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Noteikumi NQ 284
par mājlopu pārvadāšanu
pa Latvijas dzelzsceļiem.

1. .Pilniem vagoniem pārvadājamos
mājlopus: liellopus un zirgus — skaitā
8 un vairāk, bet sīklopus (cūkas, aitas,
kazas un teļus) — skaitā 30 un vairāk —
atļauts iekraut un izkraut tikai sevišķās
šim nolūkam piemērotās un no satiksmes
ministrijas, saziņā ar zemkopības mi-
nistriju, noteiktās stacijās. Šo staciju
saraksts publicējams „Valdības Vēstnesī"
un izliekams stacijās redzamās vietās.

Tādā pašā kārtā publicējami: a) to

Staciju saraksts, kurās pa ceļam lopus
var dzirdīt un b) staciju saraksts pēc
satiksmes veterinārārstu iecirkņiem un
pēdējo dzīves vietām.

2. Mājlopus mazākā skaitā kā 1. p.
noteiktā norma var iekraut un izkraut
katrā kārtējai preču pārvadāšanai atklātā
stacijā.

3. Stacijas, kurās atļauts mājlopus
iekraut un izkraut pilniem vagoniem,
dzelzsceļu virsvalde, saskaņā ar veterinar-
valdes aizrādījumiem un piemērojoties
vietējiem apstākļiem

^
pēc iespējas apgādā

ar vajadzīgām ietaisēm un ierīkojumiem.
4. Mājlopu pārvadāšanai vajadzīgie

vagoni lopu īpašniekiem jāapsuta jau
priekšlaikus, iesniedzot izsūtāmas stacijas
priekšniekam ne vēlāk ka 24 stundas
pirms nodomātās izsūtīšanas dienas
rakstisku paziņojumu, kurā uzrādāms
pārvadājamo mājlopu nosaukums, viņu
skaits, gala stacija un vajadzīgo vagonu
skaits.

5. Veduma maksas un papildu
maksājumu samaksu uzlikt sūtījuma
saņēmējam nav atļauts, bet visi tarifos
paredzētie maksājumi dzelzsceļiem izda-
rāmi katrreiz izsūtāmā stacijā, lopus
nosūtot.

6. Lopu pārvadāšanai stacija nosaka
vienu no vilcieniem, kurš atiet 24 stundu
laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Lopu
izsūtītājam stacija rakstiski paziņo vil-
ciena atiešanas laiku, lopu pārvadāšanai
atvēlēto vagonu skaitu un laiku, kad tos
pados lopu iekraušanai un kad lopi
atdzenami. Ja vienai stacijai iesniegti
vairāki paziņojumi par lopu pārvadā-
šanu, tad lopi nosūtami paziņojumu

iekārtots preču vagons. Ja šādu vagonu
nebūtu, tad dodami vienkārši vagoni.

Pavadoņu veduma maksa aprēķināma
pēc pastāvošā III klases pasažieru tarifa.

19. Tais pašos vagonos, kuros pār-
vadā lopus, ir brīv vest bez maksas ari
šiem lopiem ceļā vajadzīgo barību se-
košā daudzumā uz katru lopu:

a) liellopam vai zirgam līdz 10 kg
graudu barības un 35 kg siena vai
salmu, ieskaitot pakaišus,

b) aitai, kazai vai teļam — līdz 2 kg
graudu barības un 5 kg siena, zā-
les vai salmu, ieskaitot pakaišus un

c) cūkai — līdz 5 kg graudu vai
sakņu barības.

Uzrādītās lopbarības normas satiksmē
ar ārzemēm pārvadājamiem lopiem —
palielināmas pēc dzelzsceļu virsvaldes no-
rādījumiem.

1. piezīme. Lopbarības vešana
lielākā daudzumā par augstāk no-
teiktām normām un tāpat ari kādu
citu mantu pārvadāšana lopu va-
gonos ir stingri aizliegta. Šādas
mantas atrodot, veduma maksa par
tām aprēķināma trīskārtīgos apmē-
meros pēc pastāvošiem komercta-
rifiem, un dzelzsceļiem pienākoša
nauda iekasējama lopus izkraujot.

2. piezīme. Pārvadājot dzīves
iekārtu, kura sastāv no lopiem un
citām mantām un pieder vienam
preču īpašniekam,

^
atļauts šādus lo-

pus pārvadāt vienā vagonā ar citām
augšminētām mantām, pie kam ik-
reizes preču īpašniekam jāuzrāda
veterinārārsta apliecība, ka lopi at-
zīti par veseliem.

20. Lopi ceļā dzirdināmi, neizkraujot
tos novagoniem, tajās stacijās, kuras
norādītas 1. p. minētā sarakstā. Lopu
dzirdīšanai vajadzīgie trauki tādās sta-
cijas jāgādā pašiem lopu pavadoņiem. Ja
ceļā kādi lopi būtu saslimuši, tad pa-
priekš jādzirdina ^veselie lopi un pēc
tam slimie.

Trauki, no kuriem dzirdināti slimie
lopi, nekavējoties pēc lopu dzirdināšanas
ir jāizmazgā ar vārošu ūdeni un pēc
tam jādezinficē.

21. Pārvadājamos lopus satiksmes
veterinārārsts pēc vajadzībās var pār-
raudzīt ari kaut kurā ceļa stacijā, bet it
sevišķi tāda pārraudzīšana izdarāma tajās
stacijās, kuras noteiktas lopu dzirdinā-
šanai. Lopu apskatīšana nedrīkst aiz-
kavēt noteikto vilcienu kustību un tāda
izdarāma bez vagonu atkabināšanas no
vilcieniem un padošanas pie rampām.

Veterinārārsta uzraudzībai padotas .ari
stacijās ierīkotās lopu dzirdināmās ietai-
ses. Veterinārārstiem jāraugās uz to, lai
lopu dzirdināšanai lietotās siles un spai-
ņus pēc katrreizējas _ lopu dzirdināšanas
izmazgā ar vārošu ūdeni.

22. Par lopu saslimšanas gadījumiem
vagonos lopu_ pavodoņiem un vilciena
personālam jāpaziņo s acijas priekšnie-
kam, kurš par to nekavējoties ziņo ve-
terinārārstam. Lopi, kup nobeigušies
vagonos, novedami līdz tai stacijai, kur
atrodas veterinārārsts. Kritušos lopus
dzelzsceļu policija, pēc veterinārārsta ap-
skates nodod vietējai policijai aprakt.

Piezīme. Gadījumā, ja gala sta-
cija atrastos starp lopiem kāds no-
beidzies, tad lopi nav izdodami, bet
uzaicināms atliecošs iecirkņa vete-
rinārārsts kritušā un dzīvo lopu ap-
skatīšanai.

23. Ja pienākušo lopu starpā āazjs
vagonos atrodas saslimšanā aizdomīgi
vai slimi lopi, tad vispirms jāsāk iz-
kraut lopi no tiem vagoniem, kuros viņi
pec ārējā izskata pilnīgi veseli.

Piezīme. Par aizdomīgiem uzska-
tami pienākušie lopi: a) ja lopu
īpašnieks vai viņa vietnieks nevar
uzrādīt par pienākušiem lopiem at-
tiecīgus dokumentus, b) ja apliecī-
bās apzīmētais lopu skaits nesaskan

iesniegšanas kartībā. Nosūtīšanai, pie-
ņemtie lielllopi, sīklopi un citi kustoņi
nosūtami ar pirmo atejošo preču vilcienu,
bet ja tāda nebūtu apgrozībā, tad ar
prečupasažieru vai pasažieru vilcienu,
aprēķinot maksu pēc parastā vai pasa-
žieru ātruma tarifa, atkarībā no tam, ar
kāda ātruma dokumentiem kustoņi pie-
ņemti pārvadāt.

7. Pārvadājamie lopi viņu Īpašniekam
jānogādā izsūtāmā stacijā laikā, kādu
stacijas priekšnieks noteic saziņā ar vie-
tējā iecirkņa satiksmes veterinārārstu.

Lopu iekraušanu izdara nosūtītājs ar
saviem līdzekļiem platsliežu un pieved-
ceļu (1524, 1435 un 750 mm) stacijās
6 stundu laikā, bet lauku (600 mm)
šaurceļu stacijās — 3 stundu laikā,
skaitot no laika, kāds noteikts lopu at-
dzišanai š'acijā, bet gadījumos, kad va-
goni padoti pēc lopu atdzīšanai noteiktā
laika — no vagona padošanas brīža.

8. Pirms lopu iekraušanas vagonos
stac'jā nogādātos lopus pārrauga vietējā
dzelzsceļu iecirkņa satiksmes veterinār-
ārsts. Ārstu uzaicina stacijas priekšnieks,
pie kam, ja šī paziņošana savienota ar
kādiem izdevumiem, tādi jāsedz lopu
īpašniekam.

Ja uzaicinātais veterinārārsts neierastos
lopu iekraušanas noteiktā laikā, tad lopus
iekrauj bez veterināras pārraudzības.
Šādos gadījumos izsūtāmās stacijas
priekšnieks uz lopu īpašnieka rēķinu
telegrafē gala stacijai par attiecīga sa-
tiksmes iecirkņa veterinārārsta uzaicinā-
šanu nosūtīto lopu pārraudzīšanai gala
stacijā. Par lopu nosūtīšanu bez
veterinārārsta apskatīšanas, pirms šo
lopu iekraušanas vagonos, izsūtāmās
stacijas priekšnieks sastāda aktu, uzrādot
tajā kā vietējā iecirkņa satiksmes
veterinārārstam sūtītā uzaicinājuma nu-
muru un uzaicinājumā izsūtīšanas un
saņemšanas laiku (stundas un minūtes),
tā ari gala stacijai nosūtītās telegrarnas
numuru. Akta oriģinālu stacija iesūta
finansu direkcijai, bet akta noraksts,
kopā ar preču zīmi, atzīmējot pēdējā
par akta noraksta pievienošanu, no-
sūtams gala stacijai, kura preču zīmi
izsniedz lopu saņēmējam pēc visu pie-
nākošos dzelzsceļiem maksājumu saņem-
šanas, bet akta norakstu izdod vietējam
veterinārārstam.

9. Mazākas lopu partijas (2. p) sa-
tiksmes veterinārārsts pāirauga tikai tad,
kad šos lopus iekrauj vagonos tādās
stacijās, pie kurām atrodas minētā ārsta
dzīves vieta, pretējos gadījumos lopu
nosūtītājam jāiesniedz stacijas priekš-
niekam no lopu izvešanas vietām
vietējā rajona veterinārārsta vai;
kur tāda nebūtu, — vietējās pagasta
valdes vai policijas izdota apliecība psr
to, ka lopi izvesti no tādiem apgabaliem,
kuros nav parādījušās nekādas lopu
sērgas.

10. Par apskatītiem un par veseliem
atzītiem lopiem satiksmes veterinārārsts
izdod lopu īpašniekam vai viņa viet-
niekam attiecīgu apliecību vai taisa savu
atsauksmi par lopu veselības stāvokli uz
lopu izvešanas rajonu veterinārārsta, vie-
tējās pagasta valdes vai policijas izdotās
apliecības. Satiksmes veterinārārstam
jāizdod apliecība vajadzības gadījumos
priekš katra vagona lopu kravas at-
sevišķi.

11. Šo noteikumu 9. un 10. pantā

minētās apliecības izsūtāmās stacijas no-
sūta kopā ar preču zīmēm gala stacijām,
etzīraējot pēdējās par apliecības pievie-
nošanu, kuras tas izsniedz lopu īpaš-
niekiem pie lopu izdošanas.

Piezīme. Pie preču zīmes pieliktās
apliecības apzīmogojamas ar iz-
sūtāmās un gala staciju zīmogiem.

12. Lopus var pārvadāt, pec dzelzs-
ceļu virsvades ieskatiem, kā speciālos
lopu, tā ari parastos segtos preču va-
gonos. Liellopu un zirgu pārvadāšanai

padotos vagonos lopu īpašniekam, ne-
bojājot vagonus, jāierīko uz sava rēķina
šķērskoki, kup gala stacijā saņēmējam
izdodami reizē ar sūtījumu.

Lopu īpašnieks var lopu pārvadāšanas
ērtības labā uz sava rēķina izkaisīt va-
gonu grīdu ar smiltīm, kūdru vai sal-
miem vai ari ar stacijas priekšnieka at-
ļauju izdarīt vagonos citus kādus ierī-
kojumus, tikai ar to nosacījumu, ka šādi
ierīkojumi nekaitētu pašiem vagoniem
vai tos nebojātu. Sakarā ar visiem ierī-
kojumiem vagoniem nodarīto kaitējumu
un bojājumu izlabošanas maksa iekasē-
jama no lopu īpašnieka, sastādot attie-
cīgu aktu.

13. Lopu iekraušanai jādod techniskā
ziņā pilnīgi izturīgi un labi iztīrīti vagoni.
Lopu īpašniekam ar stacijas priekšnieka
atļauju ir brīv uz sava rēķina izdarīt šo
vagonu deziniekciju ar to nosacījumu,
ka lietojamie dezinfekcijas līdzekļi nekaitē
vagoniem. Nosūtamos lopus pārraugošam
satiksmes iecirkņa veterinārārstam jāpār-
skata sanitārā ziņā ari lopu iekraušanai
padotie vagoni.

14. Norma platsliežu (1524 un 1435mm)
parastā preču vagonā pārvadājamiem liel-
lopiem ir 12 galvas. Pa šaursliežu ceļiem
pārvadājemiem liellopiem norma ir:
750 mm platuma preču vagonā —
10 galvas un 600 mm platuma preču
vagonā — 4 galvas. Pārvadājot sevišķi
sīka auguma liellopus, atļauts virs nor-
mas ievietot platsliežu parastā lieluma
un 750 mm platuma preču vagonā ne
vairāk par 4 galvām un 600 mm platuma
vagoiiā ne vairāk par 1 galvu.

15. Pārvadājot sīklopus, ir atļauts
iekraut: platsliežu (1524 un 1435 mm)
vienā vagonā — teļu 30, cūku 40, aitu
vai kazu 60; pievedceļu (750 mm)
vienā vagonā teļu 20, cūku 30, aitu vai
kazu 45 un šaurceļu (600 mm) vienā
vagonā teļu 15, cūku 20 un aitu vai
kazu 25. Divstāvu vagonos var iekraut
otrtik.

16. Ēzeļus, kumeļus, mūļus, ponijus,
zirgus un zirgēzeļus vagonos iekrauj,
raugoties pēc lieluma. Par normu pie-
ņemami: 8 galvas platsliežu (1524 un
1435 mm) vagonā, 7 galvas pievedceļu
(750 mnr) vagonā un 4 galvas šaurceļu
(600 mm) vagonā. Pārvadājot pa plat-
sliežu ceļiem sevišķi sīka auguma mi-
nētos lopus, atļauts virs normas ievietot
vienā vagonā ne vairāk par 2 galvām.

17. Pa platsliežu (1524 un 1435 mm)
ceļiem pārvadājamiem kamieļiem norma
vienā piecu vagonā ir 5 galvas, bet se-
višķi sīka auguma kamieļus atļauts virs
normas ievietot vienā vagonā ne vairāk
kā 1 galvu.

18. Lopi pārvadājami tikai lopu
īpašnieka pieliktu uzraugu pa-
vadībā, pa vienam uzraugam uz
atsevišķu sūtījumu, pie kam šo uzraugu
skaits nevar kūt mazāks par vienu cil-
vēku uz 8 vagoniem liellopu un 6 vago
niem sīklopu.

Lopu pavadoņu pienākums ir rūpēties
par lopu kārtīgu ievietošanu un piesie-
šanu vagonos, ierīkojumu nostiprināšanu,
vagonu durvju aiztaisīšanu, lopu baro-
šanu, dzirdīšanu un vispārīgi rūpēties
par lopu kārtīgu pārvadāšanu. Pavado-
ņiem ir tiesība braukt III klases vagonā,
ja tāds būtu vilcienā, pretējā gadījumā
viņiem jāievietojas tanīs vagonos, kuros
pārvadā viņu uzraugāmos lopus.

Gadījumos, kad vagonos pie lopiem
nav kur novietoties pavadoņiem, vai ari
vagoni stipri piemēsloti no lopiem, bet
vilciena sastāvā nav III klases vagona,
tad pavadoņi, ja viņu nav vairāk par 4,
var ievietoties konduktoru siltumnicās,
turpretim, ja pavadoņu ir vairāk par uz-
rādīto skaitu, tad vilcienā ieslēdzams
ziemas laikā sēdēšanai iekārtots segts
vagons ar krāsni; vasarā uzrādītā gadī-
jumā ieslēdzams vienkāršs tīrs sēdēšanai
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ar izkraujamo lopu skaitu, pie kam
lopu īpašnieks nevar uzrādīt oficiā-
lus dokumentus, kuri šādu nesa-
skaņu attaisnotu, c) ja izrādās, ka
lopi ievesti no apgabaliem, kuros ir
parādījušās lopu sērgas, d) ja starp
izkraujamiem lopiem atrodas kāds
nobeidzies lops.

24. Ar aizdomīgiem lopiem pec to
apskates jārīkojas sekosi: uz lopu īpaš-
nieka vēlēšanos lopi nekavējoties sutami
uz tuvāko lopu kautuvi, ievērojot visus
aizsardzības līdzekļus, attiecībā uz vie-
tējiem lopiem. Ja īpašnieks neveļas
tūlīt lopus nokaut, tad ar veterinārārsta
ziņu tos var novietot aue/išķi līdz lopu
veselības stāvokļa galīgai noskaidrošanai.

25. Karstā laikā vagonu lūkāmjlo-
giem) un durvīm aizvēja puse jabut
atvērtiem, pie kam pēdējās aizžogojamas
ar stipriem kokiem vai redelēm.

26. Lopu izkraušana jāizdara lopu
īpašniekam ar saviem līdzekļiem plat-
sliežu ua pievedceļu (1524, 1435. un
750 mm) stacijās sešu stundu laikā bet
lauku (600 mm) šaurceļu stacijās — trīs
stundu laikā, skaitot no vagonu pado-
šanas izkraušanai. Ja izkraušanas laiks
notecētu nakts (tumšā) laikā, t. i. laikā
no pulksten 18 līdz pulksten 7, tad
iztrūkstošās izkraušanas stundas, kuras
iekristu naktī, dodamas no pīkst. 7 nā-
košā dienā, bet ja lcpu īpašnieks vēlētos
izkraušanu turpināt ari naktī, tad, ieskaitot
nakts stundas, viņam lopi jāizkrauj sešās
vai trijās stundās, kuras skaitāmas no
vagona padošanas brīža izkraujamā vietā.

Augšā noteiktā laikā neizkrautus lopus
dzelzsceļi izkrauj ar saviem līdzekļiem
uz lopu īpašnieka rēķina, pie kam no
pēdējā piedzenama maksa par vagonu
aizturēšanu pag. noteikumu un tarifa
preču pārvadāšanai 79. § 10. p. pare-
dzētos apmēros.

27. Nepilniem vagoniem pārvadā-
jamos lopus (2. un 9. p) gala stacija,
pārliecinājusies par visu dzelzsceļiem
pienākušos maksājumu allldzību, izdod
saņēmējam bez veterinārārsta pārraudzī-
šanas, izņemot gadījumus, kad stacijai
ir pienākusi telegrama par lopu saslim-
šanu ceļā (23. p.), vai ja lopi būtu bez
9. pantā minētām apliecībām.

28. Ja pa dzelzsceļiem pienākušos
lopus satiksmes veterinārārsts lopu iz
kraušanai noteiktā laikā nebūtu apskatījis,
stacijas administrācija izkrautos lopus
nodod vietējās policijas rīcībā, sastādot
par to protokolu.

Vietējā policija viņai nodotos lopus
novieto un patur savā uzraudzībā ne
ilgāk par 24 stundām. Ja pa šīm 24 stun-
dām satiksmes veterinārārsts tomēr ne-
būtu ieradies, pie kam lopi pēc ārējā
izskata izrādītos veseli un lopu skaits
līdzinātos dokumentos apzīmētam, vie-
tējā policija nodod lopus viņu īpašniekam.
Turpretim aizdomīgos gadījumos lopi
katrā ziņā aizturami, līdz kamēr satiksmes
veterinārārsts ierodas tos apskatīt, pie
kam stingri jāraugās uz to, lai pie-
nākušie lopi nenāktu sakaros ar
vietējiem. Par veterinārārsta neierašanos
stacijas priekšnieks sastāda aktu

Par lopu barošanu, iekams lopi atrodas
policijas rīcībā, jārūpējas lopu īpašniekam.

Izdevumus par lopu novietošanu atlī-
dzina uz vainīgo rēķina.

Piezīme. Policijas rīcībā nodotos
lopus pēdējā var izdot viņu īpaš-
niekam tikai pēc visu dzelzsceļiem
pienākušos sumu nomaksas, kuras
stacijas priekšnieks paziņo policijai
viņai lopus nododot.

29. Ja policijas rīcībā nodotos lopus
viņu īpašnieks nepieprasa 24 stundu
laikā, skaitot no lopu nodošanas, tad
dzelzsceļiem ir tiesība veselos lopus pār-
dot vairāksolīšanā vispārēju noteikumu
kārtība Uttupē ieņemto naudu, atskaitot
dzelzsceļiem pienācīgos maksājumus un
izdevumus par lopu barošanu, dzelzs-
ceļu virsvalde atmaksā lopu īpašniekam,
uz pēdējā pieprasījumu.

Piezīme. Rīgas preču stacijā pa
dzelzsceļiem pienākušos mājlopus
var novietot Rīgas pilsētas lopkau-
tuves telpās, kur viņus uztur ne
ilgāki par 48 stundām, skaitot no
lopu _ nodošanas, pēc kāda laika
notecēšanas nepieprasītos lopus
dzelzsceļi pārdod vairāksolīšanā
šinī pantā noteiktā kārtībā.

30. Pēc lopu izkraušanas vagoni katru
reizi pamatīgi iztīrāmi un ar vārošu
ūdeni izmazgājami. Ja starp izkrautiem
lopiem izrādītos tieši slimi vai veselības
ziņā aizdomīgi lopi, tad vagoni, pēc ve-
terinārārsta aizrādījumiem, jādezinficē.
Uz vagona durvīm pēc lopu izkraušanas

jāuzlipina baltas krāsas zīmīte ar uzrakstu
Jāizmazgā ar vārošu ūdeni", bet ja ve-
terinārārsts aizrādījis vagonu dezinficēt —
dzeltenas krāsas zīmīte ar uzrakstu:
«Jādezinficē".

31. Visi pie lopu iekraušanas un iz-
kraušanas lietotie priekšmeti katru reizi
jānomazgā ar karstu ūdeni,- sala laikā
rampas jāapkaisa ar smiltīm. Rampas
un novietojamās vietas pēc lopu iekrau-
šanas resp. izkraušanas jānotīra no
mēsliem. Ja pie lopiem konstatēta lipīga
slimība, tad šis vietas bez tam vēl jā-
apkaisa ar kaļķiem.

32. Vagonu izmazgāšanas un dezin-
ficēšanas ietaisēs, kur tādas atrodas,
jābūt pietiekošā vairumā dezinfekcijas
līdzekļiem un mazgāšanai un dezinfi-
cēšanai vajadzīgiem priekšmetiem; va-
gonu izmazgāšanu un deziofekciju izdaia
dzelzsceļi ar saviem cilvēkiem.

33. Dzelzsceļu stacijās, kurās veterinār-
ārstam bieži un ilgāku laiku jāuzturas
amata darīšanu izpildīšanai, dzelzsceļu
virsvalde, pēc iespējas, ierīko viņam
sevišķu istabu, ar nepieciešamākām
istabas lietām. Paršls istabas aptīrīšanu
un apsildīšanu jārūpējas stacijas priekš-
niecībai.

34. Par domu starpībām starp sa-
tiksmes veterinārārstiem un staciju priekš-
niekiem jāziņo veterinarvaldei un dzelzs-
ceļu virsvaldei, kuras kopīgi nokārto
konfliktu.

35. Visiem dzelzsceļu staciju priekš-
niekiem, kā ari pilsētu, lauku un dzelzs-
ceļu policijas ierēdņiem jāpabalsta dzelzs-
ceļu veterinārārsti viņu diecesta uzdevumu
izpildīšanā, ievērojot visus viņu likumīgos
rīkojumus.

36. Šie noteikumi stājas spēkā sākot
ar 1926. g. 20. janvāri līdzšinējo notei-
kumu Ns 39 un viņu papildinājuma
vietā (sk. „VaId. Vēstn." 1919. g. un
1925. g. 86. un 32 numuros), kādi reize
ar to zaudē savu nozīmi.

Rīgā, 1926. g. 8. janvārī.
Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š
Administrativā departamenta

direktors Šlosbergs.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
Veterinārās valdes priekšnieks

Cīrulis.
Satiksmes ministris j P. Aroniets.
.Dzelzsceļu galvenais direktors

A.Rod e.

Instrukcija.
par būvtechniķu pielaišanu pie
projektu pārak tiš nas un būv-
darbu uzraudzības Rīgas pilsētas

robežās.
Visiem būvtechniķiem, kup Hdz 1904.g.

6. jūnijam ieguvuši apliecības no bij.
Krievijas iekšlietu ministrijas techniskās
būvnieciskās komitejas, kā ari personām,
kuras vēlāk izturējušas pārbaudījumu pie
tās pašas ministrijas sevišķas pārbaudī-
šanas komisijas vai beigušas bij. Krie-
vijas izglītības ministrijas pārziņā esošās
4-klasīgas un augstākās vidējās techni-
skās s&olas,

atļauts iesniegt projektus un uzņem-
ties atbildību par būvdarbu vadī-
šanu Rīgā, izņemot mūru būvju
pirmo un otro rajonu, pie parastām
mūra un koka dzīvojamām un saim-
niecības ēkām, ne augstākām par
diviem stāviem, tāpat pie žogu bū-
ves un iekšējāskanalizācijas darbiem.
Projektu iesniegšana un būvdarbu
vadība pie visām sabiedriskām, tūp-
ciecības un citiem specieliem no
lūkiem paredzētām ēkām un tādām,
kuras ceļ no jauniem, vēl nepara-
stiem materiāliem, būvtechaiķiem
nav atļavta.

1926. g. 9. janvārī.
Iekšlietu ministris £. Laimiņr.
Būvvaldes priekšnieks,

inženieris E. Kolpak
^

Tiešo nodokļu departamenta
rikojums.

Saskaņā ar ienākuma nodokļa notei-
kumu 23. p., katru gadu līdz 1. februārim
visām valsts, komunālām un privātām
iestādēm, biedribām, tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumiem, nekustamas
mantas īpašniekiem un to nomniekiem,
kas izlieto svešu datba spēku vai maksā
pensiju, jāiesniedz tieši vietējam no-
dokļu inspektoram, bet uz laukiem tieši
vietējām pagastu valdēm, bet ne de-
partamentam, ziņas par algām un pen-
sijām, kuras viņi izmaksājuši, tiklab

skaidrā naudā, kā brīva dzīvokļa un uztura

veidā, ari gadījumos, ja iepriekšējā gadā
izmaksātās algas kopsuma nepārsniedz
Ls 1200,—. Turpretim ziņas par fiziska
darba strādnieku saņemtām 1925. gada
algām iesniedzamas tikai taigadījumā,
ja viņiem 1925. gadā izmaksāta atalgo-
juma suma pārsniedz 4 lati (200 roļ)
dienā un kopsumā pāri par Ls 600,—
(skat. .Valdības Vēstneša" 1925.g. Ns280).

Lai ienākuma nodokļa komisijām dotu
pilngi neapšaubāmus aplikšanas mate-
riālus oriģinālā un lai atsvabinātu ta jau
ar darbiem apkrautos nodokļu inspekcijas
darbiniekus no lieka darba, sastādot iz-
vilkumus no algu saņēmēju sarakstiem,
finansu ministris ar savu pag. gada
7. decembra rezolūciju atvēlējis izsniegt
ienākuma nodokļa blanketes pēc parauga
JSfoJSļa 4, 5 un 6 bez maksas, uzliekot
visām iestādēm un uzņēmumiem par
pienākumu augšminētās ziņas iesūtīt
attiecīgiem nodokļu inspektoriem nevis
saraksta veidā, bet pēc psrauga Nr. 4,
sastādot par katru maksātāju atsevišķu
ziņu lapiņu.

Blanketes f. Ns 4, 5 un 6 dabūjamas
visās nodokļu inspektoru kanclejās.

Rīgā, 1926. g. 9. janvārī. Ns 11008.
Tiešo nodokļu departamenta direktors

A. V i n t e r s
Nodaļas vadītājs L. Berghans

Apstiprinu.
1925. g. 28. decembri.

Tautas labklājības ministris
V. Salnais

Finansu ministra biedrs
J. Bokalders

Rīkojums Nr. 51.
Ievērojot to, ka vietējā tirgū parādīju-

šies tādi ārzemju ekstrakti, kuru alka-
loidu saturs nav pietiekošs un kuru pa-
gatavošanas laiks ari nav zināms, tā ka
viņu iedarbības spēja uz organismu ne-
maz neatbild noteiktām farmakoloģijas
prasībām, veselības departaments, pama-
tojoties uz ārstn. lik. XIII s. 1892. g. izd.
555. paragrāfu un tā paša likuma 1905. g.
izd. 379. paragrāfu, kā ari vispārējo li-
kumu I d. II d. § 386. 6. panta nāca pie
slēdziena, ka turpmāki nevar atļaut ievest
un glabāt sekošus sausus (sicca), sabie-
zētus (spissa) un šķidrus (fluīda) ekstrak-
tus Urā veidā vai ari kombinējamos ai
citām vielām:
Extractum Absvnti

„ Aconiti
„ Amarum
„ Aloes aquosum
„ Adonid. vernalis et aestivalis
„ Aescul. hvppocastami
„ Apocvni cannab.
, Aurant. corf.
„ Belladonnae

Betulae
Boldo

„ Bucco
„ Calami
„ fab. Calabar.
, Cannab. ind.
M Cardui benedicti
, Cascarillae
. Cacti grandiflor.
» Cascar. Sagrad.
„ Chelidonii
» Chinae
„ Conii maculat.
„ Cubebar
„ Colocvnthidis
„ Colombo
„ . Condurango
, Chiretae indic.
„ Cimicifugae racemos.
„ Cocas
„ Colae

Goto
„ Canvallar mājai

Crataegi oxyacanth.
„ Damianae
» Digitalis
„ Djamboe
„ Ferri pomati
„ Filic. maris
, Gentianae
n Gossvpii
„ Graminis
„ Granāti
» Galegae
. Grindel. rob.
. Hyoscyami

Hydrast. canad.
. Hyppocastan.

Hamamelidis
> Juniperi

fab. St. Ignatii
Ipecacuanhae

» Jaborandi
. Kāva Kāva

Extractum Lippiae mexican
B Lactucae ,
, Menyanthis (Trifolii)
„ Muirae puamae
, Myrtillor.
„ Nicotian <

Opii
, Pimpinellae
n Pini silvestris

Pichi-Pichi
. Poligoni nydropiper
„ Pulsatillae
» Ratanhiae
„ Rhamni frongul. -g

Rhei
„ Rhois aromat.
„ Sabiuae
„ Secal. cornut.
„ Senegae
„ Strychni
„ Senecionis
„ Serpentariae

Serpylli ,
„ Simarubae
„ Stigmati maidis
» Syzygii Jatnbolani

Taraxaci
„ Thymi
„ Ustilago maidis
, Uvae Ursi
„ Valerianae
„ Viburni

Piezīme. Visi līdz šim pēc sa-
raksta ievestie ārzemju ekstrakti
jālikvidē sešu mēnešu laikā pēc Šā
rīkojuma spēkā nākšanas. Pēc no-
teikta jaika atrastie ekstrakti tiks
koniiscēti un vainīgie saukti pie
likumīgas atbildība;.

Rīgā, 1925. g. 22. decembri.
Veselības departamenta direktrs

Dr. Aug. Pe te rsons.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs. '
Apstiprinu.

1926. g. 7. janvāri.
Satiksmes ministris

P.Aroniets.

Rīkojums Nfi 7
par Kūrciema pieturas punkta

atvēršanu.
No š. g. 20. janvāra atveru uz posma

Grīva Zemgale pieturas punktu ,Kūr-
ciems" ar biļešu un bagāžas operācijām
satiksmē ar Zemgales, Grīvas, Daugav-
pils II, Daugavpils I pas. un Rigas pas.
stacijām.

Sakarā sr to, uzdodu:
1) rīkojumā Ns 39, kurš Iespiests «Vai»

dības Vēstneša" 1925. g. 35. numurā un
«Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krājuma"
1925. g. 6. numurā un papildināts un
grozīts ar vēlākiem rīkojumiem, 3. panla,
pēc e punkta, ievietot sekošā satura
punktu:

„f) uz Grīvas—Zemgales linijas:
Kūrciems starp Grīvu un Zemgali";

2) rīkojumā Ns61, kurš iespiests „ Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 47. numurā un
«Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krājuma"
1925. g. 8 numurā un papildināts ar
vēlākiem rīkojumiem, ierakstīt aiz staci-
jasnosaukuma „Kuprova" — nosaukumu
„Kurciems" ar operāciju apzīmējumu
„npb" un sekošu atzīmi piezīmes iedalē
.Ieslēgta satiksmē ar Zemgales, Grīvai,
Daugavpils II. Daugavpils I pas. un Rīga
pas. stacijām".
Dzelzsceļu galvenā d rektora palīgs

K. Spriņģ'*-
Eksploatacijas direktors T. Dumpis-

Finansu direktors Mazkalniņ š

Apstiprinu.
1926. g. 7. janvāri.

Satiksmes ministris
P. Aroniets.

Rīkojums Nr. 9
par preču operāciju paplašinā-
šanu Šiliņu stacijā un 1925. 0-
6. februāra rikojuma Nr. 39

papildināšanu.
Sākot ar 1926. ģ. 20. janvāri ieveda

Šiliņu stacijā visas preču operācijas.
Sakāra ar to, uzdodu rīkojumā Ns 61,

kas iespiests „Valdības Vēstneša" 1925. g-
Ns 47 un ^ Dzelzsceļu virsvaldes rlk.
krāj. " 1925. g. Ns _ 8, un kas papildināts
un izlabots ar vēlākiemrīkojumiem,P'Šiliņu stacijas nosaukuma ievietoto pie-
zīmi «Preču operācijas tikai pilnkravu
vagoniem" dzēst.

Rīkojumā N? 39, kas iespiests .Valdī-
bas Vēstneša" 1925. g. Ns 35 »»»
^ Dzelzsceļu virsvaldes rīk, krāj" 1925. g-



Ns 6, I panta, a) nodalījumā starp staciju
noaaukumiem «Aleksandra Vārtu" un
.vaiMangaļu",ierakstīt,Sarkandaugavas".

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Ekspioatacijas direktors
T.Dumpis.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprina.
1926. g. 8 janvārī.

Satiksmes ministris
P. Aroniets.

Rīkojums Nr. 11
par pilnkravu preču operāciju
ievešanu Gludas pieturas punktā.

Ievedu Glūdas pieturas punktā, bez
jau pastāvošām biļešu un bagāžas ope-
rācijām, ari pilnkravu vagonu preču
operācijas un ieslēdzu to satiksmē ar
visām Latvijas dzelzsceļu stacijām.

Sakarā ar to, uzdodu rīkojumu Ns 61,
kas iespiests «Valdības Vēstneša" Ns 47
un «Dzelzsceļu virsvaldes rīk. krāj."
1925. g. Ns 8 un kas papildināts un
izlabots ar vēlākiem rīkojumiem, izlabot
sekosi:

Pie Glūdas pieturas punkta nosau-
kuma izdarāmo operāciju apzīmējumu
„pb" izlabot par „v* un ievietoto pie-
zīmi, kurā uzskaitītas satiksmē ar Glūdu
ieslēgtās stacijas, dzēst un tanī vietā
ierakstīt sekošu jauna satura piezīmi:

«Preču operācijas tikai pilnkravu
vagoniem".

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1926. g.
1. februāri.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Eksploatacijas direktors
T.Dumpis.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Iekšl'etu ministrijas preses un biedrību
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. panta, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu ministra 1925 g. 19. decembra lē-
mumu ir reģis reti politiskās partijas
«Ebreju nacionāli-demokrātiskā partija"
(papildinātie statūti un programa.

Preses un biedrību nodaļas vad tājs
K. Vilde.

20893 Darbvede A. V e i s s.

Nosacīti notiesāto sarakstā Ne 58,
kas iespiests š. g. 2. janvāra «Valdības

Vēstneša" 1. numura pielikumā,
zem Ns 8031 «A. Ns 4943/25. g." vietā
vajaga but: „A. Ns 943/25. g." un zem
Ns 8154 pēc 1625. g 12. aug. vajaga
būt 184. p.

Rīgā, 1926. g. 11. janvāri.
Tieslietu ministrijas

departamenta direktora v. J. Saullts.
Nodaļas vadītāja v. M. Lešinskv.

Iecelšanas.
Pavēle Ns 252.

Ministru kabinets savā š. g. 5. janvāra sēdē ap-
stiprinājis par Satiksmes ministrijas galveno in-
spektoru inženieri Jāni P a u 1u k u.

Galvenam inspektoram J. Paulukam skaitīt iz-
dienu III amatu kategorijā no 4. janvāra 1926. g.

Rīgā, 1925. g- 11. janvāri
Satiksmes ministris P. Aroniets.

*
Rīkojums Ns 1.
1926. g. 12. janvārī.

Piešķiru mācības līdzekļu nodaļas priekšniekam
Hermanim Mielenam atvaļinājumu ārzemju ko-
mandējumam ar š. g._ 13. janvāri līdz š. g. 30.
janvārim un šinī laika nodaļas priekšnieka pie-
nākumus uzdodu izpildīt nodaļas galvena veikala
pārzinim Voldemāram B 1 u m b e r g a m, bez

sevišķas atlīdzības par to.
Izglītības ministra biedrs S. Jaudzems.

Skolu virsvaldes v. direktors P. Z ā 1 ī t s.
Virsvaldes sekretārs V. VI g a n t s.

Valdības darbība.
Ministr^ kabineta sēde

1926. gada 12. janvāri.
1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) pārgrozījuma projektu likumā par

alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pār-
došanu,

2) papildinājuma projektu noteikumos
par kanclejas aktu nodevu un

3) likumprojektu par rakstu nodevu.
2. Piešķir būvinženiera aroda tiesības

Albertam Brunneiam un Harijam
Cakovskim.

Māksla.
Nacionālā teātrī vakardien atkārtoja

Jūlija Petersona jauno komēdiju
4 cēlienos «Diplomāti" ar ļoti labām
sekmēm. Bagātīgā skaitā sanākusi pu-
blika uzņēma izrādi ar dzīvu interesi un
piekrišanu. Lugā nav runa par augsto
diplomātiju vai politiku, bet gan par tā
saukto vienkāršo jeb dzīves diplomātiju,
par ko sevišķi daudz ticis un tiek runāts
tagadējā pēckara laikmetā, t. i. par iedzī-
vošanos mantā un veikalos ar dažādām
koncesijām un šo koncesiju iegūšanu,
ievadot un uzturot tuvus sakarus ar
varas personām un viņu kundzērr
Lugas centra persona ir komersants
Grauza, kurš grib savu sašķobījušo.
stāvokli uzlabot ar tādas koncesijas iegū-
šanu, pie kam iepriekšējā «apstrādāšanas"
darbā tad stājas ir viņš pats, ir viņa
pieaugušais dēls ar meitu. Kad mi-
nistris Lūzums krīt un ar to līdzi izjūk
ari koncesijas dabūšana, tad veikalnieks
Grauze prot caur citādu diplomātiju glābt
savu situaicju, proti, uzņem savā veikalā
par darbvedi izbijušo ministri un par
veikala kompanjonu viņa bagāto kundzi.
Autors pratis savu komēdiju padarīt tie-
šām par interesantu, tīri literarisku darbu,
ar atjautīgu dialogu un nemeklētām
un nemākslotām, tomēr ļoti intere-
santām — situācijām. Visa luga norit
un ari beidzas vieglā un patīkamā veidā,
kas nedara nevienam galvas, nedz
sirds sāpes. Šī luga, jādomā, būs pa-
teicīgs gabals ari uz lauku skatuvēm.

Izrāde pate šoreiz bija tekoša un
dabiska (par pirmizrādi dzirdēja dažus
žēlojamies, ka tajā bijuši dažādi defekti
aiz lugas paātras sasteigšanas). Komer-
santu Grauzu izrādīja pats režisors
Mterlauks labi pārlikti un tipiski, ne
strauji. Bet sevišķi izcēlās šoreiz Anta
Klint (Rita) un viņas brāļa Kārļa lomas
tēlotājs J. Lejiņš. Taču laba bija ari
Lilija Ērika (Ņina), Alise Brechman
(Lūzuma kdze), kā ari ar ministri
(Rodrigo Kalniņu) varēja apmierināties,
nesaucot vārdā sīkākas lomas. A.

Dailes teātris. Šovakar, pulksten 6
vakarā, kareivjiem «Par velti mī-
lēts". Ceturtdien, 14. janvārī, pulksten
V28 vakarā par tautas izrādes cenām
, A 1 a d i n s". Piektdien strādniekiem
«Č a r la _krustmāte". Sesdien tau-
tas izrādē ,L i g a t u r a". Svētdien dienā
«Aladins" un vakarā «Par velti
mīlēts". Sagatavošanā Viktora Igo
«Hennani", kuru uzvedis pirmo reizi
21. janvārī.

KURSI.
Rīgas birža, 1926. gada 13. janvāri.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,16 — 25,23
100 Francijas franku . . . 19,30 — 19,65
100 Beļģijas franku.... 23,30 — 23,80
100 Šveices franku .... 99,85 — 100,63
100 Itālijas liru 20,75 — 21.15
100 Zviedrijas kronu . . . 138,40 139,45
100 Norvēģijas kronu . . . 104,70 — 106 80
100 Dānijas kronu 127,85 — 130.40
100 Cechoslovaķijas kronu . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,75 — 209,30
100 Vācijas marku .... 123.CO- 124,25
100 Somijas marku. . . . 13,(0—13,20
100 Igaunijas marku . . . 1,37 — 1̂ 40
100 Polijas zlotu 62,00 - 72,00
100 Lietavas litu 50,80 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420— 3450
Sudrabs 1 kg 104—112

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 ķīlu

zīmes 96_97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s.
Zvērināts biržas maklers M. O k m i a nt

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošo noteikumu
papildinājums

par svētdienas un nakts mieru un tirdz-
niecības un rūpniecības iestāžu,_kantoru
un noliktavu atvēršanas un slēgšanas

laiku Jelgavā.
Pieņemts no pilsētas domes 192*. g.
16. decembrī un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925.

gada 31. decembra rakstu J* 109770.

1924. g. 12/15. maijā «Valdības Vēst-
neša" NsNs 106., 108. un 109 publi-
cētos saistošos noteikumus papildināt
sekosi:

«Tirgotavas, kurās tirgojas ar augļiem
un iekšzemes ražojuma konfektēm
un šokolādi, atveramas un slēdzamas
līdzīgi kioskam".

2 Pilsētas galva P. G o d m a n s.
Pilsētas sekretārs V. Švanbergs.

Saistošie noteikumi
par namu numerācijas kārtību
un namu izkārtnēm Alūksnes

pilsētā.
Pieņemti Alūksnes pilsētas domes sēdē
192o. gada 24. novembrī un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1925. g. 18. decembra rakstu

Ns 109557.

1. VisSm pibētai nepārtraukti caur-
vedošām ielām namu numerācija sākama
no ziemeļu, ziemeļaustrumu vai ziemeļ-
rietumu gala

2 Ielām, kuras sākas pilsētas centrā
vai centram tuvu esošās, namu numerā-
cija sākama no centra vai centram tuvāk
stāvošā gala un turpināma uz nomalēm.

3. Namu numerācijas kārtība ir se-
koša: no ielas sākuma, skatoties ielas
virzienā, pa labo roku pāra skaitļi, bet
pa kreiso — nepāra skaitļi, nepārtrauktā
virzienā.

4. Katram namam pie galvenās Ieejas
jābūt piestiprinātai skārda izkārtnei
viegli salasāmā augstumā. Dārzu na-
miem, namiem, kuri atrodas tālāk par
3 metriem nost no ielas, vasarnīcām un
uz neapbūvētiem gabaliem, izkāitnes
piestiprināmas uz sevišķa zemē ierakta
staba pie ieejas vārtiem.

5. Izkārtnes ar attiecīgiem uzrakstiem,
vienāda veida un pareizrakstības, izga-
tavos pilsētas valde un izsniegs par paš-
cenu.

6. Ja nams jeb apbūves gabals pāriet
cita īpašnieka rokās, nama izkārtne jā-
apmaina 4 iedēju laikā pēc līguma no-
slēgšanas.

7. Uzraudzība par šo noteikumu pa-
reizu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un policijai.

8. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie saucami pie atbildības uz attie-
cīgiem sodu likuma pantiem.

9 Šiesaistošie noteikumi stājas spēkā
14 dienas pēc izsludināšanas «Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva K S t e i n e r s.
1 Sekretāra v. i. E. M i n t a 1 s.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos uz Alūksnes pil-
sētas nedēļas un gada tirgiem.

Pieņemti Alūksnespilsētas domes 1925.|.
29. septembra sēde un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g. 10. decembra rakstu Xs 109337.

1. Alūksnes pilsētas nedēļas tirgu
notur pirmdienās un ceturtdienās, bet ja
tās iekrīt svinamās dienās, tad dienu
agrāk vai dienu vēlāk. Gada tirgus
notur: 20. aprilī, 5. jūlijā, 17. augustā
un 25. novembrī. Tirgus notur uz pa-
stāvošā tirgjs laukuma.

2. Tirgošanās uz _ nedēļas un gada
tirgiem atļauta laikā no 1. aprija līdz
1. oktobrim no pulksten 6 rītā līdz
4 dienā, bet pārējā gada laikā no pulk-
sten 7 rītā līdz pulksten 3 dienā. Par
tirgošanos tirgus būdās ir spēkā salstošie
noteikumi par tirgošanās laiku Alūksnes
pilsētā.

3. Tirdziniekiem uzbraucejiem un
sīktirgotājiem jānostājas uz tirgus lau-
kuma un gar ielām kārtīgās rindāsun
jāpadodas tirgus nomnieka, pilsētas
valdes ievēlētas personas un policijas
rīkojumiem.,

4 Aizliegts aizņemt ceļus, ejas un
ielas ar vezumiem un sīktirgotāju gal-
diņiem. Tāpat aizliegta tirgošanās ar
pārtikas' vielām un citām precēm sšlas,
iet raucamās vietās, uz Ielām un ceļiem.

5. Tirdziniekiem ar pārtikas vielām
jāievēro vislielākā tīrība un kārtība.
Tirgošanās ar pārtikas vielām padota
pilsētas sanitāriem un pārējiem saistošiem
noteikumiem par pārtikas vielām.

6. Tirgotājiem, kuri tirgojas pastāvīgi
tirgus būdās, jābūt uz būdas izkārtnei
ar numuru un īpašnieka vārdu. Būdu
numerācijas kārtību noteic pilsētas valde.
Tirgus būdas ceļamas vienīgi ar pilsētas
valdes atļauju.

7. Aizliegts sīktirgotājiem staigāt ap-
kārt pa tirgus laukumu un pārdot slk-
preces, tiem jāieņem ierādītas vietas.
Tāpat tirgošanās ar pārtikas vielām, ja
tā nenotiek no vezumiem, atļauta tikai
noteiktas vietās.

8. Otrupes atļautas vienīgi šim no-
lūkam norādītā vietā un no pilsētas
valdes apstiprināta ūtrupnieka.

9. Svēršana tirgū izdarāma uz pil-
sētas svariem.

10. Visiem tlrdziniekiem-uzbraucējiem
uz nedēļas un gada tirgiem, kā ari tirgo-
tājiem uz galdiņiem jāmaksā tirgus no-
doklis, kura apmērus noteic pilsētas
dome. Nodokļa takse izliekama redzamā
vietā. Tirgus nodokli iekasē tirgus lau-
kuma nomnieks vai pilsētas pilnvarota
persona, un par tā samaksu izsniedz
čeku. Nodokli no tirgus būdu vietām
saņem pilsētas valde.

11. Uzraudzība par šo noteikumu pa-
reizu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un policijai.

12. Par šo noteikumu pārkāpšanu
vainīgie saucami pie atbildības uz at-
tiecīgiem sodu likuma pantiem.

13. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 14 dienas pēc viņu izsludināšanas
«Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galvas vietas izpildītājs
(paraksts).

1 Sekretārs G a n g n u s.

Saistošie noteikumi
par trotuāru ierīkošanu un grāvju

tīrīšanu

Jaunjelgavas pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes sēdē 1925. e.
7. decembrī un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1925. g. 18. decembra rakstu

J* 109538.

1. Katram nama vai gruntsgabala
īpašniekam, kam Jaunjelgavas pilsētā
gruntsgabals un iziet uz ielas, jāuztaisa
gar ielu trotuārs un jātura tas pastāvīgi
pienācīgā kārtībā

2. Trotuāra pamats visā platumā jā-
uztaisa no rnpjas grants un jāsaceļ va-
jadzīgā augstumā.

3. Trotuāru pamats jāpārklāj uz Jel-
gavas, Rīgas, Lielās Daugavas un Rā-
tuža ielām no cieti dedzinātiem ķieģe-
ļiem vai cementa gabaliem, kuri pietie-
KOši stipri jānostipiina uz pamata. Uz
pārējām ielām trotuārus atļauts bruģēt
ari no bruģa akmeņiem.

4. Uz Jelgavas, Rīgas, Krievu, Lielās
Daugavas un Rātuža ielām trotuāriem jā-
būt 1 metru 50 centimetri, bet uz pā-
rējām ielām 1metru 20 centimetri platiem.

5. Trotuārus jāsaved pilnīgā kārtībā
līdz 1926. g. 1. jūnijam.

6. Katram nama vai zemes gabala
īpašniekam ir pienācīgi jātīra uz sava
rēķina vhi ceļu grāvji, kā ari pārējie
ūdens grāvji, kup pierobežo jeb iet gar
viņa īpašumu, izrokot tos tādos apmēros,
ka tie spētu novadīt ūdeni kā savās, tā
ari kaimiņu robežās.

7. Vainīgie par šo noteikumu nepil-
dīšanu tiks saukti pie atbildības pēc pa-
stāvošiem kriminālsodu likumiem.

8. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu izsludinājuma dienas «Val-
dības Vēstnesī".

Jaunjelgavā, 1925. g. 30. decembri.
Par pilsētas galvu Ed. D ā 1m a n i s.

1 Sekretārs (paraksts).

Jaunas valstis.
Igaunija.

Jaunās valdības deklarācija.
Tallinā, II. janvārī. Igaunijas valsts-

vecākais T e e m a n t s šovakar parlamenta
sēdē nolasīja jaunās valdības
deklarāciju. Ārējā politikā tā uz-
sver vēlēšanos uzturēt mieru un labas
attiecības ar visām valstīm uz to prin-
cipu pamata, kuri izpaužas tautu savie-
nībā. Jaunā valdība grib no-
vest 1 i d z ga 1 a m saimniecisko
kopddarbību ar Latviju un
radīt saskanu abu valstu sa-

karos ar citiem kaimiņiem.
Iekšējā politikā valdība uzskata par sa-
viem svarīgākiem pienākumiem kārtības
un drošības uzturēšanu valstī. Tā gādās
par javnatnes militāro izglītību, sabalan-
sēs budžetu, nobeigs iinansu
reformu, ievedot Igaunijā
zelta valūtu, tāpat nobeigs agrar-
reforu, nokārtojot zemes īpašnieku juri-
disko stāvokli, veicinās lauksaimniecības
ražošanu un produktu eksportu ar zemes
bankas kreditiem, rūpēsies par ārzemju
kapitālu ieplūšanu Igaunijas rūpniecībā
un jaunu dzelzsceļu būvēs.

Debates par deklarāciju pagaidām at-
liktas. LTA.

Redaktors: Ai. Ārons.



f Tiesu sludinājumi. ]
Latgales apgabaltiesas, Ludzas

apriņķa, 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 30. apr.
lēmumu un pamatodamies uz civillik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. paziņo, ka pec 1923. g.
17. janvārī miruša Jāņa Timoteja d.
Groma ir palicis mantojums, sastāv, no
apmēram 6>/2 decetinām zemes, atrodo-
šās Škarnas pusmuižā, Landskoronas
pagastā, un uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
man šīs tiesības sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."
5291 Miertiesnesis Ķ. Kalniņš.

sastāvošu no automobiļa un novērtētu
par Ls_6000.

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

Rīgā, 29. decembrī 1925 g
20903 TV«ii izn"< ītājs Krebs

Apriņķa ceļu inženiers Rīga,
22. Janvāri 1926. g., pulksten 10 dienā, savā kanclejā, Lāčplēša ielā 24, dz. 8,
Izdos rakstiskā un mutiskā izsolē mazakprasitājiem sekošu tiltu
remonta darbus.

1) 21 mtr. garš koka tilts pār Ķekavas upīti uz Rīgas-Skaistkalna ceļa.
(Drošības nauda Ls 40). 2) 21 mtr. garš koka tilts pār Ķekavas upīti uz Rīgas-
Bauskas ceļa. (Drošības nauda Ls 50). 3) 42 mtr. garš koka tilts pār Missas
upi uz Rigas-Bauskas ceļa. (Drošības nauda Ls 130). 4) 5 mtr. garš koka tilts
47. klm.uz 1. Lubānas ceļa, Suntažu pag. ^Drošības nauda Ls 50).

Tāpat tiks izdota grants piegādāšana zemesceļiem: Ropažu pag., 640 kub.
mtr. (drošības nauda Ls 200), Rembates-Lielvārdes pag. 528 kub. mtr. (drošības
nauda Ls 110) un Lēdmanes pag. 24 kub. mtr. (drošibas nauda Ls 5). l

Tuvākas ziņas kanclejā, katru dienu no pulksten 9 līdz 15. 20655

»

R'gas pol. 1- iec. priekšnieks
p-ziņo, ka 25. janvārī 1926. g,
pulksten 10 rītā, Rīga, Grēcinieka ielā 13

pārdos ufilraksolītanfi
Nochemija Levina rakstāmmašīnu,
rakstāmgaldu rn lēnes krēslu, notaksēt is
kopvērtībā par Ls 295.81, par labu
Ādažu pagasta valdei.

Rīgā, 9. janvārī 1926. g.
20919 Priekšnieks (paraksts).

R'rfps apgabaltiesas 4. iecirkps
tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 28. janvārī
1926 g., pulssten 10 _ dienā, Rīgā,
Poderagā, koku Jzāgētava, otrreiz, izsolē
pārdos Jāņa Toše kustamo mantu,
sastāvošu no _ lokomobiļa, Kompornd
sistēmas, guļošās konstrukcijas 88 —»50
HPcff. pēc atm. tvaika spiediena un
novērtētu par Ls 24.000.—.

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

20843 Tiesu izpild. Požariskis.

[ Ota testftža Mpgfogt)
īiiio solot]!! timmm

dažādu maksājumu piedzinējs ptzoo
ka 19._ janvar _ī 1926. g., pulksten
l diena, Rīgā, Lāčplēša iela Ns 52/54,

dz. N> 69,

pildos MiulišM
Calela Volfberga kustamo mantu, no-
vērtēj par Ls 1559— un sastāvošu
no dažādam mantām, dēļ viņa dažādu
nodokļa segšanas.

Rīgā, 12. janvāri 1926. g.
20897 Piedzinējs Heibovičs.

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 25. janvārī 1926. g.,
pulksten 10, Rīga, 1. Smilšu ielā Nš 26,
firmas .Valters un b-dri' telpas,

parītos vairāksolīšanā
2. rakstāmmašīnas, notaksētas kopsuma
par Ls 167,81, par labu Rīgas kopējai
darbinieku slimo kasei.

Rīgā, 9. janvārī 1926. g.
20918 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apgabali. 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka
22. janvārī 1926. g., oulksten 10 dienā,
Rīgā, Vaļņu iela Ns 22, veik. pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no šablonpapira, pasellkastēm
priekš daiļkrāsošanas un novērtētu pat
Ls 61?.-.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
20844 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. janvāri 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Skolas ielā Ns 4, _ firmas

Viliam Miller & Co. lietā, pārdos
Dāvida Levitana kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, drēbēm, traukiem
un 1.1. un novērtētu par Ls 894.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 8. janvāri 1926. g.
20905 Tiesu izpild. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 22. janvārī
1926 g., pulksten 10 diena, Rīgā,
Vaļņu Ns 22, veikalā, pārdos Lud-
viga Karnevāla kustamo mantu, sastč-
vošu no apcirkņiem priekš tapetēm,
bordēm un plauktiem priekš bordem un

i novērtētu par Ls 1300.—.
Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari

tpskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

20839 Tiesu izpild. V. P o ž a r 1s k i s.

Rīgas apgabaltiesa* 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

?«cinb, ka 22. janvārī 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Lazaretes iela Nš 6/8,
J. Laure un akc. sab. .Zinger Seving
Machine & Co.' lietās pārdos Viļā
un Annas Gerharda kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, gramofona un
patvāra un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 7. janvārī 1926. g.
20904 Tiesu izpild K. Krebs.Latgales apgabaltiesas

Ludzas apr. 4. iec. miert.
saskaņā ar savu 1925. gada 30. apriļa lē-
mumu un pamatodamies uz civiliik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. un civilproc. lik.
1401. p. paziņo, ka pēc 1923. g. 21. de-
cembrī miruša Ignatija Jāņa dēla Baba-
rikina palicis mantojums _ sastāvošs no
lnodalījuma "zemes, ēkām un kusta-
mas mantas, atrodošamies Landeru
sādžā, Istras pagasta un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu būtu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, pieteikt man šīs
tiesības sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī slud nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī" 5292

Miertiesnesis K. Kalniņš.

Liihiicam pagasta tiesa
(Jelgavas apriņķī) dara zināmu, ka
Hermans Toma dēls B r o ž a adop.e
nepilngadīgās Ameliju un Terezu
J a un 1 a i t i s.

Personas, . kurām būtu kādas ierunas
vai iebildumi pret šo adoptacija, tiesa
uzaicina tās iesniegt šai pagasta tiesai
6 mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas trešo reizi
«Valdības Vēstnesī".
20471 1 Pagasta tiesa.

Burtnieku pagasta tiesa,
pamatojoties uz pagas a Lesu civilpro-
cesa likumu 108. un i09. p.p. un savu
lēmumu no 19^5. g. 23. decembra ar šo
izsludina, ka Jānis To manis, dzīvojošs
Burinieku pagasta Sķutes mājā, Valmie-
ras apriņķī, pieņem (adoptē) par savu
miesīgu bērnu, piešķirot tam miesīga
bē.na tiesīoas Ansi Aleksanderu
Voiņeku, dzimušu 1916. gada 2. ok-
tobrī pēc vecā stila, piešķirot tam T o r-
maņa uzvārdu.

Person m kurām būtj pret šo adop-
ciju kādi iebildumi, top uza cinātas_ tos
pieteikt šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā no šā sludnjjuma iespie anas die-
nas .Valdības Vēstnesī'. _

Pāc šā termiņa notecēšanas nekādi
iebildumi ne iks pieņemti un adopcija
tiks no pagasta tiesas apstiprināta.

Burtnieku pag. tiesā, 192a. g. 2s). dec.
P.iekšs dētāja v. P. Kr aukle.

2C463 1 Rakstvedis J. K r ū m i ņ š.

f$gas apgabaltiesas 2. (ectrkga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 20. janvārī 1926 g., pulksten
11 dienā, RīgāBrīvības iela Ns 49,
B. Hempeļa lieta, pārdos Izraēla No-
v i n s k a Kustamo mantu, sastāvošu no
2 uzvalkiem un patvāra un novērtētu
par Ls 220.

lszināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
aoitgtiM dienā uz vlctoa.

Rīgā, 5. janvārī 1926. g.
20901 iirsn Upile'. K r e b s.

&<aas apgabaltiesas 2. iecirkg»
tiesu izpildītājs

puiņo, ka 19. janvārī 1926. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Baznīcas ielā
J*_ 26, H. Bruemmera un A. Dūņa lietās,
pārdos Oskara B e r t ho 1 d a kustamo
mantu, aasUvoši no mēbelēm un no-
vērtētu par ls 1190.

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

Rīgā, 29 decembri 1925. g.
20902 lieso izpild. K. Krebs.

Rigas apgabali 2. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 19. janvārī 1926. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Dzirnavu iela J* 28r
firmas .Brāļi Vanagi" lieta, pārdos
Edgara K o p m a ņ a kustamo mantu,

Rīgas pol cijas II. iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka 1926 g. 29 Janvārī,pulksten
10 dienā, Architektu iela Nš 1, dz. 1,

pārdos vairflksolgona
Jāņa Temberg» kustamo mantu, sa-
stāvošu no 1 novelkam, preses priekš
korektūrām un 1 d āts šujamās mašīnas
kopvēttibā pir Ls 280,—.

Rīgā, 11. janvāri 1926. g.
20888 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas poi. 3. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 22. janvāri 1926. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Blaumaņa ietā
Nš 26, dz. 65,

pantos oalrncsolīšana
pils. Emmai Evan piederošo dīvānu,
novērtētu par Ls 11,24, piedzenot šo
sumu par labu Rīgas pils. valdei, kā
dzīvokļu nodokli.

Apskatīt pārdodamo mantu — divanu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. janvārī 1926. g. Nš 38799.
20899 Priekšnieks F r e i v a I d s.

Poleēčinas iecirkņa policija»
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 1926. g.
20. janvārī, pulksten 12 dienā,
Iitras pag., Vecslabadas ciema, pārdos

atklāti miMM
saskaņa ar Ludzas apriņķa valstszemju
inspektora p. g. 1. novembra rakstu
Nš 307. pilsoņa Mlchaiļa Navarska
aprakstīto zirgu, novērtētu par Ls
60,—, dēļ nomas parāda piedzīšanas.
20879 Pol. priekšn. K. Mednis.

Poļeščinas iecirkņa polic.
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 1926. g.
20. j a n v a r ī, pulkst. 12 dk nā, Rundānu
pagastā, Rundānu ciema,

pildos atklātā mMM
saskaņa ar Ludzas apriņķa valsts zemju
inspektora 1925. g. 1 novembra rakstu
JMa 4£6, pilsoņa Bonifacija Čekstera
aprakstīto cūku, novērtētu par Ls 10.—
dēļ nomas parāda piedzīšanFS.
20881 Pol. priekšn. K. Mednis.

Jaunlatgales apr. Baltinovas iec.
pol priekšnieks

dara zināmu, ka 28. janvārī 1926. g„
pulkst. 9 rītā, pie iec. kanclejas

iiP'Alf ittOllDĪ
Baltinovas pag., Šalgunovas fermā, 'dzīv.
pils. Stepanam un Jānim V a s i 1 j e vi e m
piedarošo kustamo mntu, sastāvošu no
1 zirgi un 4 govīm pat L«520,47, neap-
strīdamas prasības nomaksāšanai.
20856 r o\ priekšn. (paraksts).

Ludzas apr. It robežap«ardzī:as
rajons,

ar nometni Ciblas pag., Seimaņa viensētā,
31. janvārī 1926. g, pulkst. 12 dienā,

pliuOi fiiolni
robežpolicijas dienestam nederīgu vienu
valsts zirgu, 16 g. vecu, 1 mtr. £8 cm
augstu.
20898 Priekšn S. Aleksandrs

Jaunlatgales tpr., Baltinovas
iec. pol. priekšnieks

dara zināmu, Īsa 28. janvāri 1926. g.,
pulkst. 9 rītā, pie iec. kanclejas,

liptos littalnā
Baltinovas pag, Škelbanu m, dzīv. pol,
Michailam Kozlovam piederošo
mantu, sastāvošu no vienas ķēves un
kuļmašīnas par Ls 647,63.,neapstrīdamas
prasības nomaksāšanai.
20355 Pol. priekšn. (paraksts).

Kazdangas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi ar N? 34299, izdotu no Lie-
pājas prefektūras 29. jūnijā 1921. g. uz
Annas Antona m. Grigas v. 18421

Laucesas (Kalkūnes)
pagasta tiesa,

Ilūkstes apr ņķi,_ pamatodamas uz savu
1925. g. 3. jun lēmumu un uz pagasttiesu
likuma li 8. un 109. pantiem, izsludina,
ka Elizabete un Viktors Isati, kuri
dz vo vietējā pagastā, Niderkuņu m.,
pieņem bērna Vietā — adoptē dzim.
1918. g. bāreni Kazimiru Onufrija
meitu V a i d e r, piešķirot adop ejamai
visas likumīgas bērna tiesības un uz-
vārdu .Isat.

Personas, kufām pret šo adopciju būtu
ierunas, tiek uzaicinātas pieteikties šai
pagasta tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī" trešo reizi.

Vēc nvnētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
adopcija skaitīsies par likumīga spēkā
gpjušu.

Kalkūnes psgas.a tiesas
priekšsēdētājs (paraksts).

20784 1 Darbvedi Zariņš.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Apriņķo ceļi* inženiers Ri$ā
š. g. 27. jar.vari, p'kst. 13, p a r d o s pie Dobelnieku dzirnavām Ikšķiles pag.

unirtksolītajiem sulīgs mutisbfi izsolē»
atsevišķas partijas no tiltu buvem pārpalikušos materiālus:

1) apm. 600 ' gab. dažāda platuma un garuma 2,5 cm biezus nekantētus dēļus.
Drošības nauda Ls 100.—, 2 20891

2) apm. 50 kub. mtr. nomales. Drošības nauda-Ls 20.—,
3) 8 gab. priežu galotnes vid. garumā 5 8 mtr. Droš.bas nauda Ls 1.50 un
4) apm. 80 kub. mtr. dažādu vecujilta ko'ui. Drošības nauda Ls 1.50.

Tuvākas ziņas kanclejā Lāčplēša ielā 24, r'z. 8 un izsoles dienā uz vietas.

IZSOLE.
Galvenā intendanturas pārvalde

i^dod piegādāt.-
1) kareivju zeķes, vilnas .... 20"0 pārus
2) . . nātnas .... fcOOO ,

Izsole notiks 1926. g. 28. janvārī, pulksten 10, Galvenā intendanturas
pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 3„(ie-eja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmogotās aploksnēs
^

ar uzrakstu: .Uz:
kareivju zeķu izsoli 1926. g. 28. janvārī", kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mu-
tiskā izsolē, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami Galvenās intendanturas
pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā
Ns 10/12, dz. 1, līda 1926. g. 28. janvārim, pulksten 10, vai ari izsoles dienā
izsoles konisijai pirms izsoles atklāšana?.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendan-
turas pārvaldes man'u daļā darbdienās no pulksten 9 līdz 15. 20951

Posta un telegrāfa uirsvalde
15. j a n v a r ī 1926. g., pulksten 10 rīta, 1

pārdos jauktos torgos vairāksolīšanā
2 zirgus, 1 pasta ratus uz atsperēm un 1 ratus bez atsperēm.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības nau ls 50. Tuvākas ziņas izsniedz:
P. T. virsvaldes materiālu iegādes nodaļā darba dien?s no 11—13. 2088?

Pasta telegrāfa olrssaldes Galini darbnīca
izsludina 1926. g. 22. janvārī,

rakstisku izsoli uz:
1) Vīnes kaļķiem 200 kgr.
2) Dūņu krītu 150 .
3) Bimšteinu, smalko 50 ,
4) Bismutu 15 .
5) Finiera, bērza 72 kv. mtr.
6) Papiru 1560 kgr.
7) Papes kistītēm , 8000 gab.
8) Kalēju akmeņu oglēm 1500 kgr.
9) Sausiem elementiem ' 250 gab.

10) Audeklu brezenta, kokvil, ltnuļ 2020 mtr.
11) Ripolina lakām 10 kgr.
12) Papi u, 6 mm 180 .

š. g. 28. jan v arī uz:
1) Komutatoru sarunu atslēgu legritu rokturīšiem . . . 5200 gab.
2) M/t ebonita kārbu vāciņiem 35000 .
3) Reostata rokturiem 3000 .
4) Galvas telefona auklas ar štilti un bez štiites .... 13000 .
5) 0 zibeņnovedēju porcelāna pamatiem 6500 .
6) Stikla caurulēm 100 kgr.
7) Vizuli (glimeri) 30 .
8) Galvas telefonu spolītes 1003 ohmu 40000 gab.

š. g. 29. janvārī uz:

1) Leņķu dzelzi 2400 kgr.
2) Plakanu dzelzi 2200 .
3) Dzelzs skārdu 4450 .
4) Cinkotu dzelzs skārdu 470 ,
5) Dzelzs skārdu, dekopētu 9000 .
6) Magnetu tēraudu 8000 .
7) Spoži vilktu profila dzelzi 1; 00 .
8) Mašinu skrūvēm, ar uzgriežņiem 1500 gab.
9) Metāla skrūvēm . . 15 gross.

10) Uzgriežņiem sešstūrainiem 2400 gab.
11) Dzelss skrūvēm, kokam 23) gross.
12) Trasformatoru skārdu 1500 kgr.
13) Veļļu tēraudu 150 .
14) Alumīnija skārdu, mīkstu . . 400 >
Techniskie un izsoles noteikumi, kā ari zīmējumi saņemami darbnīcas-

kanclejā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pulksten 10 Udz 13 dienā.
Piezīme: Izsole uz darba rīkiem, izsludināta uz 28. janv. 1926. g., tiek

pārcelta cz 27. janvāri 1926. g. 2 20892

Bebrenes virsmežniecībapMos mutisks izsolē
12. februārī 1826 g., pīkst 12 diena, Bebrenes pag. valdes telpās

augošu un atmirušu mežu pēc platības un
celmu skaita :

II iecirkņa mežniecībā, Šederes novadā, 1 vienība, vērtībā Ls 6?3.—.
III iecirkņa mežniecībā, Dvietes novadā, 24 vienībās, vērtībā no Ls 44.—

līdz Ls 320.—.
IV iecirkņa mežniecībā, Dunavas novadā, 4 vienības, vērtībā no Ls 107.—

līdz Ls 392.—.
IV iecirkņa mežniecībā, Rubeņu novadā, 6 vienības, vērtībā no Ls 102.—

līdz Ls 289.—.
Bez tam vēl

pārdos nepārdotās 1925. g. 11. novembra izsolēs
(.Vaid. Vēstn." 224. num.),

Il_ iecirkņa mežn:ecbā, Raudas novadā, 10 vienības ar novērtējumu 1
pazemināšanu par ! 0°/o un

20. novembra meža izsolēs nepārdotās
(.Vaid. Vēstn." 235. num.),

II iec. mežniecībā, Ancenes nov., 25 vienības un IV iec mežn. Rubeņ»
novada, 4 vienības ar 30°/o pazeminātu novērtējumu.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-
bas naudas «o novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o o<f
pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
_ 20893 JSeSrenes virsinexraiecīf»a.
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