ar pienu un
krējumu.

Uzraudzība.
1. §. Uzraudzību par ievedamo pienu

un krējumu, kā ari par tirgošanos ar
šiem produktiem Daugavpils pilsētas ro-
bežās, pilsētas valde uzdod veterinār-
ārstam un atsevišķam no viņas ieceltam
piena un piena produktu izmeklēšanaslabo-
ratorijas vadītājam un piena kontrolieriem.
Ieceltām personām stingri jāraugās uz
to, ka saistošos noteikumus izpildītu,
kādēļ viņām piešķirtas tiesības pārbaudīt
az vietas: a) slaucamo govju kūtis, b)
tirgošanās vietas; c) un citas telpas,
kufās notiek piena pārstrādāšana, kā ari
tos priekšmetus resp. traukus, kurus lieto
piena un krējuma pārstrādāšanai.

Augšminētām dienesta personām ir
tiesības ņemt paraugus no piena, krē-
juma un citiem piena produktiem viņu
kvalitātes noteikšanai

Izmeklēšanas rezultātus pilsētas valde
periodiski publicē vietējos laikrakstos , kā
ari redzamās vietās pa pilsētu.

Piezīme. Piena kontroles pārzinā-
tāju-veterinarārstu, kā ari piena un
piena produktu izmeklēšanas labo-
ratorijas vadītāju, atļauts iecēli
amatos tikai ar velerinarvaldes pie-
krišanu.

B. Pārdošanai pielaižamās
piena un krējuma šķiras.

2. §. Atļauts pārdot sekošās piena un
klējuma šķiras:

1) pilnpiens,
2) rūgušpiens un bie-piens,
3) vājpiens,
4) pirmpien?,

5) atigrtākā labuma piens (t. i. bērnu
pien ),

6) vārīts, pasterizēts, sterilizeis un ho-
mogenizēts piens,

7) paniņas (ķērnes piens),
8) saldais krējums,
9) skābais krējums,

10) piena preparāti, kā: kefirs, jagurts,
lactobacillins u. t. t.

Piezīme. Piena preparātu ievešana
un pārdošana atļauta tikai tad, ja
uzrādīts viņu sastāvs vai pagatavo-
šanas veids

3. §. Par pilnpienu skaitās govju
piens, kas iegūts caur pilnīgu govju
izslaukšanu, ir bez kādiem piemaisīju-
miem, nav nokrējots, un satur ne mazāk
kā 3% tauku vielu pie īpatnējā svara
ne mazāka par 1.028 un ne augstāka
par 1.034 pie 15° C.

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

Piezīme. Ja pārdod vājpienu, tad
uz trauka jābūt uzrakstam „vāj-
piens" .

5. §. Krējums ir — no piena no-
ņemta ar taukiem bagātākā daļa, vai
ari atdalīta ar separatora palīdzību.
Krējumā jābūt ne mazāk kā 15% tauku
vielu, bet tā sauktā sakultā krējumā ne
mazāk kā 25%.

6. §. Saskābušais, saldais krējums
skaitās par skābo krējumu, ja satur ne
mazāk par 20% tanku vielu, bet tā
sauktam presētam krējumam jāsatur vis-
mazākais 30% tauku vielu.

III. Pārdošanai nepielaiža-
mais piens un krējums.

7. §. a) Aizliegts pārdot pienu un
krējumu no slimām ar tuberkulozi un
citām sērgām govim, kā ari no slimām
govīm ar tesmeņa iekaisumiem un tādām
slimībām, kuras saistītas ar temperatūras
paaugstināšanos

b) Pienu kuram pie 2 stundu ilgas
stāvēšanas nostājis dibenā apšaubāma
kārta.

c) Pienu, un krējumu, kurš uzrāda
rūgtu un netīru garšu, nenormālu krāsu
(zilu, sarkanu un t. t), nenormālu smaržu,
nenormālu izskatu, vai satura asinis.

d) Pienu un krējumu, kuri satur sli-
mības sēnites.

Piezīme. Nederīgi lietošanai pro-
dukti iznīcināmi.

IV. Pienu iegūšana.
8. §. Govis jātur tīrās, sausās un ar

pietiekošu gaisa tilpumu telpās Govis
jāsatur tīrībā. Apkopējiem jābūt ap-
ģērbtiem tīrās drēbēs. Slimojoši ar ādas
slimībām apkalpotāji nav pielaižami piena
iegūšanas iestādēs.

V. Piena un krējuma uzgla-
bāšana, pā rst rādāš.a na, izva-

dāšana un pārdošana.
9. §. Tirdzniecības iestādēs jābūt

ierīkotiem plauktiem, galdiem un soliem
nokrāsotiem ar baltu eļļas krāsu, bet
grīdai izlietai ar cementu, asfaltu, lino-
leumu, akmeņa parketu. Grīdas var būt
ari no spundētiem un nokrāsotiem eļļas
krāsā dēļiem. Sienas un griesti jāizbal-
sina ar kaļķiem vai tiem jābūt nokrāso-
tiem ar eļļas krāsu.

Piezīme. Rūpniecības uzņēmumos,
kur pienu pārstrādā Jielā vairumā,
grīdai visādā ziņā jābūt no cementa
vai asfalta.

10 §. Telpas katru dienu jāvēdina un
pamatīgi jāmazgā ar ūdeni un ziepēm.
Telpās jābūt novietotiem spļaujamiem
traukiem ar zīsblimata atšķaidījumu.
Telpām jābūt vēsām un viņās nedrīkst
dzīvot un gulēt, bez tam jāizkar redzamā
vietā uzraksts, ka smēķēt aizliegts.

11. §. Tirgo' anās ar pienu un krējumu
atļauta sevišķi ierīkotās telpās vai atse-
višķi norādītās vietās uz tirgus lauku-
miem. Tāpat ari pārējās tirdzniecības
telpās piena un krējuma pārdošanu var
atļaut, ja tās atzītas no sanitārās komi-
sijas par piemērotām savam uzdevumam.

Ja minētās tirgotavās nav iespējams
ierīkot atsevišķas telpas piena un krējuma
pārdošanai, tad pēdējās nepieciešami jā-
ierīko atsevišķi skapji šo produktu uz-
glabāšanai. Tādiem skapjiem jābūt no-
krāsotiem no ārienes un iekšpuses ar
baltu eļļas krāsu.

12. §. Visām personām, kuras tirgo-
jas ar pienu un_ krējumu, jābūt tīri
un kārtīgi apģērbtiem un ari jā-
i esā gaišs priekšauts, kas sniedzas
līdz kaklam. Visi priekšmeti, kuri nāk
sakarā ar pienu un k ējumu, arvien jātur
tīri un jāuzglabā tīrā un ?a«ā vietā

13. §. Izsniedzot pienu pircējiem, pē.
dējais iepriekš labi jāsamaisa.

, 14. §. Stingri aizliegts garšot pien„
un krējumu no traukiem, kurus lieto mē-
rošanai. Tāpat aizliegts pie parauga
noņemšanas aiztikt ar pirkstiem krējumu
un citus piena produktus: pārdevējam
jāaizliedz to darīt ari pircējiem.

Peņu un krējumu atļauts garšot ai
tīru kājoti. Karotē pārdevējs ielej pjr.
dodamo produktu.

15. §. Rati, kuros pienu un piena
pioduktus izvadā, jāuztur tīrībā. Šinjs
ratos stingri aizliegts vest atkritumus,
mēslus vai vispār tādus priekšmetus^
kuri var piedot pienam sliktu garšu mļ
smaku.

VI. Piena trauki.

16. §. Piena un krējuma uzglabāšanai
un pārvadāšanai lietojami trauki, kas
pagatavoti no stikla, fajansa, porcelāna,
māla, labi cinnota bleķa, alvotas dzelzs
un koka. Visos traukos jābūt pietiekoši
lielam caurumam, lai varētu trauku iekšieni
ērti aplūkot un iztīrīt.

17. § Traukiem, ar kujiem mēro pienu
un krējumu, jābūt izgatavotiem no ma-
teriāla, kurš neatstāj nekādu iespaidu uz
pienu un krējumu. Minētiem traukiem
jābūt ar tādu rokturi, ka pie piena un
krējuma smelšanas cilvēka roka neaiz-
skartu trauku saturu.

18. §. Visi piena un piena produktu
trauki ikdienas rūpīgi nomazgājami.

19. §. Visiem traukiem, izņemot mē-
rojamos traukus, jābūt tā ierīkotiem, lai
varētu labi aiztaisīt. Lai vāki labi aiz-
taisītos, atļauts lietot baltu drēbi vai
pergamentu, bet nekādā gadījumā lupatas,
salmus vai riņķus, kuri satur svinu.

20. §. Stingri aizliegts lietot piena
traukus, kādām nebūt citām vajadzībām,
izņemot piena pārstrādāšanu, uzglabā-
šanu, izvadāšanu.
VII. Piensaimniecības un pie
piena pārdošanas nodarbināto

personu saslimšana.
21. §. Ja saimniecībā, darbnīcā, piena

tirgotavā, ražotāja vai tirgotāja dzīvokli
kāda persona saslimusi tr lipīgu slimību
(mēri, liesss sērg», skarlatioi, difteritu,
bakām, tifu, kolieri u. 1.1.), tad uzņēmuma
īpašniekam nekavējoties jāziņo par to
pilsētas valdei ne vēlāk par 12 stundām
pēc slimības konstatēšanas. Personas,
kurām uz rokām vai sejas atrodas stru-
tojoši augoņi un vātis vai slimo ar
tuberkulozi un citām lipīgām slimībām
vai kurām sakari ar slimām personām,
kuras slimo ar kādu no augšminētām
slimībām, nedrīkst nodarboties ar piena
arodu.

22 § Gadījumos, ja parādījusies lipīga
slimība pie kādas no personām, kas nodar-
bojas ar piena arodu, pilsētas valde var
aizliegt uz laiku tirgošanos pēc ārstu
sanitārās komisijas ieskatiem piena iestā-
dēs un pieca tirgotavās.

23. § Katras govs saslimšanas gadī-
jumā īpašnieks ziņo nekavējoties par to
policijai vai sanitāram ārstam.

24._ §. Piena un piena produktu iz-
meklēšanas laboratorijas vadītājam ir
tiesības pieprasīt no p'ena un piena
produktu tirgotājiem veterinārārstu ap;
liecības par to govju veselības stāvokli
un ēdināšanu, no kurām tirgotavas saņem
pienu un piena produktus

B. Tirgošanās ar sviestu.
25 §. Pārdošanai atļauj tikai tādu sviestu,

kurš iegūts no piena, saskaņā ar šo saistošo
noteikumu prasībām, kādēļ sviests nedrīkst
saturēt nekādas citas tauku vielas, kā
tikai tās, kuras atrodamas pienā. Tauku
vielu s turs sviestā nevar būt mazāks
oar 80%.

26. § Odens saturs sviestā nevar pār-
sniegt — eksporta, Parizes galda — 16>".
ķēķa — 18% un kausētā — l/»/* J

27. § Skābuma i viestā nedrīkst but
vairāk kā 4° o.

28. §. Sviestu krāsot atļauts tikai ar
nekaitīgam augu krāsām (piem. kurku-
nu, orleanu un burkānu fulu). Kaut'
kādu citu krāsu vielu lietošana (apaļie
metālisko) stingri aizliegts.

Piezīme: Tirgošanās ar mākslīgo
sviestu un margarinu atļauta speciālu
noteikumu robežās pēc likuma.

29. §. Sviests nedrīkst saturēt nekādu
konzervejošu vielu piemaisījumu, izņemot
sali. Pēdējā var būt sviestā izkusušā
veidā, bet ne kristālos un ne vai"*
par 3%.

30. §. Sviestā nedrīkst būt nekādu
netīrumu : biezpiena, paniņu un vispārig'
nekādu lieku vielu (kartupeļu, spalva s,
matu, margarīna un citu tauku p ieiuai*
Bijumu), izņemot atļautās.



oi & Sviestu atļauts pārdot tikai ar

«Visi lietojamie materiāli, trauki

fn darba rīki turami arvien kārtībā un

ihā Pie sviesta svēršanas un iet sa
tatļauts lietot tikai tīru pergamenta

32 § Vainīgie šo saistošo noteikumu
jjeievērošanā saucami pie likumīgas at-

bildības.
33 § &e noteikumi nāk spēkā

14 dienu laikā pēc viņu Iespiešanas
JValdības Vēstnesi".

Pilsētas galva J. V o 1o n t s.

2 Sekretāra vietā J. P J a v i ņ š

Rīga.
Latvijas banka

vakardien, publikas drūzmēšanās novēr-
šanai, izkāra paziņojumu, ka 100 - r u b ļ u
zīmju apmaiņai termiņš nav no-
likts. Apmaiņa turpināsies uz nenoteiktu
laiku.

Sociētē Polvglotte
(1909. gadā dibinātā biedrība) nesen
pilī noturēja kārtēju pusgada sapulci.
Sapulci atklāja un vadīja valdes priekš-
sēdētājs P. Krūmiņš, kurš ziņoja, ka
biedrības jaunie statūti reģistrēti 18. fe-
bruārī. Ziņoja ari par biedrības līdz-
šinējo darbību un stāvokli. Biedrības
kursu darbība attīstās, atjaunots lasām-
galds, kuram tiek piesūtīti par brīvu vai
pazeminātu maksu laikraksti. Darbojas
ari koris. Valodu kursi noturēti trīs
vietās, pie kam telpas brīvai lietošanai
deva Alliance Francaise. Biedru naudu
tekošam gadam noteica Ls 6. Nolēma
biedrības darbību paplašināt un saistīt
jaunus aktivus darbiniekus,

KURSI.
Rīgas b'Tžā, 1925. gada 4. augustā

De vizēs:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas franka . . . 24,40 — 24,65
100 Beļģijas franku .... 23,70 — 24,15
100 Šveices franku .... 100,25 — 101,25
100 Itālijas liru 18,75 — 19,15
100 Zviedrijas kronn . . . 138,80 — 14020
100 Norvēģijas kronu . . . 93,50 — 95,40
100 Dānijas kronu .... 115,80 — 118,15
100 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,40 — 209,45
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu — — lCO.Ofci
100 Lietavas Utu 50,50 — 52,08
1 SSSR červoņecs 26,40 - 26 85

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

Vērtspapīri:
5°/c 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 Rīgas biržai kotacijas komisijas

priekšsēdētāju A. Z a 1 ? e t e r s.
Zvērināts biržas māklera M. Okmiani.

Literatūra.
Nedēļa. Ni 31. — 1925. g.
Latvi jas _ Tautsaimnieks Finansu,

tirdzniecības, rūpniecības, zemkopības, ,tiesību un
politikas nedēļas žurnāls. Izdevējs Jēkabs Krū-
miņš. Jfe 1. — 1. augustā.

Apdrošināšana ar neoficiālu pielikumu:
Likumi un rīkojumi privatapdrošināšanā. Cand.
rer. merc. _ Gotarda Krūmiņa sastādīta. Rīgā,
1925. g. Jēkaba Krūmiņa izdevums.

Šīs _ brošūras uzdevums, kā autors priekšvārdā
izsakās, sniegt ^ vispārīgu pārskatu par apdrošinā-
šanu, viņas vēsturi un saimniecisko nozīmi, kā ari
pietiekoši skaidru ainu par Latvijas apdrošināšanas
uzņēmumu darbību pēckara gados. Šai grāmatā
(153 lappusēs) ievietotas daudzas ziņas pa visādām
apdrošināšanām vispārīgi un Latvijā sevišķi. Tādēļ
grāmatu ieteicams iegādāt bibliotēkām.

Redaktors: M. Arons.

likmi ii liiiitig iiieti
nttio Un

1928. gads 23. burtnīca
Iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pflī, I. istabā, kar ari vienīgi jāgriežas

ai pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas La 1,80
ar piesūtīšanu . ,2,10

Saturs:
13 ) Valsts budžets 1925./26. saimnie-

cības gadam.

Ārlietu ministrs par sava pēdējā
brauciena nolūkiem un

panākumiem
izsacījās galvas pilsētas žurnālistiem starp

citu sekosi:
politisko jautājumu rindā

-vispirms bija jānoskaidro tiešās sa-
mīlas Žeņevas protokols un drošības lī-
gums (pakts). Žeņevas protokols, kurš
ietver sevī visas peckapa laikmeta starp-
tautisko tiesību koncepcijas, nav nedz
aprakts, nedz ari uzskatams pagaidām par
pilnīg i dzīves spējīgu. Tuvākā nākotnē ari
nekas šai ziņā negrozīsies, jo paredzams.
ka Tautu savienības pilnā sapulce savā
šāgada septembpa mēneša sesijā ar pro-
tokolu nekur tālsk netiks. Protokola
ideja šimbrīžam uzskatama par atliekamu
m jānogaida izdevīgāks laiks.

Citādi lietas stāv ar drošības paktu.
Vācijas atbilde uz Francijas notu dod vēl
vi as iespējas, sarunas sekmīgi turpināt.
Francijas un Anglijas atbilde vēl sagai-

dāma. Ir cerības uz pakta iealizēšanu.
Ja ari rastos nepārvarami šķēršļi pakta
noslēgšanai, tad tomēr sarunu ga tā
izveidosies vismaz Francijas-Anglijas
desa savienība. Tagad ļoti nopietns ir
pakta noslēgšanas jautājums. Mums tas
tādas garantijas nedod, kādas dotu pro-
tokols. Tomēr ari pakta noslēgšana būs
liels solis uz priekšu vispārēja miera
lietā, jo Vācijas saprašanās ar Franciju
un Angliju nāks lielā mērā vispārējam
mieram par labu. Viens pakta notei-
kums ir — Vācijas iestāšanās Tautu sa-
vienībā. Ari tas vēl nevarēs notikt sa-
vienības septembra sesijā. Tomēr ilgi
uz to nebūs jāgaida.

Otrs svarīgākais politiskais jautājums
bija — dažādo valstu attiecības ar Balti-
jas valstīm un šo pēdējo sakari ar kai-
miņu valstīm ziemeļos un dienvidos.
Latvijas un Igaunijas (ktras savā starpā
ir sabiedrotās) tuvināšanos Lietavai un
Polijai apgrūtina nenokārtotās attiecī-
bas šo pēdējo starpā. Viss smaguma
punkts ir šā jautājuma atrisināšanā. Ari
lielvalstis saprot, ka Latvijas politika,
tuvināties Lietavai, ir dabiska un dibi-
nāta.

Kādu
^

stāvokli ieņems Tautu savienība
Pret mūsu agrāko muižu īpašnieku ie-
snitgto peticiju agrarlietts — šis jautā-
jums vēl stipri neskaidrs, tādēļ
*a Latvijas valdības atbilde nav
Tautu savienības ģeneralsekretariatā vēl
saņemta , kurš tad to piesūtīs padomes
ocekļiem. Iepazīstinot ar mūsu viedokli
tos padomes iocekļus, ar kuriem mi-
jļistnm bija izdevība runāt, proti, Ang-
Ul ss Francijas, Itālijas, Beļģijas un
^echos ovaķijas ārlietu ministrus, bija
gūstams tāds iespaids, ka ir viņu starpā
cilvēki, kas no vienas puses pievienojas
n«su ieskatam, citi turpretī galīgu stā-
vokli vel negribēja ieņemt, solīdamies
epazīties tuvāk ar lietu. Dažās vietās
Rādija, ka mūsu vājais punkts ir tas,
^a esam atsacījušies atzīt atlīdzības pa-
mata principus. Galīgus slēdzienus taisīt
Lutu tad vēl pāragri.

Kā ministra ceļojuma praktiskie
^nākumi minamas vispirms mūsu

runas ar mums draudzīgo Lietavu.
tk

S
K
rUnu rezultatiem ir praktiska nozīme?Ki ab politiskā, kā ari saimnieciska

?ļfa. Esam vienojušies noslēgt samie-
asanas un šķīrēju tiesas līgumu, kura

e
h

T ?'s būtu — konsolidēt Tautu savie-
vakf Pama?Principus un realizēt Baltijas
Jano velēšanos uz yēl lielāku tuvinā-
sies Saimnieciskā laukā esam vieno-
5ta?

0.gt ekonomisku līgumu, sav-

ium, ' dodot vislielākos muitu atvieglo-
komi- Preču apmaiņā. Dibinās jauktu
no k' kul"a tr'Ju mēnešu laika, skaitot

rakstu " ū.?Vembra. izstrādātu preču sa-
W m -!letn Priekšmetiem, kas vai nu
nn t-iv ? ' vai uz atvieglinātiem muitu

K 'umem apgrozītos abu valstu teri-

torijā. Tiklab politiskais, kā ari saim-
nieciskais Ilgums parakstāms Rīgā ne
vēlāk par 1926. g. 1. nartu

Šī vienošanās un tuvināšanās paredz
ari igaunijas piedalīšanos, neizslē-
dzot ideju par šo triju valstu ā r-
l i _ e t u ministru konferenci,
kāda mērķa sasniegšanai ari turpmāk
strādās jo nopietni Tiesa, ka no La-
tvijas vied< kļa būtu bijis vēl patīkamāki,
no kgt pilnu muitas ūniju ar Lietavu.
Bet jāņem vērā ari otras puses griba.
Lietavai šimbrīžam nav nedz intereses,
nedz vēlēšanās degt pilnu muitas ūniju
ar Latviju. Reāli jautājums tagad stāv
tā: slēgt saimniecisku Īgumu kā pirmo
soļi uz muitas ūniju, vai neslīgt neka.
Mes esam izšīķrušies par pirmējo, un
projektējamais līgums ari savā tagadējā
veidā noderēs Latvijas - Lietavas prak-
tiskās tuvināšanās politikas realizēšanai.

Otrs praktiskais panākums ir triju
t i r d z ni ecī b a s 1 īgu m u noslēg-
šana, kas šai ceļojuma laikā parakstīti:
pirmais starp L a W i j u un Japānu,
parakstīts 4. jūlijā Berlīnē no Japānas
vēstnieka Honda un mūsu ārlietu mi-
nistra, otrs — ar Latviju un Beļ-
ģiju, parakstīts 7. jūlijā Briselē no
Beļģijas ārlietu ministra Vandervel-
d e s un Z. A. M e i e r o v i c a, trešais—
starp Latviju un Itāliju, parakstīti
25. jūlijā RooDā no Itālijas ministra pre-
zidenta M u s o 1i n i un Latvijas ārlietu
ministra. Līdzigi agrākiem līgumiem, ari
šie visi trīs noslēgti uz vislielākās lab-
vēlības principa pamata. Tāpat tanīs
uzņemta Baltijas vāktu un Kjevijas
klauzula Līgumam er Beļģiju ir liela
saimnieciska nozīme; janfegad ttarptām
abām pastāv dziva pr.ču apmaiņa, jo
viena ir agrarvalsts, otra rūpniecības
zeme. Nākotnē šī apmaiņa kļūs nu
vēl lielāka. Līgumiem ar Japānu
un Itāliju, bet it sevišķi ar pēdējo,
atkal piešķirama ievērojama politiska
nozīme, par kādiem šos Ilgumus ari uz-
skata abas minētās lielva l stis. Ir taisnība,
ka, zinot mūsu nenokārtotās agrarattieclbas
ar Itaiijas pilsoņiem, mums nebija lielas
cerības noslēgt šo līgumu, bet ja tas
tomēr noticis, tad tas ir pierādījums, ka
Itālija savas tredicionelās draudzīgās at-
tiecības ar Latviju gribējusi no jauna un
jo nopietnā veidā apliecināt, būdama
tanī pārliecībā, ka Latvija darīs visu, lai
steidzīgi atrisinātu nenokārtotās agrar-
lietas.

Trešais praktiskais panākums ir mi-
nistra sarunas ar Vācijas val-
dību, lai atrastu bāzi, kā nokārtot mūsu
izstāvošos jautājumus ar šo mūsu kai-
miņu valsti. Šī bāze, ja tai piekristu
abu valstu parlamenti, būtu sekoša:
V ā c i ja atsakās 1) no atlīdzības
prasības, kāda cēlusies viņas pilsoņiem
no mūsu agrārreformas, 2) no savām
prasībām uz prizētiem tirdzniecības ku-
ģiem un vrakiem un 3) no savām pra-
sībām par Latvijā iebūvētiem tiltiem,
dzelzsceļiem un citiem būves darbiem,
ko tā k. ra laikā izdarījusi Latvijā. Par
to atkal Latvija atsakās no pra-
sības par nodarītiem kara zaudējumiem.
Vēl šai bridi grūti noteiktos skaitļos iz-
rēķināt, cik Latvijas valsts iegūtu, atsa-
koties Vācijai no minēto triju veidu pra-
sībām. Viņas pilsoņiem atsavinātās zemes
platību tā uzdod uz 250,000 hektāru. Tālāk
vērtības par vairāk nekā 10 tirdzniecības
kuģiem (neskaitot vrakus), par dzelzs-
ceļiem, tiltiem u. t. t. būtu ari ievēroja-
mas. Ja valdība un Saeima atradīs šo
bāzi par pieņemamu, tad uz tās varēs
notikt sarunu turpināšana, un daļa iegū-
stamās vērtības nāks par labu mūsu
izpostītiem; bez vārdiem un solījumiem
tiem būtu tad ari kas patiesi konkrēts.
Šī bāze nav tomēr saistoša, jo p a -
rakstltsBerlinēnavvēlnekas,
un ja kas domā, ka tā nav diezgan izde-
vīga un viņš varētu sasniegt ko labāku,
— lai dara to. Lielu problēmu atrisinā-
šana nav viegls darbs, bet sevišķi tas
grūts ir vēlēšanu priekšvakarā. Mums
tomēr ir svarīgi, nokārtot jautājumus ar
citām vaktim.

Panākta ari vienošanās par bāzi

tirdzniecības līguma noslēg-
šanai ar Vāciju, d binoties tāpat uz
lielskās labvēlības principa. Ievērojot
Vācijas tagadējo muitas politiku, tas
būtu visizdevīgākais līgums, kādu ar to
var noslēgt, jo Vācija dod mums visas
tās priekšrocības, ko saņem kāda cita
valsts. Vācija ir ar mieru, slēgt ar
mums ari šķīrējtiesas līgumu, kas būtu
uzskatams kā politiskas draudzības
līgums.

Praktisko jautājumu virknē
atzīmējama ari galīga parādu jau-
tājuma nokārtošana arLiel-
b r i t a n i j u par saņemtiem kara iero-
čiem un materiāliem, bis parāds bija
aprēķināts pāri par 2 miljoni mārciņi
sterliņu. Pēc sūtņa F. Vesmaņa
un ģenerāļa Ruškevica sarunām šī
suma bija nolaista uz 1,400,000, bet
pēdējās sarunās, kurās ari ministrs ņēma
dalību, parāds vēl samazināts pāri
par 230 0C0 mārciņām, noteicot to uz
950.000 mārciņām. Par notecējušo laiku
procenti ari nav jāmaksā, bet turpmāk
būs jāmaksā 5% gadā. Parāds dzēšams
30 gadu laikā.

Igaunija savu kara parādu ari jau
nokārtojusi uz bāzi, kura nav labāka par
mūsējo

Ministra vispārēji novērojumi un
iespaidi atsevišķās valstīs, īsumā
saņemot, sekosi:

L i e t a v ā redzama dzīva rosība būv-
niecībā tiklab uz laukiem, kā pilsētās
Kaunā ministrs uzņemts ar lielu sirsnību,
sākot ar valsts prezidentu un beidzot ar
vienkāršo pilsoni.

Vācijā novērojams ļoti stabils saim-
niecisks stāvoklis, parastā darba griba
un teicama organizācija.

Briselē līdzās veciem draudzības
sakariem nodibināti jauni kontakti un
draudzīgas saites ar turienes valdības
vīriem (ministau prezidentu vikontu
Pulē, bijušo ārlietu ministri H i -
m a n s u , tagadējo ārlietu ministri
Vanderveldi, izglītības ministri
H e i m a n s u).

P a r i z ē tradicionelā draudzība un
sirsnība pret mums nav grozījusies.
Pārsteidzoša valsts prezidenta Dumērga
plašā zināšana par Latviju un viņas
apstākļiem. Šī zināšana kļūst sa-
protama, ja ievērojam, ka prezi-
denta brālis, profesors Dumergs,
ir Latvju - franču draugu biedrības
ilggadējs priekšnieks, kurš ari sarakstījis
plašu grāmatu par Latviju un latviešiem
Ministrs apskatījis ari latviešu nodaļu
lietišķās mākslas izstādē Parizē. Mūsu
nodaļa saistījusi daudz uzmanības, tomēr
daudzējādā ziņā būtu varējusi būt vēl
vispusīgāka, īpatnīgāka.

Londonā atzīmējama vispirms ka-
raļa interese par Latviju un viņa plašas
zināšanas par mūsu zemi. Ari te mums
daudz vecu draugu. Anglijas attiecības
ar Krieviju kļuvušas vēsākas. Dīvains
pārsteigums bijis ministrim lasīt laik-
rakstos ziņas, it kā viņa ceļojuma mērķis
būtu — kāda bloka dibināšana pret
Krieviju. No kādiem avotiem šis ziņas
nākušas un kā tās novērtējamas, no-
protams no tam, ka krievu avizēs pa-
matīgi bijis aprakstīts, ko ministrs iz-
darījis Londonā, kad viņš vēl nemaz
nebijis ceļā uz turieni, bet atradies
Parizē!

Romā mūsu ministri uzņēma kā
Itālijas valdības viesi, un jau no robežas
to pavadīja goda apsardzība. Ministru
prezidentu M u s o 1 i n i Itālijā dēvē
par duči, t. i. par vadoni. Patiesībā
viņš ari vada Itāliju, neprasīdams pēc
parlamenta un seaata. Var no partiju
stāvokļa skatīties uz viņn dažādi, bet ne-
var noliegt, ka Musolini ir virs ar plašu
skatu un dzelzs gribu. Itāliju viņš lielā
mērā atjaunojis Viņš rīkojas ātri, no-
teikti, un visi viņam paklausa. Jau otrā
dienā pēc mūsu ministra ierašanās Romā
viņš paziņo, ka rītu parakstīs tirdznie-
cības līgumu, un tas notiek, kas uz-
skatams kā rekords līgumu slēgšanā.
Pārbaudījis ziņas par labības cenu kri-
šanos, Musolini tās pašas dienas vakarā
ptraksta pavēli par aizsargu muitu labī-
bai, un pulksten 12 naktī šī pavēle jau
stājusēs spēkā.

V i n ē ministrs piestājies tik cauri
braucot un gaidot nākošo vilcienu. Sai
starpbrīdī ministrs apmeklējis ministru
prezidentu un ārlietu ministri un ievadījis
sarunas par tirdzniecības līguma noslēgšanu
pārlabotā, atjaunotā veidā (pret pirmo
līgumu Saeimas komisija cēla iebildu-
mus\ Vienojušies, ka līgumu mēneša
laikā pārstrādās, lai tad varētu to pa-
rakstīt Žeņevā, kad mūsu un Austrijas
pārstāvji tur ieradīsies uz Tautu savienī-
bas rudens sesiju.

Čechoslovaķijā mūsu mfnLtrl
ari uzņēma kā valdības viesu. Čecho-
slovaķijas galvas pilsēta Prāga, šī agrākā
provinces pilsēta, tagad kļuvusi par
Viduseircpas centru. Saimnieciskais stā-
vokļa Čechoslovaķijā visai labs. Neredz
tur ne pēdas pla.uma zemes, kas nebūtu

apstrādāta. Slavenais valodnieks, sir-
mais profesors S u b a t i j s, apsveicis
ministri skaidrā latviešu valodā.

Tāpat Varšavā mūsu ministrs uz-
ņemts ķā Polijas valdības viesis un uz-
ņemšana bijusi visai sirsnīga. Notika
apspriešanās ar vairāk ministriem, ap-
meklējis mūsu ministrs ari valsts prezi-
dentu : Voicechovski vēsturiskajā
medību pilī Spalā. Mūsu attiecības ar
Po'iju ir un paliks labas, draudzīgas,
sirsnīgas.

Ar savu ceļojumu ministrs vispār ļoti
apmierināts. Personīgam kontaktam ār-
politikā ļoti liela nozīme, jo personīgās
sarunās noskaidrojamas un nokārtojamas
lietas, par ko citādi ved sarunas mēnešiem
un gadiem.



Rigas apgabaltiesas 4. ieci «ņa
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paitoo, ka 14. aug
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Kalpaka
bulv. Mš 10, dz. 4, pārdos Rūdolfa
un Amālijas M a še k kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 350.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu . kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
9602 Tiesu izpild. V. P o 2 a r I s k i s.

Aleksandra hromi slimnīca
izsludina 17. augustā š. g.pufojļ ,«

iii gai izsoli
uz žoga ?tjaunošanas, ēku jumt
atjaunošanas un remonta, galvenās 5k
ārējā kapitālā remonta, trepju atjaun
šanas un 1 istabas griestu betonēšsm
darbiem Aleksandra Augstumu sliranM

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties m
tiskā izsole, ka ari rakstiski piedāvāin,!'
slēgtās aploksnes, apmaksāti ar attieciS!zīmognodokli, iesniedzami līdz pulkste12 izsoles dienā, slimnīcas kantorī i. "
maksājot drošības naudu 10°/o ap'mē, -
no apstiprināto darbu maksas aprēķ/
sumam. ?

Tuvškas ziņas un noteikumi slimnīca.
kantorī no pulkst. 10-11 dieni, 9,»

f \
Tiesu sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
: .e^ss: «j:.* ditājs

paziņo, ka 11. augustā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Xi 3,
veikalā, Baltijas kokvilnas vērptuves un
austuves akc. sab. prasībā, pārdos
Ābrama Še e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un ,,novērtēto
par Ls 350.

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

Rīgā, 23. jūlijā 1925 g.
9604 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

?īgs»* «pgaDait 6. ieti, um*a
izpildītājs

paziņj ka 11. augustā 1935. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ks 3,
veikalā Baltijas kokvilnas vērptuves
un austuves A./Š. prasībā p ā . d o_&
Ābrama Šeera kustamo mantu, saare-
voiu no manufaktūras . un novērtētu
par Ls 350.

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

Rīgā, 22. jūlijā 1925. g.
9605 Tiesu izpild. J. Z i r g el 1

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. augustā 1925. g., pulksten
10 diena, Rīga, Kr. Barona iela J* 3,
veikalā Baltijas kokvilnas vērptuves un
austuves A./S. prasībā pa r'dos Abrariia
Šeera kustama mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 350

izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēi pār-
došanas dienā uz vietas. '

Rīgā. 23. jūlijā 1925. g.
9606 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīga» apgabali 6. iec. tiesu
izpildītājs

pmtņti, K8 11. augustā 19,25. g., paiksten
11 diena, Rīga, Martas Idā J6 7,
Ernesta Birzīša un cita prasībās otros
torgos ā t a a a Latvijas nacionāla kluba
kust.im manto, sastāvošu da galdiem,
krēsliem «n novērtētu, par ! s 590.

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

.Rīga, 29. jūlijā 19&>, g.
9609 : ?«?". izpild .( . Z (r 6e i g.

īR gas apgabali. 6. iec. tiesu
izpildītājs

p*»:./u, Ka 12. augustā 1925. g, pulksten
10 dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 16,
Sotomona Bernsteina prasībā pārdos
Morica Goldberga kus.arco mantu
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 320.

iztina, sarakstu, novērtējumu, kā art
apskatīt pārdodamo manta, varēs pār-
došanas diena uz vietas;

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9607 ? .«i <* .>? ?"! 7\r >?'

Latgales apgabaltiesas 7. iec.
ties j izpildītājs

kūja kanclejaatrodas Ludzā, Vakziles
ielā Ns 24, paziņo, ka 10. augustā
1925. g., pulksten 10 dienā, Ludzas Ta-
lavijas ielas, Lauku-Šķērs ielā, Kotovu

mājā,
pārdos vairāksolīšana
Leona Staškeviča kustamo mantu, sa-
stāvošu no zirga, kurvdroškas, kamanām,
mēbelēm, saimniecības iekārtas un ne-
kultiem rudziem un novērtētu par
Ls 234.50.

Iiiinai saraksta, novērtējuma, kā ari
?pikatli pārdodamo map.ta, varēi pār
došanai Jienā <i* W*«»
9610 Tiesu izpild. K.Mark vardts.

Citu iestāžu sludinājumi.
M utokin ttļutmita

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
10. augustā 1925. g., pulksten 12 dienā,

Riga, Reveles iela Xs 23,

pildos valrflHsolīM
Karlson, Elizabetes kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 347.— un sastāvošu no
1 pianīno Koler firmas dēļ viņas 1924. g.
procentu;l:s peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 3. augustā 19251 g.
£614 Piedzinējs (paraksts).

M nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
11. augustā 1925. g., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Bnvibas ielā J4 196,

pflrdos oaiifiksolRanā
Zirdziņa Eduarda kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 261.04 un sastāvošu no

1 sveču lejumas mašinasdēļviņa 1924.g.
°/o peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 3. augustā 1925g.
9613 Piedzinējs (paraksts) .

īiii. ietiem lipartaioiti
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 11. augustā 1925.g., pulkst. 4 dienā,
Rīga, Reveles ielā Jfc 28/30, dz. 14

Dārdos NirmsoU
Jakobson Rase kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 1661 59 un sastāvošu no
dažādām mēbelēm dēļ viņa 1924. g.
pils. nekust. īpaš. nodokļa segšanas.

Rīgā, 3. augustā 1925. g.
9611 Piedzinējs (paraksts).

Tieie nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
a 10.augustā 1925. g., pulksten 3 dienā,

Rīgā, Brīvības ielā J* 140/142,

pirtos ooliOksollianB
Aleksandra Haimoviča kustamo mantu,
novērtētu par Ls 226.39 un sastāvošu
no 1 naudasskapja dēļ viņa 1924. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Higā, 3. augustā 1925. g.
9612 Piedzinējs (paraksts).

R gas pol. 8 ieo. priekšnieks
dara zināmu, ka 28 augustā 1925. g.,
pulkst. 10 rītā, Matīsa ielā Ns 137,
pārdos

uairfiRsotij.onS
Peteram Krelšmanim piederošas aprak-
stītas mantas, sastāvošas no decimal-
svariem, gumijas bumbām un rakstām-
galda, nbvēr ētas par Ls 210, dēļ strād-
nieku apdrošināšanas naudas dzēšanas,
saskaņā ar Latv. apdrošināšanas sa-
biedrības pret strādnieku nelaimes ga-
dījumiem š. g. 15. jūnija raksta Ma 4549.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt mi-
nētā dienā no rīta norādītā vietā.
9632 Priekšnieks (paraksts).

Darbvedis (paraksts).
Dzelzsceļu virsvaldes mater. apgādes

I. rajona priekšnieks
1925. g. 8. augustā, p: Iksten 10 dienā,
Dzelzsceļu Vtrsv., ist. 427, izdos

jauktos torsos
(ar pēctoreiem š. g, 11. augusta, pulkst.
10 dienā) apm. 300 kub. asu kūdras un
200 kub asu malkas izkraušanu no vago-
niem stacijā Rīgā 1. pie Dzirnavu "ielas
pārbraucamās vietas, piegādāšanu ar
truļiem līdz dzelzsceļu virsvaldes nama
pagalmam un sakraušanu norādītās vietās.

Sacensības dalībniekiem jāiemaksā
materi lu apgādes kasē (istaba hfe 123)
Ls 400.— drošības naudas.

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz dzelzs-
ceļu virsva'dē

^
istabā Nš 427, kur ari

nododami piedāvājumi. 1 9466

Daugavpils apriņķa priekšnieka
pal'gs I. iec.

ziņo, ka ūtrupē 1925. g. 15. augustā,
pulksten _ 12 diena Līksnas pag., Buivišu
sādžā, pārdos atklātā

vairāksolīšanā
sekosas Antonam Jāzepa d.Onzulam
piederošas mantas: 1) vienu kubik asi
lauku akmeņi un 2) 3 birkavas siena,
dēļ soda naudas piedzīšanas pēc Lat-
gales apgabaltiesas rrokurora raksta
N° 14596, no 17. jūlija 1925 g.

Palīga iec v. (paraksts).
9627 Darbvedis (oarakstsl.

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 14. augustā 1925 g , pulksten
0 dienā, ' Zilupe, uz t ir g u s laukuma,

tiks pārdota

atklātā vairāksolīšanu
pret tūlītēju samaksi ddv. Nerzas
pagastā Rundanku ciemā pils Pēlušam
Ādama d. Turciņam aprakstītā viena
gaiši sarkanas spalvas ķēve, novērtēta
par Ls 12178.

Zilupē, 30 . jūlijā 1925. g. }& 3843
Zilupes iecirkņa policijas

9566 priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (aaraksts).

Pole'činas iecirkņa policijas
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 20. augustā
1975. g., pulksten 12 dienā, lstras pa
gastī, Vecslabadas ciemā, tiks pārdota

atklātā vairāksolīšanā
saskaņā er Ludzas apriņķa priekšnieka
lēmumu no š.g 15. maija Jfe 23348/460
pilsoņa Babņika Vladimira apraksti a
ķēve, novērtēta par Ls 20, dēļ soda
naudas piedzīšanas.
9631 Pol. priekšn. Ķ. Mednis.

Vilces pagasta valde
piektdien, 7. augustā 1925. g.,
pulksten 5 pēc pusdienas, Vilces muižā,

udir BhsoIlSanS
skolas aug|u dārza, apm.
4 pūrvietas liela, ražu.
9654 Vilces pagasta valde.

(

^^^l^^^

Rūjienas pagasta
Rāmnieku pamatskolai v a j, a d z ī 0

skolotais i
Vēlēšanas notiks 18._augusta š. 0

pulksten 12 diena, Rūjienas pagasta
namā. Pieteikšanās, iesniedzot doku-
mentus un dzīves aprakstu personīgi
pie skolas padomes augšminētā laika
vai rakstiski caupagasta valdi iepriekš'

Vēlams vingrošanas un rokdarbu m.
sniedzējs -ja, kā ari enerģisks sabiedrības
darbinieks -ce. Alga pēc valdības no-
teikumiem, brīvs dzīvoklis, apgaismoj am
un apsildīšana, kā ari saimnieciski iz-
mantojama zeme.

Rūjiecā, 30. jūlijā 1925. g.
9649 Priekšsēdētājs (paraksts).

Liksnas pag. valdei,
Daugavpils apr., adr. caur jLiksnu, tūlit
vajadzīgs labi iestrādājies pagasta valdes

darbveža pili
Kandidātiem personīgi pieteikties pie

pagasta padomes li augusta š. g., ie-
sniedzot dokumentus par izglītību un
agrāko dienest >. Alga _pēc vienošanai,
brīvs dzīvoklis, apkurināšana un apgais-
mošana. %\i

Priekšsēdētājs (parakta.
Darbvedis (paraksts).

IA Pili Priiiil-lil I
izūtrupēs 19. augustā š. g., pīkst
1 dienā, Lombarda telpās, Vaļņu ielāM 4,
ieķīlāt.-s, bet neizpirktas vai nepagari-
nātās ķīlas līdz N° 42.Č8J. ? 96j4

ŪTRUPI
noturēs pilsētas ūtrupn'eks K. Urbāna kgs
Nozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara a
vēlāk par 18. augustu š. g. Zelta msj-
draba lietu pagarināšana vai izpirkiait
izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes pretēji
jāmaksā proves valdes izdevumi. Pārdo-
šanā nāks: briljanti, zelts, sudrabs
pulksteņi, uzvalki, zābaki, kažoki; velo-

sipēdi, šujmašīnas, manufaktūru u. t, t

Maksāt nespējīgas parādn. Tlrdnlec,-
šokoladu un konfekšu sabiedr.

„Ena F. K. Bsknian i ķ
kreditori tiek uzaicināti uz

i» mi »I
kura n tiks š. g. 13. augusta, pltet-" >

Rīgā, Kr. Barona iela 4, dz. %

Dienas kārtība:.
I.) konkursa vrldes priekšnieka tf

jums un pārskats;
2j naudas sidalīšana; ' " .,:.
3) atalgojums noteikšana konkursa va» ;
4) maksāt nespējības iemeslu nqn

šana;
5) konkursa slēgšani un
6) 'ažādi jautājumi.

Konkursa valdes priekšsēdētājs
9525 zvēr. adv. G. Z Rubinste^

R'9as . ? M
tirdzniecības akc. bie»

„ARGOlikvidācijas!oii|i
ar šu uzaicina visus akc. biear. .y
kteditorus un debitorus, viņas
glabātājus ui ci.as īeinteresttas v

^nas preteikt minētai kom sija' uk#
laikā, skaitot no šā sludinājuma 1 „
šanas dienas Valdības Vesrie-ļ j

visam savam tiesībām un r r*s ^akc. biedr. parādiem, kā ari p»,Ķ vJ
šanā atrodošos akc. biedr man'

vērt bām. . mnepVisas līdz minētam <ermi?*"ks »!
teiktas tiesības un prasības n«

ļ?
zītas ro likvidācijas ķ00115'^^^
mierināmam no likvidējama» m ļ-eJ

Pieteikumi jāizdara rakstiski
^ ? m

.Argo* likvidācijas konus"» ' &$
1. Zirgu ielā 17, dz. 2, no 4-"

Rīgā, 30. juiijā '925. g- isij3.
9351 Lik-idacijas ko»

Valsts Zemes Banka
izsludina — *

sacensību
uz remonta un krāsotāju darbiem Jelgavas mi.

Noteikumi dabonami pie namu pārziņa Rīga, Valsts zemes bankas ēka, no
pulksten 9 līdz 3. Rakstisku ar attiecīgu zīmognodokli nomaksātu iesniegumu
termiņš 17. augustā 1925. g. 9615 Valde.

Valsts Zemes Banka
^_____^___ izsludina ? ?

sacensību
uz dzīvokļu griestu skulptūras darbiem Jelgavas

jaunbūvējamā namā.
Noteikumi dibonami pie namu pārziņa Rīgā, Valsts zemes bankas ēkā, no

pulksten 9 līdz 3 Rakstisku ar attiecīgu zīmognodokli nomaksstu iesniegumu
termiņš 10. augustā š. g. 9616 Valde

^̂ ^^^^^^^M^M^^M^^^MM

Galvenā inteitdanturas pārvalde

iepirks mutisKS un rnKstiskS izsolē
armijas vajadzībām 2

10 tonn. kaltētu sīpolu,
iranko intendanturas Galvena pšitikas noliktava, Rīga.

Izsole noMks Galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā
M 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas) 21. augustā S. g., pulksten 11 no rīta.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz kaltētu sīpolu izsoli 21. augustā
1925. g.", kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Galvenās intendanturas pārvaldes
pārtikas daļas priekšniekam, Rigā, Valdemāra ielā Ns 1012, dz. 10, vai izsoles
dienā izsoles komisijai.

Izsoles dal'bniekiem pirms piedalīšanās izsolē jāiemaksā Galvenās inten-
danturas pārv. kasē drošības nauda kaltētiem sīpoliem Ls 7r.— no katras tonnas.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām interesenti var iepazīties Galvenās
jntendanturas pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 9—15 9658

? ?
^^

? Intendanturas
1i Ih C Valmierai nollk.
B Tfttfp ?

^
j J 1 pārdos

atklātos torsos oairSksolitBjīem
11. augustā 1925. g,, pulksten 12 dienā, noliktavas telpas, Valmierā, Stacijas
ielā Hs 1: .

1) Lopu miltus no putraimiem. . 2683 klg.
2) Miežu „ „ „ . . 826 „

Apskatīšana torgu diena no pulksten 9 rītā. 9617

K3[a būvniecības Mte BnanOi grupa
Daugavp.U cietoksni, Embotes ielā Ks 26, grupas kancleja, izsludina

Jauktu Izsoli
5. augusta 1925. g., pulksten 12,

par remontu darbu izvešanu ēkās Nr. Nr. 61.,
37., 64., 146 un 54. cietoksnī.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai izsoles dienā
līdz pulksten 12

Pie piedalīs nās izsolē jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā no apsti-
prināto darbu r< aksas ap eķinu sumam.

Darbu -naksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darba dienās no
pulksten 9 līdz 15, Daugavpils grupas kancleja. Izsole galīga. 9425

Kafa būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa
Citadelē J>fe 24, izsludina 12. augustā 1925. g., pulksten 12 dienā,

jauktu ealisu izsoli
uz remontu darbiem Bolderājā un Mangajsalā.

Lūgumuadēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kā ari rakstiskus piedāvājumus
slēgtas aploksnes, ap naksa us ar zīmognodokli jāiesniedz līdz pulksten 11,30 izsoles
diena daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu 10°/o apmērā.

Ar izsoles noteikumiem, darba maksas aprēķiniem var iepazīties Būvju un
īpršumu daļa, no pulksten 9—1\ 9557

Valsts Krāslavas vidusskolā
vakantas: 1) Latviešu valodas skolotāja vieta (16 st)

2) matemātikas skolotāja vieta (16 st),
bez tam svabadas 2 rokdarbu

^
stundas zēniem (koka un met. apstrādāšana),

2 m a j t u r ī b a s_ stundas meitenēm, 4 dziedāšanas stundas un 2 stundas
orķestra spēlē.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties pie skolas direktora j.Priede 7 , iesniedzot
lūgumu, īsu dzīves aprakstu un dokumentus par izglī ību, stāžu un pavalstniecību.

Runājams Rīgā, Antonijas ielā NsH-b, dz. 3, — 6., 7., 13. un 14., augustā
no pulksten 4—6 un no 17. augusta Krāslavā 9623 Direktors. '

Izglītības ministrijas skolu virsvalde
izsludina uz š g. 17. augustu

rakstisku sacensību ar ezisko aka minas darba izdošanai
valsts skolās Ilūkstes un Rēzeknes pilsētās un Zilupē.

Noteikumus un psskaidrojumus var dabūt Skolu virsvaldes techniskaiā
biroja, Valdemāra ielā 36a, 3. st, 11. ist darba dienās no 9—15. 9555—

leaoieata Valsts tipogrāfijā
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