
Valsts prezidenta pavēle un rīkojums.

Noteikumi par privātām mācības iestādēm.

Papildinājums instrukcijā par darba iz-
došanu un materiālu piegādāšanu
valsts iestādes.

Rīkojums par boržoma muitošanu.

Rīkojums par preču pārvadāšanu uz at-
vieglotiem muitas noteikumiem pa
Latvijas-Igaunijas pierobežas joslas
kopējiem ceļiem.

Valsts Prezidenta rīkojums
1925. g. 10. augustā

Nr. 496.
Atļauju Dānijas vicekonsulam Ventspili

Otto Robert C 1 a a s z e n'a m nēsāt viņam
Dauijas karaļa piešķirto Dannebrogs

ordeni.
Pamats: Not. par arv. ord. un c.

god. zīm. 1. p.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1925. g. 10. augustā.
Nr. 497.

Apstiprinu par Armijas komandiera
staba operativās daļas priekšnieku līdz-
šinējo vietas izpildītāju pulkvedi Mārtiņu
Hart m a n i.
Pamats: L. R. S. 42. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs, pulkvedis

Bangersk i s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pamatojoties uz ministru kabineta
iekārtas likumu (.Vaid. Vēstn." 1925. g.
74. numurā), darba ministrija pārdēvēta
un pārorganizēta par tautas labklājības
ministriju. Sakarā ar to šai ministrijai,
sākot ar 1925. g. 1. aprili, pievienots iekš-
lietu ministrijas veselības departaments,
kamdēļ visas iekšlietu ministrijas un
ministra funkcijas, ciktāļu tās attiecas uz
veselības departamenta darbību, sākot
ar 1925. g. 1. aprili pārgājušas uz tautas
labklājības ministriju un ministri.

Rīgā, 1925. g. 8, augustā.
Tautas labklājības ministrs

V. S a 1 n a i s.
Sekretāra vietā J. Gulbis.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 7. augusta lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās partijas «Latvijas
progresīvo jaunsaimnieku,
strādnieku un amatnieku sa-
vienība" statūti un programa.

Rīgā, 1925. g. 10. augustā. M 218791.
Preses un biedrību

nodaļas vadītājs K. Vilde.
10144 Darbvedis P. Sestuls.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 7. augusta lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās partijas „L atvijas
darba savienība" statūti un pro-
grama,

Rīgā, 1925. g. 10. augustā. .Ne 21884,8.
Preses un biedrību

nodaļas vadītājs K. Vilde.
10143 Darbvedis P. Sēstu 1-s.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:

Par I mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā ^
— . 6 ,

pie atkalpārdevējiem.....— , 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu plūdinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām ..... 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — ,12

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu . — .16

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — „ 20 '„

Latvijas valdības _$ftķ^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot _JfeļS§^W^^^

svētdienas un svēt<ud;enas

Redakcija: ŽB^a^^^g^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 3. Tel. M> 9-89 ^^^^|^^^P® Rīgā, pilī Nb 1. Tel. N°9-57
Runas stundas no 11— 12 ^pa^ļ^S^MT Atvērts

no pulksten 9-3

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par privātam mācības iestādēm.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kartībā.)
1. Privātas mācības iestādes atvērt

tiesība fiziskām un juridiskām personām
ar izglītības ministra atļauju. (1919. g.
8. dec. Likums par Latvijas izglītības
iestādēm, 2. p.)
2. Privātas mācības iestādes piemē-

rojamas tādiem tipiem, kādi ir valsts un
pašvaldības iestāžu uzturamām mācības
iestādēm, vai ari tās var būt īpaša, sta-
tūtos nosakāma, tipa.

3. Privātas mācības iestādes, kuras
apmeklē obligatoriskās skolas vecuma
"ēmi, jāiekārto tā, lai šo iestāžu absol-
ventiem izglītības un attīstības līmenis
nebūtu zemāks par to, kāds ir attiecīgās
obligatoriskās skolas absolventiem.
4. Personas, kas grib atvērt un uztū-

kt privātas mācības iestādes, dažāda tipa
skolas un kursus, iesniedz izglītības mi-
nistrijai lūgumu pēc atļaujas un šīs
iestādes statūtus apstiprināšanai, norādot
Pēdējos 1) iestādes nosaukumu un mērķi,
*) viņas atrašanās vietu, zīmoga un iz-
kārtnes paraugu, 3) līdzekļus iestādes
erīkošanai un uzturēšanai, 4) mācības
valodu un mācības plānus, 5) mācības
speuu pieņemšanas un atlaišanas kartību,
jļ) Pedagoģiskās padomes un skolas pa-
domes sastāvu unkompetences, 7)audzēkņu
"ņemšanas un iestādes absolvēšanas
no]eikumus un 8) mācības iestādes lik-
v,dacijas kārtību.

Mācības iestāde var sākt darboties tikai
P^c statūtu apstiprināšanas

un
atļaujas

"aņemšanas.
.- Privātas mācības iestādes uzturē-
ja pienākums ir apgādāt iestādi ar pie-

dotām telpām, vajadzīgo inventāru un
Mācības līdzekļiem.

Plezīme. Kādām jābūt skolas tel-
Pam, to tuvāk nosaka izglītības mi-

„ nistra apstiprināta instrukcija,

kat Privatas skolas uzturētājs siāda
411,1 gadu līdz 1. jūlijam izglītības mi-

nistriju priekšā apstiprināšanai budžetu,
skolotāju algu apmērus un skolas naudas
lielumu nākošajam mācības gadam.

7. Privātām mācības iestādēm var
izsniegt pabalstus no valsts un pašvaldī-
bas līdzekļiem atļauto kreditu robežās.

8. Ja privāta mācības iestāde grib
iegūt tās -pašas tiesības, kādas piekrīt
valsts uzturamām skolām, tad, izpildot
vispārējos noteikumus par Latvijas skolām
un skolotājiem:

1) privātskolas programa nedrīkst būt
zemāka par attiecīgo valsts skolu
programu, bet gan ir pielaižama
tās modifikācija, ar to noteikumu,
ka skolas audzēkņi sasniedz attie-
cīgu izglītības līmeni un gatavību;

2) privātskolas direktora vai priekš-
nieka un mācības spēku izglītības
cenzs nedrīkst būt zemāks par
attiecīgu valsts skolu direktoru vai
priekšnieku un mācības spēku iz-
glītības cenzu;

3) privātskolas direktoru vai priekš-
nieku un mācības spēkus ievēl,
apstiprina un atsvabina vispārējā
likumā paredzētā kārtība.

9. Privātas mācības iestādes padotas
izglītības ministrijas pārraudzībai.

10. Ja privātas skolas uzturētājs vēlas
savu skolu likvidēt, tad viņam tas jāpa-
ziņo izglītības ministrijai trīs mēnešus
priekš pēdējā mācības gada beigām.

11. Ja privāta mācības iestāde neiz-
pilda likumus, noteikumus vai izglītības
ministrijas rīkojumus, vai tanī tiek pie-
laistas nekārtības, tad izglītības ministrija
var tādu iestādi slēgt. Skolas likvidāci-
jas gadījumā archivs nododams izglītības
ministrijai, inventārs un mācības līdzekļi,
kas iegādāti ne tieši ar skolas uzturētāja
līdzekļiem, nododami kādai skolai pēc
izglītības ministra apstiprinātā skolas
uzturētāja lēmuma.

12. Noteikumu izdošanas laikā pa-
stāvošās privātās mācības iestādes pār-
reģistrējamas līdz 1926. g. 1. jūlijam.

Rīgā, 1925. g. 6. augustā.
Ministru prezidents H. C e 1 m i ņ š

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš

Papildinājums
instrukcijā par darba izdošanu
un materiālu piegādāšanu valsts

iestādēs.
Instrukcijas par darba izdošanu un

materiālu piegādāšanu valsts iestādēs
(1925. g. Likumu un ministru kabineta
not. krājums,_ 102) 1. panta pirmo
daļu papildināt ar sekošu 6. punktu:

„6) ja iegādājamo materiālu Latvijā
ražo tikai 1 vai 2 uzņēmumi."

Rīgā, 1925. g. 30. jūlijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš

Satiksmes ministrs J. P a u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 142.
Rīgā, 1925. g. 7. augustā.

Dabisko un mākslīgo minerālūdeņu sa-
raksta papildinājums, kuri muitojami
pēc ievedmuitas tarifa 32, p. piezīmes*)

Krievijas 81. Boržom.

Pamats. Tautas labklājības min.
30. jul. 25 g. raksts N°6802/140319.

Finansu ministrs J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

/
?

Rīkojums Nr. 143.
1925 g. 10. augustā. '/

I N S T U K C I J A
par preču pārvadāšanu uz atvieglotiem
muitas noteikumiem pa Latvijas-Igaunijas

pierobežas joslas kopējiem ceļiem.
Saskaņā ar .Vaid. Vēstn" X« 80/1925. g.

publicēto protokolu par 6 panta pārgro-

*) Skat. .Vaid. Vēstn.' NsNs 149., 201. un 255.
no 1922. g. un N°jN° 22., 117. no 1923. g.

zīšanu 1924. g. 2. aprili Rīgā parakstītā
Latvijas Igaunijas nolīgumā par pierobe-
žas joslas ceļu kopēju lietošanu, finansu
ministrija nosaka sekošo kārtību pie preču
pārvadāšanas no vienas vietas Latvijā uz
otru caur Igaunijas teritoriju bez kādām
muitas formalitātēm robežas pārejas
punktos:

I. Pierobežas joslas iedzīvotājiem pa
leģitimācijas kartiņās norādīto Igaunijas
ceļa gabalu atļauts pārvadāt no savas
saimniecības uz Latvijas tirgu un pār-
strādāšanu (Latvijas dzirnavās, kopmo-
dernieclbās u. t. t.), kā ari Latvijas
tirgū nepārdoto daļu un pārstrādātos
vairumus vest atpakaļ uz savu saimnie-
cību sekošās preces bez kādiem ierobe-
žojumiem un sevišķām atļaujām:

1) Visāda labība graudos.
2) Zirņi un pupas.
3) Milti rupji (nebīdelēti).
4) Putraimi visādi.
5) Grūbas.
6) Lauksaimniecības sakņu augi un

dārzāji.
7) Gurķi skābēti.
8) Kāposti skābēti.
9) Dārzaugi svaigi.

10) Ogas, ari mežu, svaigas.
11) Sēnes: svaigas, sālītas un žāvētas.
12) Gaļa un speķis: mājlopu un māj-

putnu, svaiga, sālīta un žāvēta.
13) Pļens un krējums, salds, skābs;

vājpiens.
14) Biezpiens.
15) Jāņa siers.
16) Sviests.
17) Zivis svaigas, izņemot jūras zivis.
18) Mājlopi un mājputni, dzīvi.
19) Siens visāds.

20) Salmi netīrīti.
21) Stādi: dārzāju, dārza puķu, augļu

koku un krūmu.
22) Smilts un grants, dabiska.
23) Lauku akmeņi.
24) Vilna.

II. 1. pantā neminētos lauksaimnie-
cības ražojumus atļauts pārvadāt no
mājām uz Latvijas tirgiem un tur ne-
pārdoto daļu vest atpakaļ uz savām
mājām tikai uz katrreizējas pagasta
valdes apliecības pamata un viņā no-
teiktā daudzumā.

III. Pierobežas joslas iedzīvotājiem pa
leģitimācijas kartiņās norādīto Igaunijas
ceļa gabalu atļauts pārvadāt uz savām
mājām Latvijas tirgos savām vai savas
saimniecības vajadzībām pirktās ze-
mākminētās pilsētas preces sekošā
daudzumā:

1) Rīsi . . _. 2 kg
2) Milti bīdeleti .viens maisiņš 8,2 kg
3) Manna 2 kg
4) Stērķeles, kartupeļu milti,

nudeles .makaroni,no katra 1 kg
5) Kaiejas pupiņas .... 0,5 kg
6) Cukurs 5 kg
7) Etiķis 1 litrs
8) Etiķa esenci 1 pudelīti
9) Sāls 100 kg

10) Gaļa un speķis, visādi . 10 kg
11) Desas 2 kg
12) Siļķes 100 kg
13) Mājlopi un mājputni, da-

žādi, dzīvi neaprobe-
žoti.

14) Sveces 0,5 kg
15) Stādi visādi, dzīvi . . . neaprobe-

žoti.
16) Lopbarības sakņu augu

sēklas 10 kg
17) Amoliņa, timoteja, mistra

sēklas 100 ,
18) Dārzāju sēklas .... 0,5 kg
19) Petroleja 10 litri
20) Naglas 16 kg
21) Veļas ziepes 2 „
22) Tualetes ziepes .... 3 gab.
23) Mākslīgi mēsli .... 1000 kg
24) Lopbarības rauši, milti,

klijas 1000 .

Piezīme. Ārzemju preces ar Latvijas
muitas plombām, vai vietējās, kā ari
ārzemju preces ar Latvijas akcizes
bandrolēm (tabaka, čaulītes, papi-
rosi, sērkociņi, alkoholiski dzērieni,
raugs u. t. t.) atļauts pārvadāt pa
kopējiem ceļiem neaprobežotā dau-
dzumā.

IV. III pantā neminētās, kā ari tur
minētās, bet paredzēto normu pārsnie-
dzošos daudzumos Latvijas tirgū iepirktās
preces, pierobežas joslas iedzīvotājiem
atļauts pārvadāt uz savām mājām pa
leģitimācijas kartiņās norādīto Igaunijas
ceļa gabalu caur robežas pārejas punktu
tikai ar muitas vai robežpolicijas atzīmi
uz attiecīga rēķina vai pirkto preču
saraksta par šo preču pārlaišanu pār
Latvijas Igaunijas robežu.

V. Pierobežas iedzīvotāji padoti pa-
rastiem muitas noteikumiem vienīgi, ja
viņi pārved Igaunijas teritorijā, ar nolūku
tur pārdot savus produktus, preces un
priekšmetus, vai ari ja viņi ieved Latvi-
jas teritorijā Igaunijā pirktus produktus,
priekšmetus un preces.

VI. Finansu ministrija atgādina, ka,
saskaņā arValdības Vēstn." ,Ņ954/1924.g.
publicētā .Nolīguma starp Latviju, ua
Igauniju par Latvijas-Igaunijas robežas
pāriešanas noteikumiem pierobežas iedzī-
votājiem" 7. pantu, leģitimācijas kartiņas
atņemamas tām personām, kuras pienāk,
vai tura aizdomās, ka tās pārvadā vai
slēpj kontrabandu vai kontrabandistus.

Finansu, ministrs J. BI u m b e r g s.

Muitas departamenta direktors
EDundurs.



Meklējamo personu saraksts
Nr. 221.

(1. turpinājums.)

14715. Bogdanova, Avdotja Alekseja
m., 16 g. v., čigāniete, pied. pie Jaun-
latgales apr. Višgorodas pagasta. — Lat-
gales apgabaltiesas Ludzas apr. 7. iec.
miertiesneša 1925. g. 6. jūlija raksts
No 1632 (17-VII-25), apv. uz sodu lik.
581. p. 1. d. p. — Apcietināt un no-
gādāt meklētājam.

14716. Bogdanova, Jekaterina Pēteja
m.; 45 gadus veca, piederīga pie Jaun-
latgales apr.,. Višgorodas pag. — Lat-
gales apgabaltiesas Ludzas apr. 7. iec.
miertiesneša 1925. g. 6, jūlija raksts
Ns 1632 (17-VII-25), apvainota uz sod.
lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt un no-
gādāt meklētājam

14717. Dmitrijevs, Pankratijs Makara
d., 44 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
krievs, vecticībnieks, agrākā dzīves vieta
Daugavpilī, Kaunas ielā JVe 96. — Dau-
gavpils prefekta 1925. g, raksts Na 6279
(18-VII-25), sodīts ar Ls 30,— par iedzī-
votāju neizrakstīšanos no mājas grā-
matas. — Paziņot dzīves vietu.

14718. Dudko, Pāvels Pētera d., dzim.
1901. g. 13. novembrī, pied. pie Dagdas
pagasta. — Rīgas policijas 5. ierirkņa
priekšnieka 1925 gada 9. jūlija raksts
— 8801 (22-VII-25), apv. par rezervistu
pienākumu neizpildīšanu. — Paziņot dzī-
ves vietu.

14719. Dvoreckis, Lanons Jegora d.,
39 g. v., pied. pie Ludzas apr., Talkovas
pagasta. — Grīvas iecirkņa miertiesneša
1925. gada '10. jūlija raksts Nt 2301

(22-VI1-25), apv. uz sod. lik. 276. p. —
Paziņot dzīves vietu.

14720. Dubinovskis, Miķelis Tevela-
Icika d., dzim. 1898. gada 20. februārī,
žīds, pied. pie Daugavpils, dzīvojis Dau-
gavpili, Iebraucamā ielā JVb 4. — Dau-
gavpils pilsētas policijas 1. iec. priekš-
nieka 1925. g 8 maija raksts Ns 11356
(18-VII-25), apv. uz sod. lik. 184. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

14721. Damjekalns-Dambergs, Georgs
Kristjāņa d., dzim. 1905. g 23. janvārī
pied. pie Liepājas pilsētas. — Rīgas
13 iec. miertiesneša 1925. g. 9. jūlija
raksts JSTs 664 (17-VIJ-25), sod.lik 574. p.
1. d. p. — Apcietināt un nogādāt
meklētājam.

14722. Eglits, Alfrēds Friča d., 14 g.
v., neliela auguma, iegarena seja, bruņas
acis, mati un uzacis tumši blondi Iepr.
scd. vedis klaidoņa dzīvi, vecāki vai citi
kādi piederīgie nav zināmi. — Nepiln-
gadīgo zemkopības un amatniecības
skolas direktora 1925. g. 13. jūlija raksts
Jft 375 (20-VII-25), 1925. g. 9. jūlijā iz-
bēdzis no kolonijas. — Ievietot atpakaļ
kolonijā.

14723. Freibergs, Andreass, (tuvāku
ziņu nav), agrāk dzīv. 1. Miesnieku ielā
N» 3. — Rīgas XI iecirkņa miertiesneša
1925 g. 10. jūlija raksts Wš 669 (22-VII-25),
apv. uz sod. lik. 377. 1. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

14724. Fre man, Pauline Pētera m,
dzim. 1897. g., prostituēta. — Rīgas
11. iecirkņa miertiesneša 1925. gada
10. jūlija raksts Ns 391 (22-VII 25), uz
sodu likuma 528. p. p. sodīta ar Ls 20,—
jeb 7 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

14725. Freiman, Pauline Pētera m.,
dzim. 1897. g„ prostituēta. — Rīgas
11. iecirkņa miertiesneša 1925. gada
10. jūlija raksts Ne 563 (22-VII-25), sod.
uz sodu lik. 274. p. 1. d. p. ar ieslo-
dzīšanu uz 1 mēnesi cietumā. — Paziņot
dzīves vietu.

14726. Gulbis, Pēteris Žaņa d., dzim.
1901. g. 19. ma tā, piederīgs pie Dau-
gavpils, sieva Ieva, dzim. 1901. gada
25. maitā. — Daugavpils apriņķa priekš-
nieka 1925 g. 10. jūlija raksts Ne 2404/iII
n7-VII-25), sastāv kā robežsargs uz
Padomju Krievijas robežas, patvarīgi at-
stājis dienestu, aizbēgdams uz Padomju
Krieviju ar sievu, — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

14727. Grlnberg, Minna Jēkaba m.,
dzim. 1901. g., piederīga pie Zvārdes
pag., Kuldīgas apr. — Rīgas pilsētas
i. iecirkņa miertiesneša 1925. gada
1. jūlija raksts Ns 550 (23-VII-25), apv.
sod. lik. 274. p, i. d. — Paziņot dzīves
vietu.

14728. Gedvillo, Liene Jāzepa m.,
dzim. 1903. g., pied. pie Ādažu pag.,
Rīgas apriņķa. — Rīgas pilsētas 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 10. jūlija raksts
Ne 84 (22-V1I-25), apv. uz sod. lik.
281. p. 1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

14729. Grinbergs, Augusts Kārļa _ d.,
dzim. 1899. g. 11. febr., latvietis, ierēd-
nis, pied. pie Skulberģes pag., Valmieras
apr., agrāk dzīv. Vakzales ielā Ne 25. —
Daugavpils pilsētas policijas 1. iecirkņa
priekšnieka 1925. g. 30. apriļa raksts
Nb 4899 (18-VII-25), apv. uz sod. lik.
184. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14730. Gertcs, Ernests Gustava d.,
36 g. v., agrāk dzīv. Krimuldas pag.,
Rīgas apriņķi. — Rīgas apriņķa 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 7. jūlija raksts
Ne 2366 (17-VII-25), apv. uz sodu lik.
274. p. 1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

14731. Grundans, Josifs Kazimira d.,
dzim. 1907. g. 2. oktobrī, uzturas no
Izabelinas pagasta valdes izdotas 1925. g.
25. aprilī apliecības Ne 4714. — Jelga-
vas apriņķa priekšnieka palīga 2. iec.
1925. g. 6. jūlija raksts Ne 3489 (18-VII 25),
apv. zādzībā. — Apcietināt un nogādāt
meklētājam. < ?

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. T i f e n t ā I s.
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
tirgošanai ar svaigu gaļu un
nežāvētām desām Jelgavā.

Pieņemti no pilsētas domes 1925. e.
17." jūnijā un apstiprināti no iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta

1925. g. 30. jūlijā J* 105596.

1. §. Pārdot dažāda veida svaigu gaļu,
nežāvētas desas un citus svaigus gaļas
produktus, neatkarīgi no šo produktu
pārdošanas uz tirgus laukuma, atļauts
tikai šādam nolūkam ierīkotos veikalos.

Gaļas veikalus atvērt var vienīgi ar
pilsētas valdes atļauju,

2. §. Veikalam jābūt pilnīgi atdalītam
no dzīvokļa un tas nedrīkst atrasties
zirgu staļļu, kūts, ateju vietu un netīrumu
krātuvēm tuvāk par 15 metriem.

3. §. Veikala telpām jābūt gaišām un
labi ventilējamām.

4. § Veikala sienām, durvīm un lo-
giem jābūt gaišāeļļaskrāsā un gludiem.

5. §. Grīdai jābūt no materiāla, kas
nelaiž ūdeni cauri (kā p. p. terraso,
cements, asfalts u. t. t.). Pie galdiem uz
grīdas atļauts ierīkot viegli pārvietojamus
dēļu sietus.

6. §. Gaļas veikalu netīrie ūdeņi jā-
novada pilsētas kanalizācijā, pie kam
netīrumu tauku daļas jāaiztur atsevišķi
tam nolūkam ierīkotām ietaisēm. Kur
kanalizācijas nav, tur. netīrie ūdeņi jāsa-
krāj cieši noslēgtās cementētās akās, ar
dubultiem vākiem.

7. § Galdiem, plauktiem, soliem u.
t. tf Uz kuriem izliek gaļas produktus,
jābūt krāsotiem gaišā eļļas krāsā, vai
pārklātiem ar gludu akmeni, baltiem
glazētiem podiem kurus cements cieši
savieno, vai ari cinka skārda.

8. §. Pie katra veikala jāatrodas ledus
skapim vai ledus pagrabam. Gaļu aiz-
liegts nolikt uz ledus, bet tā vai nu
jāpakar virs ledus vai jāuzliek uz biezu
tīru salmu vai māšu kārtu, vai ari uz
attiecīgiem sietiem, kuri pirms gaļas uz-
likšanas jāpārklāj ar tīru audeklu.

9. §. Veikalā jābūt tīram dvielim,
roku mazgājamam traukam ar tīru ūdeni
un ziepēm.

10. §. Veikalā gaļa jāaizsargā no
tiešiem saules stariem, putekļiem, kusto-
ņiem, mušām, odiem u. t. t. Gaļu drīkst
uzglabāt tikai pakārtu un tā nediikst
pieskarties pie sienas. Izkārt gaļu vei-
kala durvīs vai caUrejamās vietās — aiz-
liegts. Gaļu sadalīt atļauts tikai veikala
telpās.

11. §. Gaļai jākarājas pie labi noal-
votiem metāla uzkaramiem, kuriem jābūt
tīriem un bez rūsas plankumiem.

12. § Gaļas veikalos atļauts uzglabāt
un pārdot vienīgi gaļu un gaļas produktus.

13. §. Veikala sienas, galdi, plaukti,
soli un grīdā katru dienu mazgājami un
jātur vislabākā tīrībā un kārtībā.

Pārdošanai nederīgas gaļas atliekas un
lopu ādas jāuzglabā cieti aiztaisāmos
traukos ar labi noslēdzošiem vākiem.

14. §. Virsdrēbes vienīgi atļauts uz-
glabat_ cieti slēdzošos skapjos, vai at-
sevišķās telpās.

15. §. Veikala apkalpotājiem pie darba
vienmēr jātur rokās tīras un jānēsā tīri,
gaiši, viegli mazgājami priekšauti. Aiz-
liegts veikalā nedarboties tiem, kas slimo
ar kādu lipīgu, vai ādas slimību.

16. §. Gaļas veikalā aizliegts plpot,
turēt un ielaist suņus, kaķus, vai citus

dzīvnieku?, par kādu aizliegumu veikala
redzamā vietā jābūt attiecīgam uzrakstam.

17. §. Gaļu atļauts pārdot tikai vēsā
veidā un nekādā ziņā siltu un asiņainu.

18. §. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumīgas atbildības.

19. §. Noteikumi stājas spēkā līdz-
šinējo noteikumu vietā divu nedēļu
laikā, pēc viņu publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

3 Pilsētas galva P. G o d m a n s.
Pilsētas sekretārs V. .Š v ā n b e r g s.

Aizputes pilsētas saistošie
sanitārie noteikumi. /

Pieņemti Aizputes pilsētas domes 1925. g.
24. jūlija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g.

5. augusta rakstu J* 105849.
1. §. Par jēlu uzturēšanu

tīrībā un kārtībā.
1. Ielas, ceļi, trotuāri un grāvji Aiz*

putēs pilsētā jātur pastāvīgi kārtībā un
tīrībā to namu jeb gruntsgabalu īpaš-
niekiem, gar kuru robežām tie stiepjas,
jeb kuru robežās tie atrodas.

2. Par pilsētas tirgu un dārzu uzturē-
šanu kārtībā un tīrība gādā pilsētas paš-
valdības iestādes.

3. Ceļi un nebruģētas ielas katru gadu
līdz 1. jūnijam ir jānolīdzina ieapaļi (at-
stājot ceļa vidu augstāku) un jānograntē
sr labu granti pietiekošā daudzumā, ska-
toties pēc vajadzības. Tāpat jānolīdzina
un jāgrantē kājceliņi un nebruģētie
trotuāri.

Piezīme. So noteikumu attiecinā-
šana uz pievienotās teritorijas jaunām
ielām var notikt tikai ar sevišķu
domes lēmumu.

4. Pilsētas paplašinātās teritorijas vis-
pārīgi lietojamie ceļi ir jāgrantē tikai to
vidus daļa, t. i. satiksmei vajadzīgā daļa.

5. Visu ceļu, kā ari pārējie grāvji
jālabo un jātīra to zemes gabalu īpaš-
niekiem, kuru robežās tie ieiet, jeb kuri
iet ielas daļā gar robežu, katru gadu
tādos apmēros, kā tie spēta novadīt ūdeni,
kā savā, tā ari kaimiņu robežās.

6. Aizbirušie grāvji zemes gabalu
īpašniekiem savās robežās ir jāatjauno
tāpat ari uz pilsētas valdes pieprasījumu
ir jārok jauni ūdens novadīšanai vaja-
dzīgie grāvji.

7. Zemes gabala īpašnieks ūdens
caurvadīšanai un novadīšanai ar pilsētas
valdes atļauju var savās robežās grozīt
grāvju virzienus, jeb ari ierīkot caurules,
kurām jābūt pietiekoši resnām.

8. Ziemā kājceliņi un trotuāri ir jāno-
tīra no sniega un ledus. Slideni trotuāri
ir jāapkaisa ar sausu smilti vai zāģu
skaidām Trotuāru, kājceliņu un ielu
apkaisīšana ar pelniem vai sāli ir aiz-
liegta.

9. Vasarā starp bruģa akmeņiem
augošā zāleir rūpīgi jāizravē.

10. Katra grunts gabala īpašnieka
ielas, ceļa vai kājceliņa aptīrīšanai vai
kārtībā uzturamais gabals sniedzas vis-
garām gruntsgabalam līdz ielas vai ceļa
vidum.

11. Tīrības uzturēšanai ielas ir jā
slauka vismaz četras reizas nedēļā, t. i.
pēc notikušā tirgus un sestdienās. Bez
tam ielas ir jāslauka katrreiz, kad uz tām
var novērot netīrumu sakrāšanosl Slau-
cīšana ir izdarāma pēcpusdienās starp
4 un 5, kā ari vasaras rītos pirms pulk-
sten 7. Sausā un vējainā laikā ielas
pirms slaucīšanas ir jāaplaista ar tīru
ūdeni. Saslaucītie netīrumi ir tūlīt jā-
novāc.

12. Pavasara atkusnim iestājoties, le-
dus un snegs no ielām ir jānoved. Tas
var tikt nogādāts vienīgi no pilsētas val-
des norādītās vietās

13. Aizliegts izkārt caur logiem vai
balkoniem ielas pusē drēbes gabalus vai
citus priekšmetus izpurināšanas vai vēdi-
nāšanas nolūkā. Tāpat aizliegts- bērt
caur logiem uz ielu vai trotuāriem
mēslus un citus gružas.

14. Sērgu un epidēmiju laikā, kā ari
siltā vasaras laikā, sētas ūdens notekas
un ielu rensteles ir jāaplaista ar kaļķu
atšķaidījumu vismaz 2 reizas nedēļā.

15. Trotuāru ierīkošanas laiku noteic
dome ar katrreizēju lēmumu par gadu uz
priekšu. Ve :ā pilsētas daļā Boju un Jel-
gavas ielu trotuar em jābūt no cieta lī-
d;eaa materiāla.

§ 2. Par pagalmu un sētu turē-
šanu tīrībā.

1. Namu pagalmi un sētas jātur pa-
stāvīgi tīri un sausi, par ko jārūpējas
namu īpašniekiem vai to vietniekiem.
Pagalmiem un rītām jābūt līdzenem, lai

lietus laikā un vispār nevarētu sakrāties
bedrēs ūdens.

2. Atkusnim iestājoties, Iedus un sniegs
no sētām ir jāizved; tas nogāžams vie-
nlgi no pilsētas valdes atļautās vietās.

3. Bruģētas sētās starp akmeņiem
augošā zāle jāizravē,

4. Mēslu un citu netīrumu bēršana
pa logiem sētās un pagalmos ir aiz.
liegtā.

5. Katra seta vai pagalmā ir jābūt
ierīkotai mēslu kastei priekš visādu
mēslu, saslauku, gružu, ķēķa atkritumu
u; t. 1. novietošanas un uzkrāšanas.

6. Gružu kastes jāierīko tā, ka viņu
dibens ir pēc jespējas dziļāks par zemes
virsmi. Ja meslu kastes paceļas virs ze.
mes, tad to sienām jābūt no koka bez šķir-
bām un no ārpuses darvotām. Mēslu kastei
pastāvīgi jābūt segtai ar cietu vāku, kurā
ierīkojams īpašs iūciņš meslu iebēršanai ;
ari tam jābūt pastāvīgi aiztaisītam.

7. Šo kastu saturs ir, nenogaidot to
piepildīšanos, jā;z«ed un jānOgāž no
pilsētas valdes atļautās vietas. To kastu
saturs, kurās tiek novietoti lopu mēsli,
ir jāizved; vasarā ne retāki kā reizi
nedēļā un ziemā ne retāki kā reizi
mēnesi. To kastu saturs, kurās tiek
krāti citi mēsli un netīrumi, ir jāizved
ne retāki kā reizi mēnesi vasaru un ik
pa 2 mēnešiem reizi ziemā un rudenī.
§3. Par iebraucamām sētām.

1. Iebraucamo vietu sētām jābūt bru-
ģētām un bruģim jābūt pastāvīgi kārtībā.
Katrs bruģa bojājums ir steidzoši jāiz-
labo par ko jārūpējas nama īpašniekam.

2. Iebraucamo vietu staļļiem jābūt
tīriem. To sienas vismaz reizi gadā, un
proti, apriļa mēneša sākumā, ir jāiz-
balsina ar kaļķu atšķaidījumu.

3. Iebraucamās sētās un to staļļos
mēsli, vismaz reizi dienā, ir jāizvāķ.
Tie novietojami mēslu kastēs vai bedrēs
un siltā laikā jāapkaisa ar smalkiem
kaļķiem.

4. Zirgu un lopu dzirdīšanai iebrau-
camās sētās ir jātur pietiekošā dau-
dzumā tīri spaiņi, kuri nedrīkst 'tikt
lietoti citām vajadzībām. Tie vismaz
reizi nedēļā ir jāizskalo ar kaļķa at-
šķaidījumu.

5. Guļamām un citām iebraucēju va-
jadzībām norādītām telpām pie iebrau-
camām sētām jābūt pastāvīgi tīrām ar pie-
tiekošu ventilāciju. Sienām un griestiem
vismaz 2 reizes gadā apriļa un oktobra
mēnešu sākumos jātiek balsinātām.

6. Iebraucamo vietu cilvēku apstāšanai
nozīmētās telpās pastāvīgi jābūt vārītam
un atdzisinātam ūdenim dzeršanai tīrā
trāiikā, tāpat jābūt ari mazākam trau-
ciņam dzeršanai.

7. Guļu vietām iebraucamo sētu telpās
un nakts mājās ir jābūt atsevišķām.
Kopīgas nāras nav pielaižamas.

§4. Par ateju vietām un citu

šķidru netīrumu novietošanu.
1. Uz katra apdzīvota grunts gabala

ir jābūt ierīkotai atejas vietai iedzīvotāju
vajadzībām. Ateju vietu bedrei ir jābūt
cietai un segtai ar cietu dubultu vāki
Ateju vietas nedrīkst atrasties tuvāki par
12 metriem no ūdens smeļamās akas.

2. Ateju vietas bedrēm ir jābūt iz-
būvētām no ķieģeļiem, betona vai abām
pusēm darvota koka, pēdējā gadījienā
ateju bedrei ir jābūt apliktai ar 75 cm
biezu māla kārtu.

3. Savienot cietu veidu netīrumu
bedres ar ateju bedrēm ir aizliegts.

4. Ateju vietu lietošanā ir jāievēro
vislielākā tīrība un katra netīrība tūliņ
jānovērš.

4. Ateju vietu izvešana ir izdarāma
tūdaļ, ja tās bedres 2,s tilpuma ir P':
pildījusies, bet ne retāki kā vienu reizi
gadā.

6. Ateju vietu netīrumus var izgāzt

vienīgi no pilsētas valdes_ norādītās
vietās. Ar katrreizejas pilsētas valdes
atļauju mēsli ziemā var tikt izgāzti «z

laukiem un dārziem; pavasaros ufl

rudeņos izgāšana uz dārziem y*'
laukiem ir pielaižama tikai tanī _ gadi'
jienā, ja tie nekavējoties tiek apbērti *'
pietiekošu kārtu zemes.

7. Ateju vietu izvešana ir izdaI^Z
ziemā no pulksten 9 vakarā "az
pulksten 7 rītā, bet vasarā no pulksten
11 vakarā līdz pulksten 5 rītā. Vasara»
laiks skaitās no 1. apriļa līdz 30 *P'

8. Iebraucamo vietu un citu publts*w

ateju vietas siltā laikā vismaz 2 reiz
nedēļā izlaistāmas ar kaļķu atšķaidīju»
un smakas novēršanai ir vismaz r£
nedēļā bedrēs ieberami sausi kaļķi
kūdra.



l opu kūts vircas un citu šķidru

9rau novietošanai katrā sēta, kur
jetlf

hntu vejadzīgs, jāierīko no cieta
taSrinīa sevišķas ar vāku pastāvīgi
"^c bedres. Bedres vietā var būt ari
slžmucas. Ja bedres vietā tiek
ltiTna muca, vai tā ierIkota no koka»
Ai$m iābūt no abām pusēm darvotām

4 ārpusē ap liktām ar māliem.
"i0 Šīs bedres un mucas, nenogaidot

i,fc*ļT S.fSkM.
1 Dzeršanai un ēdiena pagatavo-

- „ai ūdeni jāņem no akām vai avotiem,
5 nekādā ziņā no upēm, dīķiem vai

em dabiskiem ūdens rezervuāriem. *
2 Akas nevar but ierīkotas tuvāki

* 12 metriem no_ ateju vietām, mēslu
lediem, '<>PU kuts vai tamlīdzīgām

vlIezīme. Šieg noteikumi neattiecas
uz jau pastāvošām vai artēziskām
akām.

3, Apkārt amas grodiem jaapiieK ap

^g J-90 cm dziļumā un 1 metra platumā

11 māliem ua mālus jānosedz ar cietu
materiālu — koku, cementu vai ak-
meņiem, pie kam visapkārt akai jābūt
notekai, lai nerastos ūdens peļķes.
4. Akās jābūt tīram lietojamam

ūdenim. Samaitājušos ūdens cēloņus ir
jānoskaidro un jānovērš.

? 5, Visapkārt akai ap 3 metri attāli
laukumu nav brīv lietot dažādu priekš-
metu nokraušanai. Mazgājot vai ska-
lojot veļu aku tuvumā, ir jālūkojas uz to,

la pie tam lietojamais ūdens nevarētu
ieplūst akās.

§6. Par pārtikas produktu
tirdzniecību un izgatavo-

šanas telpām.
1. Tējnīcu, ēdienu māju, patērēšanai

sagatavotu produktu pārdotavu, maiznīcu,
gaļas un to izstrādājumu pārdotavām, kā

ari pārtikas un gaļas pārstrādāšanu
darbnīcu ierīkošanai ir vajadzīga pilsētas
pašvaldības atļauja.
2. Augšējā pantā minēto veikalu un

darbnīcu telpām jābūt pastāvīgi tīrām,
pietiekoši gaišām un vēdinātām.

3. Pārtikas produktu izsargāšanai no
mušām un putekļiem ēdienu un pārtikas
produktiem pārdotavās jābūt apklātiem
ar šķidru drēbi, sietiņu vai stiklu aiz-
sargiem.

4. Tējnīcās, ēdienu mājās un trak-
tieros trauku un galdiņu slaucīšanai

lietojamiem dvieļiem ir jābūt pastāvīgi
tītiem.

5. Gaļas veikalu sjenām ir jābūt
vismaz 2 metri no gsīdas nokrāsotiem
gaišā eļļas krāsā, un tās pastāvīgi jātur
tiras. Gaļas pakaramos ir jāierīko tā,

h uz viņiem pakārtā gaļa vai tās iz-
strādājumi nepieskartos pie sienām vai

grīdas.
6. Gaļas un pārtikas produktu pār-

dotavu un pārstrādāšanas telpu grīdai
jābūt no cieta viegli nomazgājama ma-
feiala un ūdens necaurlaužamai.

7. Pie gaļas un pārtikas produktu
Pārdošanas un to pārstrādāšanas nodar-
binātām personām jābūt pastāvīgi baltos
toos priekšautos un blūzēs.

8. Gaļas pārdotavas var atrasties tikai
ēšanai derīga nesabojāta gaļa vai tās
izstrādājumi.

9.
^

Gaļas un pārtikas produktu pār-
vadāšana un pārdošana uz tirgiem ir
pielaižama tikai tīros ar cinkotu skārdu
izsistos vai citādi tīros un ar tīru baltu
drebi izklātos ratos un ar tādu pat pār-
klājumu. Gaļas gabalu pārnešana var
notikt vienīgi, ja tā apklāta.

10. Gaļas un to pārstrādājumu iz-
karšana pārdotavu logos vai durvis nav
pielaižama.

11. Pie gaļas vai pārtikas izstrādā-
šanas lietojamiem rīkiem un traukiem
jābūt pastāvīgi vislielākā tīrībā.

12. Produktus ir aizliegts ietīt avīžu
va,i jau lietotā papirā.

13. Gaļas pārdotavās var tikt pārdota
un atrasties tikai gaļa jeb to pārstrādā-
jumi. Sabojājusies gaļa un to produkti
nedrīkst tiki turēti pārdotavu vai pār-
strādāšanas telpās. Tanīs nedrīkst būt
ari nepiederoši priekšmeti. Turēt suņus
vai citus kustoņus gaļas veikalos ir aiz-
liegts.

14. _ Labāka izskata piedošanai nav
brīv pārtikas produktus krāsot vai tiem
piejaukt kaut kādus sāļus jeb veselībai
kaitīgus piemaisījumus.

15. Šo noteikumu pirmā pantā mi-
nēto pārdotavu un darbnīcu turētājiem
ir jārūpējas par mušu iznīcināšanu, kurā
nolūkā vasaras laikā telpās ir jābūt pie-
tiekoša daudzuma mušu ķeramo jeb iz-
nīcināšanas ierīcēm.

§ 7. Vispārīgi.
1. Bārddziņu veikali jātur tīrībā

un kārtībā. Bārddziņiem jābūt tīrā
baltā uzvalkā. Visiem pie bārdu dzī-
šanas un matu griešanas lietojamiem rī-
kiem jātiek priekš katras atsevišķas per-
sonas dezinficētiem. Veļai jābūt tīrai
un priekš katras personas svaigai. Priekš
katras personas puderēšanas jāņem
svaiga vate.

2. Pirts ir jātur tīrībā. Aizliegts
pirtīs mazgāt vai žāvēt veļu. Pirts grī-
dai jābūt no ķieģeļiem vai cita kāda
cieta, viegli mazgājama materiāla. Pirts
telpas un priekšmeti pēc iespējas bieži
dezinficējami.

3. Bārddziņu veikalos, pirtis, kondi-
torejās, maiznīcās, delikatešu, gaļas un
citos tamlīdzīgos veikalos, kā ari gaļas
un pārtikas produktu pārstrādāšanas
darbnīcās nevar būt nodarbinātas ar ve-
nēriskām, ādas, acu un citām lipīgām
slimībām slimojošas personas. Katrai
no jauna darbā pieņemtai personai jā-
tiek no ārsta izmeklētai un tikai veselas
ir pie darba pielaižama?. Bez tam
katras šādos veikalos vai darbnīcās no-
darbināto personu veselības stāvoklis
vismaz 1 reizi gadā ir izmeklējams.

4. Dzīvokļiem jābūt pastāvīgi tīriem
un pietiekoši vēdinātiem. Mēslu un ne-
tīrumu uzkrāšanu un ādu žāvēšana dzī-
vokļos nav pielaižama.

5. Atejas, mēslu kastes vai bedres un
lopu kūtis var tikt ierīkotas ne tavāki
par 1 m no kaimiņu robežas jeb 2
metri no ielas vai priekšdārziņiem.

6. Ja pilsētas valde ierīko kādā pil-
sētas daļā kanalizāciju, tad visiem pie
attiecīgas ielas piegulošiem gruntsgaba-
liem ir jātiek pievienotiem pie kanalizā-
cijas tikla, Ierīkojot šacjītas un izvelkot
rores līdz ielas tiklam.

7. Uz gruntsgabala īpašnieka uzaici-
nājumu, kā ari tanī gadljienā, ja tas vis-
pār nesper nekādus soļus priekš pievie-
nošanās, tad darbus izdara pilsētas
valde, uzliekot pēc darbu pabeigšanas
attiecīgam īpašniekam samaksāt darba
un materiāla faktisko vērtību vienā reizā
vai pa daļām.

8. Pilsētas valdei, sanitārai komisijai
un policijai ir tiesība katrā laikā lūko-
ties par tīrību veikalos, ielās, pagalmos,
kā ari ierosināt par šo noteikumu neie-
vērošanu saukšanu pie atbildības. Atse-
višķos gadījienos var tikt dots laiks trū-
kumu novēršanai. Dzīvokļu kontroli var
izdarīt pret iedzīvotāju piekrišanu tikai
epidēmijas gadījienos.

9. $o saistošo noteikumu pārkāpēji
vai neievērotāji saucami pie atbildības,
saskaņā ar pastāvošiem likumiem vai
valdības rīkojumiem.

10. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc 14 dienām no viņu izsludinā-
šanas „Valdības Vēstnesī".

Aizputes pilsētas galva J. Vanags,
l Sekretārs P. Šķiliņš.

Ārzemes.
Vācija.

B e r 1i n ē, 9. augustā. Berlinē re-
ģistrēts saslimšanas gadījums ar mel-
nām bakām, kas beidzies ar nāvi.
Ari no Reinzemes ziņo, ka tur konstatēta
saslimšana ar to pašu slimību. LTA.

Literatūra.
Knuta Hamsuna: Ceļotājs un viņa

dziesma. Stāsts. Tulk. Fr. un El. Vītoliņi.
1925. .Lēta".

Redaktors: M. Arons.

Rīga.
Nedē|as ziņojums

par saslimšanas gadljumien
ar lipīgam slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1925.g. 1. līdz 7.augustam
Rīgas pilsētas statistiskā valde pēc ārstu
paziņojumiem:

Slimības nosaukums. =gl
ESj
"> ft

Tvphtts nbdom ....Vēdera tlis . . 12
Tvphos eianth Izsitumu tiis . —
Febris recuirens . . . Atgulās drudzis —
Febris interni . . . . Purva drudti* . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
MorbiUi Masalas ... 5
ScarlflUrta Šarlaks ... 21
Tussls coavnlsiva . . . Garais klepus . —
Dlphtheritia Difterita ... 2
Iniluenca eissn Pneumonia Influence ... —
Choiera asiaifca ....Āzijas kollera . —
Dvscnteria Asins sērga . . 10
Parot'tis epidemica . . Ģīmja satūkams

(Mums) . . —
Ervsipelas Roze .... 3
Lepra Spitālība . . —
Paraivphus
Vuivo-Vaginitis gonorrholca —
Meningīta cerebrospinalis epidemica . . —
Trachorrn
Anthraz . . . —
Lvssa . —

Rīgas darba tirgus.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

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

>tn JH l«3 ji '55
ai v o. ai ļļ

> £ x &E
t/3 ~

Darba meklētāji . 657 643 1300 1649
Brīvas vietas . . 231 353 584 512
No tām ārpilsētās. 69 111 180 194
Aizņemtas vietas . 185 308 493 322

Vīriešu nodaļā pieteicās 268 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā — 304 ne-
mācītas strādnieces. Dienas alga nemācī-
tam strādniekam iztaisa caurmērā Ls 3,35,
nemācītai strādniecei — Ls 2,16.

Valdības rīkojumi un pavēles.
KURSI.

Rīgas birža, 1925. gads 11. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas franka . . . 24,10 — 24,60
100 Beļģijas franku .... 23,25 — 23,70
100 Šveices franka .... 100,30 — 101,30
100 Itālijas liru 18,65 — 19,00
100 Zviedrijas krona . . . 138,75 — 140,15
IK) Norvēģijas krona ... 94,35 — 96,25
100 Dānijas kronu .... 117,05 — 119,40
100 Cechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņa. . . 207,55 — 209,60
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,2b
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu. .... — — IC0,Ok
100 Lietavas lita 50,50 — 52,00
1 SSSR cervoņccs .... 26,40 — 26,85

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

Vērtspapīri:
5°/t> 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
Rīgas biržas kotacijas RomisHas

priekšsēdētājs J. S k u j e v i es
Zvērināts biržas māklera V. Rupners.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.
Maksā: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) . . . 65 snt.
par piesūtīšanu pa pastu

līdz 2 eksemplāriem
atsevišķi ....20 .

Sīs dienas «Valdības Vēstneša" nu-
muram iet kā pielikums līdzi «Nosacīti
notiesāto saraksts Ne 54".

Ļ Tiesu sludinājumi.

Kara tiesa,
Izmatodamas uz savu rīcības sēdes
«ļumu (izlabojot .Valdības Vēs'neša -
:''? g- 217. numura iespiesto sludi-

Jfljinm par Jāņa Pētera d. G a b ļ a
«Iešanu) meklē 10. Aizputes kājn.PUka kareivi Jāni Pētera d. C a b 1i,pvain noziegumā, kas paredzēts kara

g »k- 128, 134., 159, 155. un

Cablis dzimis 1900. g. Rēzekne* apr.
C - paSasta Pretīgs, latvietis,

u?t!f-°nātn
' kufām batu zināma viņa

ka» ,- anas vieta - nekavējoties ziņot
to L ,t' vai tuvākai policijai, kurai
5 i

ot, apcietinājuma, un ieskaitīt
iirihs? fa izmeklēšanas tiesneša

R
a'"?°J°t pēdējam un ti sai.

baugustā 1925. g.
Kaia tiesas priekšsēdētāja v. p. i,

9 %3 <; i, Pulkvedis-!eītn. K oc i n š.
. oekretara v. p. i. k. ier. Jaunalksnis

Sa
j
j«Pgabs-lt., /. kfiminalnod.,

murn,?3 ar savu 1925. g. 5. augusta lē-
Pam ' me

-Jklē «z sod.lik. 442 p., I. d.
Ma 'n0i

dz ' Nechu Mende i* meitu

"«eknpV" •, -22 §• ve<i« . Piederību pie
nav zina

pils -tas, kuras pazīmes tiesai

zināms "1 !es!adēal "n personām, kurām
un vinģ, atrodas minēta Manoim,
Walt;?aita-??i-ņo par.-
Riga,viņ as .,? -\.ka an iasPer attiecīgi soļi

dzekb v "neSansi
' 1° ka dfošibas U"

io Uesa« pr-' vinas izvairīšanos
l5l««mu saskanā ar tiesas š. g. 5. aug.

'°ieikts galvojums 100 latu

apmērā, līdz kāda galvojuma priekša
stādīšanai turēt viņu apcietinājuma.

Rīgā, 7. augustā 1925. g.
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

10095 Sekretāra v. Ķreicbergs

Rīg s apgabali, I. kriminalnod
saskaņā ar savu š. g. 6. augusta lēmumu
atsauc „Valdības Vēstnesī* Mš 153
iespiesto sludinājumu par Veronikas
Ferdinanda m. B o r o v i k meklēšanu,
jo min. Borovik apcietināta un ievietota
Rīgas termiņu cietuma

Rīgā, 6. augusta _1925. g.
Priekšsēdētaja b v. (paraksts).

10058 Sekretāra v. Ķreicbergs.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllaod.

atklāta tiesas sčdē_ 1925. g. 28
^

jūlijā
izklausījusi Mārča Jēkaba d. Zīle lūgumu
dēļ hipotekarisko paradu_ dzēšanas, ;n o -
lēma: atzīt par iznīcinātām:_ 1) obli-
gāciju par 6000 rbļ. apstiprinātu 31.okt.
1902. g. ar M? 231 uz nekustamo īpašumu
Eemelinu muižas zemes gruntsgabalu
N° 75 ar zemes grāmatu reģ. Ks 295,
izd. no Jāņa Nikofora d. Kolefsova par
labu Iljam Ivan _i d Bobrovam, kura
obligācija ir pārgājusi uz Ivanu Pētera
d. Pureali, ka blankocesionaru, kas viņu
ir C; dējis atkal blanko; 2) obligāciju
par 10,000 rbļ. apstiprinātu 18. dec.
1909. g. ar X° 397 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotu no Mārča Zīle
par labu Ivanam Pētera d. Purgalim,
kura pārgājusi uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blankocesionaru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko un 3) obligāciju par
5000 rbļ. apstiprinātu 5. ju'ija 1911. g.
ar J>fe 244 uz to pašu nekustamo īpašumu
izdotu no Mārča Zilē par labu latviešu
savst. rpīgai kredītbiedrībai.

Rīgā, 1925. g. 28. jūlijā. L. J* 460
Priekšsēd. v. A. Veidners

9411 Sekretārs A. Kalve.

^īg&s apgabaltiesas . civiinod.,
-askaņā ar civilprocesa likuma 1958. p,
ar io paziņo, ka 18. augusta 1925. g,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1925. gadā 19. jūlijā, Berlīne
mirušā konsula Pētera Jēkaba dēla
Danneberga notarielo testamentu.

Rīgā, 7. augustā 1925. g. L. J* 3852
Priekšsēd v. A. Veidners.

10098 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
naskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p,
4r 8o paziņo, ka 18 augustā 1925. g,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1921.g. 17. okfobrī, Rīgā mirušas
Jēkabpils namīpašnieces atraitnes Jefro-
sinas (Jefrosinijas) Jegora m. Grickevičs,
dzim. Kuprijanova notar. testamentu. .

R īgā, 7. augustā 1925. g.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

10099 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa, 3. civ Inod.,
saskaņā ar civilp ocesa likumu 1958. p,
ar šo paziņo, ka 18. augusta 1925. g,
tnin'tās nodaļas atklātā tiesas sēd?
attaisīs un nolasīs 1924. g. 19. Jūnija.
Skujenes pag, ,MeŽsķeperos mirušā
Pētera Bertuļa d Lāča te tam:ntu.

Rīgā, 7 augustā 1925. g. J* 3452
Priekšsēd. v. A. Veidners.

i (1097 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalt, 3. civiln.,
sa kaņā ar civilprocesa likuma 1958. p,
ar šo paziņo, ka 18. augustā 1925. g,
min nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs
1917. g 18. oktobrī mirušā _ Litenes
pag, .Mežgal-Igauņ Ns 40" mājas īpaš-
nieka atraitņa Jēkaba Miķeļa dēla
igauņa testamentu.

Rīgā, 5 augustā 1925. g. M? 3777.
Prieišsēd. v. A. Veidners.

10100 Sekretārs A Kalve

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 24 jūlijā apstipri-
nāta pirkšanas-pardošanas līguma pamata
Vincs Franča d Rancans tiesībās uz
5 des. ieguvis no Kazimira Meikuļa
(Mičuļa) d. Krišana par Ls 600,—
nekustamā īpašuma platība 29 des.
1200 kv. saž,_ pastāvošu no Zaļmuižas
muižas izdalīta zemes gabala ar nosau-
kumu .Jaun-Vļļumi, Ludzas apriņķa Zaļ-
muižas pagasta.

Daugavpili, 1925. 5.27. jūlijā. J* 15447,
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

A. M i k a 1k s.
9336 Sekretāra p. i. A. F e 1d e r s.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpild tais

paziņo, ka 21. augustā 1925. g, pulkst.
12 diena, Rīga, Ventspils ielā Jsfe 9,
pārdos Akc sab. .Ozoliņ" kustamo
mantu, sastāvošu no dzelzs skapja un
kantora iekārtas un novērtētu par
Ls 344.—

Ttsinšt sarakstu, novērtējumu, kš sri
īpss.atīt pārdodamo mantu, varēt pār-
^'«nas flienā uz vieta»

Rīgā, 10. augustā 1925. g.
10118 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabalt. 7. iec. tieeii
izpildītājs

paziņo, ka 18. augustā 1925 g., pulksten
11_ dienā, Rīgā, 1. Smilšu ielā J* 32,
pārdos Pētera Strupkāja kustamo
mantu,_ sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 354.—.

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

Rīgā, 10. augustā 1925. g.
10116 Tiesa izpild. J. Kazubierns.

ihī i$s!la!tlt.i! 7. ik. ilm izUlf.
paziņo, ka 25 augustā 1925. g, pulkst.
12 dienā, Rīgā, 1. Zirgu iela Ns 17 un
m. Smilšu ielā N° 12, dz. 6, pārdos
otos tor;.os Alek'andra Kreuša kustamo
mantu, sastāvošu no kantora iekārtas
ua novērtētu par Ls 800.—.

Izzināt sarakstu, novērtējama, kā ni
tpskaišt pārdodamo manta varēi pā
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. augustā 1925. g.
"H'7 Tiesu rzpHd I Kazubierns.

tlgas apgabaltiesas Rīgas aļ -
riņķa 2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
20. augustā 1925. g, pulksten 1 p. p.
Piņķu pag, BenuŽa mājas, pārdos
mir. Jēkaba Benuša kustamo mantu,
sastāvošu no viena zirga, 1 vāģiem,
1 zāģa, galdiņa, bilde», 2 pāriem zābaku
un cit. lietām un novērtētu par Ls 256.—

ttzināt sarakstu, novertēiumu, fct art
apftkntit pārdodamo mantu, varās p«i-
'^lanns dienā uz vi?t»s
10119 Tiesu izpildītājs lakstiņš.

Rigas aogaoaitiesa* Ri *as ap-
riņķa II. iec. tiesu izpildītājs

paziņo ka ."askaņā ar tiesas spriedumu,
20. augustā 1925. g., pulksten 10 dienā,
Piņķu psg, Paļu mājās, pārdos man-
tojuma dalīšanas nolūkā, mir. Petefa
S)-erstena kustamo mantu, sastāvošu i,o
vienas dzīvojamām ēkas ar salmu jumtu,
vien?s pirts klēts, staļļa, šķūņa, zem
viena salmu jumta, vieia pagraba no-
plēšanai, kammīm, spoguļa un dažādām
saimniec. lietām, un novērtētu par
Ls 344.12

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
10120 Tiesu izpild. L. lakstiņš.



Citu iestāžu sludinājumi.
L J

Iekšlietu min.administra-
tīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
likumu par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: 1) Ernas Katrinas
Spalvain, 2) Nikolaja Žuravļeva, viņa
sievas Ievas un dēla Aleksandra,
3) Jēkaba Šakkera, 4) Kārļa Rozenfelda,
5) Alberta Leiša un 6) Albina Griga,
viņa sievas Dominicelas, meitas Geno-
vevas un dēla Saliomona .— attiecīgiem
dēļ uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri iz-
sludināti .Valdības Vēstnesī* Ns 79,
1925. g. 7. aprilī un pret kuriem triju
mēnešu laikā iebildumi nav celti,
l»lr£1i»tu ministrs

noļimi:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Ernai Katrīnai Spalvain — uzvārda
.Spalviņ*.

2) Nikolajam Zuravļevam, viņa sievai
Ievai un dēlam Aleksandram —
uzvārdā .Dzērve'.

3) Jēkabam Šakkeram — uzvārda
.Smilga'.

4) Kāriim Rozenieldam — uzvārda
.Fridenb er gs".

5) Albertam Leitim — uzvārda .Lo-
rencis* un

6) Albinam Grigam, viņa sievai Domi-
nicelai, meitai Genovevai un dēlam
Saliomonam — uzvārdā .Ozoliņš".
II. Visi dokumenti, ka: pases, aplie-

cības, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem no
visādām iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām, ir skaitāmi kā
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēka
1925. g. 7. jūlijā.

Rīgā, 5. augustā 1925. g. Ns 41855/V
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs.
9996 Nod. vad. v. P, Kurzemnieks

leHslleta minīstrnai
ir iesnieguši lūgumus deļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:
1) Aleksandrs Guns, dzīvojošs Ventspils

apriņķī, Dundagas pagastā, Pirtes
ciemā, Mežu mājās, kurs vēlas sauk-
ties uzvārdā .Ābels".

2) Peters Jukumšmidt, ari Šmidts ar
sievu Kristīni, meitu Bertu un dēlu
Imantu Vo.demāru, dzīvojoši Valmie-
ras apriņķī, Rūjieiā. Baznīcas ielā
N? 3, kuji vēlas saukties uzvārdā
.Šmidts'.

3) Jānis Griglauskis, dzīvojošs Rīgā,
Ūdens ielā X° !> dz. 5, kurš vēlas
saukties uzvārdā

^
L i e p i ņ š*.

4) Fricis Pūlis (Pauls), dzīvojošs Tukuma
apriņķi, Zantes pagastā, Ripinās
kufš vēlas saukties uzvārdā .Paulis".

5) Ansis Pūlis (Pauls) ar sievu Minnu
un dēlu Kārli, dzīvojoši Tukuma
apriņķī, Zantes pagastā, Ripinās, kuri
vēlas saukties uzvārdā .Paulis" un

6) Edmrds Pūlis (Pauls) ar sievu Teklu,
Matildi un dēlu Frici, dzīvojoši
Tukuma apriņķī, Zantes pagastā,
Ripinās, kuri veļas saukties uzvārdā
.Paulis*.

Varbūtēji _ iebildumi pret pievesto
līgumu ievērošanu) iesniedzami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Vald. Vēstnesī*; pretējā gadījuma pēc
min termiņa notecēšanas lūgumus iz-
pildīs.

Rigā, 5. . augustā 1925. g. Ns 41854/V
Administratīva departamenta

direktors Šlosbergs.
9995 Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.

Ūtrupe.
Daugavpils muita

ar šo paziņo, ka Daugavpilī, Muitas ielā
'Ns 3, šīs muitas noliktavu telpās,
2. septembrī 1925. g., pulksten 9 no
rīta, už muitas likumu 1156. un 1158.
pantu pamata .

Rīgas polic. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 24. augustā 1925. g.,
pulksten 11 rītā, Rumpmuižas ielā Mi 60
dzīvoklis 14

gāidos vairāksolīšanā
Jānim Tomsonam _ 'piederošo kājminamo
šujmašīnu novērtētu par Ls 80 Rīgas
pilsētas zirgu nodokļa parāda segšanai,
saskaņā ar Rīgas pils. valdes nodokļu
nodaļas r. no 11. jnlija Ns 28.

Minēto maliņu varēs apskatīt pārdo-
šanes dienā.
10101 Priekšnieks (paraksts).

nazBRsoHtfljiem
izdos t o r g o s 25. augustā š. g.,
pīkst. 11 dienā, Liepājā, Nikolaja ielā
Ns 14, Liepājas miert esu un zemes-
grāmatu nodaļas ēkas (Niko'aja ielā NS 14)

remonta darbus
kā: istabu NsNs 1, 2, 3. 9, 9a, 10, 11,
12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, vestibilu,
ateju, grīdu, krasņa, durvju, logu u. 1.1.
labošana, atjaunošana un krāsošana, re-
monti ārpus nama un trotuāra atjaunošana.

Drošības nauda Ls 380. Tuvākas ziņas
turpat pie ēkas pārziņa.

Priekšsēdētāja v. V. Bienenštams.
10125 Ēkas pārzinis E Bērziņš.

Iespiests Valsts tipogralija

Rēzeknes apriņķa priekšnieka
I. iecirkņa palīgs

13. augustā š. g. pīkst. 13, Kaunatu p.,
Barsuku c, Kromainu mājās atklātā

oolrāRsolišanā pārdos
no lauka, nekultus rudzus apm. 80 klg.
piederošus dzīv. minētās mājas pils.
jezupam Kromanim novērtēiu _ uz Ls 9.18
vienkāršas meža materiāla vērtības seg-
šanai. 10130

Lauberes-Ozolu pagasta
padome,

Rīgas apr. caur Madlienu, 25. augustā
1925. gadi pīkst. 2 pēc pusd. Lauberes
Ozolu pagasta namā pieņems priekš Ozolu

11. pakāpes pamatskolas

skolās pārzini
ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām.

Priekšroka sabiedriskiem darbiniekiem
spējīgiem vadīt kori.

Pieteicoties jāuzrāda dokumenti par
izglītību, līdzšinējo nodarbošanos un
veselības stāvokli, _ka ari dzīves apraksts,

Dzelzsceļa piestātne Rembate 29 v.
10110 Pagasta valde.

Rēzeknes apriņķa priaksnieka
I. iecirkņa palīgs

17. augustā š. g. pīkst. 12, Rozenmu'žas
pag.^ pie Rozenmuižas pagasta valdes
atklāta

inMRsolBflnfl pārefos
vairākus skapjus, galdus un vienu sienas
pulksteni piederošo minētai pag. valdei
novērtētu uz Ls 49.63 algoto darbinieku
iemaksa ar °/o °/o segšanai. 10131 Volgundes pagasta

otrai I. pakāpes pamatskolai (Jelgavas
apr., caur Jelgavu) vajadzīgs

skolas- porzlnis.
Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties

rakstiski vai ierasties personīgi uz vē-
lēšanām pie pagasta padomes 7. sept.
š. g. pīkst. 1 dienā, pagasti namā, ie-
sniedzot dokumentus.

Alga pēc valdības noteikumiem, brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu un apgais-
mošanu.

Vēlams muzikāls un sabiedrisks darb.
10115 Valdes priekšs. F. Z i k m a n s.

Ventspils pilsētas polic.
priekšnieks

ar šo dara vispārībai zināmu, kā š. g.
1. septembrī, pīkst. 11 dienā, Vent:pili,
Pārventā, Kantsonciemā tiks pārdotas

IIIvairāksolīšanā
koku zāģētavai «Bruvers un B-ri* pie-
derošas mantas: I dinamo un 2 riņķu
zāģi Ls 200.— vērtībā, slimo kasei pie-
nākošo iemaksu piedzīšanai. 10050

Strazdes pagasta II. pa-
kāpes pamatskolai

———— vajadzīgs ————

skolotais (-ja),
ar pilnam pamatskolas skolotāju tiesībām.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties (vēlams
bmu personīgi) pie Strazdes pagasta
padomes — Strazdes ragasta namā
(4 kilom no Sabiles dzelzsceļu stacijas)
vēlēšanas dienā 20. augustā 1925. g.,
pulksten 1 diena, iesniedzot dokumen-
tus par izglītību un līdzšinējo darbību.

Priekšrocība muzikāliem un sabiedri-
skiem darbiniekiem

Alga pēc valdības noteikumiem, brīvs
dzīvoklis, apgaismošana, apkurināšana
un sakņu dārzs. 3

10114 Pagasta valde.

Grenin pagasta,
Tukuma apriņķī (caur Irlavu),

6 klās. pamatskolai
vajadzīgs

skolotais (-ja).
Kandidāti tiek lūgti pieteikties rak-

stiski līdz 14. augustam 1925. g,
iesūtot dokumentus par izglītību vai
minētos dokumentus līdzņemot personīgi
ierasties pie Grenču pagasta padomes
14 augustā š. g., pulks'en 15, kad
notiks sk'lot-ja vēlēšanas.

Priekšsēdētājs O. K1 i m a n s.
10145 Darbvedis K. Fluginš.

Dzirciema pagasta
Lomiņu 6 -klašu pamatskolai

(Tukuma apr, caur Kandavu)
vajadzīgi

skolas pārzinis
un

2.skolotājs(-ja).
Pilntiesīgi kandidāti, spījīgi pasniegt

ari dziedāšanas un muziķa* stundas, tiek
uzaicināti pieteikties ar attiecīgiem doku-
mentiem pie pagasta valdes personīgi
vai rakstiski līdz š. g. 26 augustam,
plk. 13, kad ari notiks pieņemšana no
padomes. Alga naudā un naturālijās
pēc valdības normām.

Priekšsēdētāja v. P. Tutķevica.
10105 Darbvedis P. J a n s o n s.

Brītka -Pedf UnIpaiapei pautikilai
Tukuma apriņķī, Matkules pagasta

v aj a dz īgs

z. skolotājs (-jo).
Kandidātus, kuri veletoi minēto vietu

ieņemt, _ uzaicina pieteikties pagasta
padomē līdz pieņemšanas dienai
5. septembrim š. g.

Briņķu-Pedvāles skola atrodas 3 verstis
no Sabiles un 12 verstis no Stendes
stacijas. 10112

Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu atva-
ļinājuma apliecību, izdotu no Liepājas
kara apr priekšu, zem N° 9865, uz dzim.
1890. g. Makša Ādolfa d. Rabinoviča v.

Ilūkstes apriņķa pr-ka I iec. palīgs
izsludina par nederīgu kā nozaudētu
pagaidu personas apl, ar NŠ512, izd. no
Kalkūnes pag. valdes 5. maijā 1925. g.
uz Helēnas Filata m. Bališevas v. 8482

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu pa-
gaidu personas apl. ar J* 1708, izd. no
Kalkūnes pag. valdes 26. maijā 1925. g.
uz Vincentas Os pa m. Baranovskas . v.

Milnu! krāi-aizdetB
sabiedrības nl

saskaņā ar Šās sabiedrības padomes un
valdes apvien tas sēdes lēmumu, pado-
mes protokols Ns 7, § 3, sasauc

atn āikffiji «palti! biedra

sapulci
ar dienas kartību:

1) Par paju lemšanu, 2) Biedru izsleg-
šana _ no sabiedrības, 3) Budžeta paaug-
stināšana un 4) Tekoši jautājumi.

Sapulce notiks Pušrrmcovas 6 kl. lat-
viešu pamatskolas teicās, Pušmucovā,
1925 g. 23. augustā, pulksten 1 dienā.

Pušmucovā, 6. augustā 1925. g.
10128 " Valde.

Aumeisteru pagastam
Valkas apr. c. Aumeisteri vajadzīgi

Z skoloto]!--skolu pārziņi
muzikāli, spējīgi pasniegt mūzikas stundas
un vadīt dziedātāju koras. 1) Aumei-
steru II pak. pamatskolai un 2) Miera-
kalna I pak. pamatskolai.

Kandidāti ar pilnas pamatskolas sko-
lotāja tiesībām, iesniedzot dokumentus
par skolotāja tiesībām, izglītības cenzu,
mūzikas spējām un veselības stāvokli,
tiek lūgti rakstiski pieteikties pie pagasta
valdes līdz š. g. 20augustam vai
20. augustā plk. 2 diena ierasties perso-
nīgi Aumeisteru pngastanamā pie pagasta
padomes uz vēlēšanām. Alga un z;me
pēc valdības noteikumam, brīvs dzīvoklis,
apsildīšanā un apgaismošana. 10102

Valsts Daagāfpīls pamatskolai
vajadzīgi

2 skolotāji.
Sterp pasniedzamiem priekšmetiem

rokdarbi un dziedāšana.
Skohtāju vēlēšanas notiks 26. aag.

pīkst 6 vakarā, skolas telpās, Vrršavas
ielā JMe 70. Pieteikšanās, iesniedzot do-
kumentus, dzīves aprakstu un ārsta ap-
liecību par vese ības stāvokli, pie skolas
pārziņa. 9904

2 Skolas pārzinis.

pārdos atmata fasolisaia
dažādas konfiscētas kontrabandas preces,

kā:

manufaktūru, galantēriju un kos-
metiki', kā ari zirgu ar aizjūga

piederumiem un 1.1
Pārdo (amas preces var apskatīt

ūtrupes dienā.
Muitas priekšnieks V. L i e 1m e žs.

10124 Darbvedis J. Z n o t i ņ š.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina rakstiskus torgus

17. augusts 1925 g, uz vadmalu,
brūnu, mēteļiem, plāt. 142 cm, 375 tek
mtr. pēc apstiprināta parauga un
techniski.em noteikumiem. 2
Torgu sākums pulksten 10 rītā Torgu

dalībniekiem jājemaksā U)0 /o drošības
naudas no piedāvājuma vērtības

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdē, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 101 10141

Rēzeknes apr. pr-ka I. iecirkga
palīga

13. augustā š. g., pīkst. 12 d. _ Kaunatu
pag., Barsuku s. Kromaņu mājās atklātā

golrPsolišanā pārdos
no lauka, nekultus rudzus apm. 80 klg.
piederošo dzīv. minētas mājas pils.
Jēkabam Kromanim novērtētu uz Ls 10
tiesas izdevumu segšanai. 10134

Lauksaimniecības pārvalde
(Kalpaka bulvāra 6, dz. 4, ist. 14), izsludina 18. augustā 1925. g., pnlk
10 dienā,

rakstisku un mutisku izsoli
Mārcienas linkopības izmēģ. stac. laboratorijas
ēkas būves darbu izdošanu par apm. Ls 1500o

Drošības nauda Ls 750. Tuvākas ziņas lauksaimniecības pārvaldes br
niecības un te hniskā nodaļā (istaba 14). Ar attiecīgu zīmognodokli apmāks».
lūgumi pielaist izsolē līdz ar kvīti par drošības naudasiemaksuiesniedzamizsoles dienā līdz pulksten 12. 1 Lauksaimniecības pārvalde. i(2

Lauksaimniecības pārvalde
(Kalpaka bulvāra 6, dz. 4, ist. 14), izsludina 18. augustā 1925. g., pu!kst
12 dienā,

rakstisku un mutisku izsoli
Latgales lauksaimniecības vidusskolas ēkas zie.
meļspārna un dienvidusdaļas pārbūves darbu
izdošanai par apm. LS 30000. Drošības nauda Ls 1500

Tuvākas ziņas lauksaimniecības pārvaldes_ būvniecības un technlskā nodali
(istabā 14). Ar attiecīgu zīmognodokli apmaksātie lūgumi pielaist izsolē Ldz a,
kvīti par drošības naudas iemaksu iesniedzami izsoles diena līdz pulksten 12

10008 1 Lauksaimniecības pārvalde.

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina

KONKURENCES:
24. augusta 1925. g., pulksten _ 10 rīta, uz sekošu priekšmetu piegādāšanu;

30 numurētaji, 1 skaitāma mašina ar motoru, 1 rakstu pavairojamais '
aparāts (rotators), 6 ugunsdzēšamie aparāti, 1 decimalsvari uz 3t)0 b
1 decimalsvari uz 800 kg, 159 metru zilas kokvilnas drēbes 450 metnl
pusaudekla. '

26, augustā 1925. g., pulksten 10 rītā, izdos sekošu mēbeļu piegādāšana:
10 kanclejas skapji, 10 šķirošanas skapji, 75 aboientu skapji , 55 kandeja»
galdi, 10 šķirošanas galdi, 250 berza krēsli, 30 taburetes un 50 soli.
Tuvākas ziņas izsniedz pasta telegrāfa virsvaldes materiālu iegādāšanas

nodaļa, darbdienas no 11—13 1 100(17

Kara būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa
Citadelē Ns 24, izsludina 15. augustā 1925.gadā, pulksten 11,30 dienā,

otrreizēju iauktu galīgu izsoli
uz nosusināšanas darba izvešanu Stoplņu nometnes
jaunbūvēto ēku rajonu, drošības nauda Ls 508.—

Lūgumus dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kā ari rakstiski piedā-
vājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti arzīmognodokli, Iesniedzami līdz pulksten 11
izsoles diena, daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu.

Ar izsoles noteikumiem, darbu maksas aprēķiniem var iepazīties Būvju un
īpašumu daļa, no pulkst. 9—15. 10138

Ainsiu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

10 septembri 1925. g., pulksten 12 dienā, Ainažos, Ainažu miesta valdes telpās,

vēja lauztus kokus pēc celmu skaita un augošu
mežu pēc platības, sadalītus vienībās:

I. iec. mežniecības, Ainažu un Rūjienas III. novados, pavisam 32 vienība',
vērtībā no Ls 144 līdz Ls 1836.

II. iec. mežniecības, Rozēnu, Dripatas, Puršenu, Rūjienas II. un Rūjienas 111.
novados, pavisam 28 vienības, vērtībā no Ls 25 līdz Ls 12ā2 un

III. iec._ mežniecības, Rozēnu, Limšām un Ungurpils novados, pavisao
9 vienības, vertibi no Ls 15 līdz Ls 773.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/»
drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdi
10°/o no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienību
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa.
8. augustā 1925. g. N° 434. 10122 Ainažu virsmežniecība.

Vecmuižas virsmežniecība
pārdos mutiska izsolē

15. septembrī 1925. g., Tomes pag. valdes telpās, caur Ugri,
augošu mežu pēc platības un celmu skaita, kā ari

no kara laika atlikušas nojauktas blindažas;
III. iec. mežniecība, Tomes nov., pavisam 41 vienību, vērtībā no Ls 11 li*

Ls 1990.
IV. iec. mežniecība, Lindes nov., pavisam 7 vienību, vērtība no Ls 3 li(iI

Ls 153.
Izsole sāks'es pulksten 12 di>*nā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras

iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura p«
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolitās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienība»
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
10123 Vecmuižas virsmežniecība

^

Kooperatīva od d!ifridi intflii laitlnltii slimo Mati
jaunas pilnvarnieku vēlēSanfl*

notiks 8. septembrī š. g.. no pulksten 8 rīta līdz 7 vakara.
Kandidātu saraksti iesniedzami līdz 25 augustā š. g., pulksten 6 vaka|*

Vēlēšanu galīgo _ rtzultatu konstatēšana valdes sēdē 11. semptemrī, pulkst. 7 vi*
Priekšveleianu sapulce notiks slimo kases telpās 18. aug. š. g., Pu lkst .W
Sīkāki noteikumi izziņoti pa visam darba vietām. '
Rīgā, 11. augustā 1925. g. Valdj^

A/S. Latvijas Privātais lombards valde
Teātra ielā N° 9, tāļr. 58-48, darba laiks no 9—3 d. nolikuse attupi .

uz 14. augustu š. g., pulksten 1 dienā, kurā nāks pārdošanā A./S. Latvijas Ļ
vatais lombards telpās, l'eatra iela Nš 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna*&sekošas no 15.—30. aprilim 1925. g. ieskaitot, pieņemtas un neizpirktas ķ»as. „,
NsNs 75238—£0405, sastāvošas no briljantiem, zelta un sudraba pulksteņi^

^greznuma lietām, galda sudraba, dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem
Pagarinājumi u,i parķīlājumi augšminētām ķīlām izdarāmi līdz 13 augustam '
pulksten 3 dienā. Ūtrupes dienā šīs operācijas attiecībā uz augstāk nosau

^ķīltm izdarītas netiks. Ūtrupes dienā 14. augustā š. g. lombards tiks prieks -
operācijām slēgts pulkst. 11 dienā. 10049 A/S Latv. Priv. lombarda vai"
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