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Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 39.

1926. g. 22. februārī.
Rīkojuma Na 203 „Provizijas izsnieg-
šana no ārzemēm ienākušo kuģu
personālam" (izslud. 1925. gada
„Valdības Vēstneša" 288. numurā)

papildinājums.
Papildinot rīkojumu JMs 203, nosaku, ka

gadījumā, ja no ārzemēm ienākušiekuģi,
ledus apstākļu, avārijas vai remonta dēj
spiesti uzturēties o<tā ilgāk par 7 dienām,
provīzija kuģa personālam, ievērojot
rīkojuma Ns 203noteikumus, izsniedzama
par visu kuģa atrašanās laiku ostā, t. i.
ari ilgāK nekā 7 dienām.

Finansu ministra biedrs
J. Bokalders.

Muitas departamenta vicedirektors
L.Vagu 1 s.

Rīkojums Nr. 40.
1926. g. 27. februārī.

Preču muitošanas tiesība.
Sakarā ar izslud. 1925. g. ,, Valdības

Vēstnesī" Ns 141. un 143. muitu sadalī-
jumu šķirās (tīkojumi NsKs 173. un 180.)
nosaku sekošo preču muitošanas tiesību:

1. Rīgas, Liepājas, Ventspils un Dau-
gavpils muitām tiesība muitot visas
ieved un izvedpreces.

2. Valkas, Meitenes, Reņģes un Zilu-
pes muitām tiesība muitot ieved- un
izvedpreces, izņemot tās, kuras minētas
sekošos ievedmuitas tarifa pantos:

20; 21; 27.-29; 42; 52. p. 1. pk. un
no 2. pk.: vaskis kalnu tīrītais; parafins
un vazelins; 55; 56. p. 1.-3. pk. un
5.-6. pk., 67; 68; 70; 71. p. 7. pk ;
81.-84; 87.-137; 148; 149. p. 4. pk.;
159; 167. p. 1. a un 7.-10. pk.; 169;
171; 174 p. 9. pk.; 177; 180; 183.—185;
187.—189; 192.-211; 213.—215; 217.

3. Rucavas, Rūjienas, Skaistkalnes,
Neretas, Ainažu, Rītupes, Indras un
Eglaines muitām tiesība muitot ieved-
un izvedpreces, izņemot tās, kuras mi-
nētas sekošos ievedmuitas tarifa pantos:

20; 21; 24; 25; 27.-29; 31; 42;
43; 49; 51. p. 2.-6. pk.; 52; 55;
56.—p. 1.—3. pk. ; 57. p. 1.—3. un
5.-6. pk.; 67; 68. p. 1. un 3. pk.;
69.—71.; 73.-78.; 81.-84.; 85. p.
1.3 un 4. pk.; 86.-156; 158; 159;
162.—172.; 173. p. 6.—10. pk. ;
174.-177; 179; 180; 182—185.;
187.-189.; 192.-217.

4. Muitas punktiem tiesība muitot
ieved- un iivedpreces, kuras atjautas
muitot ši rīkojuma 3. p. minētām muitām.

5. Preces, kuras nav atļautas muitot
attiecīgām muitām ua muitas punktiem,
uz preču rīkotāja vēlēšanos, nosūtamas
uz to muitu, kurai tiesība tādas muitot,
vai izvedamas atpakaļ uz ārzemēm (muit.
lik 603. p.), izņemot muit. lik. 1011. p.
paredzētās izvešanai aizliegtas preces.

6. Ar šo atcelti visi līdz šim izdotie
rīkojumi par muitošanas tiesībām.

Pamats: muit. lik. 3. p. piez. pie-
likuma 6., 7 un 10. p. p.

Finansu ministris J. Blumbergs.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Muitas departamenta
rīkojumi par izvedmuitas tarifa pielietošanu.*)

1925..
32. Rīkojums Na 33/t. Liepu koku materiāli pie izvešanas pielīdzināmi apšu

(Visām muitām ) kokiem un muitojami pec attiecīgiem izvedmuitas tarifa
pantiem.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

,„,. *> Skaties .Valdības Vēstne$a - 1922. g. 173., 227, 255. un 1923. g. 143., 209. 257. un
19«. g. 19., 88-i 156 _ 213 un 1925. g. 8., 91. 196., un 273. numura.

Muitas departamenta
rīkojumi par ievedmuitas tarifa pielietošanu.*)

1925. g.
218- Rīkojums Nb 29/t. Gaļas milti uzskatami par_ barību

(Visām muitām.) mājlopiem, sevišķi neminētu, un nt„,„*.
muitojami pēc ievedmuitas tarifa . 39. p. piez-mes.

219- Rīkojums Nš 30/t. Dāmu cepures un citi dāmu galvas
(Visām muitām) tērpi, apšūti lentām u. t. t., muito-

jami, saskaņā ar 210. p. L piezīmi,
?pec. . , . ' '

vien'gi tad, ja minētās lentas no-
der cepuru izgreznošanai un pa-

stāv no cita materiāla, nekā cepu-
res pašas. .

Ja turpretim apšuvumu lentas iz-
gatavotas no tā paša materiāla kā
cepures pašar, viņas nav uz.ukoja-
mas par izgreznojumu , bet par ga-
tavas cepures nepieciešamu sastāv-

daļu, un tamlidz ari cepures ar tā-
dām lentām muitojanus pec. . . 210-JP

^

«""ecig

220. Rīkojums M« 31/t. Ievērojot to, ka gadījumos, kur
(Visām muitām.) brutomuitojamas preces iesaiņotas

dubultos maisos, muitas iestādes
aprēķina atsevišķi muitu par ārējo
maisu, uzlūkodamas to par patstā-
vīgu priekšmetu, muitas departa-
ments, pamatojoties uz 1925. gada
7. maija rīkojumu N«92 un 1925.g.
3. aprija rīkojumu Ns 67 5. pktu
par bruto- un netosvaiu, kā ari
par svaru ar tuvāko iesaiņojumu,
paskaidro, ka pie ievedpreču no-
muitošanas, brutomuitojamām pre-
cēm, kurām preču pārvadāšanai ne-
pieciešami vairāki maisi iesaiņoju-
mam, svars nosakāms, izsverot tās
ar visiem iekšējiem iesaiņojumiem,
bez pēdējā ārējā, uzskatot to ne par
patstāvīgu, bet par muitas brīvu
iesaiņojumu, līdzīgi kā pie bruto-
muitojamām precēm, kuras iesaiņo-
tas kastēs un bez tam vēl ci°šos
iekšējos iesaiņojamos.

221. Rīkojums N° 32/t. Igaunijas degakmens pielīdzināms
(Visām muitām). ievedmuitas tarifā 79. pantā 1. pkt.

minētām precēm un muilojams pēc
ievedmuitas tarifa 79. p. 1. pkta.

222. Rīkojums N° 34/t. „Odisch-magnetischeHei!aparate"
(Visām muitām). uzskatrms kā ārstniecības līdzeklis,

kamdēļ pie viņa ievešanas, saskaņā
ar muitas likuma 554. pantu, iz-
prasāma katrreizēja veselības de>
paitamenta piekrišana.

223. Rīkojums Ks 35/t. Atsevišķi no mašinām un apa-
(Visām muitām). ratiem pienākušie piederumi, kā:

visādu materiālu krāni, caurules,
svilpes, siksnas u. t. t. nav uzska-
tami par mašinu dsļlm un muito-
jami pēc attiecīgiem ievedmuitas
tarifa pantiem,

1926. g. Šķeterēfasšņoresnošķfedru vielām,
224. Rīkojums N? 1/t. kuras minētas 190. pantā 1. un

(Visām muitām). 2. punklā, saturošas 10 metros
10 gramu un vairāk, muitojanas

pēc ievedmuitas tarifa 190. p. attiecīgiem
punktiem,

bet šķeterētas šņores, kuras 10metros
sver mazāk kā 10 gramu saskaņā
ar piezīrri, no tām pašām vielām,
pie 190. p., muitojamas pēc. . . 183. p. 5. pkta attie-
Pec ievedmuitas tarifa 184.p., mui- cīgiem burtiem,
tojaroi tikai diedziņi nešķeterēti no
179. p. 2 un 3. pktā minētām
šķiedru vielām.

225. Rīkojums Ns 2/t. Lēcas pie muitošanas pielīdzi-
(Visām muitām). namss zirņiem un muitojamas pēc

ievedmuitas tarifa 1. p. 1. pkta.
226. Rīkojums JV° 3/t. Cementa dakstiņu izgatavošanas

(Visām muitām.) mašinas muitojamas pēc ieved-
muitas tarifa 167. p. 1a. pkta.
pielīdzinot minerālvielu sasmalcinā-
šanas mašinām.

227. Rīkojums Ns 4/t. Tenisa bumbas, gumijas ar au-
(Visfim muitām.) dūma pievienojumu, muitojamas

pēc ievedmuitas tarifi 88. p. lc. punkta.
kā gumijas izstrādājumi ar auduma
pievienojumu.

228. Rīkojums Ne 5/t. Vīķi, kā ievedmuitas tarifā se-
(Visām muitām) višķi neminēta labīa, muitojami

pēc ievedmuitas tar/fa 1. p. 2. pkta.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.
*) Skaties .Valdības Vēstneša' 1922 g. 19.. 41., 62, 102, 124, 148., 173., 201., 227, 255

279., 1923. g. 15., 45., 92., 143., 209.,257., 1924. g 19., 92., 156 , 213., 263. un 1925. g. 8., 91., 146, 196.
un 273. numurā.

/ Apstiprinu.
1926. g 26. februārī.

Tautas labklājības ministris
V. R u b u I s.

Rīkojums
par iemaksām slimo kasē no

lietošanā piešķirtās zemes
ienākumiem.

1. Par tiem slimo kasu dalībniekiem,
kā piemēram, pagastu pašvaldība vai citu
darba vietu darbvež em, ziņnešiem, sko-
lotājiem uu citiem algotiem darbiniekam,
kuru atalgojumā, bsz algas naudā, dzī-

voklī u. t. t, ietilpst ari darba devēja
piešķirta zemes lietošanas tiesība, iemak-
sas un piemaksas slimo katē izdarāmas
ari no lietošanā piešķirtās zemes ienāku-
miem.

2. Lietošanā piešķirtās zemes ieaā-
kumi aprēķināmi pēc zemes platības
3 latu apmērā mēnesi par katru hektāru;
nepilna hektāra ienākumi aprēķināmi
proporcioneli pilna hektāra ienākumiem.

3. Darba devējam ir tiesība atprasīt
no slimo kases dalībnieka 2. punktā no-
sacīto zemes Ienākumu vērtību par to



laiku, kuā viņš kā darba nespējie? sa-ņem naudas pabalstu no slimo kases.
4. Šis rīkojums spēkā ar 1926. gada1. martu. 5

Pamats, Noteikumu par strādniekuun citu algotu darbinieku nedroši-
nasanu slimības gadījumos 8. pants.

1926. g. 27. februāri. K» 13352.
Darba aizsardzības departamenta

direktorsFr. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jul. Treimanis.

Apstiprinu.
Rīgā, 1926. g. 26. februārī.
Tautas labklājības ministris

. V. Rubuls.
Rīkojums

par uztura un dzīvokļa vērtības
aprēķināšanu iemaksām slimo

kasēs.
1. Slimo kasu dalībniekiem, kuru

algā ietilpst naturalatalgojums, tas skaitot
no 1926. g. 1. marta līdz turpmākam
rīkojumam aprēķioams pēc sekofām na-
turalatalgojuma normām:
a) Uzturas vērtība: Rīgā un Rīgas

jūrmalā — Ls 1 dienā, bet visās pā-
rējās vietās — 0.80 dienā;

b) Dzīvokļa vērtība:
1. Dzīvoklis bez apkurināšanas

un apgaismošanas .... 12°/o
2. Dzīvoklis ar apkurināšanu

bez apgaismošanas .... 18%
3. Dzīvoklis ar apkurināšanu un

apgaismošanu 20%
Piezīme. Darba algas sumā, pēc

kuras nosakāma dzīvokļa vērtība,
ieskaitāms kā atalgojums naudā, tā
ari saskaņā ar ši rīkojuma 1. p.
nosacītā uztura vērtība.

2. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos at-
celts 1924. g. «Valdības Vēstneša* 266.
numurā iespiestais ministrijas rīkojums
Ms 17232.

Pamats. «Noteikumu par strād-
nieku un citu algotu darbinieku no-
drošināšanu slimības gadījumos"
8. p.

Rīgā, 1926. g. 27. februārī. Na 13351
Departamenta direktors Fr. Roze
Sociālas apdrošināšanas nodaļas
sš* vadītājs Jul. Treimanis

Valdības iestāžu paziņojumi

Ārlietu ministrija
pazino, ka 1924. gadā Amerikas_ savie-
notās valstīs, San-Francisko pilsētā, mi-
ris Latvijas pilsonis Mārtiņš Blums,
dzira. 1862. g. 26. septembrī Rīgā. Ne-
laiķis atstājis lielāku mantojumu. Perso-
nas, kurām būtu tiesības uz atstāto man-
tojumu, tiek lūgtas pieteikties ārlietu mi-
nistrijas juriskonsultacijā.

Ārlietu ministrija paziņo, ka 1925 g.
24. augustā uz juras ar sirdstrieku miris
tvaikoņa „Patia" kurinātājs Kazimirs
L i v a n a s. Personas, kurām būtu tie-
sības uz viņa atstāto mantojumu, lūdz
pieteikties ārlietu ministrijas juriskonsul-
tacijā.

Atsaucu
Lavīzes-Vilhelmines-Emilijas Kārļa meitas
Vildau meklēšanu, kura uzsākta ar
manu 1923. g. 21. jūlija sludinājumu
No 1758, jo meklētā atrasta.

Elejas policijas priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Iecelšanas.
Rīkojums K° 117.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprīļa likuma 6. pantu
ieceļu zemes vērtēšanas daļas virstaksatoru Jēkabu
T e i k m a n i par_ Valkas apriņķa Kalncempju
pagasta zemes vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju.

Rīgā, 1926. g. 27. februāri.
Zemkopības ministris M. G a i 1 i t s.

*
Rīkojums N° 118.

Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma 6. pantu
ieceļu zemes vērtēšanas daļas virstaksatoru Kārli
C ī r u H par Rīgas apriņķa Turaidas pagasta
zemes vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju.

Rīgā, 1926. g. 27. februāri.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.

*
Rīkojums N» 4.

Līdzšinējo netiešo nodokļu departamenta linu
monopola pārvaldes centrālo linu noliktavu vecāko
šķirotāju Jāni Ratnieku apstiprinu par eksporta
šķirotāju ar algu Ls 460 mēnesī un piemaksu
Ls 0 08 no katras izkuģotās tonnas linu, skaitot
no š. g. 1. februāra.

Rīgā, 1926. g. 19. februārī.

Finansu ministris J. Blumbergs.

Rīkojums J* 5.
LīdzŠinējo _ netiešo nodokļu departamenta linu

monopola pārvaldes centrālo linu noliktavu vec.
šķirotāju Jāni B r i k š u apstiprinu par jaunāko
šķirotāju ar algu Ls 300 mēnesī un piemaksu
Ls 0 05 no katras iekuģotās tonnas linu, skaitot
no š. g 1. februaja.

Rīgā, 1926. g. 19 februārī.
Finansu ministris J. Blumbergs.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi Strenčos
par

1) lopkautuves lietošanu unkārtibu viņā;
2) kaujamo lopu un gaļas apskatīšanu

lopkautuve un gaļas apskatīšanu
stacija ;

3) gaļas un gaļas produktu pārdošanu;
4) tirgošanos er gaļu, gaļas produktiem

un tirgotavu iekārtu.
Pieņemti miesta domes 1925. g.
8. jūnija sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 1925. g. 2. decembra

rakstu Hs 109097.

I. Miesta lopkautuves lietošana.
§ 1. Lopus kaut miestā un miesta

robežās, tiklab pašu lietošanai, kā ari
pārdošanai, atļauts vienīgi miesta lop-
kautuvēs.

Piezīme: Izņēmuma gadījumos
mie&ta iedzīvotāji var nokaut savā
sētā pašaudzētus sīklopus savām
vajadzībām, bet tikai ar veterinār-
ārsta atļauju un viņa veterinarsanitarā
uzraudzībā.

§ 2. Miesta lopkautuvi lietot atļauta
visiem un katram pēc taksē noteiktās
maksas nolīdzināšanas, ievērojot eekošus
noteikumus.

§ 3. Lopkautuves lietojamas liellopu,
teļu un aitu kaušanai, katru pirmdienu,
trešdienu un sestdienu no 7 rītā līdz
11 priekšpusdienas. Lopi var būt no-

kauti tanī dienā tikai tad, ja viņi ievest!
kautuves līdz pulksten 9. Cūkas kaut
lopkautuvēs var pirmdien, trešdien un
sestdien no pulksten 1/al2 dienā līdz
2 pēc pusdienas; tikai tās cūkas, kuras
ievestas kautuvē līdz pulksten 1 dienā,
pielaižamas nokaušanai tanī pašā dienā.

Piezīme: Sevišķi liela kaujamo
lopu skaita dēļ ar veterinārārsta
katrreizēju atjauju, noteiktās lopu
kaujamās dienas un stundas var pa-
garināt vai pārmainīt, bet kautuves
nekādā ziņā nedrīkst būt publikai
pieietamas ilgāki par norādīto laiku.

§ 4. Ieeja lopkautuve bez veterinār-
ārsta atļaujas ir atļauta tikai tām per-
sonām, kuras tur strādā. Bērnus, jau-
nākus par 14 gadiem, nedrīkst pavisam
lopkautuvē ielaist.

§ 5. Lopkautuves ēkās un seta ir
cieši aizliegts tirgoties ar lopiem, gaļu,
dzīvnieku produktiem vai citām lietām.

§ 6. Suņus ievest lopkautuvē ir uz
stingrāko aizliegts.

§ 7. Ar kaujamiem lopiem jāapietas
visādā ziņā saudzīgi. Nav atļauta ne-
kāda cietsirdīga apiešanās ar lopiem,
kā: sišana ar kokiem, speršana ar kā-
jām, astes sagr.ešana un t. t.

§ 8. Par kautuvē nogādātiem kau-
jamiem lopiem to īpašniekam tūliņ jā-
paziņo veterinārārstam lopu skaits un
šķira. Lopu kaušana nekādā ziņā netiek
ātrāki atļauta, pirms nav samaksāta pec
takses noleiktā maksa un_ lopus nav
veterinārārsts apskatījis. Pec takses sa-
maksātā nauda nekādā ziņā netiek atmak-
sāta atpakaļ.

§ 9. Lopu kaušana kautuvēs notiek
vienīgi tikai šim nolūkam ierādītās telpās.
Šis noteikums zīmējas ari uz lopu kuņģu,
zarnu un t. t. tīrīšanu nn plucinās mu.

§ 10. Lopus, kurus nodomāts kaut
pēc ebreju parašas, nedrīkst ilgi ar sa-
sietām kājām uz grīdas guldīt, pie kam
miesniekam jau agrāk visi kaušanai va-
jadzīgie rīki jātur gatavi Cūkas un
liellopi, kuri netiek pec ebreju parašas
kauti, ir pirms asiņu nolaišanas apduli-
nami. Lai varētu novērst lopu nevaja-
dzīgu mocīšanu, tad lopu kaušana jāiz-
dara mācītiem miesniekiem.

§ 11. Gaļu uzpūst ir stingri aizliegts
§ 12. Zarnu saturs paliek mieita lop-

kautuve tez atlīdzības. Cūku arinis var
atdot to īpašniekam, ja tās cēlušās no
veselām cūkām.

§ 13. Ar visiem lopkautuvei piederī-
giem darba rīkiem un instrumentiem
vajaga uzmanīgi apieties; ja viņus ļaunā
nolūkā vai caur nolaidību sabojātu, tad
zaudējumi jāatlīdzina viņu sabojātajiem.

§ 14. Personas, kuras lopkautmē no-
darbojas vai lopkautuvi apmeklē, ne-

drīkst būt iereibušā stāvokli un viņām
ir jāuzvedas mierīgi un kārtīgi Miera
un kārtības traucēšana, laušanās, kau-
šanās, dziedāšana un svilpošana kautuvē
ir aizliegta. Reibinošus dzēr.enus ienest
lopkautuvē ir aizliegts. Lopkautuves
telpās smēķēt nedrīkst. Drēbes izkārt
kautuves nodaļās ir aizliegts.

§ 15. Katram miesniekam, meistaram,
palīgam, māceklim, strādniekam un vis-
pārīgi ka'ram lopkautuves lietotājam ir
bez pretrunas jāpadodas veterinārārsta
rīkojumiem. Šo rlkojnmu neizpildltāji
uz veterinārārsta pieprasījumu tiek izrai-
dīti no lopkautuves un nodoti policijas
rīcībā.

§ 16. Lielāku pārkāpumu gadījumos
veterinārārsts ar miesta valdes ziņa vai-
nīgam uz policijas vai t'esas lēmuma
pamata var aizliegt lopkautuvi apmeklēt
vai nu pagaidām jeb ari uz visiem
laikiem.

§ 17. Kautuves īpašnieks neuzņemas
nekādu atbildību par dzīviem, nokautiem
lopiem, gaļu un citam miesniekam pie-
derošām mantām.

Piezīme. Par kārtību un saimn'e-
cību lopkautuvē, kā ari gaļas apska-
tīšanu stacijā augstlko valdības
iestāžu, miesta valdes uu domes
priekšā atbild veterinārārsts.

II. Kaujamo lopu un gaļas
apskatīšana.

§ 18. Lopkautuvē novesto kaujamo
lopu apska īšanu, lai noteiktu viņu vese-
lības stāvokli, kā priekš, tā pec kaušanas
izdara veterinārārsts. Cūkas gaļa visādā
ziņā jāizmeklē kautuves mikroskopiskā
katinetā, bet gaļas produkti no citiem
lopiem izmeklējami tik tad mikroskopiski,
ja veterinārārsts to atrod par vajadzīgu.

A. Dzīvo kaujamo lopu
apskatīšana.

§ 19. Kaujamo lopu apskatīšanai jā-
notiek pirms viņu iedzīšanas kaušanai
noteiktās telpās. Neapskatītus lopus šinīs
telpās aizliegts ievest.

§ 20. Ļoti vājus un slimus lopus nav
brīv kaut/ kā izņēmumu ieskaita lopus,
kas slimo ar tādām slimībām, kuras nav
savienotas ar drudzi un caur kurām lops
nav palicis bezspēcīgs. Par daudz jau-
nus teļus, sivēnus, jērus un kazlēnus nav
atļauts kaut. Saskaņā ar gaļas_ izmeklē-
šanas noteikumiem, viņiem jābūt vismaz
14 dienas veciem

§ 21. Sasvīdušu un no dzīšanas no-
kausētu lopu kaušana noliegta.

§ 22. Pie apskatīšanas aizdomīgi sa-
slimuši lopi novietojami pie kautuves
atrodošās atsevišķās telpās novērošanai
līdz lopu slimības izzināšanai un no-
teikšanai.

§ 23. Ar lipīgām slimībām krituši lopi
iznīcināmi pēc veterinārārsta norādījumiem,
pie kam ar kritušo lopu iznīcināšanu
saistītus izdevumus sedz lopu īpašnieks.

B. Nokauto lopu apskatīšana.

§ 24. Ir aizliegts nokautos lopus no
kaujamās vietas pārvietot citur va: sacirst
gabalos, pirms viņi nav apskatīti un no-
zīmogoti. Cūkām rumpi var pārcirst uz
2 daļām, bet tā ka abas daļas pie galvas
turas kopā. Lopu iekšas un ādas pie
katra lopa tā jānovieto, lai nebūtu iespē-
jams viņas tr cilu lopu iekšām un ādām
samainīt.

§ 25. Neatkarīgi no veterinārārsta
pienākuma, apskatīt un izmeklēt no kau-
tiem lopiem iegūto g°ļu, vajaga katram,
kurš ar nokauto lopu sadalīšanu nodar-
bo;as un atrod slimas un aizdomīgas
lopu daļis, par tām paziņot veterinār-
ārstam Aizdomīgas rumpja daļas pirms
viņu izmeklēšanas jo stingri aizlfegis
izvest no kautuvēm vai no gaļas iz
meklēšanas stacijas.

§ 26. Ja pie lopu nokaušanas atrastu
pie viņiem caur slimībām cēlušos pār-
veidojumus, tai veterinārārstam jārīkojas
pēc pa tāvošiem noteikumiem par gaļas
izmeklēšanu.

§ 27. Ja lopa gaļa pie apskatīšanas
izrādās vesela, tad veterinārārsts to ap-
zīmē ar zīrogu. Nozlmcgota gaļa bez
kādiem ie;obežojumiem atļauta cilvēku
uzturam. Pie teļu apzīmogošanas vaja-
dzības gadījumā pienākas kādu daļu
ādas atdīrāt Tikai pec nozlmogošanas
īpašnieks var sr nok?uto lopu un viņa
iekšām rīkoties pēc saviem ieskatiem.
Cūku zīmogošana Jiek izdarīta tikai pēc
viņu mikroskopiskas izmeklēšanas

§ 28. Uz 26. p. pamata pārdošanai
un ēšanai neatļauto gaļu un gaļas pro-
duktus miesta lopkautuvē pēc pastāvo-
šiem noteikumiem par gaļas izmeklēšanu
iznicina. īpašnieks par iznicināto gaļu

nekīdu atlīdzību nedabū. Par gaļai
produktu un ādu iznicināšanu sastādams
protokols, kuru paraksta veterinārārsts un
miesta pašvaldības un policijas pārstāvji.

Piezīme: Barībai nederīgu gaļu var
konfiscēt tikai uz veterinārārsta
rīkojumu.

C. Strenčos pārdošanai ieve-
sto dzīvo lopu un liellopu
teļu, aitu, kazu un cūkas

gaļas izmeklēšana.

§ 29. Miestā pārdošanai ievestie visādu
šķiru lopi ir veterinārārstam izmeklējami,
līkai no veterinārārsta izmeklētus un ar
apliecībām apbalvotas lopus atļauts par-
dot un pirkt.

§ 30. Svaigu gaļu ievest Strenču
miesta robežas atļauts tikai no 1. sep-
tembra līdz I. jūnijam. Sālītu un žāvētu
gaļu var ievest cauru gadu. Desas ievest
ir aizliegts. Uz tirgus desas var pārdot
tikai tie miesnieki un tās firmas, kurām
atļaujas ietīkot desu darbnīcas.

§ 31. Svaigu gaļu ievest Strenču
miesta robežās atļauts t kai šādos gabalos:
1 ellopu . aitu, teļu un kazas gaļu ceturt-
daļās, cūkas vai sivēnus pusēs vai ve-
selus. No apgabaliem, kuros lopi slimo
ar lipīgām slimībām, aizliegts gaļu un
lopus ievest.

§ 32. Visa ievestā gaļa, lai ari kādam
mērķim ta būtu nozīmēta, ir tūdaļ pēc
k vešanas miestā vai pēc izdošanas no
dzelzsceļa stacijas jānogādā apskatīšanai
gaļas apskatāmā stacijā, kur tā tūliņ pēc
izmeklēšanas apzīmogojama. Ir aizliegts
neapskatītu un neapzīmogota gaļu uz-
glabāt skārņos, pagratos, preču noliktavās,
iebraucamās vietas un t. t.

§ 33. Miesniekiem un citām perso-
nām, kuras ar gaļu un gaļas produktiem
tirgojas, vajaga pie apskatīšanas uz-
spiestos zīmogus uzglabāt nesabojātus.
Ja zīmogs uz gaļas vai gaļas produk-
tiem neatrastos, tad noteikumi par gaļai
apskatīšanu un izmeklēšanu uzskatami
par neievērotiem. Tādā gadījumā poli-
cijai sastādams protokols un vainīgie
saucami pie likumīgas atbildības vai
sodāmi administratīvi, bet šāda gaļa un
gaļas prodokti nododami apskatīšanai
un izmeklēšanai un par visu ņemama
divkārša maksa.

§ 34. Pamatojoties uz augšā pieve-

stiem noteikumiem, Strenču miesta robežās
atļauts tikai tādu gaļu pārdot un izlietot
izstrādāšanai un pirkt, kura apzīmogota
ar Strenču mieita gaļas izmeklēšanas
zīmogu.

§ 35. Pirms apskatīšanas ir aizliegts
izņemt krūšu un vēdera plēvi, kā ari
izgriezt limfu dziedzerus

§ 36. Par miesta gaļas izmeklēšanas
stacijas lietošanu no domes noteikti
maksa, kas priekšlaikā samaksājama, un
saņemtā kvitē pirms gaļas apskatīšanas
jāuzrāda veterinārārstam, kurš izdara
apskatīšanu. Pēc takses noteiktā un
samaksātā nauda nekādā gadījumā ne-
tiek atmaksāta.

§ 37. Apskatīšanu izdara uz vietas
noteiktās stundās un dienās, kūjas kau-
tuve atvērta, bet ievestās gaļas apskatī-
šana notiek tirgus dienās mies'a domes
norādītā laikā no pulksten 9 līdz 11
dienā.

§ 28 Pie zīmogošanas gaļa no miesta
izmeklēšanas stacijas tūdaļ jāved projām,
citādi gaļu uz viņa īpašnieka rēķina no-
dod coliciiai

§ 39. Katram, kai apmeklē staciju

gaļas izmeklēšanas nolūkā, ir jāuzved"
kārtīgi un nepiedauzlgi. Miera un kar-
tības traucēšana pie izmeklēšanas nav
pielaižama.

§ 40. Visi veterinārārsta likumīgie rī-

kojumi jāizpiUa
Piezīme. Sūdzības iesniedzam»'

vienīgi miesta valdei.
§ 41. Tirgošanai ar gaļu, gaļas pro-

duktiem u. t. t. gaļas apskatīšanas sta-

ejā nav pielaižama.

III. Gaļas un gaļas produkt»
izvadāšana.

§ 42. Nokauto lopu gaļu drīkst P*'
dot miestā tikai rūpīgi ietUu skaidros pa
fagos, ar ratiem vai ragavām, kur,
būt no ārpuses nokrāsotiem gaišā e,i -

krāsā un iekšpusē apsistiem ar cio

bleķi Šos ratus vai ragavas dusst «

tot tikai gaļas velanai. Dzīvo lopu
J

nokaut. ) lopu atkritumus, ka mēslus. »

iztīrītas ādas, kājas, galvas u. t. t.

drīkst nekādā gadījumā ar minētiem '
tiem vai ragavām vest Aizliegts »<
uz gaļas, lai ari tā būtu ietīta. _

§ 43. Pārdošanai ievesta svaiga g»!

jāietin skaidrā audeklā. Nokauto «r



—' .« sr -:s, p'aušas, aknas u. t t.ieks'3S,
frnas atsevišķi.

ieWe^lf,ar ŠJ n0{eikumu neizpildīšanu
§ t «aucaxi pie likumīgas atbildības

Sfodami adm nistrativi.

Z Vietējie noteikumi par
1 „nšanos ar gaļu, gaļas pro-
VVtiem un gajas tirgotavu
<l flkn iekārtu.

45 Ar gaļa un gaļas produktiem
JJlos aiUuts tirg ties: a) mie.ta pas-

tas veikalos; u) tirgotavās, kas ierl-
t »?as priva'aj personas ar attiecīgu

So'mei atjauju pēc miesta valdes apstipri-
ita olana un saskaņā ar sanitāriem un

f^hnik em coteikumiem;
c) uz

tirgus
ec

„fuma miesta valdes norādītās vietās.
Pie

"l«e. No 1. jūnija līdz 1. sep-
tembrim tirgošanās ar svaigu ievestu
«alu aizliegta saskaņā ar noteiku-
miem par 1' pu kaušanu p. 30.

§ 46 Ve.kalcs, kuros pārdod citus uz-
turas produktus, atjatts tirgoties vienīgi

ar sālītu, žāvētu vai vārītu gaļu, desām

ud citiem konzervēūem gaļas produktiem,
bet svaigu gaļu pārdot šādos veikalos
cieši aizlegls. ' „ .

Piezīme. Prieks tirgošanas ar sā-
lītu, žāvētu u. t. t. gaļu vajadzīga
miesta valdes atļauja.

§ 47. Katrai gaļas tirgotavai resp.

akārņieaa virs durvīm _ jāpiestiprina iz-
kārtne ar īpašnieka vārdu, uzvārdu un
tirgotavas numuru, pēc miesta valdes sa-
rakstem. Personām, kurām p. 45. kār-
tībā ir atļauts tirgotus ar gāju uz tirgus
laukuma. Šādas pat izkāmēs piestipri-
nāmas virs galdiem, ratiem vai ragavām.

§ 48 Gaļas tirgotavas telpām jābūt
ar labi ierīkotu ventilāciju un vispār jā-
būt piemēro ām sanitarien noteikumiem.

§ 49. Tirgotavu sienām jābūt ar ce-
mentu izšiukaiurētām, ar gaisu eļļas krāsu
nokrāsotām, no grīdas virs āķiem, vz
kuriem tiek kaita gaļa vai desas.

§ 50. Grīdai tbgotavās jābūt no ce-
menta, asialta vai ķieģeļ f etn ar cementa
izšiukaturējumu, pie tam ar ieslīpumu uz
notekas pusi, lai ū.iens pie telpu tīrīša-
nas varētu viegli notecēt. Plaisas, be-
dres un tamlīdzīgi grīdas bojājumi katrā
gadījumā nekavējoties pielīdzināmi ar
cementu. Veikalos, kuros tirgojas vienīgi
ar žāvētu gaļu un desām, var būt au
dēļu gtldļ tez šķirbām, nokrāsota ar
eļļas krāsu.

§ 51. Gaļas tirgotavu durvis, logi un
ārējās sieaas nokrāsojamas ar eļļas
krāsu.

§ 52. Galdiem un soliem gaļas no-
vietošanai un sadalīšanai jābūt pārklā-
tiem ar cinkbieķi vai marmora podiņiem
vai nokrāsotiem gaišā eļļas krāsā.

§ 53. Bluķiem gaļas ciršanai vajaga
būt no ozola koka, vai ari ar ozola dēli
virs cita koka.

§ 54. Nokārt gali pie tirgotavas.dur-
vīm vai ārējām sienām ir stingri aiz-
liegts.

§ 55. Gaļas un desu tirgotavās, tāpat
pie 1ām piederīgās telpās, kā pagrabos,
noliktavās un t t, kurās gaļa uzglabāta
vaj sagatavota pārdošanai, atļauts novie-
tot vai pārdot vienīgi svaigu gaļu un
:las pārstrādājumus no lopiem, kuri

§ 61. Pie tirgotavām jābūt ierīkotiem
ledus pagrabiem ar labu ventilāciju un
gludi cementētām sienām. Ledus pa-
grabi var but kopā vairākiem.

§ 62. Tirgotavās lietojamie naži un
cirvji turami uz galdiem vai bluķiem
vislabākā tīrībā.

§ 63. Dažādi atkritumi, kā asinis,
kauli u. t. t. ir tanī pašā dienā nogādā-
jami prom no gaļas tirgotavas un grīdas
noskalojamas ar svaigu ūdeni. Aizliegts
turēt tirgotavas gaļas pieliekamās telpās
un ledus pagrabos jēlādas, vilnu, zarna?,
ka ari apģērbu gabalus.

§ 6,4. Ielaist gaļas_ tirgotavās suņus
vai kaķus uz visstingrāko aizliegts.

§ 65. Tirgotavu īpašniekiem jālūkojas
uz to, ka visi tirgotavas kalpotāji un
pārdevēji ievēro tīrību un darbā nēsā
tīrus audekla priekšautus, kas aizklāj
krūtis, vēderu un kājas pāri ceļiem.

SS nUn,?°2°mi"*a gaļas ap-skabsanas 8tac.jā vai lopkautuvēs.
P

S otj. Veterinārārstam nolicrai un
Sfktnt°-iiām if tlS!5f k.S
un konfcS,. vajadzības, apskatīt
D?ederS«, t P1" t,rg°tav« »n pie tāmpSasr ga|as novietošanai HD

§ 57 Gaļa tirgotavās pakarama tā,
? kiSSf,??'sienap > kādā n°Āpakararno aku arējiem galiem jābūt nosienas vismaz 6 colii atstatu. Ja ne-skatoties uz to lielāki gabali gaļas to-mēr pieslienas pie sienas, tad sVrp pē-

k° 0
a 8^a >ātUam audeklam.

$ 58. Vasaras mēnešos aiz'iegts no-vietot gaļu tādās vietās, kas tieši no sau-les a. spīdētas.
§ 59. Aizliegts uz bluķiem un gāl-ei em, ui kuriem gaļu dala un pārstrādā,

turēt gaļu pārdošanai.
§ 60. Galdi, soli, bluķi un plaukti,

svari, muldas un citi tirgotavas un no-
liktavas piederumi gaļas uzglabāšanai
un pārstrādāšanai uzturami pienācīgā
kārtībā, ievērojot priekšzīmīgu tīrību.

§ 66 Personām, kuras vēlas nodarbo-
ties gaļas tirgotavās, desu un tamlīdzīgas
gaļas pārstrādāšanas darbnīcās, iepriekš
jāizņem apliecība no ārsta, ka neslimo
ar lipīgām slimībām un pret viņu no-
darbošanos minētā arodā no sanitārās
pārraudzības iebildumu nav. Šis aplie-
cības uzrādāmas uz policijas, sanitārās
komisijas un veterinārārsta pieprasīju-
miem. Ārsta apliecības katru gadu at-
jaunojamas.

§ 67. Gaļu no tirgotavām iznēsāt pa
miesiu patērētājiem atļauts vienīgi tīros
traukos, kas izsisti ar cinkbieķi un pār-
klāti ar tīru audeklu, vai iekšai jābūt
izkrāsotai ar gaišu eļļas krāsu.

§ 68. Vainīgie par šo noteikumu ne-
izpildīšanu saucami pie likumīgas at-
bildības.

§ 69 Lopu galvas, kājas un iekšas
atļauts pārdot pēc viņu iztīrīšanas.

§ 70. Saistošie noteikumi n3k sp'kā

2 nedēļu laikā pēc viņu publicējuma
«Valdības Vēstnesī'.

§ 71 Policijai stingri jāraugās uz to,
lai minētos saistošos noteikumus kārtīgi
izpildītu.

Strenču miesta lopkautuves
takse.

a) par lopkautuves lietošanu un lopu
kaušanu: u

no liellopa 2,60
. teļa . : —,90
» aitas-kazas 0,70
, cūkas līdz 16 klg 0,60

. no 16 klg. — 40klg. . 1,00
» , . 40 . — 80 , . 1,70

, 80 , — 160 » . 2,50
, smagākas par 160 . . 3,00

b) par gaļas izmeklēšanu mikroskopi-
skajā stacijā: Ls

no liellopa 2,20
, teļa 0.80
„ aitas, kazas 0,60
„ cūkas līdz 16 klg 0,40

no 16 , līdz 40 klg . 0,70
» . » 40 , „ 80 „ . 1,30. . . 80 . .„ . 2,00

smagākas par 160 „ . 2,50
Par žāvētu gaļu un šķiņķi pēc svara

40 sant no 16 klg. Par svēršanu 2 sant.
no 16 klg un par katru svēršanu ne
mazāk par 10 sant.

Priekšsēdētājs P. Balodis.
2 Sekretārs Rullē.

Jaunas valstis
Igaunija.

Ārzemnieku zemes jautājums.
Tallinā, 1. martā. .Fāevvalehf

ziņo, ka Vācijas sūtnis iesniedzis ār-
lietu ministrijai notu, kurā prasa
pilnvērtīga atlīdzību par Vā-
cijas pilsoņiem Igaunijā at-
savinātām muižām, kā ari atlī-
dzību par viņu inventāra lietošanu. Ga-
dījumā, ja tādas atlīdzības izmaksa ne-
būtu iespējama, nota liek priekšā atdot
atsavinātās muižas viņu agrākiem īpaš-
niekiem. LTA.

Nedējas ziņojums
par saslimianas gadījnmien

ar lipīgam slimībām RigI,
ko reģistrējnsi io 1926. g. 16 līdz 23.
februārim Rīgas pilsētas statistiski valde
pēc ārsta paziņojumiem:

s ?> m
S li mībfli n oia ak a mi. ?= g =

to 5

Paratvprin.
ryph«» abdoffl . Vēdera tlia . . 6
Meningītu eerebroaplnalls epidemlca . . —
Trphu esantb Initu» tlh . —
Febrii rectmena . . . Atguļai dradiia —
Pebrii interni . . . . Purva dradala . —
Variola et variolola . . Baltas .... —
MotbUli Masalas ... 6
Scarlatina Šarlaka ... 34
Tuasla conv«lalva . . . dajal» klepaa . —
Dlphtheritta DifterfU ... 3
InUaencacmmPneamonla Influenca . . .
Cholera aiiatica .... Azlļaa kollera . —
Dv.enteria Aaina ičrga . . —
Parotīti, epidemica . . Ģīmja aatākunt

(Mami) . . 2
Lepra Spitālība ... —
Vilvo-Vaginitla gonorrhoica —
Tracboma —
Acthrai . . .
Lvaea —
»ro«(nrlm Ro" e 7

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birža, 1926. gada 2. marta.

D e v i s e a :
1 Amerikas dolāra .... 5,181 — 5,191
1 Anglijas mārciņa . . . . 25,17 — 25 24
100 Francijas franku . . . 18,8i —19 25
100 Bejģijas franku .... 23,40 — 23,75
100 Sveicea franka .... 99,6 — 100 35
100 Itālijas Urn 20,65 — 21 05
100 Zviedrijas kronu . . . 138,60 1Č9 65
100 Norvēģijas kronu . . . 110,75— 112 45
100 Dānijas kronu 133,70—135,75
100 Čechoslovaķljas krona . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu. . . 207,00 — 206 55
100 Vācijas marku . . . . 122.MJ- 124, 10
100 Somijas marka. . . . 12.95 — 13.15
100 Igaunijas marka . . . 1,37—1,395
100 Polijas «lotn 61,00—71,00
100 Lietava. lita 50,50 — 5150
1 SSSR červoneca .... 26,20 — 2t, 75

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 100 — 108

Vērtspapīri:
5 °/o neatkarības aizņemams 98 — 10t
4 o/o Valsts prem. aizņ. . . 98—100
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēka bankas ķils

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdēUjs J. Skujevlcs

Zvērināts biržas māklera Th. Šummera

Literatūra.
Atpūta. Jft 69. — 1926.

Māksla.
Nacionālais taatrie. Otrdien, 2. martā,

plksten l,% vakarā par tautas izrāžu
cenām Šekspīra jautrā .Maldu ko-
mēdija". Trešdien, 3. martā, pulksten
7- t vakarā, Georga Kaizera interesantais
skatuves darbs .Grāfienes Lavalet
ziedojums*. Grāfienes lomā Lilija
Štengel; grafs— Teodors Lācis.
Ceturtdien, 4. martā, pulksten 4 pēc pus-
dienas, skolnieku izrādē Jūlija Pēiersona
komēdija .Diplomāti". Pulksten
7 vakarā, N. Draudziņ vidusskolai par
labu H. Blaumaņa komēdija .Trin es
grēki". Dabūjamas biļetes uz A.
Gulbja traģikomēdijas .Ērika Jonass"
pirmizrādi sestdien, 6. martā. Derīga
abonementu 4, biļete. .— 18. martā Li-
lijas Štengel benefice, kurā izrādīs Sardi
komēdiju .Madame Sāns Gēne"
[„Madam San Žēn").

Dailes teātris. Otrdien, 2. martā,
pulksten 6 vak, kareivju izrādē .Itali-
as salmu cepure", trešdien,3.martā,

pīkst. ^aS vak. par strēlnieku izrāžu cenām
.Ligatura", cetmtāien, 4. martā, plksL
lvak., strādnieku izrādē .carļa
crustmāte", piektdien .Itālijas
salmu cepure", sestdien, strādnieku
zrādē .Hernani.. A. Upiša ,Mi ra-
so" pirmizrāde ceturtdien, 11. martā.

Ļ Tiešo sladinājnmi. ]
3f£tāfa tiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
"»"nu izbeidz Jāņa Jāna d. Jego-'ovica meklēšanu. '

Okat. .Valdības Vēstnesī" J* 156,« jolja 1923. g.> .
%ā, 27. februārī 1926. g.

Knto *afa tiesas priekšsēd.,"uta kāpt. J Jakobsons.
—J^taTS, kjfa ier. A. R u m p e.

-ielasīs 1923. gada 2 decembrī mirušā
Katrīnas pag, .Lejas-Riijan' mājas īpas

neka Jsga Andreji d. Elkšņa testa-
mentu.

Rīgā. 27. februāri 1926 g. L. J*2613.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24997 Sekretāra A. Kalve.

Uzināt sarakstu, novertēļumr, ki ari
īpikatīt pārdodamo manta, vārē» pit
«n*anaa dien» as vieta *

Rīgā, 18. februārī 1926. g.
25106 Tiesu izpild. Kazubierns.

kurš atrodas Jēkabpils (agrāk Jaunjelga-
vas) apriņķī, ar zemesgrāmatu reģistra
M 4412 un sastāv uo ElHŠņu pagasta
Elkšņu valsts b juš. mežsargu ,2agaii I.'
mājām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem ap vērtēts par Ls_900;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
nav;

4) ka personām, kūjas veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā dala no apvērtešanas sumas
un jāstāda priekša apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas launjelgavas-Ilūistes zemes-
grāmatu nodaļā. _

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

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
iz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas — civilnodaļas
kanclejā

Je'gavā, 23 februārī 1926. g.
24743 Tiesu izpild. .1. V e i s s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
5 marta 1926. g., pulksten 1 dienā,
Rīga, Lāčplēša iela N» 110, dz. 28,

pMos uatrflRsoliftnfl
Dāvida F r i d m a ņ a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 301 un sastāvošu no
dažīdām mēbelēm, viņa 1923. g. prec.
peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 26 februārī 1926. g.
25026 PUdzinējs H e i b o v i č a.

Rīgas apgabali, 3. civiln.,
»«aija ar civil procesa likumu 1958. p
nod.'r.' ka 9mar *ā ly2n. g, minētās
1917' amti tiesas *klāsts
Dap t 7' novembrī mi'ušā Mālupes
Smh arvu ^*

,2 " m?ias īpašniekas'aaoa Andreja d. Koka testunentu.uga, 27 februāri 1926. g. L. t*> 2495.
24<u» Prtekfe ē«l. v . A. V e i d n e rs.
-^iL______ Sekretāra A. Kalve.

Liep-jas 1. iec. miert e3ness

izbeidz sekošu persoīu meMešanu,
kup izsludināti sekoTos .Vaid. Vēstneša
numuros: . _ ....

1) Andrejs Mārtiņa d. Barons, tlias
Balodi», 1922. g. 195 numura

2) Francis Meškis, 1922. g 2 3. num.

3) Konstantīns Zaboļunas, 192*. g-,
213. num ira. . , ._

5) Kazimirs Klementija d. Lusas,
1922. e, 47 nunurā.

5) Staņislava Ignata m. Z'.imis, 1922. g.,

47. nu- urā. , . ,„„ .
6) Jēkabs Arona d. Loperts, 1921. g,

40. mimura. ' „, _,_
7) Filips Zivcons, 1921. g. 273. mm.

8) Dominiks Jāņa d. MaJ.DOVsk.s,

1923. b , 86. nomuiā
9) Johans Georgs Ernesta d. Lsunerts,

1924. g, 218. numurā.
Līepjā, 23. februārī 1925. g.

Miertiesnesis J Z i e m e 1 i s.
247Č 5 Sek-etars Ž. Oraubics.

,JJa8 apflabalt. 3. civilnodaļa,«aunā « civilprocesa likumu 1958. p.,
«S "iJL, ?? mait5 1926- *>ittai," nod*|as atklātā tiesas sēdē
mini iL nolMis 1924- 8- ,8- mattā
mājas ina! CPagastJ - - Drermanu -
d r; 'Pa fmeka atraitņa Krišjāna Mārtiņa

RīoV Ua ,e8ta«"enrU.
bL *f,bruari 1926. g. L. Mš 816.

249<jq ™ekMēd v. A. V e i d n e r s.
~—___Sekretai8 A Kalve.

I(̂ _
aPgabaltiesas 3. civilnod.,IT^»«r civilprocesa likuma 1958. p.,

««Šis?,3.1ka9martā 1926'8-nodaļas atklātā tiesas sēdē

Rigas apgabaltiesas III iec tiesu
izpildītājs,

nazioo ka 8. martā 1926. g-, P^^f"
?o"Sten« . Rig ^. Stabu te»?.»*'
dz 22 pārdos Jāņa V i k m a 0 a

kustamo mantu, sastāvošu no dzelzs

Sud.
" «kapi* «n «Ile. gan.tar.sun

novērtētu par Ls louo.

Jelgavas apgabaltiesas, Jelgavas
pilsētas tiesu Izpildītājs

kura nancleja atrodas Jelgava, AkaJe-
miiss ielā 1* 24, istaba 2». paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas prasības
apmierināšanai no Andreja Jāņa dēla
Dābola t-ēc Jelgivas apgabaltiesas
pnekšsēdētāja raksta no 18. oktobra
,924 g ar 1* 32456 un saskaņa ar
Valsis zemes bankas rakstu no 8. ok-
tobra 1924. e. ar J*a 10806— 5. m a 11 a

1926 2 pulksten 10 d'enā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodajas sēžu zate. uz

polskii toTsiem n ik
mr Andrejam Jāņa d. Dābol.m

p iederošo
nekustamo īpašumu,

Rīgas apgabaltiesas 3 iec. tiesu iz-
pildiiāja sludinājumos ,Vald. Vēstnesī"
š. g. 45. mmura rar V. Krēsliņa
mantas pārdošana ieviesusies k[ud* ttra
no minētiem sludinājumiem: pārdodamā
manta sastāv nevis no pi.nino, nevēr-
tētu par Ls 645, bet no linu dzija m
novērtētām par Ls 1200. 24827 a

Izlabojums. *«.*
Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa tiesu

izpildītāja sludinājumā .Valdibas Vestn.'
š g. 45. num. ieviesusies kļudaj Leiba
Krigera manta tiks pārdota Tējas iela
nevi , _ jfc io, bet Teļa» iela N»

Otu ltstižfl tfctSsiJOat
«? j

5. Rigas aizsargu p. 2. rotas 11 nod.
priekšnieks izsludina par nederīgu aiz-
sarga dienesta apliecību ar J* 1U79, iz-
dotu no 5. Rīgas aizsargu pulka ko
mandiep 17. jūnijā 1925. g. uz Majoru
aizsarg cod aizsarga . Voldemāra Sār-
tajā vārdu, ku(a pieteikta par pazau-
dētu, no 1. februāra. 24783

Tiešo nodokļu departamenta
dažēdu maksā/urnu piedzinējs paziņo,
ka 8. m artā 1926. g.. pulksten 2 d.,
Rīga, lieli Maskavas ielā J* 147,

Hik nblUBiti
\j|a Vagara kustamo manto, novēr-
tētu pat Ls 484,76 un sastāvošu no
adu ģērējamas iekūlās, viņa 1921., 1922,
1923. un 1924. g nekust. īpaš. nodokļa
segšanai

Rjgā. 26. februāri 1926. g.
2J025 Piedzinēj» H e i b o vi č s.

Tiešo nodokļu departamenta
is/ādo maksājumu piedzinēja paziņo, ka

6. martā 1926. g, pulksten 11 dienā,
Rīgā, Blaumaņa ielā J* 29,

pārdos oolrāksollšanā
Jāņa T i r z i t a kustamo mantu, novērtētu
par Ls 655,24 un sastāvošu no dažādām
msš nam, viņa 1924. g. ienākuma un
pto:. peļņas nodokļa segšanai.

Rīga, 27. februāri 1926. g.
2Sn'24 Pirrlzinpi* H p i h n u i r c

Redaktors: M. Ārons.



Vietalvas pagasta vaJde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, karaklausības
apliecību, izdotu no 4. Valmieras kāj-
nieku pulka komandiera 29. martā
1921. gadā ar *fe 2592 uz Reiņa Jāņa
dēla Ābola v. 7039

Latvijas dzelzsceļu policijas Daugav-
pils nodaļa izsludina par nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Rīgas
pils. pref. 16. okt. 1920. g. N<> 130964 uz
Vijuma Jāna d. Bekmaņa vārdu.

Iespiesti Valsts tipogrāfijā

Iekšlietu ministrijas buvvalde,
Brīvības ielā 37/39,

izdos š. g. 12. martā, pulksten 10 rītā,

ii rakstiskā izsolē
Ķemeru sēravotu Iestādes II kl. dūņu un sēru

vannu ēkas remonta darbus.
Drošības nauda ls 4100.
Ar maksas aprēķiniem un noteikumiem var iepazīties būvvaldē pāra'tā

darba laika, sakot no š. g. 5. maita. I 24755

Fjhei ministr, htfi toni.
9. martā 1926. g., pulksten 10 rīta,

izdos rakstiskā

konkurencē
75 tonnas koksa

piegādāšanu
Dzirnavu ielas namā Hs 31.

Ofertes slēgtās aploksnēs, apmaksātas
ar 80 sant. zīmognodokli, iesniedzamas
valsts grāmatved bas noda'ā līdz pulkst.
10 rītā, konkurences diena, 25107

Ar konkurences noteikumiem var ie-
pazīties turpat, ikdienas r.o pulkst. 9—3.

Pāles pagastā,
Valmieras apriņķī, vajadzīgs

ārsts.
Kandidāti tiek uzaicināti ierasties per-

sonīgi pie paga ta padomes, Paies
pagasta namā, 12. martā 1926 g..
pulksten 12 d.enā, uz nol gšanu
Dzīvoklis ārstam tiek dots Drieliņu
tnu žas bijušā kungu māja _ ar muižas
tuglu dārzu un zemiar pļavām.

Alga p.c vienošanās.
Attālums no Dreliņu muižas līdz

Pāles dzelzceļa stacijai — 4 kilometr.
Pālē, 26. februārī 1926. c

25092 Pr.ekšsed. v. F. Laskops

Ainažu muita
uz muitas lik. 204. p. tirdzniecības lik.
511,616 un 542. p.p. pamata dara
vispārībai zināmu, ta viņas rīcībā tiek
uzglabāta no jūras izskalota viena jauna
priežu koka liiva, kuģlaivas tipa, 4 mtr
gafa un 1,47 mtr. plaia, nodarvota ar
kona darvu, bez kadam_ ārējām zīmēm
un piederumiem Mīneia laiva izskalota
21. oktobī 1925. g. Valmieras apriņķī,
Stienes ; agasla, piet Priežu mājām.

Laivss īp.išn eks tiek ar šo uzaicināts,
viena mēneša laika no izsludin šanas
dienas, pieteikt savas likumīgas tiesības
uz minēto laivu, kā aii -nokārtot laivas
glābšanas un apsargāšanas maksas un
attiecīgas muitas fo malitaks un mak-
sājumus

Pretējā gadījuma laiva tiks pārdota
izsolē saskaņā ar muita: lik. 561. -591.p.p.

Priekšnieka v. i. E P e t e r s o n s.
24572 Darbvede M. Kalniņa.

ffabts Jupis iuilirao skola.
Dambja ietā M 13. 12. martā š. g.,

pulksten .13,

izdos jauktā izsolē
25 kub, asu I lab. š. g.

cirtuma

bērza malkas
piegādāšanu.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs,
kā ari lūgumi piedalīties mutiskā izsolē,
apmaksāti ar attiecīgo zīmognodokli ie-
sniedzami Valsts Jelgavas kurlmēmo
slolai izsoles dienā līdz torgu sākumam.
Pie iedalīšanas mazaksolišanā jāieuaksā
Ls 250 drošibas nauda, vai jāie:niedz
par attiecīgu sumuLatvijas bandas gal-
vojums. Iepazīšanas ar piegādes notei-
kumiem skolas kanclejā. 25021

Zilupes iec. polic. criekānieks
paziņo, ka 12. martā 1926. g.,
pulksten 12_ diena, Zilupes iecirkņa
policijas telpas,

pārdos
pilsoņa Eliezera Ber Dreiera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras pre-
cēm, vērtībā Ls 198.

25067 Priekšnieks (paraksts).

Dundagas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1925. g. 17. martā, Dundagas pagasta nama,

augošu un atmirušu mežu pēc platības un
celmu skaita:

II iecirkņa mežniecībā: II Ķurbes novadā — pavisam 8 vienības, vērtībā
no Ls 56 l.dz 1000.

III iecirkņa mežniecība: II Ezermuižas novadā un II Ķurbes novadā —
pavisam 5 vienības, vertibā no Li 29 līdz 981.

IV iecirkņa mežniecībā: II Kaugas novadi — pavisam 31 vienība, vērtībā
no Ls 2 līdz 528. _

V iecinņa mežniecība: Uķenes novadā — pavisam 27 vienības, vērtībā
no Ls 9 līdz 669.

Izsole sāksies pulksten 12 diena.
. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 proc.

drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10 proc.
no pilnas nosolītas sumas.

Kultur naudas iemaksājamas pie meža ciršanas biļešu izgemšanas.
Par .pirkumiem , vienas rostas līdz Ls 2C0 līgumi nav slēdzami, ja pircējs

pēc izsoles nobeigšanas samaksa pilnu sumu, ku[a ieskaitāma ari 10°,o drošības
nauda.

Virsmežniecīb i patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecība un pie iecirkņu mežziņiem.
25023 | Dundagas virsmežniecība.

Izglītības ministrijas skolu uirsvslde
izsludina uz 16. martu 1026. g„ pīkst. 11

rakstisku un mutisku izsoli
valsts Kmstpils pamatskolas koka ēkas krāsošanas darbiem.

Rakstiski priekšlikumi un lūgumi pielaist mutiskā sacensībā, nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli un pieliekot Ls 100 drošības naudas, iesniedzami līdz iz-
soles sākšanai Rīgā, Valdemāra ielā K» 36a, 3. stāvā, istabā 11

Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi dabūjami skolu virsvaldes tmvtechni-
skajā birojā, Valdemāra iela 3ria, 3. stāvā, ist 11., darba laikā no 9—15 25108

Tautas labklājības ministrija
izdod mazākprasītājiem 194,24 kub. metr, (20 kuti. osis) bērzu un

48,56 kub. metr. (5 kub. asis) egļu malkas plegndflšcnu
valsts zidaiņupatversmei Rīgā, Kapseļu iela N° 31.1)

Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli slēgtās ap'oksnēs ar uz-
rakstu .uz malkas konkursu 9. martā" iesniedzami tautas labklājības ministrijai
Skolas ielā N° 28, dz. 4 ne vēlāk kā līdz 9 martam, pīkst. 11. Turpat saņe-
mami tuvāki noteikumi.

Pie piedāvājumu iesniegšanas jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā no
iesnieguma uzrādītā' malkas kopvērtības. 2?.037

Intendanturas galv. mantu noliktava
pārdos atklātā

vairāksolīšanā
15. marta 1926. g., pulksten 10, noliktavas nodaļā, Marijas ielā *fe 100, sekošas

kara spēkam nevajadzīgas un nedeiīgas mantas:
Dztlzs lūzni — 37540 kg; skārda Iūzni — 5631 kg; alumīnija lūzni — 24 kg;

vilnas lupatas — 9790 kg; pusvilnas lupatas — 3156 kg; kažoku lupatas —
1397 kg; nātnas lupatas — 1540 kg; kokvibas lupatas —3310 kg; dažādus
lupatu atkritumus — 4995 Kg; papiru neder. — 1743 kg; adu atgriezumus un
atkritumus — 6890 kg; šņorzābakus, ned^r. — 4697 kg; šujmašīnas — 36 gb.;
ratu koka dalīs, _pu=fabrik.; zirglietas; zandaļu un zābaku materiālus; elektriskos
pederumus; dažād. saimniecības piederumus un citus sīkus priekšmetus.

Priekšmeti apskatāmi, izņemot svinamās dienas, katru dienu no pulksten
9—15, Marijas ielā J& 1C0.

Vairaksole? noteikumi izzināmi noliktavas kanclejā, Citadelē Ns 14, darb-
dienās no pulksten 9—15. 1 24882
?—

—^
—?— —

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu
apgāde

izsludina 11. martā 1926. g., pulksten
12 diena,

rakstiskus torsus
uz baļķu un malkas pludinās, darbiem:

I. noNcas un Ru-avas virsmežniecībām
jānopludina uz Liepāju:

a) pa Bārtas upi un Liepājas ezeru:
1) apm. 2000 kub. metru baļķu, 2) apm.
400kub mtr. stutmalkas, 3) apm. U 00kub.
metru T garas dedzināmas malkas;

b) pa Otankes upīti un Liepājas ezeru:
1) apm. 2000 kub. metru baļķu, 2) apm
500 kub, metru stutmalkas, 3) apm.
8"0 kub. metru 7' garas dedzināmas
malkas. 2

II. noRušonu virsmežniecības paMaltas
upi jānopludina līdz Antonopoles zaģētav.

1) apm. 45G0 kub.mt .baļķu; 2) apm.
703 kub. mtr. stutmalkas; 3) apm. 1500
kub. mtr. T dedz namas malkas.

Torgu dalibn ekiem jāiemaksā drošbas
nauda 10°/o apmērā no piedāvājuma
sumas vai jāiesniedz attiecīga Latvijas
bankas garantija. Tuvškas ziņas izsniedz
dzelzsceļu virsvaldes 118. istaba. 24885

Tukuma-Talsu kara apr.
pārvalde, Tukumā

kafa apriņķa pārvaldes namā, 1926. g.
10. martā, pulks en 11 diena,

pūrdosslliiizsoli
vairāksoiītājiem

Z600 miojrimu siena*
Siena apskatīšana izsoles dienā no

pulksten 10 rītā.
Ķzra ap iņķa pr'ekštieks,

pulkved s Manguls.
25020 Darbvedis, k. ier. Kleins.

Atklātos torsos.
Jaun atgalēs apr. priekš-

nieka palīgs II. iec.
izsludina Bērzpils pagastā, pie vecākā
pol. kārtībnieka kanclejas — 15 martā
1V26. g, puLstcn 12 dienā, tā p ša
pagasta plsņa Voldemāra Licherta
kustamās mantības

glens zirjs pfrdrau,
tvaika katla nodokļa piedzīšanai, sa-
skaņā ar Tiešo nodokļu departamenta
rakstu X?2369 no 25 . janvāra i 926. g.

Apskat t pārdodamo zirgu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

25044 Palīgs II. i>c. (paraksts).

Jaunlatgales apr. i riskēnieka
pal gs II iecirknī

izslud na, ka 15. martā š. g, pulksten
12 dienā, pārdos

atklāta laiisiaof
Rugāju pag., pie vec. pol. kārtībnieka
kanclejas, Jūlija Ozoliņa kustamo
mantību, sastāvošu ro gramofona , sa-
skaņā ar Tiešo nodokļu departamenta
25. janvaja 1924. g. rakstu, N° 2386,
tvaika katla nodokļa dzēšanai.
25043 Priekšnieka pal (paraksts .

Daugavpis pilsēta * polic. I. i c
priekšnieks

paziņ-, ka 12. maitā 1926. g., pulksten
12 diena, Daugavpilī, Nometņa ielā
Ns y,

pirtos rairflksolBoni
pils. Moika Judeļa mantību, sastāvošu
no: 1 drēbju skapja un 1 ozolu koka
dzelteni krāsota skapja.

Minētas mantas apskatīt un novēr-
tējumu uzzināt var pārdošanas dienā
uz vietas. 25041izsludstisk

Dztolo vlrsvaldg ^15. marta 1926. g., uz 1) spilveniem,
spalvu ar 2 pārvalki m . — 52 gab.
2) Segām, gultas, vilnas — 133 gab.
3) matračiem, jujas zāles — 103 gab
lorgu sākums pulkstei 10 dienā

Dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
10°/o apmēra no piedāvājuma vērtības

Tuvākas ziņas dzelzsceļ j virsvaldē
Pogaļa ielāMžS, ist. 101. 2 24384

Latvijas universitātes leģitimac. kartiņa
N? t231 uz Jāņa Salnas vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 25022

Rīgasliņiiliiatirti. „AAPf
uza'cina savus akcionārus iz

kaitēju vipirēju sapīti
25. marta š. g, pulksten 6 vakara, sabiedrības valdes telpās,

Rīgā, I. Jaunavu ielā Nr. 3.
Dienaskārtība: ,..tf

1) 1925. g pārskats un bilance, viņu caurskatīšana un apstiprināšana un revizi]
komisijas ziņojumi.

2) Statūtu § I nosaukuma grozīšana.
3) Valdes un reviz. kom. locekļu vēlēšanas.
4) Dazadi priekšlikumi. 25030 Valde.

Uz savu statūtu 38. un 39. §§ pamata

ftaiii dzelzi!»oli*WI
pagodinās uzaicināt akcionāru kungus uz

kartēju pilnu sapulci
29. marta š. g., pu'kžten 5 pec pusdienas, sabiedrības telpās,

Brīvības ielā Nr. 11.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskafs par 1925. g. un revīzijas komisijas ziņojums.

2) Budžets 1926. g.

3) Vēlēšanas.
4) Varbūtēji p iekšlikumi.

Pier dījuml pr tiesbu piedalīties šinī sapulcē stādami priekšā vaid '
Brīvibasielā Ns 110, ne vēlāk par 22. martu 1926. g., darbdienas no pulKSK"
12—3 pecpusd.

Originalakciju vai paga'du certifikatu vietā var uzrādīt iekšzemju bari

kvītes, kā ari kvīies no ,Banque de Bruxelles) Briselē un „Banque de Pa»»

des Pavs-Bas" , Parzē Briselē un Zeņevā. 25029 Direkcija.

Rīgas Tirgotāju un rūpnieku savstarp. kreditbiedr.
uzaicina savus biedrus uz

kārtēju pilnu sapulci,
pirmdien, 15 maitā š. g., pulksten 1 dienā, Kreditbiedr. telpas, Brīvības ie1a N»9.

dienas Ilāriī6a: ?—
)) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1925. g., revidentu ziņojumi, pārsieta pieņemšana un

peļņrs sadalīšana.
3) Budžets 1926. gadam.
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
6) Vēlēšanas ?

Piezīme: Ja uz šo sapulci neierastos statūtos noteiktais biedru skaits,
tad otra pilna sapulce sr to pašu dienas kārtību noliks kreditbiedr. telpās,

pirmdien, 2-\ mar ā š. g.. pulksten 6 vakarā un būs pilntiesīga, neskatoties uz
sanākuro biedru skaitu 251 li) V alde._

Baltijas savstarpīga kredītbiedrība
sasauc 16. martā š. g, plkšt.7 vakarā, Rīgā, Elizabetes ielā N°85a „Rotas" telpās

kārtēju nitnu sapufei
ar sekošo dienas kārtību: 1) sapulces amatu vīru vēlēšana, 2) gtda pār-
skats par 1925. g. un revidentu ziņojums, 3) peļņas izdalīšana, 4) budžets 1926. g,,
5) nekustama īpašuma alsavināšanas liela, 6) statūtu papildināšana un grozīšana,
7) vēlēšanas: 2 vaidēs locekļu, 2 padomes locekļu, 3 revidentu un 2 revīzijas
komisijas kandidātu.

Piezīme: Ta ka uz 18. februāri š. g. sasaukta sapulce nenotika, tad
pēc statūtu § 35 šī sapulce būs pilntiesīga, nelūkojoties uz san ikušo biedru skatu.
25111 Valde.

^o

Latviešu akciju banka
da-a savem akcionāriem zināma u «.
gada 13. manā sasauktā kārtējā J'pārējā sapulce nenotiks aiz tā ierriMka statītos paredzētais akciju kaniti
nav pieteikts un tadeļ sasauc

otro

vispārējo SSPUlCJ
sestdien, šī g. 20. martā , p. 6 vakaribankas telpas, R ga, Kaļķu ielā j« I'
ar to pašu dienas kārtibu un prot?!1) S paies darbinieku vēlēšanas,
2) Bankas 1925. g. norēķins,
3) 1925. g. peļņis sadalšana,
4) Valdes atalgojums,
5) Vēlēšanas un
6) Akciju kapitāla paaugstināšana.

Šī sapulce, saskaņa at statūtu § 67
bus pilntiesīga un spriešanas pējiga,neskatoties uz reprezentēto akciju skaitu

Piezīme: Saskaņā ar statūtu § 61akcijas jāpieteic ne vēlāk kā 14 dienas
pirms sapulces. 25034

Dažādi sludinājumi.
Akciju sabiedrība

jHRhiB ai darīta ia"
sasauc svētdien, 1926. gada 2t. maitā,
mazā Vermaņa dārza augšējās telpas,

pulksten 2 dienā,
kārtēju vispārēju

SAPULCI
ar sekošu dienas kartību:

1) pr iekšsēdētāja un sekretāra ievēlēs.;
2) valdes ziņojums;
3) revīzijas komisijas ziņoj:ms;
4) gada pārskats p. 192o. g, budžets

un darbības plāns;
5) valdes un re<izijas korr.is'ja: ievēlē-

šana uz 1926/2/. g.;
6) dažādi ziņojumi un priekš ikafi

25033 Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības
paju sab.

„L ATEM"
valde

pamatodamās uz sabiedrības statūta
§ 46. — sfsauc

kārtēju dalībnieku

sāpu ci,
ku[a notiks otrdien, 1926. g. 23. martā
pulksten 18, Elizabetes ielā Ks 83/85!

Dienas kartība.
1) Sapulces dalībnieku vēlēšanas
2) 192). g. dabības paskats; bilance

un revīzijas komis; ja< ziņojums.
3) 192;ī. g. p.-ļņas sadalīša a.
4) 19:6 g. darbības plāns un budžets.
5) Nekustama īpašuma iegūšana
6) Valdes un revīzijas komis. vēlēšanas.
7) Dažādi ziņojusi un priekšlikumi .

25032 Valde
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