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Rīkojums Nq 344.
Par pārgrozībām _tarifos un no-
teikumos preču pārvadāšanai pa

dzelzsceļiem.
Atceļu pa dzelzsceļiem pārvadājamo

liellopu iedalījumu kategorijās pēc krustu
platuma un nosaku liellopiem sekošas
vagonkravu normas: uz platsliežu (1524
uu 1435 mm platuma) ceļiem — .^ gal-
vas, uz pievedceļiem (750 mm platuma)
— 10 galvas un uz lauku (600 mm pla-
tuma) ceļiem — 4 galvas. Sevišķi sīka
auguma liellopus pārvadājot, atļauju virs
normas iekraut platsliežu un pievedceļu
vagonos ne vairāk par 4 galvām katrā
vagonā, bet uz lauku ceļiem — 1 galvu
katrā vagonā. Virs normas pārvadāja-
miem liellopiem nosaku veduma maksu
4 santimu apmērā no katras (virs 12,
10 vai 4 galvām) iekrautas galvas un
kilometra.

Sakarā ar to, lieku priekšā:

I. «Pagaidu noteikumus un tarifu
preču pārvadāšanai pa dzelzsceļiem"
(sk. „Valdības Vēstneša" 1920. g. 127.,
130., 132,-134;, 140, 141., 143., 145.,
148. un 150. numuru un atsevišķu
1924. g. izdevumu) grozīt sekosi:

1) dzēst 73. §.
2) 72. § izlikt sekošā jaunā redakcijā:

„Parastā lieluma preču vagonos pie-
laižams iekraut 12 liellopus; sevišķi
šika auguma liellopus pārvadājot, _atļauts
virs normas ievietot ne vairāk pai
4 galvām katrā vagonā. Par virsnormas
pārvadājamiem liellopiem ņemama ve-
duma maksa 4 santimu apmērā no
katras (virs 12 gabaliem) iekrautas galvas
nn kilometra".

3) Dzēst 73. § un 81. § 16., 17. uu
18. punktus.

4) 75. § pirmā rindiņā nostrīpot vārdus
«ari pēc krusta platuma" un to vietā
ierakstīt „pēc lieluma".

II. «Noteikumu Ns 84 par vagonu

kravu normām un tarifa likmēm kustoņu
pārvadāšanai pa šaursliežu linijām",
kuri publicēti «Valdības Vēstneša" 1920. g.
24(5. numurā un «Delzsceļu virsvaldes
rīkojumu krājuma" 1920. g. 2. numurā,
grozīti ar vēlākiem rīkojumiem un
ievietoti ari «pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" pielikumos,
nodalījumā, kurā uzrādītas liellopu kate-
gorijas un pret tām vagonu kravu nor-
mas, — strīpot «I, II, III IV kategorijas",
tāpat 750 mm un 6C0 mm platuma va-
gonu kravu normu iedales dzēit skaitļus
,7, 9, 11, 14" un «3, 4, 4, 5", ierakstot
to vietā: a) 750 mm platuma vagonu
kravu normas iedalē — ,10 galvas; —
pārvadājot sevišķi sīka auguma liellopus,
atļauts virs normas ievietot ne vairāk par
4 galvām katrā vagonā" un b) 600 mm
platuma vagonu kravu normas iedale —

.4 galvas; — pārvadājot sevišķi sīka
auguma liellopus, atļauts virs normas
ievietot ne vairāk par 1 galvu katrā va-
gonā."

Bez tam šo noteikumu beigās, pec
2. punkta, ievietot sekoša satura jaunu
punktu:

,3. Pārvadājot vienā vagonā sevišķi

sīka auguma liellopus, par virs normai
iekrautiem lopiem (uz 750 mm platuma
virs 10 gabaliem un uz 600 mm pla-
tuma vira 4 gabaliem) veduma maksa

aprēķināma 4 santimu apmērā no katras
galvas un kilometra."

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1925. g.
5. oktobri.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš

Valdības iestāžu paziņojumi

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo preču

nozīmju vienīgo lietošanu.
Ns 2311- Tabakas fabrikai N. N. Asi-

makis, Rīgā — vārds „Ļimon" — ta-
foālcjii

Ns 2312. Akc. Sab. A. Volfšmidt,
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu «Vof-
schmidts" — saldējumam, šokolādei un
visāda veida saldumiem.

Ns 2313. Krāsu fabrikai agr. Friedrich
Bayer & Co, Leverkusenā, Ķelnē pie
Reinas — vārds « Juvenin" — ārstnie-
cības līdzekļiem cilvēkiem un lopiem,
ķīmiskiem produktiem mediciniskām un
higiēniskām vajadzībām, plāksteriem,
pārsienamām vielām, barības vielu kon-
zervēšanas līdzekļiem.

Na 2314. Vacuum Oil Companv New-
York, Amerikā — vārds „Mobiloil"
smēru eļļām.

Ns 2315. Organotherapeutische Werke
G. m. b. H,, OanabrOckā, Vācijā —
vārds «Animasa* — ķīmiski farmacei-
tiskiem preparātiem un mediciniskām

līdzeklim pret vecuma slimībām.
Ns 2316. J. D. Ridel, akc. sab- Ber-

līnē, Vācijā — vārds „Noctal" — ārst-
niecības līdzekļiem cilvēkiem un lopiem.

Na 2317. Makaronu fabrikai Pēters
Šultc & Co., Rīgā — zīmējums (vīrietis)
ar uzrakstu «Nudol" — olu makaroniem.

Ns 2318. Latv. Gum. fabrikai « Va-
ronis" A. K. Dinbergs & Bdri, Rīga —
vārds «Prezidents" — gumijas riepām.

Ns 2319. Sociētē Le Ripolin, Parizē,
Francijā — zīmējums (rombs) ar vārdu
«Ripolin" lakas krāsām, emaljas krasām,
ūdens izturošām krāsām un visām pārējām
krāsām.

Na 2320. Tam pašam — zīmējums
(trīs vīrieši) — tām pašām precēm.

Na 2321. Walter Haddon, Londonā,
Anglijā — vārds « Tung&tone" — elek-
triskiem akkumulatoriem un to pie-
derumiem ieskaitot metāla tvertnes akku-
mulatoriem.

Ns 2322. Aktiebolaget Joh. Ther-
maenius & Son, Hallsbergā, Zviedrijā —
vārds «Thermaenius" — kuļmašīnām un
citiem lauksaimniecības, sevišķi ražas
novācamām un apstrādāšanas mašinām.

Na 2323 The Singer Manufacturing
Co., New-Yeney,_ Amerikā —_ vārds
«Singer" — tvertnēm priekš smeieļļām,
kā ieeļļotajiem, eļļas caurulītēm, eļļas
kanniņām, pudelēm, mucām, bundžām
un kastēm.

Na 2324. Ķ'miski ? techniskai labora-
torijai, īpašn. A. Lipphardt, Rīgā —
vārds .Fornarina" — kosmētiskiem un
ķimiski techniskiem ražojumiem un parfi-
merijām.

Na 2325. Ziepju fabrikai «Venus",
Rīgā — zīmējums ar vārdu «Ideal*
ziepes Ne 765 — visāda veida tualetes
un veļas ziepēm, sejas un ādas krēmiem,
līdzekļiem matu krāsošanai, medus
smēriem, nagu lakām, oderiem, pariime-
rijām, pūderiem, matu eļļām, šmiņķiem,
Ķelues ūdeņiem un līdzekļiem matu
izskaušanai.

Ns 2326. Baltijas diegu manufaktūras
P/S, Rīgā — zīmējums (veseis) — die-
giem.

Ne 2327. J. C. F. Neumann & Sohn,

Berlinē, Vācijā zīmējums (muša) — ku-
kaiņu pulverim.

Ne 2328. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu «Kammerjāger" — kukaiņu
pulverim,

Ne 2329. Tabakas fabrikai M. N.
Asimakis, Rīgā — vārds «Nobless" —
papirosiem.

Na 2330. Akc. sab. A. S. Maikapar,
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu « Mokka"
— paoirosiem.

Ne 2431. Akc. sab. _ J. A. Kukurs,
Rīgā — zīmējums — zēna galva — ar
uzrakstu „Jak"— tintei.

Ne 2332. Liepājas korķu un lino-
leuma fabrikai, akc. sab. Liepājā —
zīmējums (zvaigzne) ar uzrakstu «Val-
ton" Star Linoleum — visādiem lino-
leuma izstrādājumiem.

Ne 2333. « Jul. Heinr. Zimmermann,
Leipzig G. m. b. H.", Leipcigā, Vācijā
— vārds «Zimmermann" dažāda veida
stīga-pūšamo sitamo mēļu instrumentiem,
fliģeļiem, pianino.

Ne 2334. Tam pašam — vārds « Jul.
Heinr. Zimmermann* — tām pašām
precēm.

Ne 2335. Kosmetiskarraboratorijai „Mo-
derne" L. Purmel, Rīgā — zīmējums
(sievietes galva) ar uzrakstu: «Odor di
Femina" — odekolonam, dažādām smar-
šam, paderam, ziepēm un krēmiem.

Ne 2336. B. Levitas & Bdri, Rigā —
zīmējums ar uzrakstu «Fortūna" I-a" —
miltiem.

Na 2337. Izraelovič & Kallmeijer, Rīgā
— vārds «Sokol" — metāla spodrināša-
nas līdzekļiem, apavu krēmiem, bonerē-
šanas vaskam, tintei, dažādām līmēm un
lipināšanas masām, krāsām.

Ne 2338. Kosm. laboratorijai „Sylva"
prov. Oskar Senning, Liepājā — zīmē-
jums (trīs zvaigznes) — apavu krēmam,
apavu pastam, bonervaskam, metālu spo-
drināšanas līdzekļiem un zilumiem.

Ne 2339. Ādu apstrādāšanas un krāso-
šanas akc. sab. «Elektra", Rīgā — apaļš
zīmējums ar burtiem «L. A. S. E. R." —
apstrādātām un krāsotām ādām.

Ne 2340. Prof. Dr. Maksis Klā?es.

Minchenē, Vācijā — vārds «Pantosept"
— ķimiski farmaceitiskiem un kosmē-
tiskiem izgatavojumiem un preparātiem.

Ne 2341. Akc. Sab. Rīgas gumijas
manufaktūra «Kontinents", Rīgā — zīmē-
jums (gumijas koks ar globusu) —
dažādām gumijas precēm.

Ns 2342. Spratts Patent Limited, Lon-
donā, Anglijā — vārds « Spratts" —
barības līdzekļiem un preparātiem suņiem,
mājas putniem, meža putniem un zvē-
riem.

Ns 2343. Rcehm & Hass, akc. sab.
Darmstadtē, Vācijā — vārds «Arazym"
ķīmiskiem produktiem, kas vajadzīgi ādu
izstrādāšanai.

Ne 2344. Tam pašam — vārds « Oropon"
— dažādām precēm

Ns 2345. Slephens Brothers, Rīgā —
vārds « Lionola" — dažādām precēm.

Ne 2346. Tam pašam _ — vārds
«Lionette" — dažādām precēm.

Ne 2347. Akc. Biedr. L. V. Gegginger,
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu « Lido-
tājs" — karamelēm.

Ns 2348. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Silda zivtiņa* — kara
melēm.

Ns 2349. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Vēstule" — karamelēm.

Ns 2350. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Lidotājs* — karamelēm.

Ne 2351. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Lidotājs" — karamelēm.

Na 2352, Šlomam Šatcam, Rīgā —
techniskā laboratorija « Kosmos" — vārds
«Zapp* — mušpapiram.

Ne 2353. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Zapp" — mušpapiram.

Ne 2354. Tam pašam — vārds «Kos-
moxon" — mušpapiram.

Ne 2355. Ķim. labar. «Roberts Kleins
un biedrs", Rīgā — zīmējums (indi-
anietis) ar uzrakstu «Lasso" — līmei.

Ne 2356. Chemische Fabrik Helfen-
berg A. G., vorm. Eugen Dietrich, Hel-
fenbergā, Vācijā — vārds «Regulin" —
dažādam precēm.

Ne 2357. Tam pašam — vārds «Va-
lofin" — tām pašam precēm.

Ne 2358. Tam pašam — « Blutan" —
tām pašam precēm.

Na 2359. Latv. parfim. un ziepju
fabr. sab. «Solar*, Aleks. Timm un Bdri,
Rīgā — zīmējums (zvaigzne) ar uzrakstn
,Solar" — ziepēm, parfiraerijām un
svecēm.

Na 2360. „Oja" akc. sab., Berlinē,
Vācijā, — zīmējums ar uzrakstu «Mof"
— dažādām precēm.

Na 2361. Tam pašam — vārds «Mof*
— tam pašām precēm.

Ne 2362. «Essex Motors", Detroitā,
Mičiganā Z. A. S. V. — zīmējums ar
uzrakstu «Essex Motors" — automobiļiem.

Ns 2363. Angļu-Latvijas diegu manu-
faktūrai, F. G. Langford, Rīgā, zīmējums
ar uzrakstu «Ozols" — diegiem.

Ne 2364. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu « Kivi" — diegiem

Ns 2365. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Knaibles" — diegiem.

Ne 2366. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu «Zilonis" diegiem.

Ns 2367. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu « Svari" — diegiem.

Ns 2368. „Oja" Sociētē anonyme
francaise, Neully, Parize, Francijā —
vārds „Oja" — dažādām precēm.

Ne 2369. General Motors Corporation
in the state of Delaware Mičiganā, Ame-
rikā — vārds «Chevrolet" — divratu un
trīsratu velosipēdiem, visāda veida auto-
mobiļiem, motocikletiem un to St';ttav-
daļām.

Ne 2370. Akc. Sab. _A. Volfšmi :ts,
Rīgā —- zīmējums (trīsstūris) ar uzrakstu
„Edelweiss" — miltiem.

N? 2371. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūris ar zvaigzni) — miltiem.

Ne 2372. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūris) ar uzrakstu «Diamant" —
miltiem.

Ne 2373. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūris) ar divām zvaigznēm — miltiem.

Ne 2374. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūris) ar uzrakstu „0" — miltiem.

Ns 2375. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūris) ar uzrakstu «OO" — miltiem.

Ne 2376. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūrim) ar uzrakstu «Komus" — miltiem.

Ns 2377. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūris) ar uzrakstu «Flora" — miltiem.

Ns 2380. Kosmētiskai laboratorijai
«Zea" Fr. Volfsbachs, Rīgā — zīmējums
(sieviete) ar uzrakstu „ luno" — skai-
stuma līdzekļiem, pūderiem, krēmiem.

Ne 2381. Rūpniecības A/3 «Delta",
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu «Delta" —
dažādām precēm.

Ns 2382. Unincne Nacionale Indu-
stria Cioccolato Affini, Itālijā — vārds
« Unica" —šokolādēm, kakao, biskviiiem,
karamelēm un visāda veida saldumiem.

N« 2383. C. J. R. Small. Rigā _ —
zīmējums ar uzrakstu «Atlanta" — tējai.

Ns 2384. Kora. sab. «Latvijas Raugs",
L. Eiche un biedri, Rīgā — zīmējums
(zeltīta etiķete) — iesala ekstraktam.

Ns 2385. Tam pašam — zīmējums
(trīsstūris) — raugam.

Ns 2386. Tam pašam — zīmējums
(maiznieks) — raugam, iesala ekstraktam.

Ne 2387. Rīgas kokvilnas vērptuves
un lenšu austuves sab. «Lenta", Rīgā —
zīmējums (trīs zvaigznes) — sdamiem
diegiem.

Ns 2388. Tam pašam — zīmējums
(trīs zvaigznes ar spoguli) — adāmiem
diegiem

Ns 2389. Tabakas fabr. Muendel &
Co, Rigā — zīmējums (zirga galva) ar
uzrakstu «Toto* — papirosiem.

Ns 2390. Tam pašam — zīmējums
ar burtiem ,D. H. Z." — cigāriem.

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

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

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

ekspedīcijā — m 6 .Pie atkalpārdevējiem _
a 7 *

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Latvlias valdības «4m oficiāls laikraksts

iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Ns9-89 1
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilīNs 1. Tel. Ns9-57
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Ns 2391. Tab. fabr. „Osraan", Rīgā —

zīmējums (zemes lode) ar uzrakstu «Bal-
tika* — papirosiem.

Ns 2392. Šokoladu fabrikai « Union",
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu «Block
Extra" — šokolādēm.

2393. Tab. iabr. M. N. Asimakis,
R gā — zīmējums (plpits un citronlts) ai
uzrakstu .Ļimon" — papirosiem.

2394. „Hoka" elektrotechnļska iabr.
sab. ar apr. atb. Drezdene, Vācijā
— zīmējums ar uzrakstu „Hpka" —

elektrotechniskiem aparātiem un instru-
mentiem.

N° 2395 Akc. sab. A. G Sreder &
Biedri, Rīgā — zīmējams ar uzrakstu
,1. 2. 3. Trezor" — veļas zilumiem

Ne 2396. Akc. sab. A, G. Sreder &
Biedri, Rīgā — vārds «Kornol" — varž-
aču plāksteriem un vi«āda veida ķimiski-
farmaceitiskiem preparātiem.

Ns 2397. D. Gestetoer_ Ltd., Neo-
Cyclostyle Works, Londona, Anglijā —
vārds «Cvclostvle' — papīriem un
dažādiem rakstāmiem materiabem un
apa-atiem.

Ne 2398. Tam pašam —_ vārds «D.
Gestetner" — tām psšām precēm.

Ne 2399. Tam pašam —_ vārds Ge-
steprint" — tām pašām precēm.

Ne 24C0 Tam pašam — vārds «Du-
xolype" — tām pašām precēm.

Ne 2401. Sun Maid Raisin Grovers
oi CaliforniaKalifornijā, Ziem. Am. Sav.
valsts — zīmējums (meitene un saule) —
rozinēm, sīrupam, salātu eļļai no rozinu
kauliņiem, kapātiem, kaltētiem, augļiem
un rozinēm.

Ne 2402. J. A. Mednis & Bdri, Rigā —
vārds «Kādu" — ārstniecības līdzekļiem,
ķimikālijām, farmaceitiskiem preparātiem,
apavu krēmiem, grīdu vaskam un citiem
ādas konzervēšanas un spodrināšanas
līdzekļiem, tintei.

Ne 2403. Det Danske Petroleums-
Aktieselskab, Kopenhāgenā, Dānijā —
zīmējums (kamelijas zieds) — ar uzrakstu
«White Camelia" — eļļas vielām un tau-
Mem, mediciniskām vielām un minera-
liskāra eļļām.

Ns 2404. Tam pašam — vārds „White
Camelia" — tām pašām precēm

Ne 2405. S Nnstjušenko, Rīgā —
t ārds «Perchotins" — smērēm, pulveriem,
ziepēm un visāda veida preparātiem.

Ns24C6. Kim. fab. „Excehior", Rīgā —
z>mējums (divi plostnieki) ar uzrakstu
„Excelsior" — apavu eļļas smēriem.

Ns 2407. J. Podradcikam, Rīgā — zī-
mējums (sieviete ar liliju) ar uzrakstu
„Lilija" — kosirētiskam šķidrumam.

Ns 2408. Fr. Leščinsķi, Rīgā — zī-
mējums (āža galva) ar uzrakstu «Snieg-
baltīte" — veļas zilumiem.

Na 2409. B. 1evitan un Bdri, Rigā —
vārds «Fortūna" — miltiem, makaroniem,
manna, putraimiem, grūbām, tējai, ci-
goriņiem.

Ne 2410. Akc. Sab._ L. V. Geggin-
gerarn, Ripā — zimejums ar uzrakstu
«Vēl divas" — karamelēm.

Ns 2411 Akc. Sab. A. S. Maikapar,
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu «Radio" —
papirosiem.

Ne 2412. Techao-ķimiska laboratorija
„Acs", Liepā,ā — zīmējums ar vārdu
«Casimi" — ziepēm, puderam, zobu
pulveram, zobu pastai, ādas kopšanas
krēmam.

Ns 2413. Tam pašam — zīmējums
(lācis ar vedēju un divas sieviešu galvas)
ar uzrakstu «Imša" —tām pašām precēm.

Ns 2414. « Osra" Chemische Fabrik
G. m. H. Frankfurt, Vācijā — zīmējuuis
ar uzrakstu «Nuos" — dažādām precēta.

Ne 2415. Tam pašam — vārds «Mi-
das" — dož?(iām precēm.

Ne 2416. Ķimiskai fabrikai «Eisen-
drath" G. ni. 'b. H. Mettmannā, Vācijā —
raiba etiķete — dažādām ādas tīrīšanas,
konzervēšanas un spodrināšanas līdze-
kļiem.

Ne 2417. Juenger & Gebhardt A. Ges.
Berlinē, Vācijā — zīmējums (vītne) ar
uzrakstiem — parfimerijām un kosme
ti*kiem līdzekļiem, ziepēm,

Ne 2418. Vacuum Oil CompanyA. S,
Kopenhāgenā, Dani,ā — vārds «Delvac"
— naftai, eļļas taukiem, vaskam, gazoli-
narn, bencinam, petrolejai.

Ne 2419. Kalle & Co, A. G. Biebrich
p. R. Vācijā — vārds « Omnadiu" krāsas
vielām, ķimiskām vielām priekš krāso-
šanas un drukāšanas, farmaceitiskiem
preparātiem.

Ne 2420. Docteur Maurice Lepnuce,
Pnrizē, Francijā — vārds ,ArsycodiIe"
— farmaceitiskiem ražojumiem.

Ne 2421. Tam pašam — vārds «Fer-
ricodile" — farmaceitiskiem ražojumiem.

Ne 2422. Tam pašam — vārds ,Guip-
sihe" — fanrace.tiskiem ražojamiem.

Ne 2423 Tara pašam — vārds « Cas-
carine' — tām pašām precēm.

Ne 2424. Brāļiem Kamarin, akc. sab.
Rīgā — zīmējums (miezeris* — ķimiski-
techniskiem un visāda veida farmacei-
tiskiem preparātiem un produktiem.

Ns 2425. Akc. sab. J. A. Kukurs,
Rīgā — zmējums ar uzraksta « Jak"
tintei.

Ns 2426. Guenther Wagner, Hano-
verē, Vācijā — zīmējums ar uzrakstu
« Pelikan Perltusche" — tušai, glezno•
šauas un zīmēšanas piederumiem.

Ne 2427. Rabinovič un Šneider, Rigā
zīmējums (ērglis) — dažādiem kantora
piederumiem.

Ns 2428. _ S. Šrceder un H. Ch. Krogh,
Rigā — zīmējums ar vardu «Nova" —
augu sviestam.

Ne 2429. Akc. sab .Planēt" Kuldīgā
— zīmējums ar uzrakstu « Aida" — sa-
spraužamām adatām.

Ns 2430. Akc. sab. Rīgas eļļas spie-
stuve, senāk V. Hattman, Rīgā — zīmē-
jums (āzis) ar burtiem „R. E. H." —
dažādām precēm.

Ns 2431. Dr. Bayer & Co, Ungārijā,
Budapešfā — vārds « Purgen" — aptieku
un farmaceitiskām precēm.

Ne 2432. Levcr Brothers Limited, Lon-
donā, A^g'ijā — vārds «Lux" — zie-
pēm un ziepju pārslām.

Ns 2433. B. Levitas & bdri, Rfgā —
zīmējums ar uzrakstu «Trumpis" — vi-
sāda veida miltu produktiem, auza pārs-
lām, makaroniem, putraimiem, grūbām
un biskvītiem.

Ns 2434. Tam psšam — zīmējums ar
uzrakstu « Fortūna" — tām pašām pre-
cēm.

Ns 2435. Ķim. fabr. «Excelaior",Rlgā
— zīmējums (4 ērgļi) vanllei.

Ns 2436 Tam pašam — vārds «Kro-
nan" — maizei.

Ns 2437. Tab. fabr. A. G. Rutenberg,
Rīgā — zīmējums (zirga gslva) ar uz-
rakstu «Derby" — papirosiem.

Ns 2438. Akc. sab. G J. Šereševski.
Rīgā — vārds «Bakua" — tabakas iz-
strādājumiem

Ne 2439. Tam pašam — v?rds „Švi
cent" — tām pašām precēm.

Ne 2440. S Šioeders un Hans
Christian Krogh, Rīgā — zīmējums ar
uzrakstu „Iion" — augu sviestam.

Ne 2441. Rabinovič & Šneider, Rīgā
— vārds «Reform" — rakstāmiem pie-
derumiem.

Ne 2442. Tam pašam — zīmējums
(globus) ar uzrakstu «Globus" — tām
pašām precēm.

Ns 2443. M, Joss & 5 ovenstein, Prāgā,
Čechoslovaķijā — zīmējums (lauva) ar
buriiem „M. J, L " «-* veļai.

Ne 2444. C H. Boehringer Sohn,
Vācijā — Nieder-Ingelheima — vārds
«Boe Son" — dažādām precēm.

Ne 2446 Melroses Limited, Skotijā,
Anglijā — vārds «Melro^es -Tee" —
tējai.

Ne 2447. The Chiswick Polissh Gora-
pany, Limited, Londona, Anglijā -^
vārds «Snovvene" spodrināšanas un pu-
cēšanas līdzekļiem un materiāliem.

Ne 2448. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu „Cherry Blossom" — tām
pašām precēm.

Ns 2449. Krievu-Baltijas laku fabrikai,
Vilh. Hļordt, Rīga — zīmējums ar uz
rakstu N* 25/0 ~ eļļai, spirtam, lakām,
apavu spodrināšanas līdzekļiem, eļļas un
lakas krāsām.

Ns 2450. Tam pašam — zīmējams ar
uzrakstu «Vilh. Hjordt" — spirta un
eļļas lakām.

Ne 2451. Tam pašam — zīmējums
(salmu cepure) — cepuru lakai.

Ns 2452. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu sakopojumu — spirta un
eļļas lakām.

Ns 2453. Tam pašam — zīmējums
kurpe — ar uzrakstu sakopojumu — ādu
glazūrām, apreturai, apavu krēmiem,
apavu spodrināšanas un tīrīšanas līdze-
kļiem.

Ns 2454. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu « Sirmi" — spirta un eļļas
lakām, krāsām, zābaku krēmiem, zābaka
un citiem spodrināšanas līdzekļiem, ādas
melnumiem.

Ne 2455. Tam pašam — vārds,Nox"
— tām pašām precēm.

.456. Rīgas kokv. un lenšu austu-
ves sabiedrībai «Lent*", Rīgā — vārds
«Stipra" — adāmiem diegiem.

Ne 2457. Fr. Burchardt, Rīgā, Jpašn.
G. Veiss, — zīmējums ar uzrakstu
«Baume Geve" līdzeklim pret reimatismu

Ns 24F8. Jelgavas linu manufaktūras
L. & J. Hoff, akc. sab, Rīgā — zīmē-
jums (zirnekļa tīkls ar zirnekli) — linu
dzijām, pakuu dzijām, iinu audumiem,
pakulu audumiem, jauktiem audumiem.

Ne 2459 Kalle & Co., Aktiengesell-
schaft Hoechst a./M. Vā:ija — vārds
«Cellophane" celulozes lapām, kas ari
iegūtas caur viskozes reģenerāciju un
transformāciju, kā ari no šim lapām
pagatavotām precēm.

Ns 2460 Maggi, Gesellschaft m. b H.,
Berlinē, Vācijā — vārds «Biodor" —
dažādām precēm.

Ns 2461. «S.hulthe^s &_ Co., Aktien-
gesellschaft", Bazelā, Šveice — zīmējums
(jaunavas galva) ar uzrakstu « Foria" —
visāda veida zīda lentēm, mākslīgam
zīdam, pusiīdam un ctām tekstilšķiedtām.

Ns 2462 A'S Pearson & Co, Hjd>
burgā, Vācijā — vārds «Vivocoll" —
ārstniecība * līdzekļiem, ķīmiskiem pro-
duktiem, medicīniskiem ua higiēniskiem
mērķiem, ēteriskām eļļām, ziecēm, pu-
lierējamiem un spodrināmiem līdzekļiem,
slīpēšanas ldiekļiem.

Rūpn i ecības departamenta š. g. «Val-
dības Vestceša" 114. numura paziņojumu
parfiimas « Ferd. M*!x. & Co, Hano-
verē, Vācijā, pr _ču nozīmes «Zilonis*
anulēšanu kā kļūdainu, skaitīt par at
sauktu.

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

Tiek meklēts:
atvaļinātais leitnants Š u 1c s, Arvids
Eduarda d., dzimis 1898. gada 18. jan-
vārī, piederīgs pie Rīgas pilsētas. Pēc
atvaļināšanas, līdz 1925 g. jūnija mē-
nesim, dzīvo jis_ Rīgā, Alberta ielā Ns 1,
čz, 2. Strādājis kā aģents pie A.
G 1ā z n i e_k a, Rīgā, Dzirnavu ielā N*41.
Tiek meklēts sakara ar nenokārtotiem
maksājumiem. Viņa dzīves vietu pa-
ziņot 7. Siguldas kājnieku pulka ko
mandierim Alūksnē.

Pulkvedis Frickauss.
Saimniecības priekšnieka v. p. i.,

virsleitnants Rozenfelds.
Darbvedis, kara ierēdnis (paraksts).

Paziņojums.
Svētdien, 4. oktobrī, atcelti starp Rīgu-

Sloku vilc. Ns 59 no Rīgas atiet 10.55
un vilc. Ns 102 Rīgā pienāk 21.07.

Ekspluatācijas direktora vietā
J. K} a v i ņ š.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P. M i e z a n s.

Izlabojums.
« Valdības Vēstneša* 173. numurā ie-

spiesta rīkojumā Ns 141 ieviesusies kļūda:
II. daļā. otrā punkta beigās iespiests:
«saskaņā ar rīkojumu NslOl* , vajadzēja
būt: «saskaņā ar rīkojumu Na 96".

iecelšanas.
Rīkojums Ni R-1718.

1925. g. 29. septembri
Apstiprinu inženieri-technologn Voldemāru F r i -

denbergu par valsts _ Rīgas technikuma
direktora palīgu un mechaniskas nodaļas vadītāju,
ar algu pēc valsts civildienesta amatu saraksta
VII kategorijas 3. pakāpes, kā darbiniekam ar
pabeigtu augstskolas izglītību, skaitot no š. g.
1. augusta un izdienu šinī 3. pakāpē ar to pašu
laiku.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Skolu virsvaldes vicedirektors P. Z ā 1 ī t s.

Arodu skolu direktors 1. Zitbans.
*

Rīkojums J* R-1758.
1925. g. 29. septembri.

Apstiprinu inženieri Aleksandri Kupicu par
Liepājas valsts technikuma direktora II palīgu, ar
aleu pec valsts civildienesta amatu saraksta
VJI kategorijas 3. pakāpes, kā darbiniekam ar
pabeigtu augstskolas izglītību, skaitot no š. g.
1. augusta un izdienu šinī 3. pakāpē ar to pašu
laiku.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Skblu virsvaldes vicedirektors P Z ā 1 ī t s.

Arodu skolu direktors I. Zubans.

Rezolūcija .Ns 4746.
1925. g. 28. septembrī.

Saskaņā ar universitātes padomes š.g 16. sep-
tembra sēdes lēmumu, apstiprinu inženieti-
mecbamķi J. A s ? r i par privātdocentu vz nenoi
teiktu laiku pie ichanikas fakultātes bezdrāts
technikas katedra, skaitot no š g. 1. septembra.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

JĻaudams.
*

Rezolūcija Mš 4747.
1925. g. 28. septembri.

Saskaņā ar universitātes padomes š. g. 16. sep-
tembra lēmumu, apstiprinu Dr. Filipu Švein-
f u r t u par ārštata docentu mākslas vēsturē
filoloģijas ui filozofijas fakultātē uz vienu gadu,

skaitot no š. g. 1. jūlija, ar tiesībām lasīt lekcijas
vācu valodā.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

J.Ļaudams.
*

Rezolūcija .N» 4748.
1925. g. 28 septembrī.

Saskaņā ar universitātes padomes š. g. 16 sep-
tembra sēdes lēmumu, atsvabinu uz paša lūgumu
medicinas fakultātes privātdocentu Miķeli K a -
zaķu, skaitot no š. g. 16. sep embra.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.

Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks
J.Ļaudams.

*
Rezolūcija Mi 4802.

1925. g. 30. septembrī.
Saskaņā ar universitātes padomes š. g. 23. sep-

tembra lēmumu, apstiprinu cand. phil. P. J u -
r e v i c u par privātdocentu filozofija uz ) gadu,
skaitot no 925. g. 1. jūlija, uzticot viņam mācības
priekšmetu «Jaunākie virzieni franču filozofijā".

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

J.Ļaudams.

Valdības vietējo Iestāžu
rite]ērai

Saistošie noteik« mi
par ti gošanas atklātās vietās

Sasrnakas pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes 1925. g.
21. jūlija sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 1925. g. 17. septembra

rakstu M> 106961.
1. Sasrnakas pilsētas administratīvās

robežās tirgošanās ar lauksaimnieciskiem
ražojumiem, produktiem un citām precēm
ārpus tirgotavām atļauta vienīgi uz sevišķi
tam nolūkam noteiktiem tirgus laukumiem.

2. Tirgošanās ārpus tirgus laukuma
uz ceļiem, ielām, iebraucmās vietās,
pagalmos u. c. stingri aizliegta.

3. Nedēļas tirgi tiek noturēti: ceturt-
dienās, ja tanīs neiekrīt svētku un svi-
namas dienas. Gada tirgus notur
'9. aprilī, trešos vasaras svētkos 11. un
12. oktobrī un 23. novembrī.

4. Nedēļas tirgos uz tirgus laiskuma
brīv tirgoties no pulksten 5 rītā līdz
5 pēc pusdienas; gada tirgos no saules
lēkta līdz tās rietai.

5. Kārtību uz tirgus uzrauga policija
un no pilsētas valdes tam nolūkam piln-
varotas personas, kuras ari iekasē no
pilsētas domes noteikto tirgus nodokli
pret īpašām tirgus zīmēm.

6.' Lai dotu iespēju pilsētas iedzīvo-
tājiem iegādāties pārtikas produktus
no _ pirmās rokas un spekulācijas
novēršanai, tirgus dienās noliegts lidz
pulksten li dienā uzpirkt atkalpārdoši-
nai katrā vairumā: sviestu, miltus, miltu
izstrādājumus, kartupeļus, zirņus, pupas,
saknes, taukus, putraimus, gaļu, gaļas
produktus, augļus, olas un piena pro-
duktus.

7. Citās dienās ievesto produktu un
pārtikas vielu pārdošana var nolikt ari
vienīgi ar pilsētas valdes piekrišanu un
no tās _ norādītās vietās, pie kam tirgo-
tāja vārds, uzvārds un dzīves vieta ir
jānorāda uz īpaša pie kioska būdas, ka-
stes jeb galdiņa piestiprināta skaidri sa-
lasāma plakāta.

8. Iebraucamo vietu turētājiem ttingri
jāseko, lai viņu sētās tirgošanās neno-
tiktu pretēji šiem noteikumiem.

9 Vainīgos par šo rjoteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības pēc sodu
likuma 138. p.

10. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
14 dienām no viņu izsludinājuma «Val-
dības Vēstnesī".

Sasmaka, 1925. g. 20. septembrī.
Pilsētas galva F. Otte.

i Sekretārs (paraksts).

Apstiprinu.
1925. g. 29. septembri.

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

Saistošie noteikumi
par t rgošanās laiku Daugavpils apriņķa
pagastos un p?gastu bieži spdzīvotas
vietās, ku^as nav miesta pašvaldību.

1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu-
mus atļauts atvērt no pulksten 1 līdz
pulksten 5 pēc pusdienas.

2. Viesnīcu, traktieru un biedrību bu-
fetes ar reibinošiem dzērieniem atļauts
atvērt darbdienās no pulksten 7 rītā līdz
pulksten 10 vakarā, bet svētdienās —
no pulksten 2 pēc pusdienas līdz pulk-
sten 10 vakarā. Biedrību un izrīkojumu
dienās atļauts atvērt pa visu izrīkojuma
laiku.

3_. Vīna tirgotavas promnešanai atļauts
atvērt darbdienās no pulksten 7 rliā līdz



pulksten 8 vakarā, bet svētdienās tās
slēdzamas visu dienu.

4. Pārtikas vielu tirgotavas un bārd-
dziņu veikalus atļauts atvērt svētdienās
ari no pulkiten 7 ritā līdz pulksten
9 rītā.

5. Augļu ūdens tirgotavas, kafejnīcas
un konditorejas atļauts atvērt svētdienās
no pulksten 8 rītā līdz pulksten 10 vakarā.

6 Ēdienu namus un tējnicas bez
reibinošiem dzērieniem atļauts atvērt no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 10 vakarā,
bet svētku dienās un svinamās — no
pulksten 8 līdz 10 ritā un no pulksten
2 pec pusdienas līdz pulksten 10 vakarā.

7. Tirgos tirgošanās atļauta: no
1. maija līdz 31. augustam no pulksten
6 rīta līdz pulksten 6 pēc pusdienas,
bet no 1. septembra līdz 30. aprilim no
pulksten 7 r.tā līdz pulksten 5 pēc pus-
dienas.

Piezīme. Pastāvīgas tirgotavas uz
tirgus laukuma, kuras iznomātas uz
veselu gadu,_ atļauts atvērt tai pašā
laikā ka pārejas tirgotavas.

8. Visi tirdzniecības uzņēmumi, vies-
nīcu, traktieru, tejnicu, kafejnīcu, klubu
un biedrību bufetes ziemas svētku, liel-
dienu un vasaras svētku pirmās dienās
— jāslēdz visu dienu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tiekām, iebraucamām vielām, mēbelētām
istabām, viesnicām (izņemot viesnicu
bufetes) un dzelzsceļu bufetēm, kuras
pieejamas ceļotajiem pēc vajadzības.

10. Uzraudzības par šo noteikumu
izpildīšanu piekrīt vietējai policijai.

11. Vainīgos par noteikumu neeivēro-
šanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

12. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas «Valdības
Vēstnesī".

Daugavpils apriņķa pašvaldības
1 likvidācijas valde.

Pašvaldības departamenta
pilsētu nodaļas 1924 gada

0-\ darbības pārskats.
(2. turpinājums.)*)

Sūdzas par daždažādām «pārestībām",
ko pilsētas valde vai dome nodarījušas,
vai par trūkumiem, ko tās nenovērš. Starp
citu ir ari sūdzības par sūdzētāju pašu,
vai viņu ģimenes locekļu neapgādāšanu,
bet šādu sūdzību tomēr samērā maz:
redzams, pašvaldības gādā par saviem
mazturīgiem un nespējīgiem locekļiem,
cik viņu apstākļi atļauj. Visu, par ko
sūdzas, un kādi jautājumi pašvaldības
departamentam jānokārto, nav iespējams
uzrādīt, bet piemēram noderēs daži
gadījumi. Ebreji nav mierā, ka pilsēta
negādā tiem rituālo pirti, vai nepārcej
gada tirgu no viņu svētkiem uz citu
dienu. Kāds sūdz, ka pilsētas valde
ievelēta vājprātīga persona, kura gara
vājības dēļ pat no kara dienesta atsva-
bināta. Cits nav mierā ar pilsētas galvas
darba laiku, cits ar to, ka galvai pa 3, bet

kādam valdes loceklim (rabinam) pat 9
amati. Tad sūdz, ka nebruģē, nepapla-
šina, vai neierīko ielas un tirgus laukumus
kā sūdzētājiem patiktu, vai eri, ka neie-
rīko un neuztur kārtībā celtuves pār
Daugavu. Tāpat sūdz par nelikumīgam
ceļu klaušām, par nepareizu skolas
naudu, par blēdībām lopkautuve, par
nevēlamām robežām, par atlaišanu no
vietas (skolotāja, skolas ārsts u. ,c), par
ābolu tirgus trūkumu, par niknu tirgus
komisāru — vācieti, par izraidīšanu rio
pilsētai piešķirta nama un pat par —
kustoņu mocīšanu. Nav mierā ari, ka
pilsētas neiznomā zemi, vai atņem savus
neapbūvētus gruntsgabalus, kā ari nedod
katram viņa prasīto koncesiju autosa-
tiksmei, traktieram, tējnīcai, fotogrāfa
darbnīcai u. t. t. Namsaimnieki sūdzas,

ka tiem uzliek lielas nodevas, ka pilsētas
izšķērdīgi rīkojas un nedod viņiem
pārskatus par savu darbību. Kādā
vieta tie prasījuši tiesību revidēt pilsētas
saimniecību, bet citā — izsniegt viņiem
norēķinus par valdes un domes darbību.
Sūdz ari par neparezi izlietotām velēšanu
tiesībām, par pilsētas nesadališanu vēlē-
šanu iecirkņos, par kļūdām p e īres
va-žu uu tirdzniecības deputātu velēšanas,
par domes sēžu neizziņošanu laikā, par
labierīcību trūkumu pilsētā, par koku
nedošanu no pilsētas meža saimniecību
atjaunošanai, par noteikumu trūkumu
važoņiem, par nenormētu tirgošanās laiku
un pat par to, ka žīds-pulksteņu taisītājs
i -celts par pilsētas tipogrāfijas pārzini.
Tāpat sūdz, ka pilsētu valdes gausas
darbi, neiesūta laikā namu novērtēšanas

materiālus tieslietu minLtrijai, neizdod
apliecības, neizsniedz ziņas par pirms-
kara īrem, nedod tirdzniecības zīmes
tirgotājiem- iznēsātājiem uu laikā nemaksā
algas kalpotājiem. Ir ari sūdzēts, ka
pilsētas vslJe prasa priekš pilsētas to
pašu namu, kuru vēlas iegūt sūdzētājs,
un ka rakstu darbu .lietpratējam" nedod
iespēju nodarboties viņa «arodā*. Sūdz
ari tikai «principa" dēļ par iikā nepareizi
noņemtām nodevām — 30 snt., pie kam
zīmogmarkas vien uz sūdzības maksā
jau 80 snt., bez rakstīšanas un pasta
izdevumiem.

Ari pie administratīvai tiesai iesniegtām
privātpersonu sūdzībām par pilsētu paš-
valdībām pašvaldības departamentam
piekrīt zināma dalība. No katras sū-

dzības tiesa piesūta departamentam no-
rakstu un ziņo par lietas iztiesāšanu.
Par norakstu un pavēstu saņemšanu
katrreiz jāatbild tiesai un departaments
var bez tam iesniegt savas atsauksmes
izspriežamā jautājumā vai nu rakstiski
vai personīgi caur savu pārstāvi pie lie-
tas iztiesāšanas. Pēc tam departamentam
piesūta katrā lietā sprieduma norakstu,
par kura saņemšanu atkal jāpaziņo. Pār-
skata gadā sūdzībās par £0 pilsētu paš-
valdībām saņemti 286 tamlīdzīgi raksti
un tikpat daudz atbildes nosūtītas ap-
gabaltiesām. Lielāko daļu no šī darba
devusi Rīga (113 r), tad — Vamiera
(44 r), Liepāja (26 r), Valka (17 r.),
Daugavpils (12 r.) un atlikumu — citas
15 pilsētas.

Bez privātpersonu sūdzībām par pil-
sētu pašvaldībām, pašvaldības departa-
mentam jānokārto ari jautājumi uz val-
dības iestāžu un amatpersonu, kā ari
citu pašvaldīou vai sabiedrisku iestāžu
sūdzībām un ziņojumiem par p lsētu
pašvaldību nepareizu un pretlikumīgu
rīcibu vai par viņu bezdarbību un no
laidlbu. Šādos gadījumos vispirms pie-
prasa apsūdzētās pašvaldības paskaidro-
jumus, piesūtot tai sūd, ību, pie kam
bieži vien pieprasījumi jāatkārto, jo at-
bildes neienāk pietiekoši ātri un daudz-
reiz ienāk trūcīgas, tā ka pēc pirmās
atbildes nav iespējams jautājumu izšķirt.
Ted departaments dod pašvaldībai savu
rīkbjurnu un paziņo par to sūdzētājai
iesiādei vai amatpersonai. Ja pilsētas
pašvaldības rīcībā nav konstatējamas
nepareizības vai pretlikumības, tad par
to ziņo pa laikam tikai sūdzētājam, bet
svarīgākos gadījumos norakstu no šāda
ziņojuma piesūta ari pilsētas valdei.
Pārskata gadā ienākušas 119 tamlīdzīgas
sūdzīoas par 27 pilsētu pašvaldībām. Tā
tad par 10 pilsētu pašvaldībām šādu
sūdzību n, v bijis (Bauska, Cēsis, Durbe,
Grobiņa, Kandava, Limbaži, Piltene,
Saldus, Sloka un Subate). Lielākais
skaits sūdzību iesniegts par Daugavpils
(14), Rīgas (II), Ilūkstes (9). Rigas-
Jūj-malas (7), Valmieras (6), Valkas (5)
un Krāslavas (4) pilsētu pašvaldībām,
bet par citām ienākušas tikai pa 3, 2 un
pat 1 sūdzībai Sūdzībām dažādi cē-
loņi un pamati, kādēļ iespējams uzrādīt
tikai zīmīgākos gadījumus. Ļoti biežas
ir dažādu iestāžu sūdzības par nenokār-
btern sanitāriem apstākļiem, par ielu,
ceļu, tiltu un tirgus laukumu nelabošanu,
par lopkautuves trūkumu u. t t., pie
kam par sliktu ceļu sūdzējusies pat kāda
vidusskola, bet par bedrainu tirgus lau-
kumu — kaimiņu pašvaldība. Atse-
višķām sūdzībām dažāds saturs: tad
nav ierīkota suņu ķeršana uz poli-
cijas priekšlikamu, nav gādāts par cel-
tuvi nepieciešamā vietā, nav dotas šķūtis
t'esu izpildītājiem, nav nodots piennicas

inventārs valsts zemju pārzinim, nav
iesūilta kvīte par piedzītiem nodokļiem,
nav ierādītas teipas īres valdei un nav
maksāti rēķini par no valsts mežā pirktu
malku; tad pilsētas valde nav sūtījusi
pārstāvi karaklausības komisijā vai pie
pasu pārbaudīšanas, citā vietā šie pār-
stāvji nav nemaz velēii un citur nav
aplecināta kara dienestā iesaucamo per-
sonība; tad atkal nepareizi vesti no
rēķini par sēklas labību un pie tam
krievu valodā, izdotas nepareizas ap-
liecība-, lietots agrākais krievu laiku
zīmogs, izdotas zirgu pases no ārzemēm
ievestiem zirgiem bez muitas_ nedevu
nokārtošanas, sūtītas privātas vēstules ar
pilsētas valdes zīmogu, nav gādāts par
labu dzeramo ūdeni u. t. t. Ir ari tādi
gadījumi, ka centrālā zemes ierīcības
komiteja sūdzas par patvarīgu valsts
fonda zemes lietošanu, kaimiņu pagasta
valde — par pihetā pieņemtiem
piena pārdošanas noteikumiem, izglī-
tības ministrija — par latviešu skolas
reatvēršanu, kaut gan cittautībnieku

skolas atvērtas, apriņķa priekšnieks —
par nespējnieku neapgādāšana, kuri tā-
dēļ spiesti ubagot, pilsētas prefekts —
par ielu uzrakstiem žīdu valodā, zivko-
pības nodaļa — par zivju tirgu anti.=a-
nitaro stāvokli, draudzes valde — (.ar
koku izciršanu kapos, veterinarvaide —
par gaļas pārdošanu vasarā bez kādas
kontroles u. t. t. Sūdzējusies ari balt-
krievu izglītības pārvalde, ka slēgta
baltkrievu skola, kara ministrija — ka
no karavīru izrīkojumiem ņemti nodokļi,
kāda pulka komandiers — ka pilsēta
tam uzliek pienākumu iekasēt no kara-
vīriem nodokļus un kara saimniecības
priekšnieks — ka pilsētas valde ņem
« vezumu naudu" par viņa iepirktiem
pārtikas produktiem. Kāds Saeimas de-
putāts sūdzējies par krievu valodā sūtī-
tām domes sēdes pavēsiem, bet tiesu
palātas prokurors — par valsts valodas
kropļošanu un sarakstīšanos svešā valodā.

TaiSk pašvaldības departamentam pie-
krīt dalīta ari pilsētu amatpersonu no-
došanā krimināltiesai. Šādās lietās gan
prokurors, gan izmeklēšanas tiesnesis
pieprasa par apvainotām personām da-
žādas ziņas un svarīgākos gadījumos
uzdod izdarīt iepriekšēju izziņu. Pēc
tam ziņo departamentam par apvainoto
nodošanu tiesai, viņu attaisnošanu un
notiesāšanu, vai lieiu izbeigšanu aiz
nozieguma pazīmju trūkuma. Ja amat-
personas apvainotas svarīgos nozie-
gumos, pašvaldības departaments liek
domēm priekšā tās pagaidām atstādināt
no amata saskaņā ar pilsētu nolikuma
63. p. 19. pk. Pārskata gadā depar-
tamentam bijusi sarakstīšanās par
15 pilsētu amatpersonu krimtnalvajā
sanu. Saņemti paziņojumi, ka 18 per-
sonas sauktas pie atbildības, 11 lietas
izbeigtas, 4 personas attaisnotas, bet
3 personas notiesātas ar arestu (par pat-
varīgu rīcību ar valsts fonda zemi). No
prokurora un izmeklēšanas tiesnešiem
ienāKuši 6 pieprasījumi apvainoto lietās,
kurus izpildot, kādā lietā vicedirektoram
vajadzēja izdarīt izziņu uz vietas (par
blēdībām Daugavpils elektriskā stacijā).
Par 3 apvainotām amatpersonām likts
domēm priekšā, tās atstādināt no amata,
bet visi šie priekšlikumi noraidīti, ne-
skatoties uz to, ka vainīgajiem draudēja
cietuma un smagāki sodi.

(Turpmāk vel.)

Pašvaldības departamenta vicedirektors
P.Radziņš

Pilsētu nodaļas vadītājs Rob. Ķelle

lotvilcs tankss nedēlos pārskati
uz 30. septembri 1925. g.

Aktīva. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,551,317 40
Ārzemju valūta 33,967,228 40
Sudraba nauda 819,017 —
Valsts kaseszimesu.slka metāla nauda 8,188,670 16
īsa termiņa vekseļi 61,593 549 45
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 48,479,015 73
Citi aktīvi . . 9,325^76 61

~~"185,923^97475

P a s i v a. Lati. S.
ļ Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 29,441,350 —
! Pamata kapitāls Il,t59,2l5 16
i Rezerves kapitāls 1,521,714 50
j Speciālās rezerves 1,000,000 —
Noguldījumi 6,724,793 63

| Tekoši rēķini 46,092,323 11
i Valsts rēķini un depozīti 70,864,076 55
i Citi pasīvi . 18,620,471 80

185,921974" 75

Piezīme.-uz 30. septembril 925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 29,441,350 —
kuras nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc paritātes I klg =
Ls 3444,444 nodrošina 8,266,666 —

2) ar f 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls_ 5,18262, nodrošina 7,773,930 —

3) ar £ 533 548,—/— (pieci simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti četrdsmit astoņām
angļu marc), kas pēc, £ kursa £ 1.— = $ 4,84625; $ 1.— = 1,5046 gr. tīra zelta
vai Ls 5,18262, kas nodrošina 13,400,754 —

pēc 28. septembra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 29,441,350 —

Rīgā, 30. septembrī 1925. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalningg.
13579 Galvena direktora v. K. Vanags.

Rīga.
Paziņojums.

Svētdien, 4. oktobrī, pulksten 1 dienā,
Iļģeciemā, Buļļu ielā Ns_ 6 Latvijas bērnu
palīdzības savienība atklāj savu otro bērnu
brlvbiblioteku un lasītavu. Tiek ielūgti
bērni un viņu vecāki.

Māksla.

Nacionālais t M irs. «Adriennas

Lekuvrēr" izrādi ari vakar noska-
tījās pilns nams publikas, kura viešņu
Lilijas Štengel un pārējos tēlotājus uz-
ņēma ar jūsmu. Lugu izrādīs atkal
sestdien, 3. oktobrī, pulksten 7Va vakarā.
Piektdien, 2. oktobrī, pulksten 7*/a vakarā
R. Blaumaņa komēdija « Skroder-
dienas Silmačos" ar dziesmām
un dejām. Svētdien, 4. oktobrī,

pulksten 2 dienā tautas izrādē A. Sau-
lieša komēdija «Inteliģenti*. Pīkst.
7Va vakarā Bernara Šova .Svētā
Ž a n n a ". Drīzumā notiks aktieru sa-
vienības izrāde. Savienība izvēlējusies
A Tolstoja jauno lugu «Carienes
sazvērestība", kurai vēsturiskas
kronikas raksturs ar daudzām populārām
vēsturiskām penonām.

Dailesteatrs. Šovakar « Čarļa krust
māte", rītvakar — «Laupītāji'.
Svētdien, pulksten 2 dienā strādnieku iz-
rādē .Juku jukām" un vakarā —
«Čarļa krustm āte".

K H 8 I,

RffeM WtĀ, SS5I*.. g«d» 2. oktobrī

Defiiei:
i Amerikas dolārs .... 5,175 — 520
1 Anglijas mārciņa , , < . 25,10 — 15 22
100 Franča* !rank« . . . 24,40 — 24 90
i 00 Beļģijas trsaks .... 23,25 — 23,70
100 Šveices franka . . . 99,65 — 100,63
100 Itālijas lira . ... 20,80 — 21,20
100 Zviedrijai krāna . . . 138,65 — 14005
100 Norvēģijas kronu . . . 103,50 — 105,6t]
100 Dānijas krona ..... 124,05 — 12655
100 Cechoslovaķijns krorai . 15,20 — 15,50
100 KolflEden gtikfcņ» . . . 207,50 — 209 6G
100 VSdjCf msrkB . . . . 122,00 — 124 JJ
100 Sofijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas Rsarks . . . 1,35 — 1,̂ 0
500 Polija» «Jota 80,00 — 90 00
MO Lietavas (Jta. , . . . 50,50 — 52,00
i SSSR červonic» .... 26,40 — 26 8

Dārgmetāli:
Zatts 1 kg ....... 3420 — 34*
Ssdraba f kg 105 — 1'2

VSitipapitl:
SP/e neatkarībai aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsta precs, oten. . . 98 — l**
°/o Zemes bankas M* rīmes 62—93

8/a Hipotēka bankas ķīla
«ime 96 — 97

Rīgas birža» kotaciļaa keroiaiļaa
priekšsēdētājs A. Kiceoi.

Zvērināta biržas makleis P. RHi p n e r».

Telegraraas
(Latvijas telegraia aģentūras ārzemju telegrfcc-.&s. '

Helsingforsā, 1. oktobrī. So-
mijas valsts prezidents šodien pieņēma
jauno Latvijas sūtni Dr. O. Orosvaldu,
kurš iesniedza tam savu pilnvaru do-
kumentus. Sūtnis uzrunā aizrādīja uz
Somijas un Latvijas tautu nacionālā gara
stiprumu, kurs izveidojies smagu pār-
baudījumu pilnā vēstures gaitā, uu uz
labām attiecībām viņa starpā tik-
lab politiskā, kā saimnieciskā
dzīvē. Sūtnis deva solījumu visiem
spēkiem padziļināt šo draudzību un
beidzot nodeva Somijas valsts galvai
Latvijas Valsts Prezidenta sveicienus.
Atbildes runā prezidents Relanders,
apsveicot jaisno sūtni, izteica ce-
rību, ka viņam atbildīgajā darba
būs sekmes. Latvju un somu vēstures
līdzība padarījusi abas tautas vienu otrai
tuvas. Prezidents pārliecināts, ka ari
turpmāk tas pratis iet roku rokā kopīgu
mērķu sasniegšanr-i.

Literaūra.
Mērniecības un k u 11 u r t ech n ik a s

Vēstnesis. J* 7/8.

Redaktors ; M. Xrons\
n^paiaaBBaaaBaaaaasBsaBaaaaBaan»

Šīs dienas «Valdības Vēstneša" numu-
ram iet kā pielikums līdzi LATVIJAS
SARKANA KRUSTA 5-k)asīgas naudas
loterijas Wš 8 V klases oficiāla '
vinnestu saraksts.



I Tiesu sladžnājnini.
ilgu ipiilttltlKis 1.iit nīti izpin
paziņo, ka 9. oktobrī 1925. pulksten
10_ dienā, Rigā, Kungu iela Ns 26,
pārdos Codeka Kahana kustamo
mantu, sastāvošu no audumiem un no-
vērtētu par Ls 660.—. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. septembrī 1925. g.
13611 Tiesu izpildīt. Vlldaus.

Šeera kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls _ 600.

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

Rīgā, 21. septembrī 1925. g.
13623 Tiesu izpild J. Zirģels.

Rgas pol. 10. iec. pre^ē iaks
paziņo, ka 14

^
oktobrī 1925. g.,

pulksten 10 diena; Valguma ielā Ns 29,
dzīv. 8,

Dirdos mUMl
Fridricham F r e i m a n i m piederošo
šujmašīnu un citas mantas, īres parāda
segšanai.

Pamats: Rīgas pilsētas IV. rajona
res valdes izp. raksts Ns 614 no 2. sept.
1925. g.
13602 3 Priekšnieks (paraksts).

uaiitswiiiioteKfl,rigā a:pf
laukuma Ns 2, izsludina š. g. 16 oktobri,

pulksten 12 dienā,
jauktu izsoli uz pagraba telpu Izīrē-
šanu Jauniela Nr. 26 (tirgus tuvumā).

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi dēj
pielaišanas mutiska sacensībā līdz ar
Ls 100 drošības naudu iesniedzami valsts
bibliotēkas kanclejai ne vēlāki oar š. g.
16. oktobri, pulks en 11 ritā. Tuvāki ai
noteikumiem iepazīties var pie namiķes.
Jauniela Ns 26, no pulkten 9—3.
13585 Valsts bibliotēka.

lins ini&ilMi 5 to. tia izpIMll.
paziņo, ka 6 oktobrī 1925. g., pulksten
9 dienā, Rīga, Patversmes ielā Ns 22,
pārdos otros torgos Jāņa G ā 1 e
kustamo mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas un novērtēta par Ls 512.

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

«SRā, 18. septembrī 1925. g.
13617 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabali 2. iec. tiesa»
izpildītājs

3fl£tyo, ka 8. oktobrī 1925. g., pnlksten
12 dienā, Rīgā, Baznīcas iela Nš 26,
firmas .Kaufer un Co." un tirdzn. un
rūpn. transp. akc. sab. .Spāde* lietās,
pados Oskara Bertholda kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un spoguļa
un novērtētu par Ls 480.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā _ ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
žanas dienā uz vietas.

Rigā, 25 septembri 1925. g.
13613 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecigrka
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9. oktobrī 1925. g.,
pulkst. 9 diena, Rīgā, Miera ielā Ns 6,
ti.ā r d o s otros torgos Oskara Ozoliņa
kustamo mantu, sastāvošu no dažādiem
vāģiem un novērtētu par Ls 3000.

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

t<īgž, 12 septembrī '92S. %.
13618 Tiesu izpildītājs E. Smeils.

RiQfM apgabaltiesas 5 iecirkņa
tiesu izpildītājs, ,

paziņo, ka 7. oktobrī 1925. g.,
pul».<en 9 diena, RīgS, Miera ielā
Ns 6, pārdos Oskara Ozoliņa
kustamo aantu, sastāvoša no dažādiem
vāģiem un novērtētu par Ls 5400.

nezināt saraksta, novērtējamu, kl m
apsiatil pārdodamo mantu, vatēs pār-
ttoiSanas uienl us vietas.

»J«I, 11. septembrī 192S j».
13619 Tiesa izpild. E. Smeils. -

Rīgas apgabaltiesas
5. iec. tiesas izpildītājs
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
4. civilnodaļas lēmumiem par piedzīšanu
no Morducha Kle nmaņa par labu Moricam
Kriigeram, Finansu ministrijas kredita
departamentam un citiem Ls 20734 ar
proc. un izdevumiem 14. Janvārī 1926 g.,
pulksten 10 ritā, otros torgos Rīgas
apgabaltiesas civlnodaļas sēžu zālē,

«z sittiffl igii sāidi
Mordicha K 1e i n m a ņ a

nekustamu īpašumu,
kujš atrodas Purirciema _ ielā Ns 91,
V. hip. iec. ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 1312 (grupā 71,_ grunts Ns 68) un
sastāv no dzīvojamam ēkām un grunts-
gabala ;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 16.'.. 00;

3) ka bez augsmi .ētss prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipo'.eku parādiem
par Ls 12.0U0.

4) ka personām, kūjas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zal gs —
desmitā daļ*i no apvērtešanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam pēršanām iegūt nekustamo
īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tie.i vestas Rīgas-Va^mieras zemesgrāmatu
nodaļa

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

Visi papiri un dokumenti, attiecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III. ciilnodaļas kancleja.

Rīga, 1. oktobrī 1925. g.
13620 Tiesu izpild. E. Smeils.

Hiflac epflabsll 6. iet,i tu
izpildītājs

paziņ i, ka 9. oktobrī 1925. g., pnltsst.
11 dienā. Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3,
veikala, lirmas .Hoff un Ko.* prasībā,

* r d u s otra ūtrupē Ābrama
Šeera kastemo mantu, sastāvošu ao
manufaktūras un novērtēta par Ls250.—

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

i<isja, 21 septembrī 1925. g.
13622 i tēsu uļnid, J. Zirģels.

Rīļs apgabalt, 6. ies, tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. oktobri š. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
veikalā, firmas .Hoff un Ko." lietā,
pārdos otrā ūtrupē Ābrama

Rīgas apgabali 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. oktobrī 1925. g., pn&t'ea
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ns 3,
veikalā, firmas,Hoff un Ko" prasiba,

Sā r d o s otra ūtrupe Ābrama S e e r a
ustsmo manta, sastāvošu no manu-

faktūras un novērtētu par Ls 500.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

-Iļea, 21. septembrī 1925. <j.
13624 Tiesa Izpild. J. Z1 r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
timv tz^'tiitājs

paziņo, ka 9. oktobrī 1925. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
veikalā, firmas .Hoff un Ko.* lieta

ā r d o ? otra ūtrupe Ābrama Šeera
kustamo mm\u, sastāvoša nr manu-
faktūras un novērtētu par Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vieta?.

Rigā, 21. septembri 1925. g.
13625 Tiesu izpild. J. zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pailņo, ko 9. oktobrī _ 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīga, Tērbatas
ielā Ns 28, dz. I, firmas ,M. Hurst un
Ko.* lieta, pārdos Mendeļa David-
s o n a kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu pat Ls 1790.

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs plr-
dusanas dienā uz vietas.

Rīgā, 14. septembrī 1925. g.
13630 Tiesu Izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabali 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 10. oktobrī 1925. g.,
pulksten 0 dienā, Rīgā, Akmeņu ielā
Ns 14/16, Latv. bankas un citu prasībās,
otros torgos pārdos mir. Kārja
Sproga mantojuma masas kustamo
maniu, sastāvošu no mēbelēm un
kalēja instrumentiem un novērtētu par
Ls 2162.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varos pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. septembrī 1925. g.
13633 rvm> izpild. 1. Z i r ģ e 1s'

Rīgas apgabaltiesas, Rīgas apr.
2. iec. t esa izp Idītāj -

paziņo, ka, saskaņā ar tiesas spriedumu,
10. oktobrī 1925. g., pulksten 2 dienā,
Ranka pag, .Timmermaņos", p ārdos
Jāņa Timmermaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena zirga, divām govīm
un 2 dzelzsasu raspuskām un novērtētu
par Ls 890.

Izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varea pārdo-
šanas dieni uz vietas.
13639 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

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

paziņo, ka saskaņa ar tiesas spriedumu,
12. oktobrī 1925. g., pulksten 3 d.,
Āgenskalna, Augļa iela Ns 14, dz. 9,
pārdos Paulines keinhild kustamo
mantu, sastāvošu no viena melna
.Kuhdziņ* firmas pianno un novērtētu
par Ls 360.

izzināt sarakstu, novērtējuma, ka ari
apskatīt pārdodamo manta, varēs par-
riešanas dienā az vietas.
13636 Tiesu izpildīt. L. Jakstiņš.

Rigas apgabaltiesas ftig«& ap
riņķa II. iec. tiesu izpildītāja

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
15 oktobrī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Sigulda, Ošlin vasarnīca, pārdos otrā
ūtrupē Paulines K ā r k 1 i ņ kustamo
mantu, sastāvošu no vienas brūnas
govs, 5. piena un novērtētu par Ls 300.

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

"13634
Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ 5.

Cim iestāžu siudināM
»- j

H Dodol). dtpartamgata
lažā^u maksājumu piedzinējs paziņo, k«
8. oktobri 1925: g., pulksten 2 dienā,
Rīga, Dzirnavu iela Ni 63, dz. 9,

pantos odriiisoīBaDa
Furmana Movša kustamo mantu, ne-
vērtētu par Ls 286 un sastāvošu no
bufetes un krēsliem, viņa 1924. g.
,. roc. peļņas nodokļu segšanai.

Rīgā, 1. oktobrī 1925. g.
13641 Piedzinējs H e i b o v i č s.

iiijo Bo&iiļ mnm\i
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 8. oktobri 1925. g., pulksten 3,
Rīga, Lāčplēša iela Ns 36, dz. 5,

pārdos noMRsolišanā
Dāvidsona Lazara kustamo mantu,
novērtētu par Ls 340,46 un sastāvošu no
bufetes, viņa 1923. g. ienākuma no-
dokļa segšanai.

Rīgā, 1. oktobri 1925. g.
13642 Piedzinējs Heibovičs.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Latvijas universitātes leģitimac kartiņa
i"i 8356, uz Haralda Burkevica v.
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 13589

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izskdina par nederīgu nozaudēto pils.
Ābrama Hirša d Rubinsteina
ārzemes pasi Nš 1125, izdotu 12. febr
1925. g ārzemju paša nodaļā. 13591

Bolvu rajona valsts zemju
pārz'n's

plrdos iBlraicsolBani
20. oktobrī 1925. g, oulksten 10rīti,

rajona kancleja, Bolvu m.,

astoņus dēļu barakus,
kuri atrodas pie Bolvu stacijas.

13582 Rajona pārzinis O. Rudzišs.

Sīgas JOrmalaspoLiecpiiekinīel»
paziņo, ka 13. o k t o b r ī š. g., pulksten
12 dienā, Dubultos, Telegrāfa ielā Ns21

pārdos faiiilsiliiiiti ;
Aronam Baumanim piederošu dzeltenā
krāsā lietotu ozola koka bufeti, no-
vērtētu par Ls 65.90, saskaņā ar tiešo
nodokļu departamenta r. no š. g.
20. augusta zem Ns 59079. 13599

Rīgas Jormalas polit. itc. priekšnieks
paziņo, ka 12. oktobrī š.g., pulksteni
12 dienā, Slokā, Smilšu ielā Ns 13,

pildos fiilsoiril!
Fricim F r e I i c h a m piederošo beru,
9 gadus vecu zirgu, novērtētu par
Ls 100,—, saskaņā ar tiešo nodokļu
departamenta rakstu no š. g. 25. augusta
ar Ns 59390.
13596 Priekšnieks (paraksts).

RIS3S JOrmalas nal iecprīokšfliess
paziņo, ka 13. oktobrī 1925. g., pulksten
12 dienā, Asaros, Dambja ielā Ns 1,

Dāils laiksoiišaiii
Miķelim Ozoliņam piederošas dažādas
mēbeles: gultu, galdus, kumodi uni
grāmatu plauktu, novērtētus parLsl6 .—
saskaņā ar tiešo nodokļu departamenta
rakstu no š. g. 20. augusta zem Ns 59899

13597 Priekšnieks (paraksts).

Matemātikas un dabas zinātni fakul-
tātes studiju giāaatiņa zem Ns 9042 uz
Paula Putniņa vārdu nozaudēta in ar
šo tiek izsludināta p;r nederīgu. 13588

Liepājas pilsētas I. iec. policijss pr-ks
i sludina par nozaudētiem^un nederīgiem
zemāk minētās karaklausības atvaļ nāj-
apliecības uz vārdu:

1) Arturs Jāņa d. Lukevics, izdotu no
Liepājas ostas komandanta 16. nurtā
1920. g. zem Ns 1456, dzim. 1879. g

2) Ans's Anša d. Smiltenieks, izdotu
no Latgales divizijas staba priekšnieka
24. «sārtā 1921. g. zem Ns 1194, dzimis
1897. g. 13609

ļ Dažādi sludinājumi ļ
Liepājas-Aizputes pie-

veddzelzsceļaa. s,valde,
uz statūtu §§ 42—45 pamata uzaicina
sabiedrības akcionārus uz

iiītilo flsplriio sapulci,
noteiktu īsz otrdienu 27. oktobri 1925. g.,
pulksten 5 vakarā, sabiedrības valdes,
telpās Rīgā, L. Jēkaba ielā Ns 16.

Dienas kārtība:
1) Budžeta jiz 1926. g. caurskatīšana un

spstipriaašana;
2) Revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana ?
3) Par jaunu linijn bavēšanu un
4) Dažādi jautājumi.

Sakarā ar etatutu § 45, balsošanas
tie.ība piešķirta tiem akcionāriem, kuri
vismaz 14 dienas iepriekš vispārējās
sapulces uzrāda valdei Rigā vai ceļa
pārvaldniekam Liepājā, Preču ielā Ns 2„
savas fikcijas vai apliecības no kredita
iestādēm par viņu deponēšanu.

Sapulce skaitīsies par pilnt'es'gu, ja
būs uzrādīts ne mazāk par pusi no ak-
ciju kapitāla. 13:87

Rīgā, 25. sept. 1925. g Valde.

liasāFiiā. t)[(lif[l!33iliāianāl
paziņo akcionāru kungiem, ka ceturtdien,
22 okt. 1925. g, pulksten 4 pēc pusd.,
bankas telpās, Kaļķu ielā 12, tiek sa-
saukta

ārkārtēja vispārēja
akcionāru sapulce.
Dienas kārtība:

1) Bankas dalības ņemšana torgos uz
ieķīlātiem bankā nekustamiem īpa-
šumiem.

2) Bankas kapitāla papildināšanu, sa-
skaņa ar bankas statūtu 5. 8, 84 un
85 paragrāfiem un visi izejošie no ta
jautājumi.

3) Viena akcionāra priekšlikums: a) ne-
I nomaksātu akciju numuru publikā-

cijas atcelšana, b) norēķināšanās ar
bankas kreditoriem ut debitoriem un
c) par bankas budžetu.

4) Akcionāru kungu priekšlikums.
5) Tekošas lietas

Gadījumā, ja akcionāri neierastos pilnā
skaita, tiks nolikta otra sapulce, kura
skaitīses par pilntiesīgu pie jebkuja ie-
radušos akcionāru un uzrādīto akciju
skaiti. 13586 Valde.

Tautas labklājības ministrija
izdos mazakprasītajiem

piegādāšanai valsts darbinieku ..Vaiņodes' sana-
torijas vajadzībām 300 ģab. ģērētas melnas aitu
ādas, 150 mtr. tumši pelēku vadmalas drēbi un

50 pāru kurpju.
Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēg*ās aploksnēs ar uz-

rakstu: .Uz sanatorijas piederumu konkursu*, iesūtāmi līdz 7. oktobrim 1925. g.,
pulksten 12 dienā — Tautas labklājības ministrijai, Rīga, Skolas iela Ns 28, ist. 33.

Turpat saņemami tuvāki noteikumi. 13580

Tautas labHieilbus ministrija
izdos mazakprasītajiem

izgatavošanai un piegādāšanai valsts darbinieku sanatorijai ,.Vaiņodē*

Z6 sab. dažāda lieluma skapjus, ZO sab.daž
Īlei.galdus,4kumodes, Z upoļ.krēslus n 2 nu

Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sant. zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar uz-
rakstu: .Uz sanatorijas mēbeļu konkursu", iesutamilīdz 7. oktobrim 1925. g.,
pulksten 12 dienā — Tautas labklājības ministrijai, Rīga, Skolas iela Ns 28, ist. 33.

Turpat siņemami tuvāki roteikumi. 13581

mmtBmĒmĒĒĒĒĒmĒmĒmĒammaaB m̂mĒ^Km^

~ Ietai vMe
iznomā uz laiku no 1. janvāra 1926. g. līdz 1 janvārim 1928. g

bufetes
k [iioii Mitu

seko'as stacijas: Rīga pas. (drošības nauda Ls 400.—) Stende, Vecgulbene platsl.,
Meitene, Va1mie*a, Sigulda, Jelgava, Valka,. Kruspils (Ls 200.—); Indra, Jaun-
latgale, Tukums I., Ogre, Skrīveri, Daudzeva, Rēzekne I., Piebalga, Zemgale,
Ieriķi, Priekul , Sl ka, Ludza (Ls 100.—), Cēsis, Ligate, Rūjiena, Jaungu bene,
Antonopo'e, Alūksne, Grīva, Krāslava. Ventspils, Rēzekne II., Kandava, Liepāja,
Skrunda, Vaiņode, Viļāni, Līvbērze, Bolderāja, Rītupe, Olaine (Ls 50.—).

Uz laiku no 1. apriļa fidz 1. oktobrim 1926. g.
un no 1. apriļa lidz 1. oktobrim 1927. g.,

t. i. uz 2 vasaras sezonām: Buļļi, Bulduri, Edinburga II., Majori, Dubulti un Ķemeri
(Ls 60.—).

Uz4aiku no 1.janvāra 1926. g. lidz 1. janvārim 1928. p,

bārddziņa veikalu
Jelgavas stacijā (Ls 50.—).

Piesolījumi, aprmksāti ar zīmognodokli 80 sa t. apmērā, iesniedzami fi-
nansu direkcijai (112. istaba) slēgiās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz bafetes
konkurenci oktobrī 1^25 g.'* uz pirmām 22 stacijām līdz š g. 14. oktobrim,
pulksten 11 dienā, uz pārējjīm stacijām līdz 15. oktobrim, pulksten 11 d.enā. Pie-
solījumos jsuzāda iesniedzēji vārds, uz ārds, tēva vārds un pilna adrese, pie-
dāvājam 1; nomas nauda par visu iznomāšanas laiku un nomnieka dzīves apraksts
(?.izrādot agrāko un ^tagadējo nodarbošanos).' Dzelzsceļu virsvalde ievēros vienīgi
tos pksolījumus, pie kurkm būs pie.iktas kvītes par dtošības naudas iemaksu.

Iekt-vās uzrādīto drošības naudu atsevišķi par katru blieti var iemaksāt
dzelzsceļu galvenā kasē, stacijas kasē _ Latvijas bankā un viņas nodaļā?. Dzelzs-
ceļu virsvalde patur sev tiesību neiznomāt' bufetes personām, pret kufām būtu
viņai kādi k-bild mi. Tuvākas ziņas f:n:tnsu direkcijā, 114. istabā. 13575

Dzelzsceļu virsvalde
iznomā uz laiku no 1. janvrp 1926 g. lidz 1. janvārim 1928. g.

rčlrifliu Iziršanas
tiesības dietajā stacijas
(diošībss nauda Ls 500.—). Piesolījumi, apmaksāti ar zīmognodokli 80 sant
apmera,_ iesniedzami finansu c"irekcijai (112 istaba) līdz š. g. 21. oktokrim, pulkst
11 dienā, slēgtās aploksnēs ar uznkstu: .Uz reklsmu ižkšršanas tiesību konku-
renci oktobrī 192S. g.". Piesolījumos jāuzrāda iesniedzēja vārds, uzvirds. tēva
vads un pilna adrese, piedāvājumā nomas nauda par visu iznomāšanas laiku un
nomnieka dz.ves apraksts (uzrādot agrāko un tagadējo nodarbošanos).

Dze'zsceļu virsvalde ievēros vienīgi tos pieso'ījumus, pie kupiem būs pie-
liktas kvītes par drešibas naudas iemaksu. Iekavas uzrādīto drošības naudu var
iemaksāt dzelzsceļu talvenā kasē, Latvijas bankī un viņu nodaļās. Dzelzsceļu
virsvalde patur sev tiepība neiznomāt reklāmu izkāršanas tiesības personām, pret
kurām viņa' būtu kādi iebildumi Tuvākas zinas finansu direkcijā 114. istabā. '3S74
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