
Farmācijas valdes rīkojums par ziņu
iesūtīšanu.

Noteikumi par pasažieru un kravu pār-
vadāšanu pa dzelzsceļiem.

Rīkojums par pārgrozībām pagaidu no-
teikumos un tariiāpreču pārvadāšanai,

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums.

Tautas labklājības ministrijas veselības

departaments uzdod visām privātām, slimo
kasu, slimnīcu un t. t. aptiekām iesūtīt
līdz 1. martam farmācijas valdes sta-
tistiskai nodalīsi sekošas stingri pārbau-
dītas ziņas:

1) Par aptiekas apgrozījumu: jāuzrāda
recepšu (bez maksas atsevišķi) skaits un
cik ieņemts par receptēm un cik no
rokas pārdešanas. Bez tam jāuzrāda:
kam pieder aptieka, kas to pārvalda un
visa farmaceitiska personāla sastāvs, pie
kam jāuzdod katra uzvārds, vārds un
tēva vārds, aroda pakāpe un reģistrā-
cijas lapas numurs.

2) Par narkotiskām vielām, kā ari par
visām I kategorijas nāvīgām vielām.

3) Par izlietotiem ārstniecības stādiem
veselā, grieztā un pulverizēlā veidā, uz-
rādot firmas, no kurām tie iegādāti.

4) Kādi galeniski preparāti tiek iz-
gatavoti aptiekas laboratorijā un kādi
iepirkti, uzrādot firmas, no kurām
iegādāti.
I Rīgā, 1925. g. 24. novembrī.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Petersons,

Farmācijas valdes priekšnieka palīgs
J. P u n k a.

Noteikumi
par pasažieru un kravu pārvadā-

šanu pa dzelzsceļiem.
(Izdoti ar ministru kabineta piekrišanu
uz 1923. g. 24. februāra ..likuma par
satiksmes ministra tiesībām pagaidām
nosacīt pasažieru un bagāžas, kā ari
preču pārvadi š nas kārtību un tarifus"

[Lik. krājums 7.] 1. panta pamata.)
Grozot .Noteikumus par dzelzsceļu

tarifiem, par tarifu attilumu nosacīšanu
starp dzelzsceļu stacijām un par atviegli-
nājumiem braucieniem un pārvadāju-
miem pa dzelzsceļiem", kuri pievienoti
vispārējo Krievijas dzelzsceļu nolikuma
(Krievijas lik. kop. XII sēj. 1. d. 1916. g.
izd.) 18. pantam, saskaņa ar šā panta
1. piezīmi, papildinu minētos noteiku-
mus sekošā kārtā:

19. punktā, kurš grozīts p. g. 4. de-
cembrī (sk. .Valdības Vēstneša" 1924.g.
277. numuru un .Dzelzsceļu virsvaldes
iīk. kr." 1924. g. 50. numuru), a) noda-
lījumā, starp staciju nosaukumiem
«leksandra Vārtu" ua .vai Mangaļu",
ierakstīt .Sarkandaugavas" un d) un e)
nodalījumā, otrā rindiņā no augšas starp
stacijas nosaukumu .Mangaļu" un vārdu
«stacijas" ierakstīt .Sarkandaugavas".

Šie noteikumi spēkā no 1925. gada
1. decembra.

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

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g. 23 novembrī.
Satiksmes ministris

J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 421.
Par pārgrozībām pagaidu noteikumos

un tarifā preču pārvadāšanai.

Lieku priekšā .pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" 6. §_ 2. punktu
^Hkt sekošā jaunā redakcija: .Rīgas
Pasažieru, Rīgas preču, Rīgas Krasta,
Daugavpils , Liepājas, Rēzeknes I, Torņ-
«aina, Zemgales un Zilupes stacijās precu
Pieņem šana iesākas pulksten 9 un turpinās
JI<« pulksten 17, ar pārtraukumu pus-

dienas laikam no pulksten 12 līdz 13.
Parastā ātruma preču zīmju dublikātus
sīkiem (savāktiem) sūtījumiem minētās
stacijas izraksta tanī pašā dienā par tām
precēm, kuras nosvērtas līdz pulksten 15,
bet par sīksūtījumiem, kuri nosvēitl pēc
pulksten 15 līdz 17, nākošā darbdienā.

Preču zīmju dublikātus par vagonu
sūtījumiem visās stacijās izraksta tanī
pašā dienā, kad preces pieņemtas pār-
vadāt.

Preču ievešanai minētās stacijās jā-
notiek tikai līdz pulksten 16 un ievestās
preces jānosver līdz pulksten 17".

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1925. g.
1. decembri.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības Iestāžu paziņojumi

Galvenās lauku nekustamu
īpašumu nodokļa komisijas

paziņojums
pagastu nn apriņķu resp. iecirkņu
lauku nekustamu īpašumu nodokļa

komisijām.
Galvenā komisija saskaņā ar ministru

kabineta š. g. 23. oktobra lēmumu, kas
pieņemts sakarā ar jautājumu par ceļu
klaušu sadalīšanu, nolēma (64. prot.
16. p.) uzdot attiecīgām pagastu un ap-
riņķu resp. iecirkņu lauku nekustamu
īpašumu nodokļa komisijām nekavē-
joties izdarīt visu vēl nenovērtēto
valsts muižu novērtēšanu papildu kārtā
uz līdzšinējo 1923. g. 12. septembra
noteikumu par lauku nekustamu īpašumu
novērtēšanu (1923. g. .Valdības Vēst-
neša" 202. numurā) nosacījumu pamata.

Vērtēšanas rezultātu apstiprināšana, iz-
ziņošana un iesūtīšana izdarāma parastā
kārtībā, ievērojot nosacījumus par pār-
sūdzību iesniegšanu.

Galvenās lauku nekustamu īpašumu
nodokļa komisijas priekšsēdētājs

inženieris A. K u z e.

Darbvedis A. Plakans.

Tirgus saraksta pārgrozījums.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

taments paziņo, ka iekšlietu ministris ar
š. g. 20. novembra rezolūciju atļāvis
pārcelt gada tirgu Auces pilsētā no
10. augusta uz 18. aprili.

Rīgā, 1925.g. 23. novembrī. Ns 108846.
Pašvaldības departamenta

vicedirektors P. Radziņš.
Nodaļas vadītājs R. Ķelle.

Telefona ziņas.
Atklātas telefona palīga nodaļas:

1) Bukas muižā, Valmieras apriņķī,
2) Mētraines pag. Madonas apr., pie

piensaimniecības sabiedrības un
3) Nicgālē, Daugavpils apriņķī, Vārmes,

Snēpeles un Lielzalvas pasta palīga
nodaļas pārveidotas par pasta un te-
lefona palīga nodaļām.

Pasta un telegrāfa valdes
galvenais direktors A. A u z i ņ š

Ekspluatācijas direktors _
V. K r u m i ņ š.

Paziņojums
Š. g. 22. jūlija .Valdības Vēstnesi"

159. numurā izsludinātais meklējamais
man uzticētā pulka kareivis Rass^ņ š,
Jānis Pētera dēls atrasts, kamdēļ pedejā
meklēšanu atsaucu.

8. Daugavpils kājnieku pulka
komandieris, pulkvedis Vītols.

Tieslietu darbvedis, virsleitnants
(paraksts).

Paziņojums.
Atmainot š. g. 13. novembrī ,Va!dības

Vēstneša" 255. numurā iespiesto pa-
ziņojumu Ns 1614/EC, dzelzsceļu virs-
valde paziņo, ka saskaņā ar zemkopības
ministrijas rīkojumu, kas iespiests š. g.
23. novembrī .Valdības Vēstneša"
262. numurā — līdz turpmākam pār-
traukta govslopu, aitu, kazu un cūku, kā
ari siena, āboliņa, salmu, raušu, kliju
un miltu pieņemšana pārvadāšanai no
Lietavas — Šauļu, Kaunas, Taurogas un
Klaipēdas apriņķos ietilpstošām stacijām
caur visām pierobežu stacijām. No pā-
rējām Lietavas dzelzsceļu stacijām, kuras
neietilpst minēto apriņķu robežās, uz-
rādītos lopus, kā ari lopu barību pieņems
pāivadāšanai tikai ar izvedvalsts veterinār-
ārstu apliecībām, ka viņi nenāk no sērgu
piemeklētiem apriņķiem. Šis aizliegums
nezīmējas uz ievedamiem no Lietavas
zirgiem un tranzitiopiem.

1925 g. 25. novembrī. Ns 1674/EC.
Dzelzsceļu eksploatacijas

^
direktora

vietā K ļ a v i ņ š
Rīcības nodaļas vadītāja vietā

A. Šveics

Paziņojums.
Sakarā ar š. g. 28. novemtra .Valdī-

bas Vēstneša" 262. numurā publicēto
zemkopības ministrijas paziņojumu par
lopu mutes un nagu sērgas izbeigšanos
Rīgas pilsētā, dzelzsceļu virsvalde, at-
mainot š. g. .Valdības Vēstneša" 236.
un 257. numurā iespiestos rīkojumus,
paziņo, ka lopu, zirgu, jēlvielu, lopbarī-
bas uu lopu mēslu sūtījumus turpmāk
pieņems pārvadāšanai no un uz Rīgas
mezgla stacijām bez kādiem ierobežo-
jumiem pastāvošo noteikumu kārtībā.

Eksploatacijas direktora vietā
Kļa v i ņ š.

Rīcības nodaļai vadītājs
Ed. Stankevičs.

Atsaucu
sludinājumu .Valdības Vēstnesī" 289.
numurā 1923. g. (meklējamo dezertieru
saraksts), attiecībā uz kareivja-dezertiera
Jāzepa Ignata d. K r i v i ņ a meklēšanu,
jo Kriviņš atrasts un apcietināts.

12. Bauskas kājnie k u pulka
komandieris, pulkvedis (paraksts).

Tieslietu darbvedis, leitnants
Pauls.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 236.

(2. turpinājums un beigas.)

16679. Rudko, Antons Semjona d.,
dzim, 1897. g. 7. decembrī, pied. pie
Daugavpils apr. Osunas pag, — Tukuma
iec. miertiesneša 1925 g. 19. oktobra
raksts Ns 805 (29-X-25). Apvainots uz
sodu lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.

16680. Rassons, Kārlis Jāņa d., dz.
1903 g. 2. novenbrī, pied. pie Madonas
apr., Patkules pag., agrāk dzīvojis Ma-
donas miestā; 5. Cēsu kāju, pulka karei-
vis. — Madonas kara apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 13. oktobra raksts Ns 2297
(29-X-25). Dezertējis 1924. g. 17. au-
gustā, pēc ziņām dzīvo Pleskavā. —
Noskaidrot attiecības pret karaklausību,
par ko paziņot meklētāiam.

16681. Račinskis, Osips Franča d.,
dzim. 11. jun. 1897. g., pied. pie Dau-
gavpils apr. Piedrujas pag., agrāk dzlv.
turpat, kareivis. — Daugavpils kara ap-
riņķa priekšu. 1925 g. 17. okt. raksts
Ns 30405 (3 XI 25), dezertējis no 9. Rē-
zeknes kājn. pulka. — Turams zem pol.
uzraudzības un paziņot dzīves vietu
meklētājam un kādi karaklausības doku-
menti ir uz rokām.

16682. Revels, Jānis Eduarda d.,
dzim. 14. sept. 1905. g., pied. pie Nē-
ķenu pag. Cēsu apr., Latvijas pase Ns 63,

izd. 15. martā 1923. g. no Cēsu apr.
priekšu., agr. dzīv. Rīgā, Artilērijas ielā
Ns 38. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšu, no 29. okt. 1925. g.
(4Xl-25), apvainots piesavināšanā. —
Apcietināt.

16683. Rucki, Felicija Matveja meita,
dzim. 1897. g., agrāk dzīv. Rīgā, Tulas
ielā Ns 8. — Rīgas 9. iec. miertiesneša
1925. g. 19. okt. raksts Ns 977 (5-XI-25).
Apvainota uz sod. lik. 138. p. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

16684. Ratnieks, Emeljans Kārļa d.,
dzimis 1902. g., pied. pie Vecates pag.,
Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīv. Rīgā,
Pokrova ielā Ke 23, dz. 6. — Rfgas
9. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 20. okt.
raksts Ns 950 (5-XI-25). Notiesāts pēc
sod. lik. 262. p. I d. un 284. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

16685. Račeks (Racēks), Staņislavs
Jāzepa d., 54 g. vecs, pied. pie Daugav-
pils apr., Jasmuižaš pag., agrāk dzīv.
Vārkavas pag., Vārkavas muižā. — Dau-
gavpils apriņķa 4. iec. miertiesneša
1925. g. 13. okt. raksts Ne 497 (30 X-25).
Apvainots uz sod. lik. 276. p. — Ņemt
parakstu par dzīves vietas nemainīšana,
par ko paziņot meklētājam.

16686. Rodiņš, Antons Jēkaba d.,
dzim. 1896. g. 18. decembrī (v. st.),
piederīgs pie Kuldīgas pag., latvielis,
luterticīgs, agrāk dzīvojis Matkules pag.
Kārkles mu:ž*. — Jelgavas apgabal-
tiesas kriminalnodaļas 1925 gr. 14. ok-
tobra raksts Ns 36056 (30 X-25), ap-
vainots uz sod. lik. 49. p. un 435. p.—
Ziņot meklētājam.

16687. Reinvalds, Hermans-Aleksandrs
Gusta d., 58 gadus vecs, piederīgs pie
Rūjienas, agrāk dzīvojis turpat Upes
ielā Ns 12. — Valkas apriņķa 1. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1925. g 30 sep-
tembra raksts Ns 1783 (29 X-25), t,ek
meklēts kā cietušais. — Paziņot dzīves
vietu.

16688. Pechlitcki, Gothards, ?grāk
dzīvoji» Rīga, Krāsotāju ielā Ns 11,
dz. 27. — Rīgas piefekturas 3. nodaļas
1925. g. 19. oktobra, raksts Ns 8104
(3-XI25), sodīts no Rīgas 1. iecirkņa
miertiesneša uz sod. lik. 284. p. ar
1 mēnesi aresta. — Paziņot meklētājam.

16689. Silicki, Donats, 1922. g. dzī-
vojis Ludzas apr. Korsavas pag. — Lu-
dzas apriņķa 3. iec. miertiesneša 1925. g.
17. februāra raksts Ns 520 (10111-25),
apvainots uz sod. lik. 49., 591. p. l.d.—
Paziņot dzīves vietu.

16690. Spalviņš, Andrejs Jāņa dēls,
dzim. 1891. g. 29. jūnijā, pied. pie
Praulienas pag., agrāk dzīv. Madonas
apr. Lazdones pag. Zirgzdniekos, 4. Val-
mieras kājn. pulka kareivis. — Madonas
kara apriņķa priekšnieka 1925. g. 13. okt.
raksts Ns 2297 (29-X 25), bez vēsts no-
zudis 1919. g. 10. okt., pēc ziņām aiz-
gājis uz Padomju Krieviju. — Noskaidrot
attiecības pret karaklausību, par ko pazi-
ņot meklētājam.

16691. Zidens, Alfrēds Jura d, 25 g.
vecs, pied. pie Ērģemes pag. — Valkas
apriņķa priekšnieka 1925. g. 6. okt.
raksts Ns 3731/1. (20X25). Scdits ad-
ministratīvā kārtā. — Paz' ņot dzīves
vietu.

16692. Zaicev*. Markijans Ivana d.,
69 g. vecs, krievs, vecticibuieks, agrāk
dzīv. Ružinas pag. Balbišu ciemā, —
Rēzeknes apriņķa priekšnieka 1925. g.
16. janv. raksts Ns Z-1S1/ II. (30 X-25).
Apvainots par zādzību an klaidonību. —
Apcietināt, ieskaitīt Rēzeknes apriņķa
4 iec. miertiesneša rīcībā, paziņojot par
to pēdējam un meklētajam.

16693. Zvingds, Pēteris Kārļa d.,
30 g. vecs, pied. pie Ugālei pag, agrāk
diīv. Ventspilī, Paltraales un Ni'aurēs
pag. un Rīgā. — Rīgas tpriņķa ?. iec.
miertiesneša 1925. g. 13. oktobra raktts
Ns 3402 (30 X-25), Apvainots uz sodu
lik. 184. p„ — Pasiņot dzīves vietu.

Ugtoa par .Valdības Vēstnesi" fākot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

Pa, l mēnesi 1 lats 60 sant.
Piesūtot mājā un pa pasta:

par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķa numura: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 ,

Sludinājumu maksa: y
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam 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 .

Latvijas valdības s*&m oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakciju
Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svetkudienas

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



16694. Sokols, Antons Andreja d.,
dzim. 1892.g. 7. febr, pied. pie Daugav-
pils, virsleitnanta. — Daugavpils kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 17. oktobra
raksts Ns 30405 (3-XI-25). Patvarīgi at-
stājis bij. La'ga'es partizāņu pulku. —
Arestēt un nogādāt meklētāja rīcība.

16695. Skrebels, Alberts Jāņa dēls,
dzim. 1898i g., pied. pie Daugavpils apr.,
Līvānu pag., agrāk dzīvojis Livānu
miestā; kareivis. — Daugavpils kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 17. oktobra
raksts Ns 30405 (3-XI-25), dezertējis no
4. Valmieras kājn. pulka. — Turams
policijss uzraudzībā un paziņot dzīves
vietu meklētājam un kādi karaklausības
dokumenti atrodas uz rokām.

16696. Zandersons, Kārlis Kārļa d.,
dzim. 1901. g. 14. novembrī. — Tūjas
pagasta valdes (Valmieras apr.) 1925 g.
14. oktobra raksts Ns 1319,Latvijas pase
Ns 621, izdota uz nepietiekošu doku-
mentu pamata (30-X-25). — Pieprasīt
dokumentus par piederību un piesūtīt
meklētājam.

16697. Šiliņ, Elza Reiņa m., dzim.
1903. g. 15. augustā. pied. pie Stukmaņu
pag. Rīgas apr., agrāk dzīv. Rīgā, KH-
veru ielā Ns 1. — Rīgas prefektūras
sanitārā galda 1925. g. 19.oktobra raksts
Ns 1317 (2-Xl-25), izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

16698. Stubur, Milda Kārļa m,, dzim.
1902. g. 5. jauv., pied.pie Valkas apr. Gol-
govskas pag., agrāk dzīv. Rīgā, Torņa ielā
Ns 19, dz. 7. — Rīgas prefektūras sani-
tārā galda 1925. g. 23. oktobra raksts
Ns 1400 (5-XI-25), izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

16699. Sidorovs, Pēters Feodora d,
agrāk dzīv. Rīgā, Salaces ielā JNTs 1,
dz. 16, (tuvāku ziņu nav). — Rīgas
7. iec. miertiesu. 1925. g. 15 okt. raksts
Ns 1962 (30 X-25), sod. ar Ls 15, par
neierašanos tiesas sēdē. — Paziņot
dzīves vietu.

16700. Skretels, Mārtiņš Andreja d.,
44 g. vecs, pied. pie Rēzeknes, agrāk
dzīv. Lubanes pag. Brutanos. — Mado-
nas apr. 1. iec. miertiesu. 1925. g.
14. okt. raksts Ns 277 (30 X-25), apv.
uz sod. lik. 269* p. 1. d. — Ņemt pa-
rakstu par dzīves vietas nemainīšanu par
ko paziņot meklētājam.

16701. Šiliņš, Fricis Andreja d., 49 g.
vecs, pied. pie Rīgas, agrāk dzīvojis Aucē.
— Tukuma apriņķa priekšnieka 1925 g
14. oktobra raksts Ns 336729/1119-1
(29-X-25). Sodīts ar_ lēmumu .Ns 37/7291
ar Ls 25 vai 7 dienam aresta. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

16702. Samsonovs, Jove Jāņa d , 32 g.
vecs, 1925. g. jūlija mēnesī dzīvojis Jel-
gavā, Kr. Barona ielā Ns 7. — Jelgavas
pilsētas iec. miertiesneša 1925. g. 12. ok-
tobra raksts Ns 4510 (3X125). Apvai-
nots uz sodu lik. 177. p. 1. d. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

16703. Zirisko, Aleksandrs Mārtiņa d.,
agrāk dzīv. Edinburgā, Vec-Rīgas ielā
Ns 68 (tuvāku ziņu nav). — Rīgas 3. iec.
miertiesneša 1925. g. 23. oktobra raksts
Ns 1549 (3C-X-25). Apvainots uz sodu
lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

16704. Zolotarevs, Hiršs Icika dēls,
agrāk dzīv. Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 103,
dz. 2. — Rīgas 3. iec. miertiesneša 1925.g.
23. oktobra raksts Ns 1059 (30-X-25),
apv. uz sod. lik. 510. un 475. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16705. Šalimovs, Sergejs Grigorijad.,
30 g. vecs, pied. pie Maskavas gub.,
agrāk dzīv. Lubanes pag. Sipiņos. —
Madonas apr. 1. iec. miertiesneša 1925. g.
14. oktobra raksts Ns 854/24 (30 X-25),
apvainots uz sod. lik. 138. p. — Ņemt
parakstu par dzīves vietas nemainīšanu,
par ko paziņot meklētājam.

167C6. Ščemelovs, Dorofejs Filipa d.,
58 g. vecs, pied. pie Kaunas gub.,
Novo-Aleksandrovas apr. Tiltīšu pag.,
agrāk dzīv. Rīgā, Zilupes ielā Ms 3a,
dzīv. 31. — Rīgas 9. iec. miertiesneša
1925. g. 12. okt. raksts Ns 839 (29-X 25),
apvainots uz sod. lik. 284. un 475. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16707. Šišlo, Pēters Donata d., 27 g.
vecs, pied. pie Rēzeknes apr., Andru-
pines pag. — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 1. iec. miertiesu. 1925 g.
16. okt. raksts Mš 307 (3-XI-25), apv.
uz sod. lik. 181. p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu.

16708. Tomaševičs. Konstantīns Gri-

gora d., dzim. ,1900. g. (tuvāku ziņu
nav). — Ludzas pilsētas policijas priekš-
nieka 1925. g. 15. oktobra raksts Ns7325
(3X1-25), apvainots uz sod. lik. 184. p.
par neizreģistrēšanos no atvaļināto līdz

no 1925. g. 1. līdz 31. oktobrim.
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Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. Z e n t e I s.
Darbvedis V e s m a n s.

Pārskats par lipīgu slimību kustību Latvijā

turpmākam rīkojumam kara vīru sarak-
stiem. — Paziņot dzīves vietu.

16703. Trup, dzim. Gage, Franciska
Jēkaba m, 37 g. veca, pied. pie Rē-
zeknes apr.,, Galvanu pag., agrāk dzīvo-
juse Rīgā, 1. Maskavas ielā Ns 134,
dz. 4. — Rīgas prefektūras sanitārā galda
1925. g. 8. oktobra raksts Ns 1322
(3-Xl-25), izvairās no ārsta kontroles. —
Paziņot dzīves vietu.

16710. Trautman, Valija Mārtiņa m.,
27 g. veca, Latvijas pavalstniece, agrāk
dzīv. Rīgā, Rūpniecības ielā N« la, dz. 9.
— Rīgas pref. 3. nod: 1925. g. 20. okt.
raksts Ns 6992/25 (4-XI25), sod. no
Rīgas pref. ar Ls 10. — Paziņot meklē-
tājam.

16711. Trifonovs, Grigorijs Timofeja
d., dzim. 1891. g., pied. pie Maļinovas
pag, Daugavpils apr, agrāk dzīv. Rīgā,
Tvaiku ielā Ns 62-17. — Rīgas policijas
5. iec. priekšu. 1925. g. 23 okt. raksts
Ns 15771 (30-X-25), celts apvainojums
ir sekām pēc sod. lik, 184. p. 1. d. —
Pazinot dzīves vietu.

Kudenu ciemā. — Daugavpils apriņķa
9. iec. miertiesneša 1925. g. 12. oktobra
raksts Ns 615 (30-X 25), apvain. uz sod.
lik- 624. p. un 627. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16714. Ungaitis, Katrine Franča m,
dzim. 1897. g., pied. pie Rīgas pils. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
15. oktobfa raksts Ns 8027 (30-X-25),
saskaņa ar Rīgas apgabaltiesas 3. krimi-
nodaļas 1925. g 8. oktobra rakstu
Ns 710089 pieprasīt drošības naudu
Ls 20,— . — Paziņot meklētājam.

16715. Uškans, Donats Jezupa d.,
32 g. vecs, pied. pie Kaunates pag.
Rēzeknes apr., agrāk dzīv. Valmierā,
Stacijas ielā JNfe 15. — Valmieras apr.
1. iec. miertiesneša 1925. g. 14. oktobra
raksts Ns 650 (3X1 25), apvainots uz sod.
lik. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

16716. Ustbergs-Jestbergs, Kārlis Pē-
tera d., 45 g. vecs, Latvijas pav. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
20. oktobfa raksts Ns 8101/25 (3 Xl-25),
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 15,—. —
Paziņot meklētājam.

16712. Udalcevs, Matvejs Alekseja d.,
25 g. vecs, pied. pie Kaunas gub., Jaun-
aleksandrovas apr., agrāk dzīv. Daugav-
pilī, Miera ielā Ns 93, — Daugavpils
apriņķa 2. iec. miertiesu. 1925. g.
14. okt. raksts Ns 646 (30-X-25), apv.
uz sed. lik. 262. p. 1. d. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16713. Ungurs, Jānis Jezupa d., agrāk
dzīv. Daugavpils apr. Maļinovas pag.,

16717. Urbanovič, Kajetans Donata d.,
44 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.
Pridruiskas pag, agrāk dzīv. turpat. —
Tukuma apriņķa priekšnieka 1925. g.
14. oktobra raksts Ns 336/729/1119 1
(29-X25), sodīts ar lēmumu Ns 44/1119 I
ar Ls 30,— vai 3 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

16718. Vāvers, Aleksandrs Kaspara d.,
59 g. vecs, Latvijas pavalstnieks. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
15. oktobra raksts Ns 7682 (30-X-25),

sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 2,—. —
Paziņot meklētājam.

16719. Vītols, Jānis Kārļa d., dzim.
1905. g. 21. decembrī, pied. pie Valmie-

ras apr. Puiķeles pag., agrāk dzīv. Ādažu
pag. Jaunciemā Ns 61. — Rīgas apga-
baltiesas 2. krīminalnodaļas 1925. g.
15. oktobra raksts Ns 205099 (30 X-25),
uz. sod. lik. 262. p. 1. d. sodīts ar
Ls 30,— vai 8 dienām aresta. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

16720. Vetlovs, Savelijs Dmitrija d.,
dzim. 1900. g., pied. pie Daugavpils
apr. Izvoltes pag., agrāk dzīv. turpat,
Šadimatu sādžā, kareivis. — Daugavpils
kara apriņķa priekšu. 1925 g. 17. okt.
raksts Ns 30405 (3-XI 25), dezertējis no
10. Aizputes kājn. pulka. — Arestēt un
nogādāt meklētāja rīcībā.

16721. Valetna, Anufnjs Staņislava
d., dzim. 14. okt. 1897. g., pied. pie
Daugavpils apr. Kapiņu pag., agrāk dzīv.
turpat, kareivis. — Daugavpils kara ap-
riņķa priekšu. 1925. g. 17. okt raksts
Ns 30405 (3X1-25), desertējis no Lie-
pājas artilērijas noliktavas. — Turams
policijas uzraudzībā un paziņot dzīves
vietu meklētājam un kādi karaklausības
dokumenti uz rokām.

16722. Vecvagars, Eduards Pētera d ,
39 g. vecs, pied. pie Olaines pag., Rīgas
apr. — Rīgas 11. iec. miertiesu. 1925. g.
14. okt. raksts Ns 574 (30 X-25), apv.
uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16723. Vītols, Andrejs Jēkaba d.,
42 g. vecs, pied. pie Jaunpagasta pag.,
pēdējā dzīves vieta Jaunsabilē, Mat-
kules pag. — Kandavas iec. miertiesneša
1925, g. 16 okt. raksts Nu 278 (3-XI-25).
Apvainots uz sod. lik. 139. p. un 633. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16724. Viba, Dāvis Jēkaba d., dzim.
1867. g. 17. maija, pied. pie Varaunas
pagasta, pase izdota no Cēsu apr,
priekšnieka palīga 1. iecirknī 1921. g.
21. sept. Ns 6818, pēdējā laikā dzīv.
Cēsīs, Priekuļu ielā Ns 9. — Dzelzsceļu
policijas Valmieras nodaļas priekšnieka
1925. g. 25. sept. raksts Ns 2083 (7 X-25),
apv. par parādīšanos publiskā vietā pie-
dzērušā stāvoklī. — Paziņot dzīves vietu,

16725. Vavilovs, Pēteris Jāņa d.,
dzim 1891. g., pied. pie Borkovas pag,
Rēzeknes apr., agrāk dzīv. Vecmllgrāvl,
Reimera ielā Ko 2. — Rīgas policijas
5. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 23. okt,
raksts Ns 14947 (30-X-25), celts apvai-
nojums sr sekām pec sod. lik. 184. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

Papildinājums:
.Vaid. Vēstn." Ns 197/25. g. mekl.

pērs. sar. Ns 225, kārtas Ns 15206,meklē-
jamais Pridans ir piederīgs pie Kaunatu
pag., Rēzeknes apr. un dzimis 1902.-g.
5. novembrī.

Pamats: Rēzeknes apr. 2. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 23. oktobra
raksts Ms 1693.

Izlabojumi:
.Vaid. Vēstn. Ns 221/21. g. mekl pērs.

sar. Ns 3, kārtas Ns 832, tiek meklēts
Srage, EliassSlmaņa d. un ne Šarge.

Pamats: Jelgavas pils. iecirk ņamiertiesneša 1925. g. 22. oktobraraksts zem .Ne 4649.
„Vald. Vēstp." Ns 244/21. g. meid

sar Ns 14, kārtas Ns 1820, tiek meklēts
Jānis Bernata d Putrals, un ne Bgr-
tuļa dēls.

Pamats: Rīgas apgabaltiesas pro-
kurora 1925. g. 24. oktobra raksts
zem Ns 24636.

nValdības Vēstneša" Ns 234/21..
mekl. pērs. sar Ns 9 kārtas Ns 1448,
tiek meklēts Andrejs Klein'ergs un ne
Kronbergsi

Pamats: Rīgas prefektūras raksts no
29. oktobra Ns 7187 1925. g.

«Valdības Vēstneša" Ns 207/25 g
mekl. pērs. sar. Ns 227 kārtas Ns 15437
Gulans, Aleksandrs Jāņa d ir apmēram
49 gadus vecs. bet ne 29 gadus vecs. 4

„ Valdības Vēstneša" Ns 29 721. g.
mekl. pērs. sar. Ns 25 kāras Ns 2746
tiek meklēta Pauliue Kazimira _. Lud-
kovskij un ne Pauline Pētera m. Lud-
kovskij.

Pamats: Latgalesapgabaltiesas 1. kri-
minalnodaļas 1925. g. 28. oktobra
raksts Ns 21599.

.Valdības Vēitneša" Ns 230/21. g.
mekl. per?, sar Ns 6 kārtas .Nš 1218
tiek meklēts Skudra-Lejiņš un neSkudra-
Veiniņš.

Pamats: Rīgas policijas 8. iecirkņa
priekšnieka 1921. g. 1. teptembr»
raksts.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tilentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
(1. turpinājums). .

Rīkojums Ns 75.
Rīgā, 1925. g. 6. novembrī.

Apakšā minēto virsmežniecību darbiniekus, ka
izdienējušus noteikumos par valsts darbinieku at-
algojumu („Vald. Vēstn.* Ns 154) paredzēto laiku,
pārskaitīt zemāk minētās algas izdienas pakāpēs.

Algas izmaksu pēc izdienētām pakāpēm izdarīt:
1) tiem darbiniekiem, kuri izdienējuši otro vai

augstāku pakāpi līdz š. g. 1. aprīlim, kā ari
kuriem pieskaitītas divas pakāpes par pabeigtas
augstskolas izglītību, sākot no 1925. g. 1. aprija;

2) tiem _darbiniekiemkuri izdienējuši otro vai
augstāku pakāpi pēc š. g. 1. aprija, sākot ar
izdiena noteikto laiku, ja šī izdiena sākas at
mēneša pirmo datumu; pretējā gadījumā ar
nākoša mēneša pirmo.datumu:

33) Bolvuv-bas darbv-grām. Jāni Peizeriku
XII kat.v2 pak. ar izdienu no 1924. g. 1. oktobra;

34) Bolvu v-bas rakstvedi Hertu D a 1 g a i s
XVII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g. 15. marta;

35) Bruņniecības v bas I šķiras virsmežzini Indriķi
Mauriņu VIII kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g.
1. novembra;

36) Bruņniecības v-bas 'darbv.-grāmatv. Alfrēdu
M e 1 k e r t u XII kat. 2. pak. ar izd. no 19^4. g.
12. septembra;

37) Bruņniecības v-bas rakstvedi Alisi Ķ i m s i s
XVII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g. 14. novembfa;

38) Burtnieku v-bas darbv.-grāmatv. Pauli
Eglīti XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
1. oktobfa;

39) XI rajona mežu revid. Kārli Auškapn
VII kat. 3. pak. ar izd. no 19*23. g. 1. aprija;

40) Cēsu v-bas I šķiras iec. mežzini Augustu
K ļ a v fņ u XI kat. 2 pak. ar izdienu no 1925. g-
1. aprija;

41) Cēsu v-bas I šķiras iecirkņa mežzini Leo
Kalniņu XI kat. 3. pak. ar izdienu no 1925. g.
19. augusta;
_ 42) Cēsu v-bas I šķiras iecirkņa mežzini Augustu
Āboliņu XI kat. 2. pak. ar izdienu no 1925. g.
1. marta;

48) Cēsu v-bas II šķiras iecirkņa mežzini Pēteri
V o i t u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
15. septembra;

44) Cēsu v-bas darbv.-grāmatv. Mildu Strazdiņ
XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g. 1. oktobfa;

45) Cesvaines v-bas darbv.-grāmatv. Jāni Stūr-
stepu XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g.
1. oktobfa;

4) Cīravas v-bas Cīravas meža skolas pārz.
Kārli K i r s t e i n u VII kat. 4. pak. ar izdienu
no 1925. g. 1. oktobfa;

47) Cīravas v-bas I šķiras iec. mežzini Otto
V a 1 d m a n i XI kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
19. novembfa;

48) Cīravas v-bas dirbv.-grām Aleksandru Līci
XII kat. 2. pak ar izdienu no 1924. g. 1. oktobfa ;

49) Daudzevas v-bas I šķiras iecirkņa mežzini
Pēteri Vītolu XI kat. 2. pak. ar izdienu no
1925. g. 1. apriļa;

50) Daudzevas v-bas II šķiras iecirkņa' mežzini
Jēkabu K r a s t i ņ u XII kat. 2. pak. ar izdienu
no 1925 g 1. maija;

50 Daudzevas v-bas rakstvedi Jāni S auliti
XVII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g. 17. oktobfa ;

52) Daugavpils v-bas darbv.-grām. Viktoru
B e r g m a n i XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924 g.
1. oktobfa;

53) Dundagas v-bas II šķiras virsmežz. Hermani

Katterfeldu IX kat. 2. pak. ar izdienu no
1924. g. 15. septembfa; j

54) Dundagas v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Eduardu Heincbergu XII kat; 2. pak. ar iz*-
no 1924 g. 15 septembfa;

55) Dundagas v-bas II šķirasmežziniKar'Z ē m a n i XIlkat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g.
15. septembfa;

56) Dundagas v-bas darbv.-grām. Aleksandru
Šu 1 c u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g-
1. oktobfa;

57) Engures v-bas I šķiras iecirkņa mežzini Eriko
P r 0 k t o r u XI kat. 2. pak. ar izdienu no

1923. g. 15. jūnija;



58) Gaujenes v bas II šķiras virsmežzini Vol-
demāru K r ū rh i ņ u IX kat. 2. pak. ar izdienu
no 1924. g. 15. septembfa;

59) Gaujenes v-bas darbv.-grām. Staņislavu
J e r m a k u XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
15 oktobfa;

60) Golaņu v-bas II šķiras virsmežzini Georgu
Krūmiņu XII kat. 2. pak ar izdienu no 1925. g
19. marta;

61) Golaņu v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Pauli Z ā m u XII kat. 2. pak. ar izdienu no
1&23. g. 26. marta;

62) Golaņu v-bas kandidātu Aleksandru Lusti
XV kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g. 1. apriļa;

63) Grīvas v-bas darbv.-gram. Jāni V a g u 1ā n u
XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924, g. 1. oktobfa;

64) Gulbenes v-bas I šķiras iec. mežzini Gustavu
Z o m m e r u XI kat. 2. pak. ar izd. no 1923. g.
8. marta;

65) Gulbenes v-bas darbv -gtām. Annu Sta-
bulnieku XII kat. 2. pak. ar izdienu no

925 g. 1. maija;
66) Iecavas v-bas II šķiras virsmežzini Jāzepu

M e k š e IX kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
15. septembfa;

67) Jēkabpils v-bas I šķiras iecirkņa mežzini
Jāni U 1 a s u XI kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g.
1. apriļaj

68) Jēkabpils v-bas I šķiras iecirkņa mežzini
Jūliju Lasi XI kat. 3. pak. ar izdienu no
1-25. g._6 septembra;

69) Jēkabpils v-bas rakstvedi Olgu K r ū m i ņ
XVII kat. 3. pak. ar izd. no 1925. g. 1. oktobfa;

70) Jelgavas v-bas I šķiras iec. mežzini Oskaru
E i c h e XI kat. 2. pak, ar izdienu no 1924. g.
15. septembfa;

71) Juglas v-bas I šķiras iec. mežzini Ādamu
P a i Č u XI kat. 2. pak. ar izd. no 1925. g.
29 apriļa;

72) Kalsnavas v-bas II šķiras iecirkņa mežzini
Konrādu M u 1 d i ņ u XII kat. 2. pak. ar izdienu
no 1924. g. 1. maita ;

7j) Kalsnavas v-bas II šķiras iec. mežzinī Jāni
Staak.ņ XII kat. 2. pak. ar izd. no 1924. g.
15 septembfa;

74) Kandavas v-bas I šķiras iec. mežzini Minnu
Bogdanovu XI kat. 2. pak. ar izdienu no
1924. g. 26; novembfa;

75) Kārķu v-bas II šķiras iec. mežzini Kārli
S t e n d e r u XII kat. 3. pak. ar izd. no 1925. g.
1. augusta;

76) Kārķu v-bas darbv.-grām. Annu Štern-
man XII kat. 2. pak. ar izdienu no 1924. g
1. novembfa;

77) Kārķu v-bas II šķiras iec. mežzini Augustu
Didrichsonu XII kat. 2. pak. ar izd. no
1924. g. 15. septembfa;

78) Kārsavas v-bas darbv.-grām. Kārli Jauno
XII kat. 2. pak. ar izd. no i 925. g. 1. janvafa;

(Turpmāk vēl).
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Valdības vietējo iestāžu
nli^jamL

Saistošie noteikumi
par ugunsdzēsību Aizputes

pilsēta.
Pieņemti _ 1925. g. 25. septembfa do-
mes sēde un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
š. g. 23. oktobfa rakstu Ns 1079S6.

Ugunsnelaimes gadījumos ugunsdzē-
šana un palīdzības sniegšana Aizputes
pilsētā ir ugunsdzēsēju organizāciju uz-
devums ; bez tam katra Aizputes pilsētas
diarba spējīga iedzīvotāja pienākums ir
sniegt savu palīdzību pie ugunsdzēšanas,
cilvēku un mantu glābšanas, kādēļ tiek
nosacīts sekošais:

1. Katra iedzīvotāja pienākums ir,
tiklīdz tas ierauga ugunsnelaimes izcel-
šanos, vai ari novēro tādu, bez uzrau-
dzības atstātu uguni, kurai ir iespēja
izplatīties un pār et uz klātesošām būvēm
vai mantu, nekavējoties pieteikt tuvākā
ugunsnelaimes pieteikšanas vietā, vai ari
par to telefoniski ziņot vietējai policijai.

2 Katra darba spējīga iedzīvotāja
pienākums ir, tūliņ pēc zignala došanas
steigties uz Ugunsnelaimes vietu un
.stāties zem ugunsdzēsēju vadības pie
dzēšanas un _ mantu glābšanas darba.
Līdz ugunsdzēsēju ierašanās ir jācenšas
uguns izplatīšanos pēc iespējas ierobežot.

3. Tiklīdz ir sadzirdēts ugunsnelaimes
zignals, katram zirga īpašniekam nekavē-
joties vai nn jāierodas pašam vai jātūta
kāda cita persona arsaviem zirgiem un
pajūgiem ugunsdzēsēju depo dzēšamo
Tīku un ūdensmucu nogādāšanai uz
ugunsnelaimes vietu, kā ari ūdens pie-
vesanai.

Vajadzības gadījumos pie uguns-
dzēšanas var tikt pievilkti ari Aizpute
no citurienes iebraukušie zirgu īpašnieki
ar to zirgiem un pajūgiem, pie kam tiem
uz kāda ugunsdzēsēja vai policijas
ierēdņa uzaicinājuma nekavējoties jāie-
rodas norādītā vietā. Kā zirgi, tā ari
pajūgi par visu ugunsdzēšanas laiku ir
padoti ugunsdzēsēju komandējošo per-
sonu rīkojumiem un tie var atstāt uguns-
dzēšanas vietu tikai ar to atļauju.

4. Ugunsdzēšamo rīku pārvešanai n©
ugunsnelaimea vietas uz depo, zirgi un
Pajūgi ir jādod par brīvu katram zirgu
īpašniekam, ja viņa zirgi ir mājās, uz
Pirmo pieprasījumu.

5. Par piedalīšanos pie ugunsdzēša-
nas darbiem, ugunsdzēšamo rīku nove-

šanas un pārvešanas nekāda atlīdzība
netiek maksāta, tikai tie trīs zirgu
īpašnieki, kup pie ugunsdzēsēju depo,
pec_ ugunsnelaimes zignala, ar saviem
pajūgiem ierodas pirmie, saņem prē-
miju — pirmais Ls 4,—, otrais Ls 3,—,
un trešais Ls 2,—.

Tāda pat atlīdzība tiek izmaksāta ari
ugunsdzēsēju pārbaudījumu gadījumos.

Pirmā gadījumā šo izmaksu izdara
pilsētas valde, bet pārbaudes gadījumos
ugunsdzēsēju organizācija.

6. Ugunsdzēšanas vajadzībām ūdens
ir ņemams bez atlīdzības no visiem, kā
dabīgiem, tā ari mākslīgiem ūdens rezer-
vuāriem vai ierīcēm, pie kam īpašniekam,
uz kura gruntsgabala atrodas ūdens krā-
tuve,_ no kura tiek ņemts, ir jārūpējas
par ērtu pietikšanu pie tās.

7. Aizputes pilsētas namsaimniekiem
tiek uzlikts j>ar pienākumu iegādāties un
turēt kārtībā vienu trepi-redeli, kurai
jāsniedzas vismaz līdz augstākās ēkas
jumtam, vienu dzelzs ķeksi ar koka, ap-
mēram 15pēdas garu, kātu, vienu ūdens-
mucu apmēram 10 spaiņu tilpumā, kurā
pastāvīgi jābūt ūdenim un vismaz
2 ūdensspaiņi.

īrniekam nav brīv liegties dot savus
spaiņus ugunsdzēšanas vajadzībām.

Šie priekšmeti iedzīvotājiem jādod ari
tādai ugunsdzēšanai, kura izcēlusies uz
cita gruntsgabala.

8. Stingri aizliegts dzīvojamo ēku
bēniņos turēt sienu, salmus, linus u. 1.1.
viegli aizdegošus materiālus. Dzīvo-
šanai nelietojamo ēku bēniņos, kuros
tomēr ir ugunskuri, augšminēto vielu
novietošana ir atļauta vismaz 3 metri
atstati no skursteņa.

9. Varbūtēju ugunsnelaimes gadījumu
novēršanai ugunsdzēsēju organizācijai ir
jānorīko katrā telpā sarīkojamā publiskā
izrīkojumā ugunsdzēsēju dežūras pa iz-
rīkojuma laiku, pie kam sarīkotājam ir
jāmaksā par labu ugunsdzēsēju organi-
zācijai zināma maksa, kuras apmēru
noteic ugunsdzēsēju organizācijas valde
ar pilsētas pašvaldības piekrišanu.

10. Namsaimniekiem un cita īpašuma
īpašniekiem, izņemot.dzīvokļa ikārtas īpaš-
niekus, pie kufu īpašumu glābšanas pie-
dalījās ugunsdzēsēji ar saviem dzēšanas
rīkiem, ir jāmaksl par labu uguns-
dzēsēju organizācijai Ls 10,—.

11. Šo noteikumu neievērošana vai

pārkāpšana tiek sodīta ar soda likumos
paredzētiem sodiem.

12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc 2
nedēļām no to publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Aizputē, 1925. g. 29. oktobrī.
Pilsētas galva J. Vanags.

2 Sekretārs P. Šķiliņš.

Saistošie noteikumi
par reklāmu, sludinājumu _ un
afišu izlikšanu Aizputes pilsētā.

Pieņemti Aizputes pilsētas domes 1925. gada
25. septembfa sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g.

23. oktobfa rakstu K° 107937.
1. Veikalnieciska rakstura reklāmas

sadalās pastāvīgās un īsa laika reklāmās.
Par pastāvīgām ir uzskatamas veikalu

izkārtnes, plakāti, uzraksti un uzbildē-
jumi uz logu stikliem, ēku sienām,
žogiem vai citiem priekšmetiem.

Par īsa laika — sludinājumi un afišas.
Skatu logi, ja tajos ir vienīgi preču

paraugi, par reklāmām netiek uzskatīti
2. Visiem reklāmu nolūkā izliktiem

izkārtņu, plakātu un sludinājumu uz-
rakstiem jābūt pareizā latvju valodā un
ortogrāfijā. Zem latvju valodas teksta
var rakstīt ari citās valodās, bet ne lie-
lākiem burtiem kā latvju teksts. Valodas
un ortogrāfijas kļūdas uz pirmo norādī-
jumu ir jāizlabo.

3. Pastāvīga rakstura reklāmas var
izlikt, iepriekš par to rakstiski paziņojot
pilsē'as valdei. Paziņojumā jānorada,
kur reklāma tiks izlikta, kāda pasākuma
reklamēšanai un kāds reklāmai apmērs.

īsa laika reklāmas var izlikt tikai tad,
ja par to ir samaksāts pilsētas nodoklis.

4. Visas uz īsu laiku izliekamās re-
klāmas, sludinājumus un t. t. ir atļauts
izlikt vienīgi skatu logos, uz pilsētas
reklāmu stabiem un pilsētas valdes vai
privātpersonu ierīkotām sevišķām tāfelēm,
pie kam no pēdējiem ir jāizprasa atļauja.

5. Būvju sienu, žogu, stabu un citu
priekšmetu aplipināšana vai aplikšana ar
reklāmām, afišām vai sludinājumiem ir
stingri aizliegta.

6. Par īsa laika reklāmu izlikšanu
jāsamaksā pilsētas valdei par katru kvadrāt-
metru platības 2 lati un par nepilniem
kvadrātmetriem attiecīga daļa, pie kam

nodokli aprēķina tikai no vienā izliekamā
vietā aizņemtās platības. Par bez
iepriekšējas samaksas izliktiem reklamē-
jumiem piedzenams nodoklis divkārtējā
apmērā.

Par pastāvīga rakstura reklāmām, iz-
ņemot katra veikala galveno izkārtni,
par kūru nodoklis nav ņemams, jāmaksā
nodoklis reizā ar citiem nodokļiem sekošā
apmērā:

Par viena pasākuma reklamēšanai
domātām reklāmām, kuru kopplatība ir
ne lielāka par 1 kvadrātmetri, 50 santimi
mēnesī, par katru turpmāko kvadrātmetru
līdz 5 metriem 25 santimi mēnesī, un par
katru turpmāko kvadrātmetru pāri par
5 metriem 10 santimi mēnesi.

7. Valsts, pašvaldību un sabiedrisku
iestāžu sludinājumi, ciktāl tiem nav
veikalniecisks raksturs, ir no nodokļu
maksas atsvabināti. Tāpat no nodokļa
atsvabinātas personas, kup izliekamo
vai izlikto reklāmu un sludinājumu kop-
platība ir mazāka par 1jw kv. metra.

8. Nav atļauts aplipināt un apsegt
citus uz tāfelēm iepriekš izliktos sludi-
nājumus un reklāmas, ' kurām nav note-
cējis izlikšanas termiņš.

9. Izkarot veikala izkārtnes perpen-
dikulāri sienai vai atstati no tās, tam
jābūt ne zemāki par 2 metriem no
trotuāra.

Pieliekot pie būvēm vai žogiem pa-
stāvīga rakstura reklāmas, iepriekš ir
jāizprasa no īpašnieka atļauja.

10. Viena mēneša laikā pēc šo no-
teikumu spēkā stāšanās visiem pasākumu
īpašniekiem, kuri izlikuši reklamējumus,
ir rakstiski jāpaziņo pilsēta valdei, kāda
uzņēmuma reklamēšanai reklāmas izliktas,
reklāmu skaits, kur izliktas un katras
reklāmas platība.

11. Šo noteikumu neievērotājus un
pārkāpējus sauks pie atbildības saskaņā
ar soda likumiem.

12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no viņu izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

13. Reizā ar šo noteikumu spēkā stā-
šanos atcelti 1923. g. «Valdības Vēst-
neša" 75. numurā publicētie .Obligato-
riskie noteikumi par afišu, reklāmu un
sludinājumu izlikšanu Aizputes pilsētā".

Aizputē, 1925. g. 2,9. oktobri.
Pilsētas galva J. Vanags.

2 Sekretārs P. Šķiliņš.

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību Jēkabpils

apriņķa pagastos.
Pieņemti Jēkabpils apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdes 1925. g. 9. septembfa sēde un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 16. oktobra rakstu

}& 107743.
1. Katram māju īpašniekam, pār-

valdniekam vai rentniekam jārūpējas pai
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, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietuatejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai ar citu lī-
dzīgu dezinfekcijas vielu.

2. piezīme. Dezinfekcijas līdzekļus
iegādā: skolās, pagasta namos un
citās pagasta sabiedrības iestādēs
— pagasta valde; tirgos — tirgu
turētājs; lauku mājās un dzīvokļos
— īpašnieki

3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
grodiem vai cementa kubliem jāpaceļas
vismaz s/4 metra virs zemes. Vismaz
l/» mtr. apkārt akai zeme noņemama
V» metra dziļumā un viņas vietā jāliek
māli, virs māliem kāds ciets materiāls,
kā: akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u. 1.1.
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

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

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, vēdera tifu, izsitumu tiiu,
atgulās tifu, šarlaku, difteritu, masalām
un asinssērgu — atsevišķi stāvošās
mājās, redzamā vietā uz ceļa pie ieejas
pagalma, jābūt skaidram un redzamam
uzrakstam ,(slimības nosaukums) ieeja
aizliegta".

6. Apriņķa un pagastu valdēm, ap-
riņķa ārstam, vietējam sanitarārstam, kā

ari vietējiem ārstiem un sanitarkomisijas
locekļiem un policijai katrā laikā ir
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu
izpildīšanu.

Piezīme: Vietējiem ārstiem ir tie-
sības izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
policiju vai pagasta vai apriņķa valdi.

7. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

8. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļu
laikā pēc to publicēšanas .Vaid. Vēstnesi".
Jēkabpils apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs
G.Ziemelis.

3 Darbvede L u g i n.

Latvija un citas valstis.

Latvija un Somija.
Latvijas valsts _ neatkarības svētkos,

18. novembrī, mūsu sūtnis Somijā sa-
ņēma apsveikumus no Somijas re-
publikas prezidenta, ministfu
prezidenta uņ ārlietu ministra.
Personīgi pie viņa ar apsveikumiem
ieradās diplomātiskā korpusa vecākais,
Spānijas sūtnis de Espeletta, Francijas,
Dānijas, Igaunijas sūtnis un Lietavas
chargē daffaires, daži citi diplomātiskā
korpusa locekļi un somu sabiedriski
darbinieki. No pulksten 3 līdz 6 sūt-
niecībā sapulcējās vietējās latviešu kolo-
nijas locekļi pie tases kafejas un vakarā
sūtniecībā bij sarīkotas vakariņas, kuras
ņēma dalību sūtniecības personāls un
somu sabiedriski darbinieki ar kundzēm.

Rīga.
Itālijas sūtniecība

Rīgā ar 1. decembri pāriet uz jaunām
telpām — Skolas ielā Ns 17.

Māksla»
Nacionālais t©atis._Ceturtdien, 26. no-

vembrī, pulksten 4 pēc pusdienas, kara
vīru izrādē Šekspīra .Maldu komē-
dija". Pulksten 7/a, R. Blaumaņa ko-
mēdija „Skroderdienas Silma-
čos". Piektdien, 27. novembrī, pulksten
77a vakarā, grafa Tolstoja un Ščogoļeva
.Carienes sazvērestība", Sest-
dien, 28. nov., pulksten Pļt vakarā,
,B o a s s un R u t e". Pirmdien, 30. no-
vembrī, nacionālā teātri viesosies Var-
šavaspoļu .Redutas" teātris ar Vispjanska
drāmu .Kāzas". Biļetes jau dabūjamas.

Literatūra
Par Krišjāni Valdemāru beidzamās dienās iz-

nākuši sekosi jauni izdevumi:
Jānis Kreicbergs - Krišjānis Val-

demārs. Ko devis Latvju tautai Valdemārs?
1925. Krišjaņa Valdemāra biedrība.

Jāņa Kreicberga Atmiņas par
Krišjāni Valdemāru. 1925. g. Krišjaņa
Valdemāra biedrība.

Dr. A. Zandbergs Atmiņas par Kriš-
j a n i, V a 1d e m a r u. Viņa īsa biogrāfija, idejas
un cīņas pret Baltijas muižniekiem Rīgā, 1925.
Krišjaņa Valdemāra biedrība

A. Birkerts Krišjānis Valdemārs
un viņa centieni. Piografiski-kritiska stu-
dija

^
1925 A. Raņķa grām tu tirgotavas apgā-

dība Rīga, Kr. Bžrona ielā 27.
?̂? ?? mi—w î ii i i

tedaktcrs: M. Xro«s.

KURSI

, Rīgas biržā, 1925. gada 26. novembri.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,12 — 25,24
100 Francijas franku . . . 19,35 —19,75
100 Beļģijas franku.... 23,25 - 23,75
100 Šveices franku .... 99,50 — 100,50
100 Itālijas liru 20,80 — 21,20
100 Zviedrijas kronu . . . 138,20 139,55
100 Norvēģijas kronu . . . 104,65 — 106,75
100 Dānijas kronu 128,10—130,70
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu . . . 207,60 — 209,55
100 Vācijas marku .... 122,50 — 124,20
100 Somijas marku. . . . 13,00 — 13,23
100 Igaunijas marku . . . 1,37 — 1,40
100 Polijas zlotu 72,00 — 82,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 108—116

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

zīmes gg _ 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. S k u j e v i c ».
Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.
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Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

piziao, ka 2. decembrī1925.gpulksten 9 dienā, Rīgā, Brīvības ielā
Nš 50, pārdos Benciona Slobodklna
kustamo mantu, sastāvošu no vienas
trauku bufetes un novērtētu par Ls 400.

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

Rigā, 9. novembrī 1925. g.
17626 Tiesu izpildītājs E. Smeils.

Rīgas apgabali 6. ieo. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. decembrī 1925. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā Nš 41/43,
Latv. gumijas fabrikas .Varonis* lietā,
pārdos Latviešu mazsaimn. ekonom.
sabiedr. kustamo mantu, sastāvošu no
labības dzirnavām un žāvētavas un
un novērtētu par Ls 1400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
šananas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. novembrī 1925. g.
17636 Tiesa izpild J Z i r ģ e 1s

?

j Tiesu stadhiājBiai.
Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par latu. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 21. oktobrī,
Emīlijas M i k o 1 a i č i k prasības lieta
pret Staņislavu Mikolaič.ku par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta 1919.gadāPolijaKontu draudzes dzimtssarakstu nodaļa
starp atbildētāju Staņislavu Vladislava
dēlu Mikolaičlku un prasītāju Emīliju
Mikolaičik, dzim. Gails

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
ira 748. p. p. paredzēta laikā_ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

Rīgā, 1925. g. 9. nov. Nš437671/948.
Priekšsēd. b. Eglīts.

16643 Sekretāra v. S t u r e.

Rīgas apgabaltiesas 5 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. decembrī 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Katrīnas dambī Nš 23,
pārdos A nolda 0 o d k a i n a kustamo
mantu, sastāvošu no vienas lokomobiles
un novērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 12. novembrī 1925 g.
17629 Tiesu izpild. E. Smeils.

Nīgas apgaoaitiesas 5. ieeirKņa
tiesu izpildītājs,

paziņo, ka 8. decembri 1925. g.,
pulksten 9 rītā, Rīgā, Kazarmu iela JVa3,
pārdos otros torgos Maksa Jakob-
sona kustamo mantu, sastāvošu no
1000 konservu kastēm (koka) un novēr-
tētu par Ls 500.

zzlnat sarakstu, novērtējumu, kā ari
a skatīt pārdodamo mamu, varēs ņki-
ubiinaa diena uz vietas.

Rīgā, 24. novembrī 1925. g.
17630 Tiesu izpild. E Smeils.

lip. iiiiiiilliiisiieuiiiiilzlll.il.
paziņo, ka 10 decembrī 1925. g.,pulksten
9 diena,' Rīga, Brīvības ielā Nš 107,
pārdos otros torgos Georga L i n d -
vjīrma kustamo mautu, sastāvošu no
vāģiem, kamanām, sedlinieku šujmašīnas
un t. t. un noveitētu ļtm Ls li20.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskaut pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz viicas.

Rīgā, 24. novembrī 1925. g.
17628 Tiesu izpild. E. S m e i 1 s.

np mMmi 6.inutsmfitiiitD)
paziņo, ka 8. decembrī 1925. g., pulkst.
10 diena, Rīga, Blaumaņa ieiā Nš 7,
veikalā, firmas ,Brāļi Lieven" lietā,
pa i dos Elraima Soloveičika ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 550.

Inināt sarakstu, novenejuKia, ka art
?pakatlt pārdodamo mantu, varēi pāi
aoīanas dienā uz vietas.

Rigā, 17. novembrī 1925 g.
17632 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pītlņo, ka li. decembrī 1925. g.
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
iela Nš 64, dz. 9, akc. sab. .Transtred"
lieta, II ,o/gos pārdos Nauma Gur-
viča kusuuco mantu, sastāvošu no
ozolkoka bufetes un novērtētu pai Ls 600.

Izzināt saraksta, mvērtējumu, ki ar
apskatīt pārdodamo mantu, varia pārdo
Janas diena uz vietas.

Rīgā, 20. novembri 1925- g.
17633 Tiesa IzvU*. 1. Z i r g e i».

Rīgas apgabali 6, iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka II. decembrī š. g., pulksten
11 dienā, Rīgā. Tērbatas ielā Nš 52,
akc. sabiedr. .Latvijas Tranzits* lieta,
II torgos pārdos Bēra Ša p i r o ku-
stamo mantu, sastāvošu no 5 mucām
siļķu un novērtētu par Ls SCO.

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

Rīgā, 20. novembrī 1925. g.

17634 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabali 6. i©«t tieai
izpildītājs

paziņo, ka 3. decembrī 1925. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā Brīvības ielā
Nš_ 10, akc. sab. ,G. Senfeld' lietā,
pārdos Oskara S t r o k a kustamo
mantu, sastāvēšu no veikala iekārtas
mēbelēm un novērt?!» n»r Ls 250.

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

Rīgā, 6 novembri 1925. g.

17635 Tiesu izpild, J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabalties. 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. decembrī 1925. g., pulksten
11 diena, Rīgā, Anglikāņu ielā J* 3,
dz. 3, pārdos Paula Norenberga
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
zābaku_ listēm un spalvas kātiem ~ un
novērtētu par Ls 617.—

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

Rīga, 19. novembri 1925. g.
17638 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

?Hat .natutinu 7. Ik. tlisi Izplllltlli
paziņo, ka 30. novembrī 1925. g. pulksten
12 dienā, Rīgā, Kaļķu ielā Nš 23, dz. 4,
pārdos akc. ssb. ,Austrums" kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 1.700.

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

Rīgā, 13. novembri 1925. g.
17630 Tiesn izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. decembri 1925. g„
pulksten 12 dienā, Rīga, Matīsa ielā
Mi 29, pārdos II torgos akc. sab.
.Salace" kustamo mantu, sastāvošu no
4 pusmuciņām siļķu un citām precēm
un novērtētu par Ls 525._

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

Rīgā, 25 novembrī 1925. g.
17637 Tiesu izpild. Grinios.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

liepājai apgabaltiesas tiešo Izpildītāji
par Lty?)u pilsētai 1. intiM,

(pieņemšana apgabaltiesā, istabā Ns 9),
pamatojoties uz civ. proc.lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p p. paziņo:

1)ka izpildot minētās tiesas uzdevumu,
28. janvārī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,

pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā

laulātiem Jānim Jāņa d. Petrutisam
Uii Emīlijai Jāņa m. Petrutis pie-
derošo

nekustamo īpašumu,
atrodošos Liepājā, Kalēju ielā Ns 4, ar
zemesgrāmatu reģistra Nš 3303, sa*
stāvošu ro 185 kvadr, asis gruntsgabala
ar dzīvojamām ēkām, dēļ Ludviga
Radzulis, Jēkaba Bluma un citu prasību
apmierināšanas Ls 420J apmērā ar
°/o°/o un izdevumiem;

2) ka bez šām prasībām uz šo neku-
stamu īpašumu skaitās hipotēku parādi
Ls 4487;

3)_ ka īpašums priekš pārdošanas ir
novērtēts uz Ls 3c 00 un solīs-na sāksies
saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas sumas — 3 00 latiem;

4) ka personām, kūjas vēlas vairāk-
solīšanā dalību ņemt, jāiemaksā drošības
nauda — Ls 300,— un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu ministri-
jas puses nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Aizputes-Grobiņas zemes-
grāmatu nodaļa — Liepājā.

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

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pčrdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas kanc-
lejā vai pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 20. novembrī 1925.g. Nš 4746
17317 Tiesu izpild. A. Korženeckis.

(Citu icstSžg sliMBnfifert.

Tieša ndSaļD departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
3. decembrī 1925. g.. pulksten 12 dienā,
Rīgā, 1. Smilšu ielā Ns 12,

pārdos voMksolīiana
Dāvida Gliksmaņa kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 778 un sastāvošu _no
60 gab. likuma grāmatām otrreizējā
ūtrupē, viņa 1923. g. ienāk, un proc.
peļņas nodokļa segšanu.

Rīgā, 25. novembrī 1925. g.
17640 Piedzinējs H e i b o v i c a.

5. Cēsu kājnieku pulkā,
Cēsu kazarmēs, Pernavas ielā Nš 19,
8. decembrī š.g., pulksten 10 no rīta,

fflft vaiiioiliā-™
.4 armjai nederīgus zirgus.

IZSOLE.
Galvenā intendanturas pārvalde

izdod piegādāt:
kokvilnas brezenta lentes, aizsargu krasa, nocietinā-
tas pret ūdens caurlaišanu (impregnētas):

a) 360 mm platas 6100 mtr.
b) 310 mm 4000 .
c) 227 mm . 2500 ,
d) 100 mm 6500 .
e) 50 mm 7500 .

Izsole notiks 1925. g. 18. decembrī, pulksten 10, Galvenā intendanturas
pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 3, (ie-tja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmogotās aploksnes ar uzrakstu: .Uz
kokvilnas brezenta lenšu izsoli 1925. g. 18. decembrī*, kā ari lūgumi, deļ
pielaišanas mutiskā izsolē, nomiksāti ar zīmognodokli, iesniedzami Galvenās
intendanturas pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam. Rīga,
Valdemāra jēlā Nš 10/12, dz. 1, līdi 1925. g. 18. decembrim, pulksten 10, vai
izsoles diena izsoles komisijai pirms izsoles atklāšanas.

Ar izsolēs noteikumiem un kondicijām var iepazties Galvenfs intendan-
tnras pārvaldes mantu daļā daibdienās no pulksten 9 līdz 15. 17665

Zemkopības departaments

iii rakstiski konkurencē
uz 12 gadiem

Daugavpils apr., Višķu pag. Hoftenbergas muižas
purvu kūdras ražošanai.

KoTkurences dalībniekiem jāiema sā drošības nauda Ls 20.— apmēra.
Rakstiskie piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, iesniedzami

līdz 1925. «? 10. decembrim, pulksten 12 diena, Kulturtechniskai nodaļai, Nolik-
tavas ielā Ns 1, dz. 5. Tutpat saņemamas tuvākas zņ s . 17646

Valmierai apriņķa ift zemju itetton. Lucas molli.
pie Valmieras, 1925. g 23. decembrī, pulksten 10

no rīta, iznomās

valsts zvejos tiesības
sākot no 1926. g. 23. apriļa uz laiku līdz 6 gadiem zemāk nisauktos ezeros un

upēs
Personas, kūjas vēlas nomāt zvej s tiesības, lūdzu iesniegt man rakstiskus

pieprasījumus līdz š. g. 23. decembrim, pulksten 10 no rīta, slīgtās aploksnēs ar
uzrakstu: ,Uz zvejas torgiem 1925. g. 23. decembrī*. >

Zvejas nomas pieprasījumam jāpievieno pierādījumi par savu iespēju no-
drošināt piepasamā zvejas ūdeņa kārtīgu izmantošanu, norīdot piep-asījumā, kādu
gada renti latos piepr; sītājs sola maksā*.

Pieprasījumam jāuzliek 80 sant zīmognodoklis, jāiemaksā man, vai Latvijas
banl<ā uz Zemkopīb»s departamenta depozīti rēķina Ns 26' un kvīte man jā-
uzrāda, ne mazāk, kā puse no piesolītās nomas naudas, kā pieprasījuma no-
drošinājumu, bez kūja pieprasījumu nevar ieverot.

Citus vajadzīgos paskaidrojumus var dabūt ikdienas manā kanclejā.

£%evi:
1) Ažkalna dzirnezer?, apm. 3 ha Valmieras pagastā.
2) Ķiruma ez rs . 57,75 ha Braslavas pagastā.
3) Lodes dzirnezers , 3 ha Lodes
4) Rāķa (Ezermuižas) ezers, apm. 60,85 ha Dikļu un Pociema pagastos.
5) Valtenbergu Lielezers, , 149,67 ha Mazsalacas pagastā.
6; , Mazezers . 20,20 ha.

Upes:
1) Salaca no iztekas iz Burtnieku ezera līdz Staiceles fabriksi valsts daļa.
2) Rūja no Vilku kroga tilta uz augšu Sēļu, Pantenes, Virķēnu un Rūjienas

muižu robežās — valsts daļā.
3) Vitrupes giīva, ap 603 metru no ietekas uz augšu, Vitrupes pjgastā.
17649 Valmieras apriņķa valsts zemju Inspektors

K|ūdu izlabojums.
Mežu departaments

paziņo, ka sludinājumā par 1925. g. 3. decembja izsoli (iespiestu .Valdības
Vēstnesī" Ns 246) attiecīgais teksts un sumas, kļūdas izlabojot, sekosi grozīti:

Izsoles Pārdos M - ,_.
vienību Kādā virsmežniecība pēc platības Novērtējums
NsNs ha latos

3. Rendas 5,53
49. Piebalgas — 606
21. Kuldīgas Piezīmēs pierakstīts: Apes operācijas

termiņš 1926. g. 1. maijs
27. un 28. , Vien bas atrodas Kuldīgas novadā.

Bez tam mežu departaments paziņo, ka no izsoles noņemtas Piebalgas
virsmežniecības izsoles vienības NšNs 28, 29 un 30.

17664 JiTcŽM tiepaitomcnžs.

]. Jelgaias kājnieks pils
pārdos atklātā

vairāksolīšanā
8. decembrī 1925. g., pulksten 10 rītā,
pulka noliktavā , Jelgavā, 3. Valles ielā
Ns 4, sekošus

pulkam nevajadzīgus un nede-
rīgus priekšmetus:

Vecas lupates — 1919 kg*. Ādas
atkritumus — 731 kgr. Vecu dzelzi —
106 kgr. Vecu čugunu — 66 kgr
Vecu skārdu — 183 kgr. Vecu tēraudu
— 14,5 kgr. Vecu striķi — 33 kgr.
Tūbas atkritumus — 2 kgr. Skārda
bundžas, dažādas — 332 gab. Siļķu
mucas — 6 gab., koka kastes dažādas
— 80 gab. un vienu veca zāles pļauj-
mašīnu.

Va rāksoles noteikumi uzzināmi pulka
štāba, saimniecības daļā, Jelgavā,
Dambja iela, darbdien-s no pulksten
9—15. Priekšmeti apskatāmi 3. Valles
iela Ne 4, torgu diena no pīkst. 9. 1764/

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina rakstisku konkurenc
1925. g. 30. novembrī uz Portlandes
cementu — 22.0,0 mucās,

Konkurences sākums pulksten 12 no
rīla. _ Konkurences dalībniekiem jāie-
maksā drošība 10°,8 apmērā no piedā-
vājumu vērtības. Tuvākas ziņas iz-
sniedz Dzelzsceļu virsvaldē, Gogoļa ielā
M 3, istaba 101. 1 16881

Salgoles pagasta tiesa,
ar šo paziņo, ka viņa

pārdos atuita falTlbolīSani
s. g. 30. novembrī, pulksten 12 dienā,Sai gales pag., Runu mājās, par labu
Lat/. lauksaimnieku ekonom. sabiedrībai
apķīlāto Teodoram Purmalim piederoša
vienu zāles pļaujmašinu,
novert'.tu par Ls 120.—.

2 Priekšsēdētājs J. Liekna.
17513 Darbvedis J. Brākšķis.

Ris mi. 1.iet. pīšniits
paziņo, ka 14 decembrī 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Grēcinieku iela Ns 12'

gailos m\M\m
firmas .Brāļi Askovi" naudas skapi, no-
taksētu par Ls 300,24 un rakstammašiiu
fiimas .Royal", notaksēju par Ls 109,32»,
par labu Rīgas kopējai slimo kasei.

Rīgā, 24 novembri 1925. g.
17641 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 8. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 30 novembri1925.g.pulksten 10 dienā, Valmieras ielā Ns 2,.pārdos voīrshsoīršana
Calellm Volfbergam piederošas mantas„
sastāvošas no 14000 valsts degvīna pu-
delēm, novērtētas par Ls 1396,71,
slimo kases nodokļa parādu dzēšanai,,
saskaņa ar Darba inspektora slimo kasu
lietās š. g. 18. jumja rakstu Ns 58 45.

Pārdodamās mantas v^res apskatīt,
minētā dienā no rīta, noradītā vietā.
17642 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. 8. iec priekšnieks
dara zināmu, ka 30. novembrī1925.g.pulksten 10 rīta, Valmieras ielā Ns l,,

laidus ittišaiii
Calellm Volfbergam piederošo mantas„
sastāvošas no 2 zirgiem, novērtētus pat
Ls_ 1800, slimo kesu nodokļa parādu
dzēšanai, saskaņā ar darbi inspektora
slimo kāsu lietas š. g. 11. febr. rakstu
Nš 55604.

Pardrdamo mantu varēs apskat.t mi-
nētā dieni no rīta, nojādītā viet
17644 Priekšnieks (paraksts).

Kīgaa polic. 8 iec. priekšniek»
dara zināmu, ka 14. decembrī š. g.,
pulksten 10 rītā, Matīsa ielā Nš 137,

pārdos ialrflftsolī&na
Pēterim Kreišmaņam piederošas-
aprakstītas mantas: 3 rakstāmgaldus,,
5 krēslus, 10u gum jas bumbas, l tele-
fona aparat * un l elektrisku lampu, no-
vērtētas p?r Ls 215, slimo kasu nodokļa
parādu segšanai, saskaņā ar darba in-
spek;ora slimo r^asu lietas š.g. 20. jūlija,
rtks:u Ns 80546.

Pārdodamas mantas varēs apskatīt
minētā dienā ro rīta, norād/tā vietā.
1'6*3 Pri k^nieks ? (paraksts)

Dzelzsceļu virsvalde
pārdod rakstiskos torgos
9. dacembrī š. g., tukšas triolita

_ mucas 135 gab.
Torgu sākums pulkst. 10 rītā. Torgu

dalībniekiem jāiemakā 20°/o diošības
narda no mucu taksētās vērtības. Tu-
vākas ziņas izsnie :z dzelzsceļu virsvaldē,
Gogoļa ie'ā X, līt HU 2 176S7

T.uKunra tpriņķa vāls« zemju
inspekcijas kanc ejā,

Tukuma, Pils ielā Nš 14, 28 decembri
š. g, pulkst. 10 no rīta, pārdos atklātā,.
mutiskā

ralrOksolišanS
vienu ērzeli, divus izbraucamos pajūgus,
vienu raspu ku, vienus ratus, četras širas,,
vairākus nkus, lokus un atsevišķas
streņģes, apm. 35 pudu auzas diva»
ragavas, divas kamanas, vienējus sedlus,
vienu virvi, trejus grožus un citus sīkus
saimnircibas piederumus 17648-

Pārdodamo priekšmetu pirmssmas un;
sīkākus paskaidrojumus miedz inspek-
cijas kin lejā, darbdienāsnjpukst.9 —15.

Jēkabpils apr. priekšnieka palīgs
II. iecirkni,

dara zināmu vispā īpai, ka 9. decembrī
š.g., pulksten 11 dienā, Jēkabpilī, Pasta
ielā Ns 27, pārdos

alti mlMuū
pils. Nikolajam Galvi ņām piederošo
vienu revolveri, vienu portsigaru un
dažādus apģērba gabalus, aprakstītus-
deļ tiesu izdevumu piedzīšanas, saskaņā
ar Jelgavas apgabaltiesas prokurora
rakstu 22. oktobrī š.g. ar Ns 8917.

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
pārdošanas diena uz vieta».

Jēkabpilī, 23. nov. 1925 g. Ns 13383,
17653 Priekšn. pal. (paraksts).

Darbvedis Eglens.

[ Dažādi sltfdiaājumi )
Tirdzniecības un rūpniecības paju sab-

j.Metalurgs"
valde, saskaņā ar sab. statūtu 46. pv

sasauc dalībnieku

Pilnu sapulci
30. decembrī š. g, pulkst. 18, sabiedr.
valdes telpas, Rīgā, Marstaļu ielā Nš21.

Dienas kārtība:
1) Sabiedrības darbības pārskata pie-

ņemšana.
2) Sabiedrības paju kapitāla palielināšana,
3) Sabiedrības likvidēšana.
4) Dažādi jautājumi.
17652 ToMe.
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