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1925. g. 9. novembrī,
Finansu ministris

J. B1 u nvb e r g s.
Rīkojums.

'Paskaidrojumi pie Latvijas-Igraunijas
ostas nodokļu konvenc jas 4. un 5. pan-
tiem 1923. gada .Valdība» Vēstneši"
282. numurā un noteikumiem par kār-
tējas satiksmes kuģiem 1925. g. .Valdī-
bas Vēstneša" 116. numurā.

1. Ja kuģis tālos braucienos nomak-
sājis bāku»nodokli vienā kalendāra gadā
par 4 reuēm, tad tāds kuģis atsvabināts
Uo bāku nodokļa maksāšanas līdz gada
beigām tikai tālos braucienos.: Ja kuģis, kurš vienā kalendāra gadā
atsvabināts no bāku nodokļa maksāša-
nas par tāliem braucieniem, izi?t no
Latvijas ostas uz kādu ostu tuvbrau-
cienu rajonā, tad par šādu kuģa
iziešanu no ostas jāmaksā bāku nodoklis,
pie kam, ja šis kuģis tai pašā kalendāra
gadā atgriežas kādā Latvijas ostā un ja
kuģa īpašnieki vai aģents iesniedz attie-
cīgā muitas valdē kuģa klāja žurnālu
vai n'jtarieli apliecinātu izvilkuma no
tā un ja ar to pierāda, ka kuģis pēc
beidzamās Latvijas ostas atstāšanas ap-
meklējis kādu ostu tājbraucienu rajonā,
tad par kuģa ienākšanu bāku nodoklis
nav jāmaksā un par pagājušo iziešanu
no Latvijas ostas nomaksātais bāku no-
doklis tiek atmaksāt*.

Ja augšminētais izvilkums no kuģa
klāja žurnāla nav notarieli apliecināts,
tad to var apliecināt muitas iestāde.
Apliecinātais izvilkums pievienojams
muitas norēķinu dokumentiem.

Ja kārtējas satiksmes kuģis, kurš vienā
kalendāra gadā atsvabināts no bāku
nodokļa maksāšanas tālos braucienos,
iziet tāļbrauciecā caur kādu ostu tuv-
braucienu rajonā braucienu sarakstā no-
rādītā kartībā, tad par šādu kuģa iziešanu
bāku nodoklis nav iekasējams

2 Ja kārtējas satiksmes kuģi?, kurš
vienā kalendāra g^dā atsvabināts no
tonažas nodokļa maksāšanas, izlaidļs
vienu vai vairākus no sarakstā paredzē-
tiem braucieniem un pēc tam turpina
uzturēt satiksmi kārtīgi, tad neatksrīgj no
braucienu izladuma skaita, tāds kuģis

brīvs no tonažas nodokļa maksāšanas
turpmākos braucienos, kuri tiek izdarīti
Pēc pieteikta braucienu saraksta, izņe-
mot pirmo kuģa iziešanu no ostas un
ienākšanu ostā pēc braucienu izlaiduma,
par kuriem jānomaksā tonažas nodoklis.
>a kuģis par kārtējo braucienu izlaiduma
laiku izdara braucienu starp nepieteik-
tām ostām, tad par visiem Šiem nekār-
tiem braucieniem jāmaksā tonažas no-
doklis. Gadījumā, ja braucienu izlaidumi
atkārtojas, tad ari tonažas nodoklis mak-
sājams augstāk paredzētā kārtībā.

3. Ja kārtējas satiksmes kuģis, kurs
venā kalendāra gadā atsvabināts no to-
nažas un bāku nodokļu maksāšana?,
Pāriet no vienas kārtējas satiksmes lini-
jas uz otru, tad tāds kuģis atsva bināts no

tonažas nodokļa maksāšanas ari uz otras
linijas, ja vien sakarā ar pāriešanu uz
citas linijas netiek mainīta Latvijas osta,
no kuras tas atiet, izņemot gadījumus,
kad kuģis pāriet no tāļbraucienu linijas
uz tuvbraucienu liniju. Pēdējā gadījumā
kārtējas satiksmes kuģis tuvos braucienos
atsvabināts no tonažas un bāku nodokļu
maksāšanas tanī pašā kalendāra gadā,
tikai pēc tam, kad par v<ņu šie nodokļi
nomaksāti vēl par četriem reisiem.

Jūrniecības departamenta direktors
A. Lo n f elds.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
KLiep i ņ š

Instrukcija
ļauno valodu skolotāju liecību

izsniegšanai.
Uz „Noteikumu par obligatorisko skolu

skolotāju liecību iegūšanu" 10—11. panta
pamata.

īpašu apliecību par tiesībām mācīt
pamatskolās jauno svešvalodu iz-
sniedz tiem skolotājiem, kas

I. Vācu valodā:

1) beiguši vācu valodā I Tērbatas,
Cirrjzesvailnavas skolotāju seuinaru,

2) vidusskolas ar vācu valodu kā mā-
cību pasniegšanas valodu,

3) nolikuši vācu valodas virsskolotāja
vai mājskolotāja ek<amenuf, vai
be'gušl augsfsk^as filoloģijas fa-
kultāti,

4) sastādījuši vācu valodas mācības
grāmata?, vai citādā veidā atklāti
pierādījuši savas šīs valodas zinā-
šanas,

5) pabeiguši speciālas mācības iestā-
des vai kursu?, kas sagatavo vācu
valodas skolotāju», ar skola virs-
valdes piekrišanv,

6) pabeiguši skolu departamenta 1924.g.
vasarā sarīkoto vācu valoias kursu
vecāko grupu,

7) izturējuši attiecīgu pārbaudījumu
skolu virsvaldes pārbaudījumu ko-
misijā!.

II Angļu valodā:
1) Pabeiguši angļu valodas institūtu

vai izturējuši pie tā attiecīgu pār-
baudījumu,

2) ieguvuši agrāko laiku mājskolotāja
tiesības angļu valodā.

III. Krievu valodā:
1) Visi, kas darbojušies krievu valdī-

bas laikā par skolotājiem, resp. bei-
guši krievu laika mācības augstā-
kās, vidējās un augstāka tipa ze-
mākas, kā ari speciāli pedagoģiskās
mācības iestādes,

2) izturējuši attiecīgu pārbaudījumu
krievu valdības laikā pārbaudīšanas
komisijās vai ari skolu virsvaldes
eksaminācijas komisijā.

Piezīme. Par krievu valodas pa-
sniegšanas tiesībām īpašu apliecību
neizdod.

IV.
Latvijas skolotāju institūtu beigušiem

piešķir īpašas tiesības mācīt kādu no
minētām valodātr, ja tiem institūta ap-
liecībās par to taisīta īpaša atz'me.

1925. g. 11. no/embrī Na P4439.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu dir ktors K. Melnalknis.

Instrukcija
kurlmēmo un palīga skolu
skolotāju liecību izsniegšanai.
I. Izglītības ministriia izsniedz īpašu

apliecību tiem kurlmēmo skolotājiem,
1) kam kurlmēmo skolotāja tiesības

piešķirtas līdz š. g. 1. augustam,
2) kas izturējuši pārbaudījumu priekš

1924. g. 1. augusta pie attiecīgām
skolām vai bēguši speciālus kursus
ārzemēs un sekmīgi strādājuši vis-
maz 5 gadi kurlmēmo skolās,.

3) kas beiguši izglītības ministrijas
1923. g. vasarā sarīkotos defektivo
bērnu skolotāju sagatavošanas kur-
sus un 2 gadi praktizējušies kuri
mēmo skolā*.

II. Bez augšā minētiem uz priekšu
kurlmēmo skolotāju apliecību izsniegs
tikai tiem, kam ir pilnas pamat-
skolas skolotāja tiesības, ja viņi

1) strādājuši vismaz 2 gadi pamat-
skolās,

2) seknrgi praktizējušies 2 gadi kurl-
mēmo skolās un

3) izturējuši speciālu pārbaudījumu
pēc apstiprinātas programas izglītī-
bas ministrijas nozīmētā komisijā.

Bez tam jāzin viena Vakar-Eiro-
pas valoda tādos apmēros, lai va-
rētu saprast speciālo literatūru iz-
vēlētā valodā.

III. Palīga skolu skolotāju
liecības izsniedz pēc šo noteikumu otrās
daļas, prasot 2. p. minēto praksi attie-
cīga tipa pailga skolas.

1925. g. 11. novembrī. Ka P 4438.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors
K.Melnalksnis.

Instrukciļa
rokdarbu skolotāju liecību

izsniegšanai.
Uz «Noteikumu par obligatorisko skolu
skolotāju liecību iegūšanu" 10.—11. panta

pamata.
1. īpašu rokdarbu skolotāju apliecību

izsniedz skolotājiem, ja viņi iegu-
vuši speciālas zināšanas vismaz trijās
rokdarbu nozarēs: sieviešu rokdarbos,
mājturībā, papes darbos (gsāmatu s'e
šanā), pinumu darbos, galdniecībā, stikla
technikā, metāla apstrādāšanā un citās
rokdarbu nozarēs. No augšminētiem
darba veidiem sievietēm obligatoriski :
sieviešu rokdarbi un mājturība, bet
vīriešiem — galdniecība.

2. Personām, kam nav skolotāju
tiesību, izsniedz rokdarbu skolotāju
apliecības, ja tās uzrāda apliecības par
a> vispārējo izglītību „Noteikumu 10 — 1l.p.
paredzētos apmēros,

b) pārbaudījuma izturēšanu paidago-
gijā un psicholoģijā un

c) rokdarbu kursu beigšanu vismaz
trijās nozarēs.

3. Personām, kas agrāk nodar-
bojušās ar rokdarbu pasn i egšanu
skolās, ja tām trūkst šo noteikumu 2. p.
minētā vispārējā izglītība, līdz 1926. g.
1. augustam var izsniegt apliecības uz

2 gadiem, kurā laikā tām jāiztur at-
tiecīgs pārbaudījums. Personām, kas
neatbilst kādai no 2. p. .b" un ,c"
punktā minētām prasībām, var izsniegt

apliecības tikai uz vienu mācības gadu,
kurā laikā trūkstošos priekšmetos jāiztur
pārbaudījums,

4. Par speciāliem kursiem, kas dod
tiesības liecība' iegūšanai, skaitāmi iz-
glītības miBistrijas sarīkojamie rokdarbu
kursi dažādās nozarēs, La vijas lauk-
saimniecības centralbiedrības Kaucmindes
seminārs un mājturības kursi skolotājiem.

Piezīme: Par citām skolām ua
kursiem, kuru absolventiem ir pie-
šķiramas rokdarbu skolotāju tiesības,
shoIu virsvalde lemj liātrā atsevišķā
gadījumā.

5. Latvijas skolotSju institūtu bei-
gušiem rokdarbu skolotāju tiesības
piešķir tikai tajos gadījumos, ja institūtā
veikta šajos noteikumos uzstādītā pro-
grama un ja absolventa liecība par to
taisīta īpaša piezīme.

1925. g. 11. no'/embrī. Ms P 4440.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Instrukcija
vingrošanas skolotāju liecību

izsniegšanai.
Uz «Noteikumu par obligatorisko skolu
skolotāju liecību iegūšanu" 10.—11. panta

pamata.
1. īpašu vingrošanas skolotāja liecību

izsniedz skolotājiem, ja viņi iegu-
vusi speciālas zināšanas vismaz šādās
fiziskās audzis āšanas kura nozarēs:
vispārējā auguma vingrošana, rotaļās un
ritmo plastikā.

2. Personām, kam nav skolo-
tāju tiesības, izsniedz vingrošanas
skolotāja apliecīb-j, ja tās uzrāda aplie-
cības par

a) vispārējo izglītību «Noteikumu par
obligatoriako skolu skolotāju lie-
cību iegūšanu" 10 - 11. panta pa-
redzētos apmēros,

b) pārbaudījuma izturēšana paidngo-
ģijā un psicholoģijā un

c) vingrošanas kursa beigšanu.
3. Latvijas fiziskās audzināšanas

absolventiem izsniedz vingrošanas sko-
lotāju liecības pēc viena gada prakse?,
bet tūlīt pēc kursa beigšanas tiem p.e-
šķir praktikanti tiesības vingrošana.
Tāoas pat tiesības uz l.ecibas iegūšanu
agrāko laiku pilntiesīgiem vingrošanas
skolotājiem un bij. Leshafta kursa iib. o-
ventiem.

4. Šo noteikumu 1. punkta un II p. c
minētās prasības pilda tie, kas beiguši
izglītības ministrijas sarīkotos vingro-
šanas kursus (visus koncentrus) vai iz-
turējuši attiecīgu» pārbaudījumus fpecialā
izglītības ministrijas komisijā. Kitmo-
plastikā par pierādījumu noder apliecība
par Annas Ašmanes un Beatričes V>g-
neres estētiskās fiziskās audzināšanas
kursu beigšanu.

1925. g. 11. novembrī. Mi P 4437.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g.9. novembri.
Satiksmes ministris

J.Pauluks.

Rīkojums Nq 400
par dzelzsceļiem piederošo
brezentu lietošanas maksu.
Nosaku par dzelzsceļiem piederošo

brezentu lietošanu stacijas uzglabājamo
preču apsegšanai sekošu maušu: Par
lielā brezenta (lielāka par 3X5,8 m)
lietošanu Ls 4,—, bet par mazā brezenta
(3X5,8 m un mazāka) — Ls 2,— par
katru brezentu un 3 dienām, skaitot ne-
pilnas 3 dienas par pilnām 3 dienām.

#«ksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

(it 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesitot mājā un pa psstu:
pM 1 mēnesi .- I !ats 80 sant.
par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — , 6 ,
Pie atkalpārdevējiem — , 7 ,

Lafvlļas valdības *db* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija]
Rīgā, pili N9 3. Tel. Ks 9-89
Runas stundas no 11—12

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 ,

svētdienas un svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Nš 1. Tel. Na 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

1903. g. Sodu likumi, II izdevums,

Valsts tipogrāfijas apgādība iznākuši un dabūjami tieslietu ministrijas sevišķas
komisijas latviešu valodā sagatavotie

ar paskaidrojumiem un ļaunākiem pārgrozījumiem un papildinājumiem.

Grāmata aptver 127a loksnes, uz laba papira, un maksā:
brošēts eksemplārs Ls. 3.—, ar piesūtīšanu Ls. 3.35
iesiets „ „ 5.50, „ „ „ 5.90

Dabūjama Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā.



Reizē ar šo ncaku ari maksu par
lielā brezenta lietošanu uz platformām
pārvadājamo sūtījumu apsegšanai Ls 4,—
par katru brezentu trn sūtījumu, piemē-
rojot līdzšinējo brezentu lietošanas maksu
Ls 2, - par katru mazā brezenta leto-
šanu

Sakarā ar to uzdodu .pagaidu notei-
kumus un tarifu preča pārvadāšanai pa
dzelzsceļiem", kuri iespiesti 19£0. g.
«Valdības Vfstneša" NaHa 127, 130,
132.—134, 140, 141, 143., 145, 148.
un 150, papildināti ar vēlākiem riko-
jumiem un 1924. g. iespiesti atsevišķā
izdevumā, grozīt un papildināt sekosi:

79. §. 21. punktu izlikt sekošā jaunā
redakcijā:
„Par dzelzsceļiem piederošu bre-

zentu lietošanu pārvadājamo sūtī-
jumu apsegšanai —

a) no katra lielā brezenta
(lielāka par 3 X 5,8 . m)
un katra atsevišķa pār-
vadājuma Ls 4,—

b) no kaira mazā brezenta
(3X5,8 m un mazāka)
un katra ahedšķa pār-
vadājuma ...... „ 2,—

Punkta beigās ierakstīt sekošu jaunu
punktu:

„21-) Par dzelzsceļiem piederošu
brezentu nomu stacij* s uzglabā-
jamo preču apsegšanai —

a) par katru lielo brezentu
(lielāku par 3X5,8 m)
un katrām 3 dienām,
skaitot nepilnas 3 dienas
par pilnām. , . . . . „ 4,—

b) par katru mazo brezentu
(3 X 5,8 m un mazāku)
un katrām 3 dieuām,
skaitot nepilnas 3 dienas
par pilnām 2,—

Rīkojums spēkā ar 1925. g. 20. no-
vembri.

Dzelzsceļu galvenā direktora palīga
vietas izpildītājs K. S p r i ņ ģ i s.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1925. g. 27. septembrī.

Satiksmes ministris
J.Pauluks.

Noteikumi Nr. 280
par nepieprasīto preču un
bagāžas pārvadājumu, rokas
bagāžas, atrasto lietu un bez-
dokumentu preču likvidāciju

uz Latvijas dzelzsceļiem.
i. §.

Visas pa dzelzsceļiem pārvadājamās
preces, attiecībā uz termiņiem, pēc kuru
notecējuma tās skaitāmas par nepiepra-
sītām, iedalās 2 kategorijās.

Pie pirmās kategorijas pieder pre-
ces, sīki uzskaitītās šo noteikumu 3. §,
tās ir:

1) ātti bojājošās preces,
2) preces, kuru uzglabāšanai vajadzī-

gas speciālas telpas,
3) preces, kuru uzglabāšana nav vē-

lama ugunsgrēka vai sanitārā
ziņā un

4) preces, kuras aizņem daudz telpas
vai ir mazvertīgar.

Pie otrās kategorijas pieder visas
pārējās — 3. § neuzskaitītās preces, kū-
jas nav pieprasītas un izvestas no sta-
cijas 30 dienu laikā, skaitot no to pie-
nākšanas dienas gala stacijā.

.
Preces skaitāmas par nepieprasītām, ja

saņēmēji nav tās, pēc pienākšanas gala
stacijā, saņēmuši un izveduši no stacijas
aekošos termiņos:

I. kategorijas preces: — 48 stundu,
3, 7 un 14 dienu laikā, atkarībā no
preču īpašībām, saskaņā ar 3. § un

II. kategorijas preces — £0 dienu
laikā.

Ja saņēmēji šajos termiņos preces nav
pieprasījuši un izveduši no stacijas, tad
dzelzsceļiem ir tiesība tās pārdot ūtrupē
turpmākos paragrāfos norādītā kartibā.

Pie pirmās ka'egorijas pieder preces,
uzskaitītās šai paragrāfā, kuras pēc _ pie-
nākšanas gala stacijā, to saņēmējiem
j?pieņem un jāizved no stacijas sekošos
termiņos:

Ne vēlāk kā 48 stundās:
Aprīkosi, sva i gi.
Artišoki, svaigi.
Atkritumi, dzīvnieku (izņemot asinis da-

žādas, ragus nn zirgu nagus).
Augļi, svaigi, izņemot atsevišķi minētos.
Austeri,
Avenes, svaigas.

Baklažāni, svaigi.
Biezpiens.
Bites, dzīvas, stropo?.
Dēles (lēles), dzīvas,
Dēsti, dārzāju.
Dilles, svaigas.
Dzīslas, svaigas.
Dzīvnieki, dažādi.
Ērkšķu ogas (stiķenes), svaigas.
Gaļas preces, māju un mežu kustoņu un

putnu, svaigas un saldētas, izņemot
taukus un speķi, kā ari sālītas un žā-
vētas gaļas prtces un konzervus).

Jāņogas, svaigas.
Iekšas, dzīvnieku un putnu, svaigas.
Ikri, zivju, svagi.
Kazeins.
Kājas, sik- un liellopu.
Kefirs.
Ķiršogas, svaigas
Kliņģeri un kliņģeriši (barankas).
Krājums, salds, skābs un sterilizēts.
Kumiss.
Kuņģi, dzīvnieku, svaigi, sālīti nn kaltēti
Kvas?, Bavārijas, maizes un putojošs.
Led s
Līmāda, slapja (ādu rūpn ecības atkri-

tumi).
Lopi — sīk un māj'.
Mača, ebreju.
Maize, cepta, dažāda.
Meijas.
Mellenes, svaigas.
Melones, svaigas.
Misa (brāga, pātaka, tāpiņš).
Moderniecības ražojumi, dažādi, izņemol

.

N,gi, kustoņu un putnu, izņemot zirgu
nagus.

Ogas, svaigas, izņemot atsevišķi minētās.
Omāri.
Pisternaki, svaigi.
Persiki, svaigi.
Pētersīļi, svaigi.
Piens, skābs, svaigs un sterilizēts.
Plāceņi.
Plūmes, svaigās.
Pomidori, svaigi.
Pumpuri, koka, svaigi.
Puķes, dzīvas, grieztas.
Pupas»,- svaiga?.
Putoi, dzīvi, māju un mežu.
Fušļi, svaigi.
Puravi, svaigi.
Rīgu milti.
Ragu skaidiņas, presētas.
Raugs, sauss un šķidrs (ārietes).
Redīsi, svaigi.
Rūgušpiens.
Zarnas, dažādas, svaJgas sausas.
Zemenes, dārza un meža, svaigas.
Zīda tauriņi un viņu kāpuri.
Zieai, dažādu augu, svaigi»
Zilenes, svaigas.
Zirņi, dārza, saldie, svaigu
Zivis, dzīvas, svaigas, ' saldētas un

svaigas ledū.
Zvēri, dažādi.

Salāti, svaigi.
Sausiņi (cvibaki), izņemot kviešu un

konditorijas.
Setdeiiņi, svaigi.
Sēnes, svaigas.
Sīpoli, svaigi.
Skābenes, svaigas.
Spaģeļi, svaigi.
Spināti, svaigi.
Suliņas (piensaimniecības ražojums).
Susla, iesala un maizes.
Sviests, izņemot kausētu, govju.
Šim?iņ;oni, svaigi.
Šķirsti sr miroņiem.
Tauriņi, zīda un viņu kāpuri.
Tomāti, svaigi.

Ūdens, vienkāršs.

Ugunsnedrošas un sprāgstošas vielas un
materiāli.

Vēzi, dzīvi, svaigi, ari svaigi ledu.

Vīnogas, neiesaiņotas, mucās vai kastēs.

Ne vēlāk kā 3 dienās:
Gurķi, svaigi.
Siens (ari āboliņš, lēcāji un cita zāles

barība) un sslmi — nepresētā veidā.

Ne vēlāk kā 7 dienās:
Āboli, svaigi.
Alus, pudelēs un mucās.
Ananasi, svaigi.
Apelsīni, svaigi.
Atkritumi (atliekas) naftas, naftas eļļas

un sārņu (minerālu).
Atkritumi (atliekas) pie mineraleļļu izga-

tavošanas.
Atkritumi sāls, pie viņas izgatavošanas.
Augi, dzīvi, istabu un siltumnīcu.

Berberices, svaigas,
Bergamoti, svaigi.
Brūkle es, svaigas.
Bumbieri, svaigi.
Citroni, sva'gi.
D egi un dzijas, ieeļļoti un saslapināti.
Dzērvenes, svaigas.
Eļļas, minerālu, kā:

astrai ins ;
benzīns;
benzina destilati;
benzols, akmeņogļu;
eļļa, lignita, akmeņogļu darvas ;
fologens;
fotols (petrolejas maisījums ar sma-

giem Ugroiniem);
fotonaftils;
gazolins;
gidrokarbits (viegla akmeņogļu darvas

eļļa);
gunrons, skābju naftas;
gudrons, cietais, naftas;
gudrons, tvaiku naftas;
jēluaf'a ;
kalneļļa (melnā nafta);
ligroins (petrolejas ēteris);
mazuts :

mo'ora nafta;
naftas sveķi ;
neapstrādātas petrolejas maisījums ar

naftas atliekām ;
petroleja, tīrīta un netīrīta (destilats);
petroleja cietā veidā;
pironaita;
smēre, vagonu, mašinu un ratu ;
smēre, vazelina;
solarejļa ;
šandoins;
vazelīns;
vazelīna eļļa.

Granāti, svaigi.
Irbenes svaigas.
Kaļķi, dzēsti un nedzēsti.
Kizils, svaigs.
Mandarini, svaigi.
Med'alus.
Miestiņš (alus),
Ogles, kūdra (torfs) un kurināmie mēsli, kā:

akmeņogles, melnās, brūnās;
akmeņogļu saslaukas un smalkumi

(gruži);
antracits;
koka ogles;
koka ogles, maltas un berztas;
koka ogles, presētas, briķetu veidā;
kokss:

koksa saslaukas;
kūdra (torfs);
kūdras briķeti;
kūdras kokss;
kūdras pulveris un putekļi;
kurināmais materiāls, briķetu veidā;
ligniis;
mālu pliens, dedzināmais;
mēsli, kurināmie;
ogles, retortu (retorta grafits),

izņemot presētas akmeņogles (ak-
meņogļu brikeri), ari priekš elek-
triskās apgaismošanas un citām
techniskām vajadzībām — iesaiņo-
jumos.

Olives, svaigas
Pakulas, darvotas.
Pipari, pākstis.
Pomerances, svaigas.
Portera, pudelēs un mucās
Puķes, dzīvas, istabu un siltumnīcu.
Zemkopības mēsli, kā:

amonjaks;
atkritumi, cukurbiešu, filtrprešu;
fosforģipss;
fosforīti, gabalos;
fosforīti, malti (milti);
glaukonits;
guano;
izkārnījumi;
kālija sāļi, stasfurtas (kainits, kar-

nalits, kizirits, krugits, silvinits,
šeinits un citi), ari ar kūdras
putekļu un saslauku piemaisī-
jumiem;

kālija sāls atkritumi;
kaļķi, fosforskābie;
kaļķu sālpeklis;
kauli, baltie, dedzinātie (kaulu

pflni);
kauli sasmalcināti un malti (kaula

pulveris);
kaulu milti un putekļi;
komposti;
kūdras pakaiši;
melnzeme;
mēsli;
pudrete;
tabakas atkritumi, saslaukas, kauliņi

u. t. t ; 'V

tomasfosfati;
trūdu mēsli;
superfosfaii:

Zivi, kaltētas un žāvētas un kaltēta un
žāvēta skumbrija, pārvadājama lajkā
no 1. aprija līdz 1. oktobrim un žā-
vētas reņģes.

Sāls, galda, vāramā un akmeņu.
Sausiņi (cvibaki), kviešu.
Siens (ari āboliņš, Iēcājļ un cita zāles

barība) un salmi presētā veidā, ari iz.
gatavoti no salmiem: pārklāji, pār-
velkamie un futrāļi (makstis).

Sviests, kausēts, govju.
Tabaka un tabakas izstrādājumi , ne-

bandrolēti, kā:
bakuns, lapu tabaka, mechorka un

citi.
Ūdeņi, minerāla (dabīgi un mākslīgi,

pārvadājot sagāztā veidā).
Ūdeņi, augļuun ogu un citi atvēsinoši

dzērieni, kā:
apolinaris (minerālu ūdens);
augļu, ogu un arbūzu v^ni;
augļu un ogu ūdeņi;
augļu un ogu kvasi:
augļu un ogu sula, izņemot vīnogu;
kakao, sagatavots, sterilizēts, pu-

dēlēs;
limonāde;
minerālu ūdeņi, dabīgi, ārzemju;
minerālu ūdeņi, mākslīgi;
zel era ūdens (dabīgs un mākslīgs);
zoda ūdens;
šokolāde, sagatavota sterilizētā pienā,

kā ari sterilizēts piens ar šoko-
lādes piemaisījumu, pudelēs;

ūdeņi, gazoti;
Vīnogas, ieseiņotas mucās un kastēs.

Ne vēlāk kā 14 dienās:
Āboli, mērcēti un saldēti.
Abras koka.
Adas (bez spalvas), neģērētas, jēlas slapji

sālītas, kā ari to apgriezumi.
Ādas, ģērētas, alaunētas, neapstrādātas.
Adas (ar spalvām) jēlas un slapji sālītas.
Adu rūpniecības atkritumi, sausi.
Ādmiņu milti.
Aiva, svaiga.
Aizbāžņi, spundes, korķi —, koka,
Aizkari, priekškari, — uoka.
Aizsargi, pīti, lubu, skalu.
Akmeņi, dabīgi un mākslīgi un m'nerali,

neapstrādāti (izņemot dārgakmeņus), kā:
akmens, katlu;
akmens, lazura;
akmens, mākslīgs, floruss;
akmens, podu;
akmens, smilšu;
akmens, šlakas;
bazatts;
cementakmens ;
dolomīts, dedzināts un nededzināts;;
glimers;
gneiss ;
gramts;
ielu bruģu akmeņi, ari aptēsti;
jaspi s;
kaļķakmens (radzes), nededzināts;
keramkristals;
korķu — asbesta izolācijas masa;
krams ;
kvarcs;
labradors;
lapidits ;
lāva;
litoids;
magnezits;
malachits;
marmors;
oļi;
pliens;
porfirs;
selenits ;
stealits;
špats, kaļķu;
špats, lauku;
talks;
talkradze;
tufs, dabīgs un mākslīgs;
vizulis.

Alebastrs, neapstrādāts, dedzināts un ne-
dedzināts, gabalos, malts un. sasmal-
cināts.

Alkohols, vīna (bezūdeņa spirts).
Apgriezumi, nogriezumi un stērbeles -

papira, kartona un tūbas.
Apgriežami, nogriezumi — gumija 5'

gutaperča, kaučuka.
Apgriezumi (drumslas) nagu un ragu.
Arbūzi, svaigi, mērcēti un sālīti.
Asini?, dažādas.
Asis, koka, vienkāršai.

(Turpmāk vēl.)

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode- ļ
Eksploatacijas direktors T. Dump i 8,

Finansu direktora palīgs J. B ē r z i 9'

3. §

2. §2- §



Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Pamatojoties uz š. g. 9. novembr/

^
Valdības Vēstneša" 251. numurā publi-

cēto zemkopības ministrijas rīkojumu par
aizliegumu ievest no Lietavas Sauļu un
Kaunas apriņķiem zirgus, liellopus, aitas,
kazas un cusas, kā ari lopu barību —
sienu, āboliņu, salmus, rausts, klijas un
miltus, dzelzsceļuvirsvalde paziņo, ka
l:dz turpmākam pārtraukta minēto lopu
un tā ari lo >u barības p eņemšana pār-
vadāšanai no Šauļu un Kaunas apriņ-
ķos ietilpstošām studijām caur Eglainei;,
Meitenes

^
Reņģes, Vaiņodes un Prieku-

les sta ijām. No pārējām Lietavas dze zs-
ceļu, stacijām, kūpas neietilpst Šauļi un
Kaunas apriņķu robežās — lo us un
tāpat ari lopu banou pieņems no Lieta-
vas dzelzsceļiem tikai ar izvedvaMs
veterinārārstu attiecīgām apliecībām. Šis
sprcbežojums nezīmējas uz ievedamiem
c.iur Lietavu tranzitlopiem, par kuriem
ir apliecības, ka tie cēlušies no citām
valstīm, kuras brīvas no s rgām.

1925. g 12 novembri. Na 1614 EC.
Dzelzsceļu ekspluatācijas

direktoravietā Kļaviņš
Rīcības nodaļas vadītājs

Ed.Stankevičs

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Nr. 142

(l. turpinājums.)
5H9. Gailis, Žanno Oustavs-Kārlis

Fridricha d. — Aizputea-Kuldīgas kura
apriņķa pārvaldes 1925. g. 10. augusta
raksts Ns 10460 (15-VI-25). —
14241/25. g.

5170. Greffs, Haims Izraēla d. —
Kriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas
priekšnieka 1925. g. 2. jūlija raksts
Na 906, 1/24. (20-VI 25). — 14335/25. g.

5171. Gelbegs, Jānis, — Rīgas poī.
8 iecirkņa priekšnieka 1925. g. 8. jūlija
telefonograma Na 147 (25-VI15). —
14336/25. g,

5172. Hvolovics, Miķelis Jāņa d. —
Rīgas 4. iec. miertiesneša 1925. gada
6. jūlija raksts Na 687 (19-VI 25). —
14338/25. g.

5173. Hospovskis, Alfrēds Fridricha
dēls. — Rīgas 4. iec. miertiesneša 1925.g.
20. jūlija raksts Na 684 (19-VI-25). —
14339/25. g.

5174. Jankels, lija. — Iekšlietu mi
nistrijas pasu nodaļas 1925 g. 25. sept.
raksts Na 46488 IV (38-21-Ij. — 1379/21. g.

5175. Jansocs, Arturs Anša d. —
Rīgas pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 14. jūlija raksts Na 1351/24
(9-VI-25). — 14110/25 g.

5176. Ivanovskis, Pēteris Jāņa d. —
Daugavpils apriņķa Krāslavas iec. po'ic.
priekšnieka 1925. g 14. augusta raasts
Na 1107 (11-VI25). — 14111/25. g.

5177. Jankovski, Aleksandrs Viktora
dēls. — Rīgas policijas 7. iecirkņa
1925 g. 21. jūlija tekfouograma Na 234
(6 VI-25). — 14113/25. g.

5178. Jeimak, Anda Jāņa meita. —
Rīgas policijas 7. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 9. jūlija raksts Na 26072
(17-VI 25). — 14250/25. g.

5179. Jurovs, Peters Staņislava d. —
Krinrnalās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(25-VI-25). — 14343/25. g.

5180. Kalniņš, Augusts. — Madonas
apriņķa priekšnieka palīga I. iec 1925.g.
19. oktobra raksts Ns i08/21 (2I2-21II).
— 432/21. g

5181. Klein, Ieva Marijas m. — Aiz-
putes apriņķa priekšu. 1925 g. 19.maija
raksts Ns 248, Iii (29-V-25). — 14011/25. g.

5182. Kalac, Hermine Jāņa m. —
Risas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
18 jūlija raksts Ns 3548/25 (6-VI-25). -
14115/25. g.

5183. Karpovs, Sava Jefrima d. —
Kriminālai pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(5-VI-25). — 14120/25. g.

(Turpmāk vēl.1

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Papildinājums pie lēmuma *k V-2799.

1925. g. 30. oktobri
Papildinot š. g. 26. augusta lēmumu Ns V-2738,

atļauju Natālijai B o go j a v j en s k a j a i ar

192 ,/26. mācibas gadu atvērt Rīga ari privātu
pamatskolu skolu virsvaldes pārziņa ar nosaukumu

.N. Bogojavļenskajas pamatskola Rīga *.

Izglītības ministris Arv. Kalni ņ š.

bkolu virsvaldes direktors Reinis L i e p i g 5.

Vidusskolu direktors K. Ozoli ņS.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1925. gada 12. novembri.

1. Pieņem saiksmes ministrijas iekārtas
projektu un nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Atļauj Latvijas jaunatnes Sarkanā
krusta centralsi komitejai sarīkot mantu
loteriju par Ls 4000,-.

3. Ieceļ :
1) Pēteri Effertu par Jelgavas ap-

gabaltiesas locekli un
2) Aleksandru Cīruli rar Jaunjelgavas

iecirkņa miertiesnesi.

V&lāībm vietējo kstāžv
rīkojami.

Papildinājums
saistošos noteikumos par pasa-
žieru pārvadāšanu ar automo-
biļiem peļņas nolūkā Rīgas pil-
sētas administratīvās robežās.
Pamatojoties uz Rfgas pilsštas domes

š. g. 15. oktobra lēmumu, kas apstipri-
na s ar iekšlietu minis rijas pašvaldības
departamenta š. g. 30. oktobra rak&tu
Ns 108055, Rtges pilsētas valde ar šo
paziņo, ka augšminētos saistošos notei-
kumos 1 dzšineļās 15 § piezīmes vietā
nļk šāda satura piezīme:

§ 15. „P iezīme. Lielā tipa auto-
mobiļiem, kuriem izdota atļauja
braukšanai, pagaidām atļauts
braukt, peļņas nolūkā, bez takso
metriem vēl līdz 1926. g. 9. ok-
tobrim, pie kam šādiem auto-
mobiļiem aiļauts stāvēt tikai uz
tā laukuma, kurš šim nolūkam
ierādīts pie Nacionālās opera?.

Šis piezīmes noteikumi attie-
cas tikai i:z tiem automobiļiem,
kuriem jau izdota braukšanas
atļauja un jaunais atļaujas brauk-
šanai bez taksometriem nav vairs
izdodamas". . i

Rīgas pilsētas galva A Andersons

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis

Noteikumi
par nodokli jno izrīkojumiem un

izpriecām Daugavpili.
Pieņemti Daugavpils pilsētas domes sēdē
1925. gada 27. jūlijā un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1925. g. 17. sept. rakstu J& 1C6959.

§ 1. Visus Daugavpils pilsētā notie-
košos izrīkojumus un izprkcas, izņemot
2 § minētos, apliek ar nodokli saskaņā
ar šiem no eikumiem.

Piezīme. Par izpriecu pamatzlmi
uzsk taraa ieejas maksas ņemšana
un programas izpildīšana, kaut ari
sastāvošo no viena numura vai cē-
liena, tāpat ari tādas izpriecas, kur
apmeklētājiem par maksu dotas tie
sības lietot zināmas telpas, vietu ie-
kārta jeb ietaisi.

§ 2. Ar nodokli nav apliekami:
a) zinātniski priekšlasījumi, ja tādi nav

saistīti ar izprieci;
b) ierīkojumi, kurus sarīko pilsētā at-

rodošās vidusskolu un pamatskolu
pado&ea, tikai ar vietējo artistu
piedilī?anos un ne vairāk par
4 reizēm gadi;

c) labdarības organizācijas izrīkojumi
par labu trūcīgiem Daugavpils pil-
soņiem, ar vietējo artistu piedalī-
šanos un ne vairāk par 3 reizēm
gadā;

d) ja ieejas maksa nepārsniedz 5 san-
tīmus ;

e) karaspēka daļu izrīkojumi sarīkoti
no nodaļu komandieriem tikai kara-
vīriem un ja šāJas izpriecas netiek
apmeklētas no citām, pie armijas
sastāva nepiederošām personām;

I) politis as un reliģiskas sapulces, ja
tās nav saistītas ar izpriecu.

Piezīme. Strīdus gadījumos pilsē-
tas valde izšķir, vai nodoklis pie-
dzenams jeb izrīkojums aisvabinams
no nodokļa samaksas.

§ 3. Izpriecu nodoklis ņemams 20°/o
apmērā no tās sumas, kuru saņems rīko-
tājs par ieejas biļešu vai citu ieejas
zīmfu, kuras noder biļešu vietā, ka pro-
gramu, marku, iemaksas zīmju, ielūgumu
u. t. t. pārdošanu.

§ 4. Sabiedrisko un labdarības orga-
nizāciju, Daugavpils pilsētas skolu un
konfesiju izpriecas, kuru ienākumi iet
par labu sabiedriskām labdarības vaja-
dzībām, apliekamas ar 10°/o nodokli, pie

kam 10°/o nodokļa aplikšanu tiesības
bauda tikai šinī paragrāfā minētās iestā
des, kuras ievestas pilsētas valdes se-
višķā sarakstā.

§ 5. Kinematogrāfi apliekami ar no-
dokli no ieejas maksas līdz 40 sani —
20° c, no 41 sant līdz 63 sant. — 25° o
un vairāk par 60 sant. — 30°/°-

Piezīme. No 1. jūnija līdz 1. sep-
tembrim izpriecu nodoklis kinema-
t. gržfiem tiek pazemināts par 5%.

§ 6 Visas biļetes, zīmītes, ziedojumu
listes u, t. t., kuriem līdīga nozīme ar
ieejas biļetēm, vismaz 24 stundas iepriekš
izpriecas sākama jāuzrāda pilsētas valdes
finansu nodaļai apzīmogošanai jeb citāda
veida aplīmēšanai. Reģistrācijai jāuz-
lāda ari to izpriecu biļetes, kuras sa-
skaņā ar § 2 nodokli nemaksā. Pilsētas
valdes f nansu nodaļa var pieprasi bi-
ļešu pārdošanu pēc noteiktā parauga.

§ 7. Uz katras pārdodamās biļetes
jābūt atzīmei par izpriecas nosaukumu,
datumu, vietu un cenu. Biļetēm vajaga
būt numurētām pēc kārtas un pārdo-
damām par to cenu, kura uz viņam at-
zīmēta.

§ 8. Finansu nodaļa var ar pilsētas
valdes piekrišanu atteikties no iepriek-
šējā § minētām prasībām, ja rīkotājs
pazīsiams kā uzticama un apzinīga per-
sona.

§ 9. Pie ieejas telpās, kur notiek iz-
rīkojums, biļetes anulējamas, atraujot
kontrmarku. Anulētās biļetes apmeklē-
tājam jāglabā pa visu izrādes laiku.
Rīkotāja un telpu īpašnieka pienākums
ir stiegt visas no pilsētas valdes piepra-
sītās ziņas. Nereģistrētu biļešu glabā-
šana un pārdošana aizliegta. Finansu
nodaļss ierēdņiem jāatļauj brīva ieeja
un kontroles izvešana visās Daugavpils
pilsētā sarīkojamās izpriecās.

§ 10. Rīkotājs nodokli samaksā uz
priekšu pie biļešu reģistrācijas. Sevišķos
gadījrmos ar pilsētas valdes locekļa —
finansu nodaļas vadītāja atļauju nodokļa
samsksa atļauta ari pēc izpriecas, bet ne
vēlāk par 7 dienām pēc izpriecas nolik-
tās dienas.

§ 11. Iebildumi un sūdzības par ne-
pareizu nodokļa aplikšanu iesniedzami
tādā kārtībā, kāda paredzēta noteikumos
par pilsētas ienākumiem, izdevumiem,
budžetiem un pārskatiem.

§ '2. Neizlietotus biļetes un pasakņus
jānodod pilsētas valdes finansu nodaļā
trīs dienu laikā pēc nozīmētās izrīko-
jumam dienas, neraugoties uz to, vai
izrīkojums noticis vai nē.

§ 13. Neizlietoto biļešu nepiesūtīšanas
gadījumā § 12 uzrādītā termiņā, nodoklis
tek aprēķināts no visas reģistrēto biļešu
sumas.

§ 14. Par neizlietotām biļetēm skaitās
tā; biļetes, kurām ir klāt kontrmarkas.

§ 15. Laikā nesamaksātais nodoklis
tie* piedzīts caur policiju neapstrīdamā
kārtībā, ar piedzīšanas izdevumu pie
skaitīšanu un nodokļa sumas paaugsti-
nāšanu māksliniečukām izrādēm (teātra,
operu, drāmu u. t. t.) par 5°/o un visām
pārējām izpriecām par 30%.

§ 16 Ja notiek izīkojumr, kurš nav
pieteikts pilsētas valdes finansu nodaļai,
vai par kuru nav samaksāts nodoklis,
vai nav dota Etļ'iu;a nodokļa samaksā-
šanai pēc izpriecas, policija tādu izpriecu
aizliedz.

§ 17. Par šo noteikumu neizpildī-
šanu vainīgie tiek saukti pie likumīgas
atbildības.

§ 18 Pilsētas valde var izdot attie-
cīgu šiem nolikumiem piemērotu in-
strukciju

Šie noteikumi stājās spēkā pēc 14 dienu
notecēšanas no izsludināšanas dienas
«Valdības Vēstnesī",
i Daugavpils pilsētas valde.

Saistošie noteikumi_
par sanitāro uzraudzību Ilūkstes

apriņķa pagastos.
Šie noteikumi apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g. 1. oktobra rakstu Ns 107357.

1. Katram māju īpašniekam vai pār-
valdniekam, vai rentniekam jārūpējas par
pilnīgu kārtību un tīrību kā pašās mājās,
tā ari pagalmos.

2 Katrā mājā jābūt slēgtai atejai ar
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību
gadījumos atejas vietas dezinficējamas ar
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu
dezinfekcijas vielu.

1. piezīme. Skolu, pagastnamu un
atklātu publisku vietu atejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai citu līdzīgu
dezinfekcijas vielu

2. piezīme. Dezinfekcijas līdzekļus
iegādā : skolās, pagastnamos un citas
pagasta sabiedrības iestādēs — pa-
gasta valde; tirgos — tirgu turētājs;
lauku mājās un dzīvokļos —īpašnieki.

3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 metriem no netīruma vie-
tām: kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1.
Aku grodiem vai cementa kubliem jā-
paceļas vismaz 8

/* metra virs zemes.
Vismaz l/» m apkārt akai zeme noņe-
mama V» metru dziļumā un viņas vietā
jāliek māli, virs māliem kāds ciets ma-
teriāls (akmeņi,ķieģeļi,cements,kokss etc).
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

4. Mājas īpašniekam vai tās iedzīvo-
tājiem par katru aizdomīgu saslimšanas
gadījumu jāpaziņo policijai un vietējam
āri tam

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tifu, atgulās titu, šar-
laku, difteriju, masalām un asinssērgu —
atsevišķi stāvošās mājās, redzamā vietā
uz ceļa pie ieejas pagalmā, jābūt skai-
dram un redzamam uz ākstam „(slimības
nosaukums) ieeja aizliegta".

6. Apriņķa un pagastu valdēm, apriņķa
ārstam, vietējam sanilarārstam, kā ari
vietējiem ārstiem un janitarkomisijas lo-
cekļiem un policijai katrā laikā ir tiesī-
bas kontrolēt šo saistošo noteikumu iz-
pildīšanu.

Piezīme Vietējam ārstam ir tie-
sība izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
policiju, vai pagasta vai apriņķa
valdi.

7. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

8. Šie noteikumi nāk spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc to publicējuma «Valdības
Vēstnesī".
Ilūkstes apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs
J.Dzenis.

3 Darbvedis (paraksts),
«iiiumim mMĒimmmtmmmmm*mmmBmtf*mu:mmaMMm

I ga
Rīgas darba tirgus.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes
paziņojuma, Rīgas darba apgāde š. g.
oktobra mēnesi apmeklēta sekosi:

OD
— di ,_ >en i—->to +-. IC3 jj- ua
0> (U ©. v 4»

SI * g-'S

Darba meklētāji . 929 938 1867 1374
Brīvas vietas . . 383 418 801 867
No tām ārpilsētās. 43 127 100 220
Aizņemtas vietas . £04 359 563 643

Vīriešu nodaļā pieteicās 420 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā — 470 ne-
mācītas strādnieces. Dienas alga nemācī-
tam strādniekam iztaisa caurmērā Ls 3,42,
nemācītai strādniecei — Ls 2,31.

Māksla

Nacionālais teātris. Šekspira ami-
zanto .Maldu komēdiju" publika
pirmizrādē noskatījās ar lielu patiku.
Lugu atkārtos sestdien, 14.novembrī.
Piektdien, 13. novembrī, pulksten 7/» va-
karā grafa A. Tolstoja un Ščogoļeva po-
pulārā luga „C ārienes sazvēre-
stība".

KUR®?.
RJgM bSrži, 1935- sid 13 novembrī.

DaVIset:
1 Amerikai dolārs .... 5.175 — "2"
1 Angliju mārciņa ... 25,14 — 2576
100 Francijai franki! . , , 20,90 - 21 35
100 Bejģijsi trenks , . 23,30 — 23,75
lOOSvetcai itooke '. . 99,50 — 100,50
ItJG ftaliSfl- ifca . . 20,85 — 21,25
100 Z?!*driļaa krosu; . . 138,05 — 13940
100 Norvēģija» kion . . 103,35 — 10o 40
10(1 Dānijai krons .... 126,65 — 12920
100 Čechoslovcķic ; Ssiratm 15,20 — 15,50
100 Holandes gaidas» . 207,75 — 209,85
I0C Vlclļas ra«ik>* . . . 123,50 — 124 20
100 Socsija» marku ,...,. 13,00 — 13,23
iOu Igauniju* uaiiu . . . 1,37 — 1,40
100 Polijai slota 80,00 — 90,00
1C0 Lietavas lita 50,50 — 52 00
1 SSSR cervoņjce .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelti 1 kg ..... . 8420 — S450
Sadrabi 1 kg . . . . 108 — 116

VSrtipapiil:
S'/'n neatkarība* atajējaanu . 98 — 10('
4°/i Valate ļtrea. aita. . . 98 — JQC
*"« Zetnea baeas, ķfis slroe* 92 — 83

8*/« Hipotsfcs feaakai ķīla
limes 96 — 97

RI^M Wri!*r kotēja*- ><- sr5īSias
?-H' d'-'ii!» A. Kactra.

ZTCthtft; 5 8 )# P. Rupner*
Reaktora: JML Arons.
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[ Tiesa shsdmājtjfem
Ripu ©pfjabaltieaag 2 iflcirkņe

iissu izpildīiSis
pilno, ka 19. novembrī 1925. g.,
naikrten 12 dienā, Rigā, Vidzemes šos
J6 60, firmas J. Bērziņa lietā, pārdos
Teodo a Jūrgensona kutamo mantu,
sastāvošu no 3 zirgiem un novērtētu par
La 1200 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. novembri 1925. g.

16754 liesa izpild. K r e bs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo,ka 28. novembrī 1925. g., patiW
0 dienā, Rīga, ;Stabu ielā JVs 44 uņ

Kr. Barona ielā N° 39, 1. un II. ūtrupe
pārdos Kārļa S k r i ba knatamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, desu fabrnas
iekārtas ^ un c. un novērtētu par Ls 18440.

uainct saraksta, novērtējama, īm an
apskatīt pārdodamo manīts vate» pži-
došssas dienā nz vietas.

Rīgā, 11. novembri 1925. g.
167»9 Tiesu fsnfld G r i n f e 1 d a.

Ri^as apgabaltiesas . iecirkņa
t<eau izpildītājs

paziņo, kc30. novembrī 1925 g.. palts'.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā J6 3,
fermas ,Hoff un Co." lietā, āidoi
II. torgos Ābrama 5 e e r a kustama
sašuta, laitšvoi» *J manutakturas un
r»3vj?rt«n par La 350.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
ošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 6. novembrī 1925. g.

i6725 (iešu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Rīga» apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

««Hteo, ka 19. novembrī 1925. g., n»«Bw*.
10 dienā, Pigā. Brīvībai ielā J* ?5,
»»»d»a II. ūtrupē Zaras un Dāvida
Markuze knt*s»o mantu, sastāvošu no
odera, odekolona, pūdera un 1.1. un no-
vērtētu par Ls 2797.—

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

Rīgā, 6. novembri 1925. g.
16753 Tiesu izpild. K. K r e bs.

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 16. novembri 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, lielā Maskavas
i lā Ns 142-a veikalā, pārdos Ernesta
un Matil:ies O 2 o 1 i ņ u kustimo mantu,
sastāvošu no kolonial precēm un mē-
belēm un novērtēto par Ls 350.

.ji&Mt sarakstu, novērtējamo, ka art
««skatīt pārdodamo manta, ^ari» pār-
doSanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. novembrī 1925. g.
16718 Tiesu izpild. Grinlelds.

ligu mttatima e. ibl 111»im-et^i
f^o, ka 23. novembri 1925. g., pulkst

11 dienā. Rīgā, Stabu ielā >6 19, dz. 22,
lirmss .Viliiam Miller un Co.", pārdos
Zālamana Joiša Kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un saimniecības
piederumiem uņ uovērtētu par Ls 398.

Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta, varēt pārdo-
šanai dienā uz vietas,

"īgā, 2. novembri 1925. g.
Ih720 Tiesu izpild. J. Z1 r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītāja

paUņo, ka 24. novembrī 1925. g
putka.m 10 diena, Rīgā, Blaumaņa ielā
J& 9, dz. 40, Teveļa Javiča lietā,
p ii v dos Hi;ša Isjemina kisstaiao manta,
sastf-vošn no mēbelēm u. c. un no-
vērtētu par Ls 280

Sszināi sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo manta, varēs pār-
došanai dienā uz vietas.

Rīgā, 2. novembrī 1925. g.
16728 Tiešo tertfld i. Zirfiela.

Rij s apgabali 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 30. novembrī š.g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā H° 3,
iirmas ,Hoff un Co." lietā, pārdot
II. torgos Ābrama Še e r a kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 6. novembri 1925. g.
16723 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e I s.

Rīgas spgabaift. 8. iec ftssv
izpildītājs

r»ziņ3, ka 30. novembrī 1925. g., pulkst.
10 iiienā, Rīga, Kr. Barona ielā ** 3,
firmas ,Hoff un biedri" lietā, pārdos
II. torgos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastšvožu io manufaktūras un
n <vērti?t* par Ls 350

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

»tfgā, 6 novembri 1925. g.
16722 Tiesu izpild. J. Z i r g e 1s.

Rīgas apgabali 6. iec. tieeu
izpildītājs

pizino, ka 30. novembrī 1925. g„
pulksten 10 dienā, Rīga, Kr. Barona
iela Ns 3, firmas .Hoff un Co." lietā,
pārdos II torgos Ābrama Šeera
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
faktūras un novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 6. novembrī 1925. g.
16721 Tiesa izpild. J. Z i r ģ e 1s

Padures pag. valde, Kuldīgas apr., iz-
sludina par zudušu un nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 1921. g 6. augustā ar h* 895 uz
Andreja Indriķa d Zaņķa v. 15207

Mežotnes pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Mežotnes pag. valdes 17. janvārī
1923. g. ar Ms 1541 uz Kārļa-Herbetta
Silgaiļa vardu. 15202

Citu Iestāžu slmflnlJīgM
*- j

Rīgas polic. 3. iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka 2 t. novembrī š. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Skolas iela J* 10, dz.tl,
un pulksten 13 — Elizabetes ielā t& 55,

dz. J* 1,

pārdos liMae]
pilsonim Stolleram un Taitcam piede-
rošās mantas, sastāvošas no

dažādām mēbelēm,
traukiem un t. t„ novērtētas pai
Ls 2338-— - piedzenot šo sumu par labu
muitas valdei, kā soda daju par kontra-
bandas pārkāpumu.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pat-
došanas dienā uz vietas

Rīgā, 11. novembrī 1925. g. JMš 29238
16730 Priekšnieks F re i vaid s.

Rīgas policijas 8. iec. , priekša
dara zināmu, ka 23. novembrī 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Valmīer s ielā Ns 2,

panos vairāksolīšana
C. Volfbergam piederošas

14,000 nītu Mm pudeles,
novērt tas par Ls 1396.71, deļ slmo
kases nodokļa parāda dzēšanas, saskaņā
ar Darba insoektoa slimo kasu lietās
š. g. 18. jūnija raksta Nš 580.5

Pārdodamās mantas vsrēs apskatīt
minērā dienā no rīta norādīta vietā.
16716 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 8. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 30. novembri 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Valmieras iela Ns 2,

Pārdos voirānsollšana
C. Volfbergam piede osas

degvīna u. liķieru pudeles
un stikla ievā īiuma burk&s, novērtētas
par Ls 340.—, dēļ sl;mo_ kases nodokļa
parāda dzēšanas, saskaņā ar Darba in-
spektora slimo kasu lietās š. g. 26. okt.
raksta Hs 84066.

Pārdodamās mantfs vatēs apskatot
minētā dienā no rita, norādītā vierā.

Rīgā, 11. novembrī 1925. g.
16715 Priekšnieks (paraksts).

Bausk&s apriņķa priekšn. palīgs
1. ieefrknī

paziņo, ka 2. novembrī š g., pulksten
12 dienā, Bauskā, I. pol. iec. sētā, Fils

iela JMs 33, pārdos

iii vairāksolīšana
pret tūlītēju samaksu pilsonim Žanim
Žukovskim, aprakstīta

vienu jēru,
novērtētu psr Ls 9,65, dēļ Ls 9,65 ie-
nākuma nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 4. nov. 1925. g. Ns 6907 11
16509 Priekšn. pal. K.V i n t e r s.

4

Izsole.
(flitupes muita
izsludina, ka_ 26. novembrī 1925. g.,
Rītupes stacija, savā noliktavā, pulksten

10 no rīta,

wk atklāta īttilDi
pret tūlītēju samaksu kontrabandas lietas

aizturētās dažādas
manufaktur-, galantērijas, kolo-

nial- un cit. preces,
kopvērtībā par Ls 66.60.

Pārdodamās preces apskatāmas izsoles
dienā.

Muitas priekšnieka v. i. O. Kalniņš.
16736 Darbveža v V. Baliņš.

Bauskas a i^ķn pše n palīgs
1. iecirknī

paziņo, ka 27. novembri š. g., pulksten
12_dienā, Bauskā, I. pol. iec. sētā, Pils
ielā Ns 33, pārdos

all niknu
pret tūlītēju samaksu pils. Pēterim
Lieivārdam aprakstītu

vienu bullēnu,
novērtēta psr Ls 30 68, dēļ Ls 30.68
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 4.novembrī 1925. g. Ns6616/II.
16510 Priekšn. pal. K. V i n t e r s.

Zemkopības ministrijas meža departamenti
pārdos 30. novembrī 1925. g., pulksten 10 dienā, Sloka, Slokas kūdras purva
barakā, 3 km. no Slokas stacija*

laukftā Izsoiē toi pārsolīs
Slokas valsts autonomās kūdras fabrikas mašīnas un kustamu inventāru,

kufš sadalīts sekošās torgu vienības:

Vie- Taksētā Ienļ-
nibu Inventāra nosaukums „sr*;h« drošības
Ķ.>JŠ _

ve"'nauda
Mēbeles un dažādi priekšmeti.

1. Fabrisas kanclejas iekīrta 118.— 12.—
2. , ārstniecības piederumi 47.— 5.—
3. Skrrda trauki: 94 spaiņi etc. . ? . 140.— 14 —
4. Koka trauki ar misiņa krāniem un čuguna katli . 106.— 20.—

Darba rīki.
5. Kalēju smēdeslekirta . . ... 563. — 56.—
6. Dzetes apstrādāšanas darbnicas piederumi .... 267.,— 27.—
7. Koka . , . ... 205. — 21.—
8 155 dažādas vīles 139.— 14.—
9. 50 cirv i un 82 kapļi 80.— 8.—

10. 465 lāpstas an 44 ričas 545.— 55.—

Mašinas un mašinu piederumi.
11. ,KernerVlkomobileNš222,14 HPnom.ar siksnām 4.260.— 210 —
12. .Ernst Forster'a" lokomobile Nš 457, 8 HP nosn.

ar siksnu 2.478.— 110 —
13. .Kerner'a" kūdras prese ar elevatoru un transportieri 6.016.— 300.—
14. .MalmsteinV , . 7.072.— 350.—
15. .Svedal'a* 7053— 350.—
16. .Dolberg-Strenge" a 1 kūdras prese ar eleva oru 1.043.— 50 —
17. .Dolberg-St.enge' a It . ... 1.053.— 50.— ,
18. ,Dolberg'a° kūdras prese ar elevatou 1.(189.— 50.—
19. , 1 vezuma svari, 3 decimalsvari un 1 galda svīri 477.— 48.—
20. Svelmes cauruļu va'ces 146.— 15.—
21. Lokomobiļu un pumpju ci indru blīves .... 212.— 21.—
22. Atslēgas, vitgriezs un caurules . 287— 29.—

Transporta līdzekļi,
23. Pajūgu listas, dze'zsasu rati, droška, 1 kamanas

un ragavas ... ... ... 291.— 29.—
24. 56 dze'zs vagonetes 60T mm un 1 29 km sl'edīte»

kūdras Uvadāšanai tī kūdras daišiem . . . 6007.— 600.—
25. ļ Šaursliežu dzelzsceļa materiāli: skrūves, uzliktnes etc. 227.— 23.-
26. Kūdras nestuves un vagonu trepes 18S.— 19.—
27. Dažādas kaste; un 62 nestuves 78— 8.—

Materiāli.
28. Dzelzs materiāli: naglas, skšrds, katlu dzelzs,

profildzelzs, instrumentu tērauds . .. 499.— 50.—
29. Koka materiāli: 25 kub. asis celmu malkas, oša

un bērza lietas koki, 700 dēļu paklāji . . 1306— 131.—
30. Būvmateriāli: ķieģeļi, kārtis etc. . . ..... 284— 29.—

Pirms torgu sākuma mutiskas izsoles dalībniekiem jāiemaksā un rakstiskiem
piedāvājumiem jāpievieno drošības nauda ka minēts.
Piezīme: Ka drošbas naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņā ar Fiiansu

ministrijas paziņojumu, publicētu .Valdības Vēs^n." 1925. g. N» 42
Rakstiski piedāvājumi slēgtās ap!ok nēsar zmognodokli 40 sant un uz-

rakstu: ,Uz 30 novembfa 1925. g. Slokas kūdras fabrikas inventāra izsoli", kā
ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē ar zmognodokli 40 sant. iesniedzami
izsoles korrisijai Slokā, ne vēlāk par tiO novembri 1925. g, _ pulksten 10 dienā,
vai mežu dep.vtamentam R gā, Kalpaka bjlv. _N° 6, ne vēlāk par 28. novembri,
pulksten 13. Raksiiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski par
tām vienībām, uz kuļam viņš konkurē rakstiski. Inventira un mašinu pirkšanas
līgums jas ēdz 7 dienu laikā pēc p ziņojuma saņem'anas, ka izsole apstiprināta,
un iegūtai* inventārs un mašīnas tādā stlvokl', kādā viņas atrodas līguma slēg-
šanas dienā, pīriet pircēja īpašumā. In/entars un mašinas jāizved no purva ne
vēlāk par 1. apriti 1926 g.

Maks;šan:s noteikumi: Pie līguma slēgšanas pircējs nomaksa pilnu pirk-
šanas .'umu, izņemot lauku rūpniekus, atsevišķus lnuksaimniekus un viņu ap
vien-bas, kuriem vienības Ma>& U, 12, 13, 14,15 16, \7, 18 un 2i _ var tikt
pārdotas uz nomāku 2 gadu laikā pret 7°/o gada un parāda nodroJinājumu ar
garantijām 'ai nekustamu pšumu.

Mežu departaments patur liesibu pec sava ieskata izslsgt no torgiem at-
sevišķas torgu vienības. 3

Izso'es notdKumus izsniedz mežu departamentā Kalpaka bulv. N» 6, dz. 10,
izt. 8; mašinas un inventāru var apskatīt Slokas kūdras fabrikā, kā ari saņemt
tu āķus paskaidrojumus no fabrikas pāvaldnieka S!okā, Dzirnavu ielā J\fe 6.

16731 Mežu departaments.

Ūtrupe.
DousaupHs muita
ar šo paziņo, ka Daugavpilī, Muitas ielā
Mi 3, šīs muitas noliktavu telpās
2. decembrī 1925. g., pulksten 9 rītā!
uz muitas likumu 1156. un 1158.
pantu pamata,

laiios atlli laiiHiins
dažādas konfiscētas kontrabandas preces,

kā:
manufaktūru, galantēriju, urt

kosmētiku un 1.1
Pārdodamai preces var apskatīt

pirms ūtrupes.
Muitas priekšnieka v. Damševskis

16735 Darbvedis J. Z n o t i ņ š

"ŠftvumāuB BHrsmešiiiecī&tfi

pārdos mutiskā izsolē
15. d e c e m b r ī 19.5. g., Skr-ndas pagasta valdes telpās,

sgdsus, krītošus un apdegušus kokus
iz Grāveru iec. mežniecības Vec-Leiša i n Kup'ņa apgaitām, sadalītus 100 vienības,

vērtībā no ls 13.— līdz Ls 80.—
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
P,e moles pielaļdīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10°'o dro-

šības mudiis no novērtētas sumas, kūja pec notolīsanas jāpapildina līdz 10°/ono
pilnas nosolītās sumas.

Par pirdevmiem 1 dz Ls 20'">, rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs -isu
pirkuma sumu samaksa nekavējoties pec vienības nosolīšanas, pie kam nomaksā
ieskaitāma ari izsolē iemaksāta drošības nauda.

Cirhimu tīrīšanas un izcirtumu apmežošana i drošības naudas iemaksājamas
pie ciršanas biļetes izlemšanas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem. 16 734

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā Vēršu muižā un pie Grāveru iec.
mežziņa.

10 novembri 1925. g N° 1539 fliriindas nfesmečirieciBa.

li

Priekuļus virsmežniecība
14. decembrī 1925.g., Priekules pag. valdes telpās,

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pēc platības un celmu skaita:

VI. iee'rkņa mež-iec'bā — Ozola, Krūtes un Kalētu novados , pavisam 27
vienības, vērtībā no Ls 30.— līdz Ls 1630.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs persona-, kufas iemaksās izsoles komisijai 16°/odrošības naudas no novērtētā» sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10° ono pilnas nosolītas sumas. , '
Virsmežniecība patur sev t:esbas noņemt no izsoles izsludinātās vienībaspēc saviem ieskatiem.
Tuvškas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie VI. iecirkņa mežziņa
1M2 2 Stteftules rirv»» * i„i.^.»w.

Dzelzsceļu virsvalde pārdod š g.
16. nov^, pīkst . 10, galvenā materiālu
noliktava, Rīgā, Marijas ielā N° 2,
mutiskā atklātā ūtrupē vecus dzelzs-
ceļam nederīgus priekšmetus:
dzelzs balonus, ādas, auklas, gumiju,
lupatas, šļūtenes, tūbu, sveča galus,
gultas, abras, lūkus, kā arī izbrāķē-
tus, no firmām neizvāktus: dažādus
elektrotehniskus piederumus, bultes
dzelzs, klupes u. t. t.

Tuvākas ziņas ikdienas, izņemot svēt-
dienas un svētku dienas, no pīkst. 9
līdz 15 izsniedz galvenā materiālu nolik-
tava, Marijas ielā J* 2. 1 15964

Katriņas pagasta,
Cēsu apr, I.pakāpes pimatskolai vajadzīgs

skolotajs-skolas pārzinis.
Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties

personīgi vai rakstiski pie pagasta pa-
domes 2b. novembrī š. g, pulkst. 2 d,
Katriņas pag. namā, iesniedzot doku-
mentus p«r izglītību, ģimenes sastāvu
un veselības stāvoUi.
16740 Priekšsēd. (paraksts).

Rankas pag. valdei,
Cēsu apriņķī, caur Ranku, vajadzīgs
labi iestrādājies valdes, tiesas un dzimv

sarakstu nodaļas .

darbvedis.
Kandidātus uzaicina pieteikties rakstiski

vai ierasties personīgi uz vēlēšanām pie
pagasta padomes_ 28. novembri š g.,
p.:Usten 12 dienā, pagasta namā, ie-
sniedzot dokum-ratus.

Alga un zeme pēc valdibas noteiku-
miem ar bnvu dzīvokli, apkurināšanu un
apgaismošanu._

Priekšsēdētājs E. Leimanis.
16741 Darbv. v. i (paraksts).

I Palādi slfldiBajfiaia. ]
Vecgulbenes u.apkārtnes

kopējās slimo kases
valde izdos 28. novembrī 1925. g.,
pulksten 11 dienā, biroja 'elpās, Vec-
gulbenē, Rigas ielā Ns 49,

mutiskā un rakstiskā

socensma mtfii
slimo kases koka divstāvu

ēkas lata:
zemes racēju, mūrnieku, namdaru un
jumiķu ar uzņēmēji materiāliem.

Rakstiskus piedāvāļnmus, apmaksātus
ar zīmognodokli, iesūtīt slēgtās aploksn
ar uzrakstu: .Uz sacensību 28. novembrī
1925. g.*.

Drošības na ida Ls 500.— iemaksājama
kases _ birojā, Vecgulbenē, vai Latvijas
bankauz tekoša rēķina J* 780.

Tuvāki noteikumi un paskaidrojums
kases biroja. Vecgulben', Rīgasielā49no pulk»ten 11 līdz 17.

16738 Palde

nih tdnin .AtanttLittKilr.
valde sasauc saskaņa ar statūtu 46. p.

iiffiji pin attin saulei
uz 1925. g. 4. decembri, pulksten 5 diena,
sabiedrības valdes telpās Rīgā, Ganību
dambī J* 21-b.

Dienas kārtība:
1. Statūtu grosīšana.
2. Valdes un revīzijas komisijas lo-

cekļu vēlēšanas atteikušos vietā.
3. Dažādi jautājumi. 16749 Valde.

Otrā Hipija, mmm M\Mi
Liepāja, Liela iela Ns 20,

uzaicina biedrut uz

pilnvarnieku vēlētāju

sapulci
Liepājā, Latviešu biedrība, Ugunsdzēsēju

laukumā, 25. novembri 1925. g :
I. kūrijas vēlētājus — pulkst. 5 vskarā,
!! • . — . 6 .

III. . . - , 8V» -
Velētāju saraksti sastādīti un izlikti

kredītbiedrības telpās biedriem priekš
caurlūkošanas.
16737 Padome.
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