
Noteikumi par pasta, telegrāfa un telefona
darbinieku dienesta apģērbu.

Tarifi Ķemeru miesta apbūves rajona
valsts zemes fonda piešķirto un pie-
šķiramo apbūves gabalu novērtēšanai
un izpirkšanas maksas noteikšanai.

Rīkojums par gala stacijā uz kara iestāžu
vārdu pienākušo sūtījumu pienāk-
šanas paziņošanu.

Pārgrozījums noteikumos par finansu
ministrijas pārraudzībā esošo tvaika
katlu būvi, ierīkošanu, uzturēšanu
un pārbaudīšanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par pasta, telegrāfa un telefona
darbinieku dienesta apģērbu.
1. Šo noteikumu 4. un 5. p. p. mi-

nētiem darbiniekiem, izpildot dienestu,
jānēsā dienesta apģērbs.

2. Dienesta apģērbu darbiniekiem iz-
sniedz bez maksas uz noteikumu pamata,
kurus izdod satiksmes ministrs.

3 Pilnīgs dienesta apģērbs sastāv
vīriešiem no: cepures, svārkiem, biksēm,
mēteļa vai pusmēteļa; sievietēm no:
cepures, kostimveidlgas jakas, svārkiem
un mēteļa resp. pusmēteļa pēc formas
kā vīriešiem.

4. Pilnīgu dienesta apģērbu nēsā:
a) ierēdņi — pasta pavadītāji pa

dzelzs- un ūdensceļiem;
b) pastnieku uzraugi un pastnieki;
c) telegramu iznēsātāji un sargi — iz-

nēsātāji ;
d) kurjeri;
e) šveicari;
f) montieri, kas nodarbināti galvenā

kārtā pie telefona darbiem abonentu
dzīvokļos,

5. Tikai dienesta cepuri nēsā:
a) pasta un telegrāfa kantoru priekš

nieki un viņu palīgi, kuji uzrauga
pasta pārvadāšanu pa dzelzsceļiem;

b) ierēdņi, kas ierodas dzelzsceļu sta-
cijās un uz kuģiem apmainīt pastus;

c) techniķi un montieri pie telegrāfa
un telefona liniju jaunbūvēm un
remonta darbiem;

d) kučieri — pastu vedēji;
e) sargi;
f) pasta ie- un izkrāvēji:
g) pasūtāmie zēni.
6. Pastnieki un telegramu iznēsātāji,

izpildot dienesta pienākumus, nesa īpašu
krusu nozīmi ar kārtējo numuru.

7. Satiksmes ministrs var atļaut nēsāt
dienesta apģērbu pasta, telegrāfa un
telefona darbiniekiem, kuri nav minēti
4 un 5. p. p., ar noteikumu, ka šiem
darbiniekiem dienesta apģērbs jāiegādā
no saviem līdzekļiem.

8. ' Dienestā apģērba un nozīmju veidu,
k.3 ari to ievešanas laiku, nosaka sa-
tiksmes ministrs.

9- Ar šo noteikumu izdošanu tiek at-
celti noteikumi par pasta, telegrāfa un
telefona darbinieku dienesta apģērbu,
k. publicēti 1923. g. .Valdības Vēst-
neša" 79. numurā.

Rīgā, 1925. g. 7. jūlijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Satiksmes ministra vietā
V. Salnajs.

Rīkojums Nr. 257
1925. g. 15. jūlijā

Par gala stacijā uz kara iestāžu
vārdu pienākušo sūtījumu pie-

nākšanas paziņošanu.
Uzlieku par pienākumu to gala staciju

darbiniekiem , kurās pienāk sūtījumi uz
kafa iestāžu vārdu un kuri saskaņā ar

pastāvošiem noteikumiem izkraujami ar
saņēmēja līdzekļiem, visos gadījumos
tūliņ pēc sūtījumu pienākšanas rakstiski
vai, kad iespējams, pa telefonu stacijām
paziņot saņēmējam, neatkarīgi no tā,
vai par to preču zīmē ir attiecīga at-
zīme vai nav. Nekāda maksa par šādu
paziņošanu no saņēmēja nav ņemama.

Šisrīkojums spēkā ar 1925. g. 20. jūliju.
Dzelzsceļu galvenais direktors

A. R o d e.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Tarifi apstiprināti ministru ka-
bineta 1925. gada 7. jūlija sēdē.

Rīgā, 1925 g. 16. jūlijā.
Valsts kanclejas direktors

D.Rudzīts.
Tarifi

Ķemeru miesta apbūves rajona
valsts zemes fonda piešķirto un
piešķiramo apbūves gabalu no-
vērtēšanai un izpirkšanas maksas

noteikšanai.
(Izdoti uz 1923. g. 23. aprija likuma 12.p.

pamata)
1.

Ķemeru miesta apbūves gabali pēc to
vērtības iedalāmi sekošās trijās grupās:

I grupa.
Apbūves gabali, kuri, sākot no Jaunās

ielas, ie^ežoti
no

Pētera
un

Robežu
ielām, no Pētera-Pāvila ielas līdz upltej,
no upītes līdz Katedrāles ielai, ieskaitot
apbūves gabalus no Ns 47F līdz 54F pa
Otru pusi Pētera-Pāvila ielai, upītei un
Katedrāles ielai; tālāk parks līdz Meža
ielai un N° 164F, apbūves gabali, kuri
ierobežoti no Jūras, Aleksandra, Katedrā-
les un Jaunās ielām Hdz Pētera ielai,
ieskaitot NsNš 161F, 160F, 158Fun 156F.

II grupa.
Apbūves gabali gar abām pusēm Jūras

ielai, sākot no Ne 162 F un 164 F un
starp Jūras, Aleksandra un Jauno ielu,
ieskaitot Ne 157 F un 159F; apbūves
gabali starp mežu un Jauno ielu; ap-
būves gabali, kuri ierobežoti no Jaunās
ielas, dzelzsceļa, Tukuma ielas, Tirgus
ielas līdz mežam un Robežu ielai, no
Robežu un Pētera ielas; apbūves gabali
starp Robežu, Parka, Smilšu un Pētera-
Pāvila ielām gar abām pusēm Parka
ielai, sākot no Smilšu iel°s līdz parkam
un pierobežojošie parkam.

III gr u pa.

Visi pārējie apbūves gabali.
2.

Apbūves gabali vērtējami pēc sekošiem
tarifiem:

I erupa no 9 līdz 15 sant. par 1 kv. metru
II *> 9 1

III „ n 1 n « „ „ 1 „ n
3.

Apbūves gabaliem ar sevišķu izcilus
Stāvokli un vērtību tirdznieciskā vai
citādā ziņā noteiktos tariius var pa-
augstināt, bet ne vairāk, kā par 20°/o.

4.
No valsts zemes fonda piešķirtas ēkas

vērtējamas atsevišķi pēc ministru kabi-
neta 1923. g. c,0. oktobrī apstiprinātiem
tarifiem.

5.*
a) Uz apbūves gabaliem līdz 3700 kv.

metru platībai, bet virs šīs platības ar
zemkopības ministrijas piekrišanu katrā
atsevišķā gadījumā ats ātais mežs novēr-
tējams atsevišķi pēc zemkopības ministra
1922. g. 27. jūnijā apstiprinātiem : 1) tak-
ses, 2) virsmežniecību sadalījuma takses
šķirās un 3) masas tabulām ar 40% pa-
augstinājumu.

b) Aizsargu mežos ieskaitītie rreži ne-
vērtējami pēc šī panta punkta a notei-
kumiem, bet bez 40% paaugstinājuma.

c) No maksas par kokiem atsvabināmi
tie apbūves gabalu ieguvēji, kuri par
kokiem līdz 19:0. g. 2. oktobrim samak-
sājuši bijušiem šo apbūves gabalu īpaš-
niekiem, pie kam samaksa jāpierāda.

Rīgā, 1925. g. 7. jūlijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1 i t s.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētāja biedrs A. Vaits.

Apstiprinu.
1925. g. 9. jūlijā.

Finansu ministra biedrs
J. Bokatders.

Pārgrozījums noteikumos
par finansu ministrijas pārrau-
dzībā esošo tvaika katlu būvi,
ierīkošanu, uzturēšanu un pār-

baudīšanu
Noteikumu par tirdzniecības un rūp-

niecības ministrijas pārraudzībā esošo
tvaika katlu ierīkošanu, uzturēšanu un
pārbaudīšanu (Kriev. Iik. kr. 1911. un
1912. g. — 1527. un 937. p.) 14. panta
5. pnk. izteikt šādi: Katla telpas jāat-
dala no blakus telpām, kurās pastāvīgi,
vai bieži uzturas cilvēki, ar akmeņu,
ķieģeļu vai betona sienu, ne plānāku
par 380 mm, neierēķinot apmetumu
(štukaturu), un katla telpu jumta aug-
stumā Virs katla telpām drīkst būt
vienīgi jumts, bet griesti un citas iz-
būves konstrukcijas daļas nav pielai-
žamas, izņemot sijas, ja tās nepiecie-
šamas telpu izbūvei.

Rūpniecības departamenta
direktorsJ.V ā g e 1 s.

Fabriku inspekcijas nodaļas
vadītāja vietā K. Vējiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
J. C. Jessena firmai.

Apliecinot reizā ar šo, ka izglītības
ministrija saņēmusi no J. C. Jessena
firmas kā dāvinājumu vienu tūkstoš latu
izlietošanai latvju skolu vajadzībām pēc
miniitrijas ieskata, turu par savu patī-
kamo pienākumu atzīmēt, ka uzskatu to
nevien kā dāvinājumu, bet atrodu, ka
šim firmas solim ir ari liela vispārēja
audzinoša nozīme valsts, pašvaldību,
privāto organizāciju, uzņēmumu un per-
sonu sadarbība. Kādām vajadzībām
dāvināto samu izlietos, ministrija firmai
sniegs ziņas, kad tas būs izlemts.

Izglītības ministrs A r v. Kalniņš.
Pārvaldes priekšnieka v. i.

J. L a u d a m s.

Paziņojums.
Starp Jelgavas un Glūdas stacijām,

Rlgas-Liepājas līnijas, no 20. jūlija tiek
atvērts pieturas punkts Tērvete biļešu,
bagāžas un piena operācijām, satiksmē
ar Rīgu pas., Torņakalnu, Jelgavu, Glūdu,
Krimūnām, Bēni, Auci, Reņģi un Liepāju,
uz ko dzelzsceļu virsvalde griež publikas
vērību.

Rīgā, 1925. g. 16. jūlijā. JA981/EC.
Eksploatacijas direktors P, Dumpis.

Rīcības nodaļas vadītājs
E d. S t a n k e vi čs.

Paziņojums
Sākot ar š. g. 17. jūliju, norīkots ap-

grozībā no Rīgas uz Sloku pa darb-
dienām papildu pasažieru vile. Ns 107,
no Rīgas atiet 18.25, Slokā pienāk
20.04, bet ar 18. jūliju no Slokas uz
Rīgu ari pa darbdienām papildu pasa-
žieru vilciens Ns 46 no Slokas atiet
4.47; Rīgā pienāk 6.22.

Bez tam, sākot ar otrdienu, 21. jūliju,
Rīgas pas. stacijā pārtrauc darbību ziņu
birojs, kurš ar minēto dienu pāriet uz
jaunatvērto pilsētas staciju, pie kam

Rīgas pas. stacijas iepriekšpārdošanas
biļešu kase sākot ar 21. jūliju darbosies
vienīgi darbdienās no pulksten 14 līdz 20.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. M i ez a n«.

Paziņojums.
Sākot ar š. g. 16. jūliju, Ilūkstes ap-

riņķa nodokļu inspektora kancleja, Dau-
gavpilī, pārvietota no Karavānas ielas
Ns 2, uz Daugavpils ielas Ns 12.

Nodokļu inspektors (paraksts).
Darbvedis (paraksts'.

Aug|u pārstrādāšanas (konservu)
kursi.

Zemkopības ministrijas lauksaimniecī-
bas pārvalde no 6. līdz 19. augustam
valsts Bulduru dārzkopības skolā sarīko
augļu pārstrādāšanas kursus. Maksa par
piedalīšanos kursos Ls 5 no personas.
Jāpieteicas rakstiski vai personīgi lauk-
saimniecības pārvaldē 21. istabā vai
ari valsts Bulduru dārzkopības skolā.

izlabojums.
Š. g. «Valdības Vēstnesī* 134. numurā,

iespiestā dzelzsceļu virsvaldes rīkojumā
Ns 221, par dažu staciju pārdēvēšanu
visur, kur minētā rīkojumā atkārtojās
jaunie staciju no?aukumi „Rušona" un
«Skaistā", jābūt „Rušona", .Skaista".
Dzelzsceļu galvenais direktors A. R o d e.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 218.

(3. turpinājums un beigas.)*)

14460. Zalcmans, Jēkabs Jāņa d,
dzim. 1886. g., Latvijas pilsonis, pied.
pie Ropažu pagasta. — Rīgas policijas
6. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 9. jun.
raksts Ns 16269. (17-VI-25), sod. ar
Ls 4,— tiesas izdevumi. — Jāpiedzen
minētā suma.

14461. Simanovski, Konstance Ale-
ksandra m., 58 g. v., pied. pie Tukuma
apr, agrāk dzlv. Monētu ielā Ns 16,
dz. 4. — Rīgas 10 iec miertiesneša
1925 g. 15. jūnija raksts Ns 190.
(2-VII-25), apv. uz sod. Iik. 58 . j.
pamata. — Paziņot dzīves vietu.

14462. Šalme, Indriķis Jāņa d,
24 g v., pied pie Liepājas pilsētas,
pedejā laika dzīvojis turpat. — Vents-
pils 2. iec. miertiesneša 1925 g. 19. jun.
raksta Ns 744 (2-VII-25), apv. sod. Iik.
262., 475. un 530. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

14463. Zeltiņ, Ida Pētera m., 39 g. v.,
pied, pie R gas, agrāk diīv Rīgā, Muce-
nieku ielā Ns 5, dz 4. —Rīgas pilsē:as
3. iec. miertiesneša 1925. g. 19. jūnija
raksts Ns 637 (30-VI-25), apv. uz rodu
Iik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

14464. Ziemel, Lūcija Jiņa m., dzim.
1900. g. 6. augustā, pied pie Rīgas pil-
sētas, agrāk dzlv. Rīgā, Ķiģeļu ielāNse,
dz. 2. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas 1925. g. 25. jun^a raksts
(30-VI-25), aizdomās bērna pamešanā.—
Paziņot dzīves vietu.

14465. Suntup, Raiņa Movša m .dzim-
1904. g., bij. Krievijas pav., agrāk dzlv.
Rīgā, Marijas ielā Ns 5, dz 17. — Rī-
gas prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 18. jū-
nija raksts Ns 4524 (30-V1-25), sask. ar
Rīgas prefekta lēmumu Ns 1795 no
1925. g. 20. maija sod. ar Ls 2 — vizas
nodokli. — P. ziņot pref. 3. nodaļai.

14466. Steinbergs, Augusts Kristapa
dēls, 33 g. vecs, piederīgs pie Auru pa-
gasta, Jelgavas apriņķī, agrāk dzīvojis
turpat. — Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša
1925.g. 15. jūnija raksts Ns621 (3C-VI-25 ,
apvainots uz sodu Iik. 262. un 283. p. p. —
Paziņot dzīves vietu.

*) Skat. .Valdības Vēstneša* š. g. 153. numurā
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Sludinājumu maksa:
a) lietu sludinājumi līdz 30 vien-

īleļlfam rindiņām 3 lat. 60 sani.
pār katra tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

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



14467. Švalkovski, Pauline Kārļa m.,
30 g. veca, Latvijas pilsone, agrāk dzī-
vojusi Jelgavā, Lapskalna ielā Ns 5,
dz. 14. — Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša
1925.g. 15. jūnija raksts Ns559 (30-VI-25),
apvainota uz sodu Iik. 475., 139. un
138. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14468. Sauka, Juris Jāņa d., 45 g.
vecs, piederīgs pie Jelgavas apriņķa,
Piatones pagssta, agrāk dzīvojis Oskara
ielā Ns 7, dz. 1. — Rīgas 9. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 10. jūnija raksts
Ns 464 (17-VI-25), apvainots uz sodu
Iik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

14469. Tukiš, Antons Jēkaba dēl?,
dzimis 19G0. g , piederīgs pie Daugavpils
apriņķa, Niršku pagasta, liela auguma,
bez bārzdas ar mazām dzeltanām ūsiņām,
tumši mati, zilas acis, ģērbies kažokā,
apvilktā ar brūnu drēbi. — Daugavpils
apriņķa priekšnieka palīga Liec. 1925 g.
11. maija raksts Ns 417 (29-V-25), no-
zudis. — Paziņot dzīves vietu.

14470.' Trikims, Uljans Pētera d.,
28 g. v., pied. pie Rēzeknes apr., Bērz-
gales pag., dzīv. turpat. — Latgales
apgabaltiesas Rēzeknes apr. 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 16. jūnija raksts
Ns 240. (2-VII-25), apv. uz sod. Iik.
230. p. 1. pkt. un 247. p. 1. pkt pam.
— Paziņot dzīves vietu.

14471. Treimans, Julius Jāzepa d,
51 g., pied. pie Jelgavas pilsētas. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
27. jūnija raksts Ns 3646. (l-VII-25),
izvairās no policijas uzraudzības uz sod.
Iik. 34. un 35. p. p. aizliegts uzturēties
Rgā un Liepājā. — Apcietināt un no-
gādāt prefekta rīcībā.

14472. Vorovjevs, Aleksandrs Jāņa d.,
dzim. 1894. g. 23. martā, krievs, pareiz-
ticīgs, marta mēn. 1922. gadā dzīv.
Ludzā, Latgales ielā Ns 83 tuvāku ziņu
nav) — Ludzas pils. pol. priekšnieka
1925. g. 25. maija raksts Ns 3484
(29-VI-25), apv. uz sod. iik. 184. p. par
neiz'eģistrēšanos no karavīru sarakstiem.
— Paziņot dzīves vietu.

14473. Vaivads, Antons Jāņa d.,
15 g. vecs, pied. pie Kaunatu pag., Del-

višu ciema, vidējā augumā, tumšmatis,
pelēkām acīm, lielām ausīm, ģēibies
pusmētelī ar kažoka krāgu un vecā
cepurē. — Rēzeknes apriņķa priekšnieka
1925. g. 13. maija raksts Ns V. 113/11
(26-VI-25), izgājis 1925. g. 22. maija no
mājām un nav atgriezies. — Paziņot
dzīves vietu.

14474. Vasilevskis, Zigmunds, 16 g.
v., liela auguma, bunets, zilām acīm,
ģērbies tumši pelēkās drēbēs, žokeja ce
pure galvā un šņorzābaki kājās. — Rī-
gas 3. policijas iecirkņa 1925. g. 25. jū-
nija telefonograma Ns 330 (l-VII-25), iz-
gājis 1925. g. 15. jūnija uz darbu un
līdz šim nav atgriezies. — Pazibot 3 po-
licijas iecirknī.

14475. Vojevoda, Francis Jāzepa d.,
24 g. v., pied. pie Bornes pag, Ilūkstes
apr., agrāk dzīv. Rīgā, Hospitāļu ielā
Ns 18. — Rīgas 11. iec. miertiesneša
1925. g. 19 jūnijā raksts Ns435(2-V1I-25),
apv. uz sodu litt. 138. p. p. — Paziņot
dz! es vietu.

14476. Vilovič, Vincas (Vikentijs) Vi-
kentija d., 62 gadus vecs, Lietavas pav.,
agrāk dzivojis Ludzas ielā Ns 89, dz. 4.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
20. jūnija raksts Ns 4166 (2-VII 25), ar
prefektūras 1925. g. 5. jūnija lēmumu
Ns 1725 sodīts ar Ls 19,— vizas no-
dokli. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

14477. Vītols, Jānis Dāvā d., dziru.
1884. g., piederīgs pie Nitaures pag.,
Rīgas apr., agrāk dzīvojis Rīgā, Bruņi-
nieku ielā Ns 123, dz. 14. — Rīgas
13. iec. miertiesu. 1925. g. 18. jūnija
raksts Ns 570 (30-VI-25), apvainots uz
sod Iik. 51., 231. p. 1. pkt. 284. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

Pārlabojums: 1921. g. .Val-
dības Vēstneša" 191. numurā, kārtas
Ns 463 tiek meklēts Narbatovičs un
nevis Marbatovičs,

Pārlabojums: ,Vald Vēstneša"
Ns 122/25. mekl. pērs. sar. Ns 209.
pkt. 13440 meklējamās Bogdanovas
pases Ns ir 10327/4509, bet nevis
10325/4509.

Pārlabojums:' „Vaid. Vēstneša"
Ns 56/25. mekl. pērs. sar. Ns 200.
pkt. 12507 tiek meklēts Miķelis
Andreja d. Banatovič, bet nevis
Miķelis Andreja d. Barauovič.

Pārlabojums: ,Vald. Vēstneša"
Ns 56 25 mekl. pērs. sar. Ns 199.
pkt. 12459, tiek meklēts Jegorovs
Jānis Kirila d. ar Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 3. iec. m ertiesn.
1925. g. 29 janv. rakstu Ns 268,
bet nevis Ne 2,60.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
TIfentā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas,
Ns 144.

Valsts kara zaudējumu komisijas I šķiras no-
daļas vadītāja vietas izpildītāju Bruno B a u m a n i
apstiprinu amatā, skaitot no 1925. g. 1. aprīļa.

Rīgā, 1925. g. 19. jūnijā
Iekšlietu ministrs Ed. Laimiņš

Valsts kāja zaudējumu komisijas
priekšsēdētājs V. L u d i g š.

*

Rezolūcija Ni> R-1225.
1925. g. 15. jūlijā.

Piešķifu II valsts rokdarbu darbnīcu, Jēkabpilī,
pārzinim Teodoram Priedniekam divas ne-
dēļas kārtējā atvaļinājuma, skaitot no š. g. i7. jū-
lija, un darbnīcu pārziņa pienākumus pa šo laiku
uzdodu izpildit Jēkabpils valsts vidusskolas direk-
tora palīgam O. Dankeram, bez sevišķas atlīdzības
par to.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Arodu skolu direktora vietas izpildītājs
I.Znbans,

Rezolūcija M 90.
Administratīvā departamenta direktoru ; Krišjāni

Šlosbergu, ka atgriezušos no viņam piešķirtā
atvaļinājuma, skaitīt par stājušos pie dienesta
pienākumu izpildīšanas no š. g. 16. jūlija. Iekšējās
apsardzības pārvaldes priekšniekam Garoziņām un
vicedirektoram Ludiņam stāties pie saviem tiešiem
dienesta pienākumiem.

Rīgā, 1925 g. 16. jūlijā. .Ns 11719
Iekšlietu ministrs Ed. Laimiņš.

*

RikojumsM53.
Saskaņā ar tieslietu ministra š. g. 15. jūlija

rīkojumu uz civildienesta li urna 36. p. pamata
atlaižu no dienesta Liepājas cietuma priekšnieka
palīgu M u r k š e, Jāni Miķeļa d., no š.g. 18. au-
gusta, skaitot viņu līdz tam laikam atvaļinājumā.

1925. g. 15. jūlijā.
Galvenās cietumu valdes priekšnieks Vanags.

Rīkojums N> 88.
Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu

ieceļu zemes vērtēšanas daļas virstaksatoru Žani
Straupmani par Jelgavas apriņķa Jaun-
svirlaukas, Garozas, Lielvircavas, Platones Un
Mežamuižas pagastu zemes vērtēšanas komisijas
priekšsēdētaju.

Rīgā, 1925. g. 16. jūlijā.
Zemkopības ministrs M. G a i 1ī t s.

—

Iekšzeme.
Paziņojums

kulturelām biedrībām.
Centrālā izglītības savienība tekošā

budžeta gadā nodomājusi savu darbību
izveidot sekošos virzienos:

1) Sarīkot atsevišķas lekcijas, lekciju
ciklus ar 3 līdz 4 lekcijām un īsus, vai
ari garākus kursus par atsevišķiem zi-
nātnes, mākslas un tikumības jautā-
ji miem, nacionālo kultūru, mūsu valsts
iekārtu, pilsoņu pienākumiem un tie-
sībām u. t. t

Piezīme. Lekcijas nomaļām bie-
drībām, kā ari biedribām-biedrenēm,
kas trūcīgas un nesaņem pabalstus
no kultūras fonda, izglītības mini-
strijas, vai cits kādas organizācijas,

savienība sarīkos atsevišķos gadī-
jumos par brīvu; pārējāin Diedrīoārt-
biedrenēm jāmaksā bez c tiem izde-
vumiem ari puse co lektoru hono-
rāra; : citas biedrības sedz visus
izdevumus.

2) sarīkot tautas koncertus, piegriežot
sevišķu vērību latvju mūzikai;

3) sarīkot īsus dramatiskus kursus
lauku biedrītām, pasniedzot teorētisku
un praktisku mācību skatuves mākslā;

i) sagatavot darbiniekus vietējo bie-
drlbu darbam, dibinot vietējo studiju
pulciņus un sarīkojot viņiem rajonu ap-
spriedes un īsus kursus;

5) izdod ceturkšņu biļetenu un gada
grāmatu, ievietojot viņos visus nepiecie-
šamos informācijas materiālus, kas vaja-
dzīgi vietējiem kultūras darbiniekiem pir
ārpusskolas izglītību, darbu program&s,
biedrību un tautas namu plānus, laiku
skatuvju iekārtu zīmējumus, ziņas par
ārpusskolas izglītību Latvijā uu citās
zemts u. t. t.

Tuvākas ziņas un noteikumus savie? ļ
nlbas birojs izsūta uz biedrību un orga-
nizāciju pieprasījumu. Birojs atrodas
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 1/3, dz. 21,
telefons Ns 54-10.

Piezīme. Līdz šim savienība ap-
vieno 141 kulturelu biedrību.

Ekskursija uz Igaun^ u un Somiju.
Latvijas agronomu biedrības biedri

izbrauks 30. jūlijā ekskursijā uz Igau-
niju, kur paliks līdz 2 augustam, lai
pēc tam caur Reveli dotos uz Somiju,
kur tie paliks 4—5 dienas. Ekskursanti
iepazīsies_ar selekcijas āri 1 izmēģināša-
nas stacijām, lauksaimniecības mācības c
iestāžu un praktiskām zemnieku saim-.
niecībām, linu rūpniecību un koopera-
tīviem pasākumiem.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Beļģija.

Briselē, 16., jūlijā. Par latvju-
beļģu līgumu beļģu prese raksta:
Beļģijas ārlietu ministra Wander-
w e 1 d e s un Latvijas ārlietu ministra
M e i e r.o v i c a parakstītais tirdznie-
cības un kuģniecības līgums starp
Latviju un Beļģijas-Luksemburgas saim-
niecisko ūniju ir pirmais saimnieciskais
līgums starp abām valstīm. Līdz šim
nekādi nolīgumi nenokārtoja mūsu eKO-
nomiskās atttiecības ar Latviju. Šis Il-
gums tagad aizpilda minēto robu. Domu
izmaiņa šai jautājumā notika jau kops
vairāk mēnešiem Rīgā. Līgumu galīgi
noskaidroja Briselē atlietu ministrijā
6. jūlijā noturētā beļģu un latvju dele-
gātu konferencē. — Līgums pamatoja*
uz vislielākās labvēlības principu. J*s
nokārto abu valstu pilsoņu savstarpējā»
attiecības, tirdznieciskas, rūpnie-
c skos un arodnieciskos jautājumos, valsts
un privātīpašumu tiesības, konsulāro
aģentu pilnvaras, eksporta, impoift
emigrācijas u. c. jautājumus. Līgu»»
noslēgts uz vienu gadu un automātiski
pagarinās, ja to līdz minētam laikam
neuzteic. Viņš uzteicams sešus mēnešus
iepriekš. Beļģijas - Luksemburgas saini'
nieciskā ūnija ieved no Latvijas ievēro-
jamā vairumā kokus un linus, tur pretim
viņas eksports uz Latviju līdz šim bijis
samēra mazs.

Rīgā, 17. jūlijā. Latvijas ārlietu
ministra Z. A.Meierovicaviz»BnVlē atradusi plašu atbalsi beļg"

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 67. *)
(84. turpinājums)

Visi šinī sarakstā nosauktie nekustamie īpašumi ir valsts obroka zemes gabali, kas
atrodas Ķemeru miestā, Rīgas apriņķī.

gZemes grā-

gI n^aukumNekustamā īpašuma nosaukums
% reģistru J&Ns -

T
Talšu

a" Izdalītas no Tukuma valsts meža ar hip. J* 346 zemes

7209. 347 Ķemeru minerālūdeņu gabals Ns 143.
7210. 393 „ „ .„ Ns 168.
721i. 468 „ Ns 141.
7212 593 „ Ns 274.

Jelgavas-
Bauskas

7213. 1 Ķemeru sēravotu gabals.
7214. 2
7215. 3
7d6. 4
7217. 5
7218. '6 „ „
7219. 7
7,20 8
7,21. 9
7222. 10
7223. 11 „ ,
7224. 12 .
7225. 13 „ „ Ns 166.
7226. 14 B „ , Ns 163
7227. 15 , „ „ NsNs 151 un 152.
7228. 16 „ „ Ns 181.
7229. 17 „ „ „
7230. 18 B „ Ns 174.
7231. 19 „ „ Ns 191.
7232. 20 „ „
7233. 21 „ „ B Ns 165.
7234. 22 „ „ „ Ns 187.
7235. 23 , ' » „ Ns 170.
7236. 24 „ „ B Ns 179.
7237. 25

? 7238. ? 26 „ „ , Ns 190.
7239. 27 „ Ns 281.
7240. 28 »; .,» ;; NsN» 171 un 172.

PS. Ķemeru sēravotu gabaliem, kas reģistrēti Jelgavas - Bauskas zemes
grāmatu nodaļā ar hip. NsNš 1 Ldz i8, virsīpašnieks ir valsts bij. Ķe-
meru sēravotu pārvaldes personā.

(Turpmāk vēl)
1925. g. 15. jūlijā.

Zemkopības ministrs M. G a i 1 ī t s.
Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.

Mērniecības daļas vadītāja vietā E. D a u g u 1 s.

*) Skaties .Valdības Vēstneša" 1923. g. 91., 101., 104. 106, 110., 117., 12Q., 121., 125.,
130., 131., 140., 151., 161., 178, 215., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 270., 284., 287., 1924. g.
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 41., 43., 44., 45., 69, 75., 98., 100, 103., 104., 111., 112., 113.,
114., 115., 139., 140., 146, 170., 171., 172., 173., 181., ;82„ 186., 187., 197., 198., 228., 229., 255.,
267., 278., 280., 281, 287., 1925. g. 12., 13., 14,29., 48., 79., 82, 93., 102., 103., 106., 107,
110., 111. un 136. numura.

LaluOcj bante nedēlos pārskats
uz 15. jūliju 1925. Q.

A k t i v ā. Lati. S. P a s i v ā. Lati. g.
Zelts lējumos un monētās kase un Bankas naudas zīmes apgrozība . . 28,040,270 —_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,522,123 87 pamata kapitāls 11,659,245 lg
Ārzemju valūta 31,259,548 08 Rezerves kapitāls 1,521,714 5o
Sudraba nauda 4,i9),68t — Speciālās rezerves 1,000,000 —
Valstskaseszīmesu.sīkametalanauda 11,953,535 44 Noguldījumi 6,411,012 24
īsa termiņa vekseļi 57.951732 54, Tekoši rēķini 45,998,997 86
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 48,3f3,l85 73 Valsts rekini un depozīti 76,815,802 57
Citi aktivi 8,858,276 45 Citi pasivi . ..... ? . 14,757,043 68

186.204,086 11 ļ 186,204,086"li

Piezīme: uz 15. jūliju 1925. g Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 28,040^270^.
kuffls nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg), kas pec paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina - . 7,577,777 -

2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pec $
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262; nodrošina 1 _ . . 7,773,930 -

3) ar £ 503 634,—/— (pieci simti trīs tūkstoši seši simti tr^desmit četrām
angļu mērcigām), kas pēc £ kursa £ i.— =f 4,86125; $ 1—: = l,5046gr.
tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina . , :..-.. . 12,688,563 -

- ,^ ,- ,™r „, , w * , Ls 28,040/27īnr
pec 13. jūlija 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. __

Rīgā, 16. jūlijā 1925. g Padomes priekšsēdētājs Ringo Īd s JĶ alniriģs.
8535 Galvenais direktors Sv e d e.



presē, kur3, cik līdzšim zināms, parādi-'
jusies pavisam 50 apcerējumi par to
Intervija , kuj-u Z. A._ Meierovics deva
heļ6u žurnālistiem, ievietota se'tošrs
ja'krakstos : „Neptune", „L"oeuvre" (Pa-
r'zes), „Le Soir", „Le Midi", „L'Etoile
rjelge", „La Nation Belge", „Le Virjg-
lieme Siecle", „La Libre Belgique",
L/Echo de la Bour&e".
'intervijā ministrs galvenā kāttā rak-
sturoja iatvju-bejģu saimnieciskās tuvi-
nāšanās nozīmi: „ Latvija ir lauksaim-
niecības zeme, Beļģija — rūpnieciska
valsts. " Šie dažādie elementi izslēdz
ķortkurenci. Gluži otrādi, tie veicina
«avstarpēju izlīdzināšanos un norāda uz
saimnieciska līguma nepieciešamību, kas
regulētu abu valstu saimnieciskās at-
tiecības."

Alpus;paredzētā sarunas temata ār-
lietu ministrs atbildēja uz daudziem
beļģu sabiedrisko domu interesējošiem
jautājumiem, paskatot siarp ,atu mūsu
attiecības ar kaimiņvalstīm.

: Vairāki bēlģ'u laikraksti -ilustrē 'šos zi-
ņojumus Z. A. Meieiovica ģīmetnēm un
fotogrāfiskiem uzņēmumiem, ku|-os re-
ilzarņs,; ka" ministrs /sasveicinās ar: Beļ-
ģijas apsardzības m.-uistrijas pāistāvi, ģe-
nerāli de Kempeneru un noliek vainagu
už beļģu nezināmā kareivja kapa.

LTA.

Mūsu ārlietu minists Anglijā.
Londonā, 17. jūlijā. Šodien ārlietu

rinistrs. Z A. Meierovics apmeklēs
Anglijas ārlietu minirtri Čembeflenu.

Pirmdien Z. A. Meierovicu pieņems mi-
nistru prezidents Baldvins un lord-
kanclers. Vēlāk mioistrim būs apspriede
ari ar tinamu ministri Čerčilu pa-
rādu jautājumā.

Sarunā ar Reitera kore-
spondentu ārlietu ministrs
Z. A. Meierovics par sava brauciena
nolūkiem izteicās, ka Latvijas valdība
veļoties tuvāki informēties par priekšā
stāvošo Tautu savienības plenarkon-
ierenci Žeņevā un par jautājumiem,
kas saistīti ar drošības paktu Attiecībā
uz vispārējo Baltijas valstu poē-
tiku ministrs paskaidroja, ka Latvijas
politikas mērķis ir šo valstu nostiprinā-
šana «Starp Igauniju un Latviju", aiz-
rādīja ministrs, „jau noslēgta savienība,
tāpat ari starp Poliju un Rumāniju.
Pašlaik vel pastāv domstarpības tikai
staro Lietavu un Poliju, un Latvijas
valdība cenšas darīt visu, kas
viņas spēkos, lai tās novērstu".
Tālāk ministrs piebilda, ka būšot
ļoti apmierināts, ja uzturoties Londonā
varēšot palīdzēt nokārtot Rīgas pilsētas
parāda jautājumu. Par audienci pie
Anglijas karaļa Z. A. Meierovics iztei-
cās, ka viņu dziļi pārsteidzis, cik labi
karalis informēts par Latvijas politisko
stāvokli un vispār par apstākļiem Bal-
tijas valstī?.

No Londonas ārlie'u ministrs pirmdien
izbrauks uz Romu, kur vedis sarunas
par ti r d z niecī b as līguma jau-
tājumiem. Intervijā Meierovics no-
teikti atsauca b-urnas, it kā Baltijas

valstis gribot apvienoties pret Padomju
Krieviju. Visas zņas par sarunām ar
Angliju šinī virzienā esot pilnīgi absurdas.
Latvija da»ot visu, lai netikai padarītu
attiecības ar K>ieviju normālas, bet ari
sekmētu saimnieciskus sakarus. Tomēr
sri turpmāk valdība ar visiem līdzekļiem
apkarošot komunistu propagandu Latvijā.

f '?' *
Tiesu sludinājumi.

Rigas apgabali. 3. civiln,
«civ. ties. Iik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop
J451. p. pamst»!. uz Arnas Mārtiņa m
Bērziņa ;lūgtmu uzaicina visas per-
suna.s, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
stfdi vai ierunas pret šai tiesā 30. jū-
nijā 1925 g. publicēto 1S24. g. 6. martā
miruša Salacgrīva, Percu mājas ipaš-
jieka Gustava Jāņa d. Bērziņa feste-
cicinu, kā ari visas personas, kūjām
kaut kādas tiesības uz mirušā ir
Gustava Bērziņa mantojumu vai sakarā
ai šo mantojumu, kā mantiniekiem, legā-
lajiem, iideikomisariem, parāddevējiem u,
it., pieteikt savas tiesīt as, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. .

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par tikumīgā
ipēkā gājušu.

Rīgā, 30. jūnijā 1925. g. L. J* 3429
Priekšsed. v. A. B 1 u me n t a 1 s.

7256 Sekretārs A. Kaive

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
" civ. ties. Iik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Bait. privāttiesību kop.
2451. p. pamatfl, uz Grittas Kiišjāņa
nD>ķis, aiias Zunde lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas , strīdi vsi ierunas pret šai
W* 30. jūnijā 1925. g. publicēto
''25. g. 20. janv. Mellužos miruša

ekaba Jāņa d. Dīķa, ai. Zunde
r.otar. testamentu, kā ari visas personas
«ļl»m Ir kaut kādas tiesības uz mir.

Jēkaba Diķa mantojumu vai sakarā ai
»o mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
tariem, iideikomisariem. parāddevējiem
u ' t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un jerunas minētai tiesai sešu
mēneša laika, skaitot no Š sludinājuma
«spiešanas dļenas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,iarj minētās personas atzīs kā atteikušas
jļ<> Ierunām un zaudējušas savas tiesībasj
°*i testamentu pasludinās par likumīgā
P«k« gājušu.

K'fš. 30. jūnijā 1925. g. L. J* 3523
Priekšsed. v. A. Blumentals.JJk< Sekrrtsrs A. Kiilv-

? ^'Sas apgaoait. o civilnod.,
I
« -itvijas civillikumu kop. 36. p. pie-

ik7i" Pamata . ar šo paziņo vispārībai,
-« laulātie draugi Pēteris Jēkaba dēls

*Jgens un Kaitina Jāņa meita Jiirgen,
™o>. Magon noslēguši savstarpīgo mū-
ļi' līgumu nie Rīgas notāra V. Lieveņa
',-*> g- 5. jūnijā reģ. J* 28/9543, ar
ionn. Vini ' at"ecībā uz viņu noslēgto
79

ullbu 'r atcēluši vietējo civillikumu
m.^.urPm- P- P- paredzēto laulāto
""«U kopību.

^S». 30. jūnijā 1925. g. L. Ns 3138.
73, "&ēdētā ja v A. Blumentals.
K-i^ Sekretārs A. Kalve.

a,Yf apgabaltiesas 3. civilnodaļa
i"=ies civillikumu ko P- 36. p. pie-
ka i, P.ama'a ar šo paziņo vispārībai,

}lie draugi Julius Andrejs dēls
s un Minna Jēkaba meita Mauliņ,
Melezer noslēguši savstarpīgo

p,foi
gumu p/e R'8as notata J- Pur"

U si iivS' §• 10- Jūnija reģistra
nu vi "^*vini' attiec'b ā

vTeiē, noslēdz'mo laulību, ir atcēluši
ī*rM, -( Cmmkumu 79 u" turpra. p. p.

R^ oj OA teulato mantas kopību.
Pfit'i/ jun 'Jā 1925- 8- L. Jfi 3478.

.32) ^eQetāJa v- A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
xz civ. ties. iik. 1967., 2011.—2014. un
3079. p. p. un Balt, privāttiesību kop.
MSI p. pamata, uz Kārla Jāna d.
Smidberga lūgumu uzaicina visas* per-
sonas, Kujam ir kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
30. jūnijā 1925. g. publicēto 1916 g.
3apr. Rīga mirušās atraitnes Annas
Jpņa meit. Šmidberg, dzim. Šenberg
notar. testamentu, kā ari visas personas,
kuļam ir kaut kādas tiesības uz mirušas
Annas Šmideberg mantojumu vai sakarā ai
šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
tariem, iideikomisariem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
uri ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 30. jūnijā 1925. g. L. N» 3219
Priekšsed. v. A. B 1 u m e n t a 1 r.

7260 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. Iik. 1967., 2011—2014. un
7079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
7451. p. pamata, uz Kārļa Jāņa d. Šmi-
debetg lūgumu uzaicina visas personas,
kufām ir kaut kādas prp'enzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 30 jun ja 1925. g.
publicēto 1P04. g. 1 marta Rīgā mir.
namīpašnieka Jāņa Ernsta dēla uml-
d e b e r g a notarielo Jestamentu,
kā ari visas personas, kufām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Jāņa Šmi-
deberga mantojumu vai sakarā at šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
Iideikomisariem, parāddevējiem u. t. i.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
»pēkā gājušu.

Rīgā, 30. jūnija 1925. g. L. ** 3219

Priekšsed. v. A. Blumentals.

7259 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgaoait. 3. civilnod.,
uz civ. ties. Iik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. p., uz Pētefa Jāņa d. Pļaviņa
pilnv. zv. adv. Antona Ozola lūgumu
uzaicina visas personas, kuram ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai _ Ierunas
pret šai tiesā 1925 g S0_ jūnija publi-
cēto 1922. g 3. jūlijā Ad'ža pagastā
mirušās .Silzemnieku" mājas līdzīpaš-
nieces Kn'stines Augusta m Pļaviņ,
atr. Kāpur, dzim. Gaitis testamentu, kā
ari visas personas ku(ām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Kristines Pļaviņ man-
tojumu vai sakara ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, iideikomisarijiem, parāddevējiem
u. t. t, pieteikt savas tiesibas, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai s e š_u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 30. jūnijā 1925. g. L. J*3522.
Priekšēdētāja v. A. Blumentals

7258 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgao It. 3. civilnod.,
oz civ. ties. Iik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p pamata, uz Annas Jāņa m.
Sermul lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1925. _g. 31
jūnijā publicēto 1925. g 17. martā Sēr-
mūkšu pagastā mirušā Jāņa Pē-
teja d. Sermuļa testamentu, kā ari
visa< personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jāņa Pētefa m. Ser-
muļa mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā: mantiniekiem, legata-
rijiem, iideikomisarijiem, parāddevējiem.
u. t. t., pieteikt savas tiesibas, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas aizis kā atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, _ bet mant. līgumu pasludinās par
likumīga spēka gājušu.

Rīgā, 1. jūlijā 1925. g. L. J6 3197.
Priekšsēdētājav D. Cimmermans.

7376 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. Iik 2011., 2014.un2019.p.p.
pamata paziņo, ka pec 1921. g. 2. oktobrī
Rīgā rr irušā namīpašnieka Jāņa Miķeļa d.
Tetera (Tetteraj ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomisa-
rijiem, kreditoriem u t t., pieteikt šs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skiitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 30. jūnijā 1925. g. L. Ns 3483
Priekšsēdētāja v A. Blumentals.

7286 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
nz civ. ties Iik. 2011., 2014 un 2019. p p.
paziņo, ka pec 1925. g. 28. februāri
Cesvaines pag. .Slēdenēs" mirušā Jāna
Jēkaba d. Vi tina ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir už šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1. jūlijā 1925. g. L 1*3409.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

?377 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. Iik. 2011., 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1923. gada
2. martā Allažu pagastā miruša .Kū-
kinu* mājas īpašnieka Miķeļa Jē-
kaba dēla S t o t t e ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
Iideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 6. jūlijā. L. J* 2046
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

7816 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties Iik. 2011., 2014. un 2019 p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 7. de-
cembrī Rīgā mirušā Hermaņa Mārča d.
Bērziņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakara ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 6. jūlijā. L. J6 3484
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

7817 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz civ. proc. Iik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Elli-
nores Joachima m. Bitšul, ai. Bitčel
dzim. Satov lūgumu viņas prasības
lieta pret Georgu-Hermani Kārļa-Ju-
liusa d. Bitšuli (ai. Bitčeli) par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūja
dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara, laulības
un divi dzimšanas apliecības un Rīgas
prefektūras apliecība par atbildētāja bez-
vēsts prombūtni \ldt ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā. 1925. g. 4. jūlijā. M434821/L146.
Priekšsēdētāja b. Egl i t s.

7822 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz civ. proc. Iik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Jāņa Juja d.
Daumaņa lūgumu viņa prasības lietā
pret Mildu Dauman, dzim. Kalniņ, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufas
dzives vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies

personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 1925. g. 6 jūlijā. M437827/909.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

7834 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz dv. proc. Iik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925 gada 20. maija
lēmuma reģistrēts kooperatīva sabiedrība
tem nosaukuma: .Augļu t'reotājj koo-
peratīvs*, sr valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Egiīts.
76 -A Sekretārs Ftidrichsons

Rīgas apgabalt. reglstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925 g. 20. maija
lēmuma pārreģistrēti .Bibliotēkas bie-
drības .Beverire" biedru pilnā sapulcē
30. decembri 1924. g. pieņemtie grozītie
statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.-p.35 SeVretsr» Pniļricnsons

Rigas apgabalt reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņai 1925. g. 20 maija
lēmuma pārreģistrēti «Stukmaņu lop-
kopības pārraudzības biedr.bis" biedru
pilnā sapulcē 9. aprīli 1925. g. pie-
ņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1i t s
7632 Sekretārs Fridrichson.

Rīgas apgabalt. reģistrac. noda(a
uz civ. proc. Iik. 1460". p. pameta pa-
ziņo, ka ar viņas 1975. gada 20 maija
lēmuma reģistrēta koooerativa sabie-
drība zem nosaukuma : .Alsviķu pagasta
pirmā savstarpējā ugunsapdiošināšanas
biedrība*, ar valdes sēdekli Alsviķa
pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīti.
7631 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
nz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 27. maija
lēmuma reģistrēta bezpeļņa* biedrība:
.Latvijf s univers tates studējošo biedrību-
viertotņu savienība .Vienkopa*, at val-
des sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis E g 1i t s.
7641 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. psmata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 27 maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Latvijas universitātes stacentu dziedoņu
biedrība .Dzie-muv^ra, ar «Jaes sē-
dekli Rīgā.

Noda|as pārzinis Eglīts.
7638 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz tikuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas lyi5. g. 27. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Kooperācijas .Neobaltija* filistru b;e-
driba" , ai valdes sēdeki Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
7639 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 27. maija
lēmuma reģistrēta bezpcļi^s biedrībt :
.Valkas otrā lopkopīb s pārraudzītos
biedrība*, ar valdes sēdekli Valkas p..-
gasta.

Nodalās pārzinis E g 1i i s.
7637 Sekretur» Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata pazrņo, ka ar viņas 1925 g 20. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Bijušās Vecsātu zemkopības skolas
audzēkņu biedrība*, ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
7633 Sekretārs Pridrichsons.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaj*
u likuma par biedrībām, savienībām uu
politiskam organizācijām 17. p pamats
pauņo, ka ar viņas 1925. g. 20. maija
iemaina reģistrēta bezpeļņas biedrib :
.Rriuzis lopkopības pārraudzības bie-
drība*, ar valdes sēdekli Rauzas pa-
gasta.

Nodaļas pārzinis E g I ī t s
7630 Sekretārs Prldrlchr^ns.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka_ ar viņas 1925 g. 13. maija
iēmoma pārreģistrēta .L«tvijes kok-
strādnieku arodu savienībi" zem jauna

ukuma: .Latvijas kokstrādnieku aroda
biedrība" , ka an reģistrēti biedrības

.??edru pilnā sapulcē 19. aprilī is*25- g.
pievemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
7629 Sekretārs Fridrichsons

KURSI.
Rīgas birža, 1925. gada 18- jūlija.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,19 — 25.31
100 Francijas franku . . . 24,20 — 24,65
100 Beļģijas banku .... 23,80 — 24,25
100 Šveices franku .... 100,20 — 101,20
100 Itālijas liru 19,05 — 19,40
100 Zviedrijas kronu . . . 138,75 — 140,15
100 Norvēģijas kronu . . . 92,50 — 94,35
100 Dānijas kronu .... 108,45 — 110,65
100 Cechosiovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 206,95 — 209,00
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,20
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,06
1 SSSR červoņeca .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizn. . . 98 — 100
u°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/9 Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97
Pigas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacem.
Zvērināts biržas maklers M. Okmiani.

Rīga.
Aleksandrs Stāls,

ilggadējais Rīgts telegrāfa kantora eks-
peditors, atskatās šodien uz savu 60 gadu
dienesta darbību. Kā Rīgas pilsonis
viņš vairāk nekā pusi no gadu simteņa,
apzinīgi savus pienākumus pildīdams, ir
ziedojis savus spēkus dzimtspilsētas
labklājībai. Ar savu laipno un pretim-
nākošo dabu viņš ieguvis netik vien
savu darba b edru, bet ari publikas atzi-
nību pilnā mērā. Neskatoties uz visām
pārciestām grūtībām ? kara un lielinieku
laikā, 78 gadus vecais jubilārs ir apbrī-
nojami spirgts un turpina tikpat uzcītīgi
izpildīt savus dienesta pienākumus.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.

Londonā, 17. jūlijā. Uz finansu
ministra Čerčila priekšlikumu Anglijas
ministru kabinets iecēla sevišķu tau-
pības komisāru, kura uzdevums
būtu raudzīt pēc iespējas samazināt
valsts budžeta izdevumus

Literatūra.
Tieslietu Ministrijas Vēstnesis.

6. gads. JSfe 5/6. — 1925.
Nedēļa. Ns 29. — 1925. g.
Atpūta. Jfe 37. — 1925. g.
Redaktora vietā: J. Janovskls-Janševskla



Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1925. gada 20. aprija nolēmumu iecelta
aizgādnība garā vājā Haima (Akima)
H i r šm a ņ a personai un mantībai.

Jelgavā, 8. jūlijā 1925. g. L. J*327/25
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

8330 Sekretāra v. K. Brudais.

Latgales apg valt. I kriminalnod.
saskaņā ar savu 1925. g. 9. jūlija lē-
mumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
>fe 58 no 13.marta 1925. g. iespiesto
sludinājvmu par Isaja Filipa dēla
D e n i s o v a meklēšanu, jo minētais
lsajs Filipa d. Denisovs ir atrasts.

Daugavpilī, 15. jūlijā 1925. g.
Priekšsed. v. (paraksts).

8547 Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas polic. VIII. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 25. jūlijā 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Marijas ielā J* 70,

jioj .iioin.
Šacham Abramoviča-n piederošo, ap-
rakstīto ma tu, sastāvo'u ro 4 po-tjerām,
5 logu aizkariem un I ceļa kastes un
novērtētu par Ls 35.22, dēļ dzīvokļu
nodokļa parādu dzēšanas, saskaņā ar
Rīgas Jūrmalas pils. valdes š. g.
27. marta rakstu Nš 330. _

Pārdodamo mantu vares _ apskatīt mi-
nēta dierā no rīta, norādītā viet ?'.
8543 Priekšnieka v. p i (paraksts").

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederīgu iekšz. pasi, izd.
no Tumes pagasta valdes ar Ns 829,
uz Matildes Ozol vārdu. 7354

Iespiests Valsts tipograiifr

Rīgas poL 6. iec. pr-ks izsludina „
nede;īgu, ka nozaudētu atvaļin. aplie,l
ar Ns 3316, izdotu no10.

Aizputesļļ;pulka komandiera 1923. g. 27. jūnijs
Pētefa Jāzepa d. Markana vārd u 7eS

Aizputes apr. pr-ka palīgs izsī^
par nederīgu atvaļinājuma apliecību
ar Ns 1674, izd. 14. maijā 1923. g

!:

Aizputes-Kuldīgas kara apr. pt.ķa ļj
Moža Eimaņa d. Hiršmana vārdu. ?;;:

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec ržsVdina par nederīgu, kā nozaudētu La-Tiekšz. pasi, izd. 1920. g. ij....
ar Ns 19, no Jaunsvirlaukas pag. valn- 'uz Andreja Pelēja d. Lauvas v. 73."

Zilupes iecirkņa policijas pr-ks ?
sludina par nederīgu, Ludzas apr r*418. oktobrī 1923. g. izdoto ieroču tj
šanas atļauju Ns 679/15770, uz pils. V|.
dislava Antona d. Javtoka v. 722J

Rīgas pol. 4. iec. pr-ks izsludina Patnederīgu nozaudētu kafakl. apliecību
^no Rīgas kafa apriņķa pr-ka ar Ns 28129

uz Indriķa Indriķa d. Sīrupa v. 735i
Rīgas pol. 7. iec. pr-ks izsludina pa,

nederīgu nozaudētu kafakl. apliecibn
ar N» 10370, izdotu no Rīgas kafa ap;
pr-ka uz pils. Nikolaja Tralmaka vārdi

_735^
Valkas apr. pr-ka palīgs 2. iec. izslu-

dina par nederīgiem, ka nozaudētus«,
košus dokumentus: Latvijas iekšz. pasj
ar Ns 2073. izd. 2. decembrī 1921.;
no Palsmanes pag. valdes un kafaklass
apliecību ar Ns 10412, izd. no 5. Cēsa
kājn. pulka komandiera 24. novemto
1921. g. uz Eduarda Pētefa d. Rabači
vārdu.- 760J
* -\

Dažādi sludinājumi.
Pamatojoties uz vērtspapīru morliliij.

cijas png. noteikumiem no 2*. spriļļ
1920. g. (iespiesti .Valdibas Vēstnesī'
29. aprīli 1920. g. 97. numurā) un m
(17. janvafa 1921. g. .Vaid. Vēsto.'
Nš 18 no 24. janv. 1921. g.).

Akciju sabiedrības

JUMSIT» W
Jelgavā,

valde uzsicina zemāk minēto sabiedrib,
akciju (par kujēm paziņots, ka tās pa-
zudušas) nezināmos turētājus ie'niejt
tās un pieteikt savas tiesības uz tās
sešu mēnešu laikā skaitot no izsludi-
nāšanas dienas, sabiedrības valda
pretējā gadījumā minētās akcijas uzskaf;
par nederīgām un viņu vietā izdos jauns

20 akcijas a 250 krievu rub.«
NsNs 224, 225, 226, 22', 228, 220, 21
231. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 23t,
239. 240, 241, 242, 243.

Jelgavā, 20. juljā 1925. g.
8538 17 «11 A e.

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

Rīgā, 8. jūlijā 1925. g.
8531 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tissu izpildītājs

kufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, Ka 30. jūlijā
1925. g.. pulksten 10 rītā, Rīgā, Kaln-
ciema ie'a .Nš 193, pārdos Jāņa
Pumpiša kustamo mantu, sastāvošu
no vāģiem, arkliem, ecēšām, zirgu aiz-
jūgiem un mēbelēm un novērtētu par
Ls 225.—

Isiinat sarakstu, novērtējumu, ka art
(pskstft pārdodamo mantu, varēs pār
tožanas dienā nz vietas.

8469 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. jūlijā 1925. g., pulksten
9 rīta, Rīga, Matīsa iela Nš 76/78. pār-
dos Rīgas atslēgu fabrikas, Bernhards
Beckers akc. sab. kustamo mantu, sa-
stāvošu no, dažādām dzelzsprgcēm, ga-
taviem iabrikatiem, pusfabrikātiem, ma-
teriāliem, zirga, kantora mēbelēm un 1.1.
un novērtētu par Ls 100,0_ .0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manto, varēa pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. jūlijā 1925. g.
8532 Tiesu izpildītājs E. S m e i 1s.

Citu Iestāžu sludinājumi.
Valsts spirta un degvīna Rīga. ooi.,

\ Pionieru iela 4a
izdos š. g. 30. jūlijā, pīkst. 10 no rīta

rakstiskā izsolē
I. remontdarbus.

a) uzklāt noliktavas ēku jumtiem cin-
kotu skārdu melna skārda vietā. apm.
250 kv. mtr., ar uzņēmēja materiālu;

b) aizmūrēt lielā !tvaika katla skur-
steņa plaisu — ar noliktavas materiālu.

II. materiālu piegādi:
Ķieģeļi, mūra 2

^
00 gb.; ķieģeļi.uguns-

droši 500 gb.; māli 10 vez.; māli, sa-
meta, 15JU kg; cements 5 muc. ģipss
240 kg. grafits 15 kg. asbestits 30 kg.
koka materiāls (dēļi, plankas un latas)
20 mi naglas U0 kg; krāsejļa l60J-g.;
krīts 85 kg.; krasas, sausas, dažaaas,
15 kg.; okers 50 kg.( cinka baltums
20 kg; svina baltums 65 kg. minijs
20 kg. terpe.itins 16 kg. līme, krīsotāju

6 kg līmē, galdneku 16 kg. dzelzs
430 kg. čuguna allējumi, dažādi 76o«g.
stārds, vafa 30 kg. baltmetals Ļbabits)
30 kg, Iedējamais misiņš 5 kg., kok-
skrūves 10 grosu; smirgeļaudeklis 100
loksnes, smilšu papirs 50' loksn., noblī-
vējumi dažādi, 6J kg., skrūves daŽEdas,
6.0 gab. ķēde, tran-portieriem 100 mtr
sviniņi (plombas) 100 kg. drātis dažā-
das 44 kg. logu stikls 2 kastes ; borass
5 kg. sēnkābe, techniskā 10 kg. sēr-
skābe, ķīmiski tīraSkg sālsskābe techn.
3 0 kg. karbol.-kābe 5 kg glicerins
2 kg piridins 500 kg. _ koka spiris
SCO kg. akmeņogles, kalēju 1600 kg.
kokogles i00 kg. kartupeļu milti 200 kg.
ziepes, zaļ?s 1 muc ziepē.*, dzeltenās
60 kg. zodā 450kg. eļļa, mašinu, 850 kg.
eļ;a, c lindru, 475 kg. tauki 20 kg. lu-
patas 210 kg. sukas, pudeļu, 0,3 litra
pudelēm 2300 gab. sukas, pudeļj,
0,6 ltr. pudelēm 1400 gab. sukas, dažā-
das, 85 gab. otas (pindzeles), dažādas,
15 gab. priekšauti, gumierēti, 80 gab.,
pritkšauti, audekla, 50 gab. cimdi, bre-
zenta, 24 pāri; dvieļi 50 g^b. audekls
ifiliriem) 30 mtr. auklas 15 kamolu;
diegi 3 kg vadu aukla (lice) 100 mtr.
ie'.ve i (patroni) 24 gab jumoli 12 g
jumolu turekļi 12 gab. nipeles 12 gab.
griestu rozetes 12 gab izdalīšanas ro
setes 12 gab velUnHi, porcelāna
100 gab., ca rulēs porcelāna
vtilles) 20 gab. caurules, izolācijas
1C0 mtr. iekavas 200 gab. izolācijas

i sloksnes 6 kg. izslēdzēji 24 gab. aiz-
sargi ar piederam. 12 gab. siena kon-
takti 12 gab. skārds, cinka, 3 loksn.

Nomaksāti ar ^attiecīgu zīmognodokli
rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes
ar uzrakstu ,Uz 30. jūlija remontdarbu'
vai .30. j īlija ma.erialu piegādās sacen-
sību" iesniedzami noliktavas kantiri
līds sacensibas sākumam, iemaksājot uz
materiālu piegādi Ls 60.— un uz dar-
biem Ls 75— drošbas naudas, kas pie
galīgas nosolšanai jāpapildina līdz

i 10% no nosolītās sumas.
Tuvākas z ņas un noteikumi saņemami

! valsts noliktavā no pīkst. 9— 15.
i Valsts spirta un degv. Rigas
. 85?6 noliktavas uzd E. Treuland.

Ufiain iNtiiltiM! Tītākais ietin
ja«iņo, ka uz_ 1925. g. 20. jūnija apsti-
prināta dāvināšanas līgumi pamata Je-
ļena Pētefa m. un Andrīvs Pētefa d.
Znuteņi vieni dzīgās dalās ieguvusi no
Pētefa Ādama a. Pr.kuļa zemniekiem
piešķirtās zemes gabalu, Ls 500 vērtībā,
platība 5 de.d. 1347 kv. sāž., atro-
došos Daugavpils apr. Preiļu pag., Lielo
Leiču sādžas zemes robežās.

U«ug«"pilī, 20. jūnijā 1925 g. Nš 11138
Vecākā notāra palīgs A. M i k a 1k s.

74E6 Sekretāra pal. J. S t r a d s.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņoka u: 1925. _g. 27. jumja ap-
stiprinātā pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Afroims Joseļa d Fainšteins
ieguvis no Nachmaņa Ābrama Zalmaņa
Leizera d. Persona, par 8000 lat. dzimts-
īpašuma pilsētas gruntsgabalu 147,76
kv. sāž, bet pēc valsts zvērinātā mēr-
nieka J._ Dzilnas 1925. g. 21. februārī
sastādīta plāna 683 kv. metri, pl tībā
ar ēkām Daugavpilī, I. iec. 26. kvartālā
Mš 3, Virsnieku ielā pol. Ns 42.

Daugavpili, 1925. g.30. jūnijā. M411140
Vecākā notāra palīgs A. M i k a 1k s.

7487 Sekretāra palīgs J. Strads.

Rīgas pilsētas 1. iecirkņa
miertiesnesis,

pamatodamies uz savu lēmumu no
25. aprīļa 1925. g. un civ. proc. Iik.
146'. 4'—47 p.. ar šo paziņo, ka
no Rafaela Hirša Leiba d. Feldhuna
pilsonim Maksim Jekkeļa d. Gelbartam
izdotā pilnvara, apstiprināta pie Rīgas
notāra V. Lieveņa 5. februārī 1923. g.,
ar reģistra Ms 22S0, ar minēto lēmumu
atzīta par iz īcinātu un spēkā neesošu.

14. jūlijā 1925. g.
8558 Par miertiesnesi (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 2. iecirkga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. Jūlijā 1925. g., pulksten
0 dienS, Rīga. Strēlnieku ielā r*1, dz. 4,

J Kaln ņa un Zagovalova prasibas lietās
pārdos Teodora _ Krasiļnikova
kustamo manta, sastāvošu no mēbelēm
un no 'ērtētu jvst Ls 573.—

I zināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
aps.atīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā nz vietas.

Rīgā, 27. jūnijā 1925. g.

8530 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņi
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. jūlijā 1925. g., pulkster
10!dienā,Rīga, Strēlnieku ielā N» 1, dz 4
J.'Deklava lietā pārdos Teodora K r a-
s i ļņ i k o v s kustamo mantu, sastāvoši
no mēbelēm un novērtētu par Ls 216

latgalis oganaitiKi. itaials notārs
paziņo, ka uz 1925. g. 19. jūnija ap-
stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Izidors Andreja d. Ruriņš tie-
sības uz 16. des., Antons Andreja d.
Rūsiņš — uz 10 des. un Semjons Ignata
d. Klavinskis — uz 20 deset. ieguvuši
no Marijas Jevgeņijas Ksaveras Michaila
m. Kersnovskas, Ksaveras Jelenas Jev-
geņijas Annas Michaila m. Bieļskas,
Jadvigas Marijas Jelenas Ksaverijas Mi-
chaila m. Offenberg, dzimušas Reutt, Te-
rēzes Ksaverijas Michaila m. Reutt,
Aleksandras (viņa ari Aleksandra Jeļi-
aaveta) Leva (Leopolda") m. Reutt, dzim.
Klemens, Michaila (viņš ari Michails
Augus s Ksaverijs Joachims) Michaila d
t- eutta un Jelenas (viņa ari Jelena Ksa-
vera Anna) Michaila m. Richlevič, dzim.
Reutt, p r 3375 kr. rbļ. = 2250 rbļ

^Latv. vai. = Ls 45, — kopīpašuma
zemes gabalu zem nozaukuma .Laipovka"
46 deset. platībā, Daugavpils apriņķa
Vārkavas pag stā.

Daugavpili, 1925. g. 30. jūnijā. MŠ11239
Vecākā notāra vietā,

viņa pailgs A. M i k a 1 k s.
7485 Sekretāra tv><qs J. Strads.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
31. jūlijā 1925. g., pulksten 2 dienā,
Rīga, Bauskas ceļa Ns 36, pārdos
Kasparam un Lotei Rociem piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no vienas
slaucamas ļt°vs, 1 šujmašīnas, vienas
bufetes, divām gultām, kumodes, _ skapja,
galda un krēsliem un novērtētu par
Ls 600-

Izzinat sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.
8546 Tiesu izpild. A. O z o 1 i ņš.

Latgalei apgabaltiesas mākals notārs
paziņo, ka uz 1925. g. 26. jūnija ap-
stiprinātā pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Haims Judeļa d. Gotfrīds
ieguvis no Jakova, viņš ari Leiba, Srola
d. G r u n s a par 14,000 latiem, dzimts-
lietošanas ties'bas uz pilsētas grunts-
gabalu 58,38 kv. saž, betpēc plāna
270 kv. metru platībā ar ēkām, atro-
došos Rēzekne, Jaunā daļā, Atbrīvošanas
alejas (senāk lielās Nikolaja ielas) un
Katedrāles ielas stūrī zem pol. Ns 46/16.

Daugavpilī, 1925.g. 30. jūnijā Ns 11148
Vecākā notāra palīgs A. M i k a I k s.

7484 Sekretāra palīga J. Strads.

liepājas latvlelnlabdarības biedi
vel reizi pasludina, ka

Min izlozi
kurai vajadzēja nolikt 25. maijā 1924.;
»r iekšlietu ministrijas atļauja 15. °
1923. g. ar Ns 221981, neparedzētu s .
stakļu deļ

nenotiks.
Pārdotās biļetes atpērk 3mēneši j*

skaitot no šī sludinājuma iesPļf\ļ
dienas .Valdības Vēstnesī' , labfl 8!"
biedj-ības priekšnieks B e r_ z i ņ s ^
Veca Dīķu ielā J* 11, Liepājā-

Līdz noteiktam laikam neizpirK^;
letes uzskatīs kā dāvinājumu k°il"
biedrības mērķiem. .
8529 Vaid*

iwaĒmmwmi

Elektribas akc. s. Brasla
izsludina 853

rakstisku sacensību
27. j u 1 i j a š. g., uz

1) koka pievedcauruli apm. 450 mir
garu un

2) centrāles ēkas būvi.
Techniski'- noteikumi dabonami ut

sab. Braslas Rigas kantorī, Efizab te
ielā N? _83/85. no pulksten 11—12 de:

Piedāvājumi . iesniedzami rakstīi*
slēgtās aploksnēs akc. sab. Braslas k»
torī, Elizabet-s ielā Ms 83/85, 27. j#
līdz pīkst. 12 dienā. Valde

Valsts Prezidente SeKreteriats
šī gada 31. jūlijā, pulksten 10 no rīta, Rīgas pilī,

3. numurā, izdos

atklātā sacensībā
1) pils ēku lehšēlo un ārējo remonta

par Ls 7650.16 un

Z) asfaltēšanas darbus
par Ls 3734.59. . .

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības
naudu 10°,o apmērā, iesniedzami līdz izsoles sākumam.

Sīkākos aprakstos un noteikumos interesenti var ieskatīties turpat, sākot
ar 20. jūliju š. g. darbdienās no pulksten 10 līdz 14. 8562

Pēcizsole 3. augustā š. g., pulksten 10 no rīta, turpat.

Lauksaimniecības pārvalde, Kalpaka bulv. Nr. 6,

izdos rakstisko un mutiskā maiāksolišanā
š. g. 22. jūlija, pulksten 10 no rīta:

Jaungulbenes laukkopības izmēģin. stacijas bij.
manēža ēkas grīdas betonēsanas darbus par

apmēram LS 3600—. Drošības nauda Ls 300.—.
Tuvākas ziņas Lauksaimniecības pārvaldes būvniecības un techniskā nodaļā

istabā Nš 14. Rakstiski priekšlikumi un lūgumi pielaist pie mutiskās mazaksoli-
šanas, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdi ar drošības naudu, iesniedzami
līdz 22. jūlijam 1925. g., pulksten 10 dienā.

8455 1 Lauksaimniecības pārvalde.

Rīgas pilsētas elektrības iestādei
vajadzīgi: jaunāks eīefttro inženiers ar Instalācijas praksi stipras

strāvas ietaises un
smalfzmecfiaTtifcks vai piiIČrsfenu taisītājs
Piedāvājumi iesniedzami līdz 25. jūlijam š. g., Pilsētas uzņēmumu nodaļas

kandejā. Basteja bulv. Nš 10. 8561

Bruņošanas pārvalda
izsludina 21. jūlijā 1925. g.,

m KONKURENCI ^
uz: 1. Aviācijas bencinu vieglo 20.000 kg.

2. . . vidējo 50.000 .
3. Motora eļļu 5X00, ,
4 Pakulām . . . . 3.000 .
5. Lupatām (ieroču tīrāmam) . . . . . 3.000 .

pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks: 4 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas,:

izņemot benc nu, no kufa puse jāpiegādā iesākot ar pasūtījuma saņemšanu, bet
ne vēlāk kā 4 nedēļās un otrā puse na_ 21. augusta š. g. trīs nedēļu laikā.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu Iranko
pārvald.s noliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
40 sant), iesūtāmi slēgtas aploksnēs, ar uzrakstu: .Uz konkurenci 21. jūlijā
1925. g ", pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 16,
līdz pulks'en 10 rītā, 21. jūlijā. Pārvaldē saņemami techniskie noteikumi pat
izsludināto priekšmetu piegādāšanu.

Iesniedzot piedāv jumus, jāiemaksā pārvaldes kasē drošības nauda 10°/^
no piedāvājamās sumas, iemaksāt var ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmēs vai
Latvijas bankas garantijas. 1

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Uz pakulām pārvaldei iesūtāmi paraugi. 6842
mmĒĒKnmnaa^Bi^mummĒm^^^^^mnm^

Kija litrijai Iņ MO» pārraides Dauiavpils nepa.
Daugavpils cietoksnī, Embotes iela Nš 26, grupas kancleja, izsludina

Jauktus torgus
23. jūlijā 1925. g., pulksten 12,

par veterinar-ambulances ierīkoSanas darbu izvešanu Zemgales
artilērijas pulka — ēkā Nr. 60 cietoksni, kā ari ūdensvadu
ievilkšanu turpat, un jumtu remontu darbu izvešanu ēkā Nr. 376

cietoksnī.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ka ari lūgumi, pielaišanai mutiskā

solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai torgu dienā
līdz pulksten 12

Pie piedalīšanas torgos jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā no apsti-
prinātu darbu maksas aprēķinu sumam.

Darbu maksas aprēķinās un noteikumus _ var apskatīt darba dienas no
pulksten 9 līdz 15, Daugavpils grupas kancleja. 1

Torgl galīgi. 8526

Jūrniecības departaments
izsludina uz 1925. g. 21. jūliju, ar pārsoli S. g. 24. jūlijā, pulksten 12 dienā,

Jauktu izsoli
150 kub. mtr. laukakmeņu piegādāšanai un no-

gremdēšanai gar Rīgas jūras rietumu molu.
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz techniskā dali, Valdemāra

ielā N» 1-a, kairu darba dienu »o pulksten 9 līdz 12. 1 7979
BBBHKnvHiB^aaBacn^BBa^naaBnn nHmn^n^amna

Pavasara biedrības krāj-aizdevu kase
Tilta ielā Nfe 32, sasauc 1. augustā š.g., pulksten 7 vakarā,

biedru sapulci. !
Dienas kārtība: 1) Ziņojums par 1915. g. darbība.

2) Jautājums par darbības atjaunošanu.
8528 Valdes priekšsēdētāj^

Rīgas Baltijas savstarpējā kredītbiedrība,
Rāts laukumā Ns 7, pazļņo, ka viņa Izmaksās visus noguldījumus "jg
augļiem, kufi sava laika iemaksāti likvidējamā

Rīgas Latviešu nama īpašnieku un rūpnieku biedrības k āj-alzdevu

un ka no 1. augusta š g., neizņemtas sumas procentus nenesīs, &
biedrība uzaic na visāda veida noguldītājus, ierasties viņas kantorī, Rāts ia"\
Ms 7, līdz noteiktamlaikam un saņemt savus noguldījumus, līdzpaņemot *
dījuma zīmes vai grama.iņas. 3 Vai"
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