
Rīkojums par Lejasmiesta vidusskolas
likvidēšanu.

R īkojums par Latvijas rubļa un ārzemju
valūtas kursiem pie nodokļu un no-
devu aprēķināšanas un nomaksas.

Valdības rīkojumi tin pavēles.
Rīkojums

par Latvijas rubļa un ārzemju valūtas
kursiem pie nodokļu un nodevu

aprēķināšanas un nomaksas.
Nodokļu un nodevu aprēķināšanai un

nomaksai, sākot ar 1925. g. 10. augustu
lidz turpmākam rīkojumam, piemērojami
sekosi kursi:

100 Latvijas rubļu. . . Ls 2,—
1 Anglijas mārciņa. . „ 25,22
1 Amerikas dolārs . . „ 5,18

100 Holandes guldeņu . „ 208,—
100 Šveices iranku. . . „ 100,—
100 Francijas franku . . „ 26,—
100 Beļģijas franku . . „ 26,—
100 Itālijas liru . . . B 21,—
100 Zviedrijas kronu . , 140,—
100 Norvēģijas kronu . » 96,—
100 Dānijas kronu . . „ 120,—
100 Čechoslovaķijas kronu „ 16,—

1 Austrijas šiliņš =
10.000papira kronām » —,80

100 Somijas marku . . „ 14,—
100 Igaunijas marku . . „ 1,50
100 Polijas zlotu . . . „ 100 —

1 biljons Vācijas marku » 1,25
1 Vācijas zelta marka „ 1,25

100 Lietavas litu ...» 52,—
1 Krievijas zelta rublis , 2,65
SSSR červoņecs . . . „ . 27.—

Nodokļu aprēķināšanai ievērojams
Satversmes Sapulcē 1922. g. 30. jūnijā
pieņemtais likums („Vald. Vēstu." -Ne 147)

par zelta frankos noteiktu nodokļu ap-
rēķināšanu, ņemot par likmes reizina-'
tājiem zemāk pievestos skaitļus:

Ievedmuitas nodoklis .... 1,0
Izvedmuitas nodoklis (reizinātājs

atcelts ar 1923. g. 9. marta
likumu par izvedmuitas tarifu
«Vaid. Vēstn." N° 54.)

Ostu nodoklis 1,0
Zīmognodoklis:

a) vienkāršais 2,0
b) proporcionālais .... 1,0

Visi pārējie netiešie nodokļi ... 2,0
Nodoklis no lauku, pilsētu un

miestu nekustamiem īpa-
šumiem par 1921. g. . . . 2,0

Tirdzniecības un rūpniecības
zīmes par 1921. un 1922. g. g. 2,0
Pārējie nodokļi 1,0
Ar šo atcelts 1925. g. 8. jūlija rīko-

jums K» Ga 2 („Vald. Vēstn." N° 150)
par ārzemju valūtas un Latvijas rubļa
kursu pie nodevu un nodokļu aprēķinā-

šanas un nomaksas.
Rīgā, 1925. g. 7. augustā. Jfe' G/a 2.
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Kredita departamenta direktors

Rob. Baitgailis.

Lēmums Nr. V. 2519
1925. g. 1. augustā.

J
) Atzīt Lejasmiesta vidusskolu par

"«vīdētu, skaitot ar š. g. 1. augustu;
4 uzņemt citu vidusskolu attiecīgās

Klasēs, kur ir vakantas vietas, visus bij.
lejasmiesta vidusskolas skolniekus un
^olnieces bez pārbaudījumiem, ja tādus
lejasmiest a vidusskolas ped. padome
av noteikusi atsevišķos priekšmetos;

d) skaitīt par atsvabinātiem no die-
es' pienākumu izpildīšanas bij. Lejas-

P
iesta vidusskolas direktoru Robertu

rtrluV» kā ari vidusskolas skolotājus,
ka

4
tot arš. g. 31. jūliju;

vki
nk0dot Cesvaines valsts vidusskolai
bii Lejasmiesta vidusskolas inven-

tāru un mācības līdzekļus, kas iegādāti
ar valsts līdzekļiem;

5) nodot bij. Lejasmiesta vidusskolas
archivu skolu virsvaldei ne vēlāk par
š. g. 1. septembri.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
-

Tautas labklājības ministrijas
uzaicinājums

visām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Tautas labklājības ministrija uzaicina
visas valsts, pašvaldības un privātas iestā-
des, kā arī uzņēmumus griezties vaja-
dzības gadījumā ar pieprasījumiem pēc
darba spēka pie Rīgas pilsētas
valdes darba apgādes, Torņa
ielā Nk 4, tālruņi: 563 un 564.

Uz š. g. 1. augustu darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes

:

Pārtikas un narkot. vielu
strādnieces .... —

Tekstilstrādnieces ... —
Apģērbu strādnieces . . 13
Tirdzniecības kalpotājas 5
Higiēnas strādnieces. . —
Mājkalpotājas .... 57
Laukstrādnieces ... 9
Kantora darbinieces . . 29
Ķimiskās rūpn. strādniec. —
Nekvalificētas strādnieces 117
Citos arodos .... 13
Pusaudži .... . . 2

Kopā . 245
Vīrieši:

Metalstrādnieki. ... 22
Tekstilstrādnieki ... —
Kokstrādnieki .... 4
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieki 2
Būvstrādnieki .... 46
Transportstrādnieki . . 3
Tirdzniecības kalpotāji . —
Kantora darbinieki . . 11
Laukstrādnieki .... 2
Mājkalpotāji 7
Nekvalificēti strādnieki . 79
Citos arodos .... 5
Pusaudži.... . . 4

Kopā . 185
Kas attiecas uz grāmatrūpnieclbas

strādniekiem, Rīgas grāmatrūpnieclbas
darba apgādē reģistrēti uz 1. augustu un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
arodstrādnieki:

vīrieši sievietes

Burtliči . 9 1
Tippgrafijas iespiedēji 3 —
Litogrāfijas , 4 —
Grāmatsējēji. ... 8 —
Litografi ..... 2 —
Burtu lējēji .... 1 —
Cinkografi .... — —
Korektori 1
Kantoristi .... — 1
Linētāji .....— —
Ielaidejas..... — 19
Sietuves strādnieces . — 27
Palīgstrādnieki ... 7 41
Stereotiperi . . . . — —

Kopā . 33 90

Pavisam 123 bezdarbnieki.

Latvijas konsulāta Stetinē
telegramadrese:

Gribel Stettin.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 santL
par katru tālāku rindiņu . . — .12

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

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

Latvijas valdības oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Ko 3. Tel. Ne 9-89
Runas stundas no 11— 12

svetdienasunsvetkudienas

Kantoris un ekspedicija:

Rīgā, pilī Ne 1. Tel. Ne 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Paziņojumi jūrniekiem
jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās

daļas izdoti.
Rīgā, 1925. g. 8. augustā. Ns 4.

Pozicijas uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilungas ir par. rad. no 0° līdz 360° un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā laikā ir no-
teikta pēc uguns stipruma.

7) Baltijas jūrā starp Liepāju un
Akmeņragu tiks starp 12. un 15,
augustu š. g. apm. vienas j. j. kva-
dratlaukumā izliktas mīnas.

Aprādītais laukums atradīsies uz
apmēram:

56° 40,5' N un 21° 00' O
56° 40,5' N „ 21° 02' O
56° 39,5' N „ 21° 00' O
56° 39,5' N „ 21° 02' O

Laukumā West robeža tiks apzīmēta
ar divām Ost stoderēm ar krustu.

Braukšana un zvejošana minētā lau-
kumā sākot ar aprādīto laiku ir aizliegta
līdz turpmākam paziņojumam.

Rīgā, 1925. g. 8. augustā.

Noticēs to mariners
published by the Hvdrographic Section

of the Marinē Department.
Riga, 8th. August 1925. Ns 4.

Positiohs from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seaward. Visibilitv of lights inclearweather
as limited by the intensitv of light.

7) Baltie sea. Between Libau and
Steinort the 12th — 15th august a. c.
minēs will be laid out on about
1 squate seamile.

The position of the named squares
corners are the following:

Lat 56° 40,5' N Long 21° 00' E
„ 56° 40,5' N „ 21° 02' E
„ 56° 39,5' N , 21° 00' E
„ 56° 39,5' N , 21° 02' E

The square on the West side will be
signed with two east sparbuovs with
crosses. Navigating and fishing within
the named square beginning with the
named datē is proh bited until fuither
noticēs.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.
Darbvedis K. R o b e ž n iekš.

Kredita departaments paziņo
vispa ibai sskošo:

Saskaņā ar Šveices nacionālās bankas
priekšlikumu Šveices savienības padome
nolēmuse izņemt no apgrozības sekošas
banknotu šķirmes:

1) visas 50, 100, 500 un 1000 franku
lielās pirmā izlaiduma nacionālās bankas
notas (tā sauktās pagaidu notas), kurām
labā pusē augšā iespiesta sarkana rozete
ar savienības krustu;

2) 100 franku lielās trešā izlaiduma,
sēriju 1 A līdz 1 E un 2 A līdz 2 K,
nacionālās bankas notas ar Vilhelma
Tell'a vinjeti priekšpusē un ,,Jurigfrau"
kalnāja skatu muguras pusē.

Savienības valsts kase pieņem uzrā-
dītās banknotas, pēc to nominālvērtības,
līdz 1925 g. 31. decembrim. Pēc šī
termiņa notecēšanas tās zaudē likumīga
maksāšanas līdzekļa īpašības, bet sa-
skaņā ar likumu nacionālai bankai jāiz-
pērk vai jāapmaina no apgrozības iz-
ņemtās banknotas par nominālvērtību
20 godu laikā, skaitot no paziņojuma
dienas, t. i. lidz 1945. gada 30. jūnijam.
Līdz minētai dienai apmaksai neiesnieg-
tās banknotas zaudē 1945. gada 1. jūlijā
savu vērtību un attiecīgo ekvivalentu
par tām saņem savienības invalidu fonds.

Kredita departaments.

Daugavpils pasta kanto a
paziņojums.

1925. gada jūlija mēnesī izņem t i
no Daugavpils pilsētas pasta kastī-
tēm un nav nosūtīti pēc piederības se-
kosi vienkāršie sūtījumi:

1) 6 vēstules bez adresēm,
2) 7 kartiņas bez adresēm un
3) 5 vēstules ar nesalasām, adresēm.

Kantora priekšnieka v. Balodis.

Iecelšanas.
Rīkojums M 168.

1925. g. 1. augustā.
Pieņemt Jāni R u t m a n i lauksaimniecības pār-

valdes dienestā kā būvniecības un techniskās no-
daļas I šķiras inženiera pagaidu vietas izpildītāju,
ar algu pēc VIII ierēdņu amata kategorijas I pa-
kāpes, skaitot no iestāšanās dienas darbā.

Zemkopības ministrs M. O a i 1ī t s.
Zemkopības departamenta direktora

vietā V. G u I b e.
*

Pavēle Jfe 404.
1925. g. 30. jūlijā.

Muitas departamenta revidentam Didriķam Vid-

bergam piešķirtas' divas nedēļas atvaļinājuma
slimības dēļ, skaitot no š. g. 30. jūlija līdz
13. augustam.

Pamats: Revidenta D. Vidberga !š. g. 29. jū-
lija ziņojums JM? 28 un ārsta a'.zīme uz sli-
mības zīmes .Ns 101.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Departamenta direktors E. Dundurs.

*
P a v ēl.e Ns 405.
1925. g. 30. jūlijā.

Mārtiņš Mārča d. Balodis pieņemts Rīgas
muitā par jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu
izpildītāju uz brīva līguma pamata, skaitot no
š. g. 1. augusta ar algu pēc XIX amatu kategorijas
I pakāpes.

Baložam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

Pavēle J6 406.
1925. g. 6. augustā.

Ainažu muitas priekšnieku Kārli Ernesta ' d.
Riekstiņu, kā mirušu, dzēst no Ainažu muitas
darbinieku sarakstiem, skaitot no š. g. 1. augusta.

Pamats: Izraksts no Dr. J. Ziemeļa izdotās
apliecības no š. g. 1. augusta par nāves cēloni.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.

Personallietu pārzinis A. Liepiņš.

Pavēle Jfe 407.
1925. g. 7. augustā.

Muitas departamenta vicedirektoram Leonhārdam
V ā g u ļ a m piešķirtas divas nedēļas kārtējā at-
vaļinājuma, skaitot

^
no š. g. 10. līdz 24 augustam.

Pa viņa atvaļinājuma laiku departamenta vice-
direktora pienākumus uzdrdu izpildīt tā paša
departamenta administratīvās nodaļas vadītājam
Dāvidam V i 1 s o n a m.

Finansu ministra biedrs J. B ok a 1 d e r s.
Departamenta direktors E. Dundurs.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 220.

(1. turpinājums.)

14632. Krūmiņ?, Antons Jāņa dēls,
dzimis_ 1902. g. 28. janvārī, piederīgs
pie Cēsu pagasta. — Cēsu apriņķa
priekšnieka palīga 1. iec. 1925 g. 4. jūlija
raksts M> 7565 (13-VI-25), apvainots sodu
lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

14633. Kraukli.», Pēteris Pētera dēls,
38 g. vecs, piederīgs pie Rīgas, agrāk
dzīvojis Rīgā, Terbatas ielā Ne 99, dz. 17.—
Rīgas 4. iecirkņa miertie.neša 1925. g.
6. jūlija raksts Ne 787 (15-V1I-25), ap-
vainots uz sod. Ik. 532. p. 3. pk'.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

14634. Kļaviņš, Ādolfs Otto d., 28 g.
vecs, piederīgs pie Jaungulbenes pa-
gasta. — Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 6. jūlija raksts JVe 410 (15-VII-25),

apvainots uz sodu lik. 289. p. 2. d. p. —
Paziņot dzīves vietu.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sakot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicija — . 6 ,
pie atkalpārdevējiem.....— . 7 .



____________________

14635. Krasovskis, Jānis Jāņa d.,
dzira. 1892. g., pied. pie Borovkas pag,,
Ilūkstes apr;, agrāk dzīv. Zvaigžņu ielā
Ne 7, — Rīgas 4. iec. miertiesneša 1925. g.
30. jūnija raksts Ne 757 (14-VII-25), apv.
uz sodu lik. 184. p. — Paziņot dzīves
vietu.

14636. Lagzdioš, Ernests Friča d.,
jūras pārv. krasta apsardzības diviziona
matrozis, dzim. 1900. g. 16 septembrī,
dzīves un piederības vieta Talsu apr.,
Lubezeres pag., pēc ievāktām ziņām aiz-
bēdzis, vz Pad. Krieviju. — Tukuma-
Talsu kara apriņķa pārvaldes 1925. g.
7. jūlija raksts Ne 9625 (14-VII-25), 1921.
g. i:8. ap.iiī dezertējis. — Paziņot dzī-
ves vietu.

14637. Licis, Aleksandrs Rudolia d.,
dzim. 1904. g. 30. jūlijā,pied. pie Jaun-
laicenes pag., agrāk dzīv. Limbažos,
Kungu ielā Ne 16. — Valmieras kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 3. jūlija
raksts Ne 8471 (14-VII 25), atrāvies no
kara klausības izpildīšanas. — Paziņot
dzīves vietu.

14638. Landstroms, Arnolds-Johans
Gustava d., apm. 34 g. vecs, igaunis,
Igaunijas pav., tagad dzīvojot Igaunijā.
— Rīgas apgabaltiesas Valkas apriņķa
2. iec. Izmeklēšanas tiesneša 1925. g.
29. jūnija raksts Ne 1324 (ll-VII-25),
apv. uz sod. lik. 412. p. p.- — Paziņot
dzīves vietu, ja Landstroms ierastos
Latvijā.

14639. Lauciņš, Kārlis Jura d., dzim.
1903. g, 2. martā. — Bauskas apriņķa
priekšnieka palīga 1. iec. 1925. g.
12. jūnija raksts Ns 5859/11/24. (29-VI-25),
Latvijas pase izd. bez piederības aplie-
cības. — Pieprasīt piederības apliecību,
kuru nosūtīt meklētajam.

14640. Millers, Jānis-Teodors Mār-
tiņa d., 42 g. v., Latvijas pav., pied. pie
Mangaļu pag., Rīgas apr, strādnieks,
neprecējies, bez noteiktas dzīves vietas.
— Rīgas pilsētas 7. iecirkņa miertiesu.
1925. g. 30. jūnija raksts Ne 1319.
(10-VI1-25), apv. uz sod. lik. 530. un
284. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14641. Mcdais, Broņislavs Pāvila d.,
dzim. 1877 g., pied. pie Viļaku pag.,
Ludzas apr., Latvijas pav., latvietis,
katoļticīgs, atslēdznieks, neprecējies,
agrāk dzīv. Kuldīgā, Baznīcas ielā
Ne 11. — Rīgas 7. iecirkņa miertiesneša
1925. g 3. jūlija raksts Ne 1332.
(13-VII-25), apv. uz sod. lik. 284. p. p.
— Paziņot dzīves vietu

14642. Milus, Antons Jāņa d., dzim.
1877. g., pied. pie Lietavas, agrāk dzīv.
Liepājā, Terēzes ielā Ne 6. — Liepājas
pref. 1925. g. 13. jūlija raksts N«4300,11
(27-VII-25), nolikts zem policijas uzrau-
dzības uz attiecīgas Liepājas muitas rī-
kojuma pamata, ka apv. kontrabandas
lietā. — Ņemams zem policijas uzrau-
dzības un paziņot dzīves vietu.

14643. Miljon, Elza Jēkaba m., 34 g.
vecā (1891. g.), pied. p'e Lēdurgas pag.,
Rīges apr., sgrāk dzīv. Rīgā, Ezermalas
ie.ā Ne 1. — Rīgas apgabaltiesas 2. kri-
minalnodaļas 1925. g. 27. jūnija raksts
Ne 29268 (13-VII-25), uz sod. lik. 547. p.p.
sod. ar 50 latiem vai 2 ned. aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

14644. Martinsons, Jēkabs Jēkaba d.,
dzim. 1887. g., latvietis,, luterticīgs, bez
nodarbošanās ua noteiktas dzīves vietas,
pied. pie Embotes pag., Aizputes apr.
— Rīgas 7. iec. miertiesneša 1925 gada
3. jūlija raksts Ns 1331 (14-VII-25), apv.
uz sod. lik. 284. p. ņ. — Paziņot dzīves
vietu.

14645. Mikučanovs, Florians Augusta
dēls, dzim. 1901. g., pied. pie Ludzas
apr., Pilolas pag. — Latgales apgabal-
tiesas Ludzas apr. 2. iec. miertiesneša
1925. gada 3. jūlija raksts Ne 2692
(14-VII 25), uz sod. lik 184. p. 1. d. p.
ar 1925. gada 27. marta aizmugurisku
spriedumu sod. ar 1 ned. aresta. — Iz-
pildīt spriedumu un paziņot meklētājam.

14646. Muravjeva, Vera, 1921. gada
februāra mēnesī dzīv. Rīgā, Kr. Barona
ielā Ne 126, (tuvāku ziņu nav). - Rīgas
7. iec. miertiesneša 1925. g. 30. jūnija
raksts Ne 1314 (ll-VII-25), apv. uz sod
lik. 607. p. p. — Nogādāt meklētāja
rīcībā.

14647. Mucenieks, Arturs Andreja d.,
28 g. v., Latvijas pav., latvietis, luter
ticīgs, neprecējies, krSsotājs, 1925. g,
marta mēn. dzīv. Rīgā, m. Nometņu ielā
Ne 44-a, dz. 26. — Rīgas 7. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 30. jūnija raksts Ne 1317
(ll-VII-25). sod ar 3 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

14648. Morozovs, Semjons Gurions
d., dzim. 1902. g 15. septembrī, pied
pie Rēzeknes, dzīv. turpat Ugunsdzēsēju

ielā Mfe 45, krievs, vecticībnieks, strād-
nieks, neprecējies. — 8. Daugavpils kājn.
pulka komandiera 1925. g. 8. jūlija raksts
Ne 5796 (14-VII-25), 1925. g. 7. jūlijā
dezertējis no 8. Daugavpils kājn. pulka
4. rotas. — Arestēt un nogādāt mekl.

14649. Nazujevs, Toms Semjona d.,
30 g. v„ pied. pie Iūkstes apr., Kalkū-
nes pag., Tomešinu ciemā, agrāk dzīv.
Varkovas pag., Šultes sādžā. — Daugav-
pils apriņķa 5. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 10. jūnija raksts Ne 355
(25-VI-25), apv. uz sodu lik. 581. p. —
Paziņot dzīves vietu.

14650. Neilands, Ansis Anša d.,
4. Valmieras kājn. pulka kareivis, dzim.
1890. g. 15. janvārī, dzīves un piederī-
bas vieta Talsu apr, Valgales pagastā.
— Tukuma-Talsu kara apriņķa pārvaldes
1925. g. 7. jūlija raksts Ne 9625
(24-VII-25), dezertējis 1919. g. 7. au-
gustā. — Paziņot dzīves vietu.

14651. Narkevič, dzim. Pilac, Emilija
Jāzepa m., dzim. 1892. g., Latvijas pav.,
agrāk dzīvojusi Rīdzenes ielā Ns 26,
dz. 3. — Rīgas 8. iec. miert. 1925. g.
18. maija raksts Ne 820/24. (19-VI-25),
apvainotas uz sod. lik. 129. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

14652. Ozoliņš, Jānis Mārtiņa d,
dzim. 1902. g. 15. septembrī, piederīgs
pie Ķirbišu pag., agrāk dzīvojis turpat,
„Tirzumos". — Valmieras kara apriņķfi
priekšnieka 1925. g. 3. jūlija raks s
Ne 8471 (14-VII-25), atrāvies no kara
klausības izpildīšanas. — Paziņot dzīves
vietu.

14653. Ortloffs, Pauls Fridricha d.,
56 gadus vecs, Tukuma pilsonis, latvietis,
luterticīgs, strādnieks, atraitnis, savu
dzīves vietu uzdevis Rīgā, Hospitāļu ielā
Ne 18. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 6. jūlija raksts Ne 355 (14-VII-25),

uz sod. lik. 276. p, 1. d. p. — Apcie-
tināt un nogādāt meklētāja rīcībā. <

14654. Osis, Arvīds Augusta d.,
34 g. v., pied. pie Rīgas pilsētas, luter-
ticīgs, latvietis, neprecējies, žurnālists,
agrāk dzīv. Rīgā, Slokas ielā Ne 14b,
dz. 2 — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 6. jūlija raksts JNfe 484.
(15-VII-25), apv. uz sod. lik, 262. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

14655. Osminins, Valeriāns Alekseja
dēls, 42 g. v., bij. Krievijas pav., krievs,
pareizticīga, precējies, tirgotājs, agrāk
dzīv. Rīgā, lielā Zirgu ielā Ne 9/11,
dz. 14. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 6. jūlija raksts Ne 445.
(15-VII-25), apv. uz sod. lik 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

14656. Orlovski, Antons Jāzepa d.,
dzim. 1895. g., pied. pie Rozentovas
pag., Rēzeknes apr., katolis, polis, ne-
precējies, mūrnieks, agrāk dzīv. Rīgā,
Parka ielā Ne 1, dz. 1. — Rīgas 8. iec.
miertiesneša 1925. g. 6. jūlija raksts
Ne 548 (15-VII-25), apv. uz sod. lik 53.,
284., 532. p. I. d. 3. pkt. — Paziņot
dzīves vietu.

14657. Ostvalds, Aturs Viļā dēls,
5. Cēsu kājnieku pulka kareivis, dzimis
1900. g. 10. februārī, piederības un dzī-
ves vieta — Tukums. — Tukuma-Talsu
kara apriņķa pārvaldes 1925. g. 7. jūlija
raksts Ne 9625 (14-VII-25), 1921. g.
15. jūlijā dezertējis. — Paziņot dzīves
vietu.

14658. Priede, Oskars Teņa d., dzim.
1904. g. 9. maijā, pied. pie Valtenberga
pag . agrāk dzīv. turpat, .Doženos". —
Valmieras kara apriņķa priekšn. 1925. g.
3. jūlija raksts Ne 8471 (14-VII-25), at-
rāvies no kara klausības izpildīšanas. —
Paziņot dzīves vietu.,

14659. Petrovs, Aleksandrs Grigorija
dēls, dzini. 1894. g., krievs, pareiztic gs,
neprecējies, zīmētājs, pied. pie Daugav-
pils, iekšzemes pase Ne 20985, izdota
no Daugavpils prefekta 1922 g. 31. de-
cembrī, pēdējā dzīves vieta Daugavpilī,
Kaunas ielā Ne 44. — Kriminālās pār-
valdes Daugavpils nodaļas priekšnieka
1925. g. 7. jūlija raksts Ne ļ 673/1

: (ll-VII-25), apv. Daugavpils elektr. sta-
cijas mantu un naudas piesavināšanā. —
Apcietināt un nosūtīt meklētāja rīcībā.

14660. Posengijs, Ādolfs Fridricha d.,
dzim. 1900. g. 13. oktobrī, luterticīgs,

, pied. pie Liepājrs, 13. Tukuma kājnieku
pulka kareivis. — Kara tiesas priekšsē-

, dētāja 1925. g. 8. jūlija rak ts Ns 9462
i (11-VII25), apv. uz sodu lik. 581. p. p.

— Ņemt sevišķa policijas uzraudzībā.
14661. Poruks, Rūdolfs Jāņa d , 30 g.

vecs, pied. pie Kraukļu pag, Cēsu apr.
— Rīgas 2. iec. miertiesneša 1925. g.

i 6. jūlija raksts Ns 716 (16VII-25), apv.
, uz sodu lik 139. un 530. p p. — Pa-
i ziņot dzīves vietu.

14662. - Priedniek, Auguste Jēkaba m.,
28 g. v., pied. pie Vecmuižas pag, Bau-
skas apr., agrāk dzīv. Rīgā, 1. Maikavas
ielā Ne 37/39, dz. 2. — Pjgas 5. iec,
miertiesneša 1925. g. 6. jūlija raksts Ne573
(16-VII-25), apv. uz sodu lik. 285. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

14663. Paluks, Jāzeps Staņislava d.,
dzim. 1884. g., p/ed. pie Rīgas, maiz-
nieks, agrāk dzīv. Rīgā, m. Palisadu ielā
Ne 2, dz. 1, bet tagad izrakstīts uz Kur-
zemi. — Rīgas 12 iec. miertiesneša
1925. g. 30. jūnija raksts Ne 720(14-VII 25),
apv. uz sodu iik. 284. p. p. — Paz'ņot
dzīves vietu.

14664. Preimans, Alfrēds Jāņa dēls,
bij. Rīgas etapa komandanta papildu
komandas kareivis, dzim. 1893. gada
16. maijā, pied. pie Tukuma apr. Grenču
pag., dzīv. Rīgā, Slokas ielā Ns 14,
dz. 2. — Tukuma-Talsu kara apriņķa
pārvaldes 1925. g. 7. jūlijaraksts Ns 9625
(14-VII-25), 1920. gada maijā dezertējis.—
Paziņot dzīves vietu. '

14665. Pavlovs, Pēteris Andreja d.,
85 g. vecs, pied. pie Višgorodas pag.,
Jaunlatgales apr. čigāns. — Latgales ap-
gabaltiesas Ludzas apr. 7. iec. mierties-
neša 1925. g. 27. jūnija raksts Ns 1581
(10-VII-25), sod. ar 5 latiem vai 2 die-
nam aresta. — Piedzīt soda naudu,
iemaksājot tiesl. min. ieņēmumu rēķina
E Ns 12 un par izpildīšanu ziņot meklē*
tājam.

14665/A. Rings, Erichs, agrāk dzīv*
1. Miesnieku ielā Ns 4, dz. 2, (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas pilsētas 9. iec.
miertiesneša 1925. g. 2. jūlija raksts
Ne 527 (10-VII-25), apv. uz sod. Iik.
377. 1. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14666. Romanovs, Arturs Jāņa dēls,
30 g. v., pied. pie Rīgas, agrāk dzīv.
Rīgā, Avotu ielā Ns 34a, dz. 2, strādājis
Rich. Dunce un biedri sāls dzirnavās. —
Rīgas 12 iec. miertiesneša 1925. gada
30. jūnija rakfts Ns 533 (10-VII-25), apv.
uz sod. lik. 262. p. 1. d p. — Paziņot
dzīves vietu.

14667. Ruševic, Alvine Friča m., dzira.
1905. g. 24. jūnijā, pied. pie Mežmuižas
pag.i Jelgavas apr., agrāk dzīv. Rīgā, 1.
Nometņu ielā Ne 33, dz. 10. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļas raksts no
1925. g. 7. jūlija (13-VII-25), apv. krāp-
šanā. — Paziņot dzīves vietu.

14668. Radvijs, Roberts Jura d., ve-
cums nav zināms, pied. pie Ilūkstes apr,
Gāršas pagasta. — Rīgas prefektūras 3.
nodaļās 1925. gada 27. jūnija raksts
Ns 5282 (6-V1I-25), dēļ kara _ tiesas
1925. g. 18. apriļa rīcības sēdes lēmuma,
tiesas izdevumu lietā, pasludināšanas. —
Paziņot dzīves vietu.

14669. Riciņš, Žanis Jāņa d., dzimis
1897. g, piederīgs pie Kursīšu pag.,
Kuldīgas apr., agrāk dzīvojis Rīgā, Ādolfa
ielā Ns 21, latvietis. — Rīgas policijas
5. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 5. jūlija
raksts Ns 6883 (15-V1I-25), navizrakstīts
no kara vīru sarakstiem saskaņa ar kara
klausības likumu 98. pantu. — Paziņot
dzīves vietu.

14670. Rečs, Fridrichs Kārļa d , pie-
derīgs pie Tukuma apr., Tumes pag.,
agiāk dzīvojis Rigā, Šoneru ielā Ns 7,
dz. 10. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g 3. jūlija raksts Ns371 (15-VII-25),
uz sod. lik. 51. p., 53. p., 581. p. 2. d.
pam. ar 3 mēnešiem cietuma. — Ap-
cietināt, ieskaitot meklētāja ricībā un
ziņot meklētājam.

14671. Rube, Krišs Anša d., 11. Do-
beles kājnieku jalka kareivis, dzimis
1900. g 23. oktobrī, piederības un
dzīves vieta Tukumā. — Tukuma-Talsu
kara apriņķa pārvaldes 1925. g. 7. jūlija
raksts Ns 9625 (14-VII-25), dezertējis
1921. g. 29. maijā. — Arestēt un no-
gādāt 11. Dobeles kājnieku pulka ko-
mandiera rīcībā, ziņojot meklētājam.

14672.Ruja, Rūdolfs Kristapa d.,bij. La-
tvijas strēlnieku pulka kaprālis, dzimis
1900. g, 2. novembrī, piederīgs un
dzīves vieta Tukuma apriņķī, Annenieku
pagastā. — Tukuma-Talsu kara apriņķa
pārvaldes 1925. g. 7. jūlija raksts Ns 9625
(14-VII-25), dezertējis 1921. g. 31. maijā.—
Paziņot dzīves vietu.

14673. Reinields, Žanis Kārļa dēls,
43 g. vecs, L&tvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Kareivja ielā Ns 1, dz 6.—
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
6. jūlija raksts Ns 1863 (13-VII-25), sodīts
no prefekta ar Ls 20,— vai 7 dienām
aresta. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

14674. Sīmans, Roberts Ernesta dēls,
dzimis 1898. g. 8. janvārī, latvietis, luter-
ticīgs, piederīgs pie Kuldīgas apriņķa,
Skrundas pagasta, gara auguma, tumši
mati, zilas acis, no 1924. g. 10. sep-

tembra līdz 1925. g. 16. maijam bij : sapcietināts Cēsu apriņķa cietumā. 1924,g
augusta mēnesī dzīvojis Sātiņu pagastā
Kuldīgas apriņķī. — Rīgas apgabaltiesas
Valmieras apriņķa 2. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesneša 1925. g. 1. jūlija raksts
Ns 885 (10-VII-25), apvainots uz sodu
lik. 51. un 589. p. II d. 4. un 5. pkt. —
Apcietināt, ievietot Valmieras apri ņķa
cietumā un ieskaitīt Valmieras apriņķa
2. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša rīcībā
ziņot meklētājam.

14675. Skučs, Ivans Aleksej a d.
23 g. vecs, pied. pie Landskoronas pag.,'
Ludzas apr., Latvijas pav, katoļticī gs)
liela auguma, iegarena seja, mati, bārda
un ūsas dzeltenas, deguns liels, taisns.
— Ludzas apr. priekšnieka lēmums
No 20172/66-69 no 1925. g. 15. janvāra
(10-VII-25), sod. administratīvā kārtā ar
Ls 15 vai 15 dienām arestā par paš-
darināta degvīna pirkšanu, — Izpildīt
lēmumu un paziņot meklētajam.

14676 Samsonovs, Jovs Jāņa d,,
32 g. vecs, Krievijas pav., pēdējā dzīves
vieta Jelgavā, Kr. Barona ielā Ns 7. —
Jelgavas pilsētas polic. 2. iec. priekšu.
1925. g. 2. jul. raksts Ns 7831 (13-VII-25),
patvarīgi atstājis dzīves vietu, ka sastā-
vošs zem policijas uzraudzības uz sod.
34., 35. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14677. Stundkalns, Kārlis Bērtuļa d.,
agrāk dziv. Pastendes pag, Talsu apr.,
Kaļķu ciemā, tuvāku ziņu nav. — Rīgas
10. iec. miertiesneša 1925. g. 2. apriļa
raksts Ns 321. (16-IV-25), apv. sod. lik.
184. p. — Ziņot meklētājam.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
riteņbraucējiem Daugavpils pil-

sētas robežās.
Pieņemti Daugavpils pilsētas 1924. g. 1. sep-
tembra domes sēde un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g.

19. jūnija rakstu >fe 104719. .

1. §. Braukšana pa pilsētas ielām, iz-
ņemot vietas, kuras minētas 12. § šajos
saistošos noteikumos, ir atļauta ar velo-
sipēdiem, atzītiem no vietējās pilsētas
valdes par nebīstamiem un personām,
kuras izņēmušas no pilsētas valdes at-
ļaujas.

Piezīme. Apliecība tiek izsniegta
tikai tādām personām, kuras prot
brīvi rīkoties ar velosipēdu un at-
zītas no sevišķas pārbaudīšanas ko-
misijas. Apliecības tiek izdotas
tikai uz vārda. 2) Pilsonis saņem-
dams apliecību, ka viņam tiesība
braukt ar velosipēdu, obligatoriski
iesniedz savu fotcgrafir-ko kartiņa,
kura tiek piestiprināta uz izsniegtās
apliecības.

2. §. Katram, kurs saņēmis apliecību
par braukšanas atļauju pa pilsētu, tiek
izsniegts pilsētas valdes numurs, pie kam
numuram jābūt piestiprinātam pie velo-
sipēda, kā ari «zvanam vai taurītei, bet
krēslai metoties — iededzinātam lukturim.

Numuram jābūt piestiprinātam velosi-
pēda rāmja pakaļējā pusē, zem sedliem
tā, lai viņš būtu redzams.
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§. Katram velosipēdistam braucot
jābūt klāt uz vārda izdotai apliecībai ua
saistošiem noteikumiem par braukšanu
ar ve'oiipedu.

4. §. Ātra braukšanaun sacīkstu brauk-
šana pa pilsētas ielām aizliegta.

5. §. Braucējiem uz vesosipediem jā-

turas pa labo pusi ielai un pec iesPel\
tuvāk pie trotuāra un tāpat ari pa laD0
pusi aizsargu dambim gar stabiņ iem-

6. §. Garām braukšana_ gājējiem, ri-

teņbraucējiem jāizdara pēc iespējas P
kreiso pusi.

7. §. Garām braucot gājējam riteņ-
braucējam jādod jau iepriekš brīdināju»
zvans un jāsamazina braukšanas ātfuff
Bez vajadzības lietot zvanu aizliegt*-

Piezīme. Izņemot zvanus un ta":
rītes, nekādi citi brīdinājuma zigu2

nav pielaižami.
8. §. Gadījumā, kad braucot uz

^losipeda tiek izbaidīts zirgs, brancej
^no velosipēda ir jānokāpj, aizklājot

sevi velosipēdu. . trj
9. §. Iegriežoties no vienas ielas o\

un braucot no vienas ielas malas
otru, jābrauc lēnām, dodot brīdtnāsa"

lzvanu par savu tuvošanos.



10 & Tanīs vietās, kur liels braucēju

h publikas saplūdums, nepieciešami

okāpt no velosipēda un vest pēdējo

nie rokas.
11. §• Ja brauc vairāki velosipēdisti,

tad jāturas vienam no otra attālumā ne
Lzāk par divām asīm.

12 § Aizliegts braukt ar velosipē-
diem un vest viņus pa trotuāriem, kāju
celiniem, atrodošamies pa abām pusēm
dafflbjam-šosejai aiz stabiņiem, pa Aleks-
andra bulvāri, pa_ alejām pie dambja un
dārzos, kuri atklāti publikai. Bez tam
braukšana ar velosipēdiem pa dažām
ielām var tikt apturēta uz policijas rīko-
juma, sekošos gadījumos: a) tirgus die-
dIs uz tirgus laukuma un viņa ap-
kārtnē; b) demonstrāciju laikā; c)
vietās, kur saplūst daudz publikas un
brau cēju.

piezīme. Braukšana ar velosipē-
diem Dubrovina dārzā noliegta no
pulksten 8 rītā līdz 4 rītā otrā dienā.

13. §. Gadījumā, ja tiks pārkāpts,
kāds no saistošo noteikumu §§, neska-
toties uz to, vai pilsonis tiek saukts pie
atbildības , likumā , paredzētā kartībā, vai
ne, no pēdējā tiek atņemtas braukšanas
tiesības.

14. §. Vainīgie saistošo noteikumu
neizpildīšanā tiek saukti pie atbildības
pēc likuma.

15. §. Saistošienoteikumi stājas spēkā
pēc divām nedēļām no viņu publicēšanas
.Valdības Vēstnesī".
3 Pilsētas valde.

Saistoši noteikumi
tirgošanai ar svaigu gaļu un
nežāvētām desām Jelgavā.

Pieņemti no pilsētas domes 1925. g.
17. jūnijā un apstiprināti no iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta

1925. g. 30. jūlijā Ne 105596. ,
1. §. Pārdot dažāda veida svaigu gaļu,

nežāvētas desas un citus svaigus gaļas
produktus, neatkarīgi no šo produktu
pārdošanas uz tirgus laukuma, atļauts
tikai šādam nolūkam ierīkotos veikalos.

Gaļas veikalus atvērt var vienīgi ar
pilsētas valdes atļauju.

2. §. Veikalam jābūt pilnīgi atdalītam
no dzīvokļa un tas nedrīkst atrasties
litgu staļļu, kūts, ateju vietu un netīrumu
krātuvēm tuvāk par 15 metriem.

3. §. Veikala telpām jābūt gaišām un
labi ventilējamām.

4. §. Veikala sienām, durvīm un lo-
giem jābūt gaišā eļļas krāsā un gludiem.

5. §. Grīdai jābūt no materiāla, kas
nelaiž ūdeni cauri (kā p. p. terraso,
cements, asfalts u. t. t.). Pie galdiem uz
grīdas atļauts ierīkot viegli pārvietojamus
deju sietus.

6. §. Gaļas veikalu netīrie ūdeni jā-
novada pilsētas kanalizācijā, pie kam
netīrumu .tauku daļas jāaiztur atsevišķi
tam nolūkam ierīkotām ietaisēm. Kur
kanalizācijas nav, tur netīrie ūdeņi jāsa-
krāj cieši noslēgtās cementētās akās, ar
dubultiem vākiem.

7. § Galdiem, plauktiem, soliem u.
t. t, uz kuriem izliek gaļas produktus,
jābūt krāsotiem gaišā eļļas krāsā, vai
pārklātiem ar gludu akmeni, baltiem
glazētiem podiem kurus cements cieši
savieno, vai ari cinka skārda.

8. §. Pie katra veikala jāatrodas ledus
skapim vai ledus pagrabam. Gaļu aiz-
liegts nolikt uz ledus, bet t3 vai nu
jāpakar virs ledus vai jāuzliek uz biezu
tīru salmu vai masu kāuu, vai aii uz
attiecīgiem sietiem, kuri pirms gaļas uz-
likšanas jāpārklāj ar tīru audeklu.

9. §. Veikalā jābūt tīram dvielim,
roku mazgājamam traukam ar tīru ūdeni
un ziepēm.

10. §. Veikalā gaļa jāaizsargā no
tiešiem saules stariem, putekļiem, kusto-
ņiem, mušām, odiem u. t. t. Gaļu drīkst
uzglabāt tikai pakārtu un tā nedrīkst
pieskarties pie sienas. Izkārt gaļu vei-
kala durvis vai caurejamās vietās — aiz-
liegts. Gaļu sadalīt atļauts tikai veikala
telpās.

11. §. Gaļai jākarājas pie labi noal-
votiem metāla uzkaramiem, kuriem jābūt
tīriem un bez rūsas plankumiem.

12. § Gaļas veikalos atļauts uzglabāt
un pārdot vienīgi gaļu un gaļas produktus.

13. §. Veikala sienas, galdi, plaukti,
soli un grīda katru dienu mazgājami un
jātur vislabākā tīrībā un kārtībā.

Pārdošanai nederīgas gaļas atliekas un
lopu ādas jāuzglabā cieti aiztaisāmos
traukos ar labi noslēdzošiem vākiem.
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§. Virsdrēbes vienīgi atļauts uz-
glabāt cieti slēdzošos skapjos, vai at-
sevišķās telpās.

15. §. Veikalaapkalpotājiem pie darba
vienmēr jātur rokas tīras un jānēsā tīri,
gaiši, viegli mazgājami priekšauti. Aiz-
liegts veikalā nodarboties tiem, kas slimo
ar kādu lipīgu, Vai ādas slimību. i

16. §. Gaļas veikalā aizliegts pīpot,
turēt un ielaist suņus, kaķus, vai citus
dzīvniekus, par kādu aizliegumu veikalā
redzamā vietā jābūt attiecīgam uzrakstam.

17. §. Galu atļauts pārdot tikai vēsā
veidā un nekādā ziņā siltu un asiņainu.

18. §. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumības atbildības.

19. §. Noteikumi stājas spēkā līdz-
šinējo noteikumu vietā divu nedēļu
laikā, pēc viņu publicēšanas «Valdības
Vēstnesi".

l Pilsētas galva P. Godmans.
Pilsētas sekretārs V. Švānbergs.

KURS I.
Rīgas Vhfī, 1925 gada 8. augusts

Devīzes:
1 Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas raārdņe .... 25,17 — 25,30
100 Franciju franka . . . 24,00 — 24,50
100 Bejgijas franku .... 23,15 — 23,60
100 Šveices frankn , . . . 100,25 — 101,75
10C Itālijas lira .... * 18*35 — 18,76
100 Zviedrijas krona . . . 138,75 — 140,15
100 Norvēģijas krona ... 94,40 — 96.30
100 Dānijas kronu .... 116,80 — 11925
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes gnldeņn. . . 207,40 — 209,50
100 Vācijas -marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlota — — 100,00
100 Lietavas Utu. . . . . 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņeca .... 26,40 — 26J55

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg ...... . 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105 — 113.

V ērt «papili:

5°/o neatkarības aizņemams . 98 — 100
4°/e Valsts prem. aizņ. . . 98—100
6°/« Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96—97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvērināt» biržas maMer* M. Okmians.

Redaktors: M. ĀVons.

Literatūra.
Paskaidrojumus

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādiem
vārdiem: klabans (ar a vai ā ? un vai
a vietā te (Apukalnā u. c.) nerunā o ?),
klabiklis (jeb klabīklis ? kā ģenitīvs ?),kla-
det, kladft, klāgata, klābāus, klagāte.klai-
diņi,klaids, klaidums, klaigs, klaigi, klajans
(jeb klajāas ?), klajš, klambak^ (jeb klam-
bāks ?), klamacis (jeb klemācis ?), klam-
bins (ka ģenitīvs ?), klamburs (kā viensk.
akuzatīvs ? nozīme ?), klampis, klams (jeb
klems ?), klāms, klani, klangāt, klanstī-
tie?, klāsta, klāta, klaucis, klaucains,
klaudze, klaudzeklis, kļauķis (jeb klau-
ķis ? Druvienā), klaupāt Jauns., kļavains
(Jkļavaini vaskas miesas" V. E°;l.), kļā-
vēties, kļāpt, ūdu klāvs (ne: kūts), klēga,
kleidis, kleināt, kleivs, kļemēt (jeb kļē-
mēt ?), kļemi (ar šauru vai platu e ?),
klempt, klemst, klemšāties, klem-
zet, k'ence, _ klentēt, klenkāt (jeb kļen-
kāt?), klepejs, klepēt, klēpt, klept, klese
(jeb kleze?), klest (jeb klēst?), klesters
(Apukalnā; kā viensk. akuzatīvs ?), klezēt,
klēzt, kliemstet, klienis, klicēt, klidot,
ķlldums V. EgĻ, kļikurains, kļima (jeb
k]īma?j, klimber, klimbct, klimerši (jeb
klimerži?), klimināt, klimt, klinkiens (ka
ģenitīv ?(, klīnis, klīns, klistīties, klīr,
kllvet, klonif, klūga (ar īsu u !), klūģerēt,
kluicens (ka ģenitīvs ?), kluji,_ kjūma V.
Egl., klumpe(s), klumpas, kļūmp, klun-
cēt, klundzaks (ar īsu a?), klupurs (ka
viensk. akuzatīvs?), klusa (lietās vārds),
kluiķe, kļobt,_ klūziņa, klepsiņa, klemt,
klencis, klinkat, klikus(i)s (ka ģenitīvs ?),
klēme, kliņi, klivis (jeb klīvis?), klucains,
knābulis, knaģet, knaisīt, knaiti, knaji
jeb knāji, knapats, knapata, knasks,
knaupis, knautele, knaušoties, knāpats

(jeb knāpāts?), kneps (jeb knepis?),
knerkt (jeb knērkt), knēgalis, knibaslis
(lietas vārds ? ka ģenitīvs ?), knibgass
(ka ģenitīvs ?), knibiķis, knibulis, knidināt,
knidzināt, knikstiņs, knīkstēt, knlnas,
knīpens (kā ģenitīvs ?), knīslīgs, knīvele,
knīpēties, kniedīgs, kniesēt, kaievs (kā
viensk. akuzatīvs ?), knotaļi (ar īsu o ?/,
knosēties (ar īso o, vai uo?), knubt (kā
tagadne?), knupt (ka tagadne?), knūpt,
knutāji jeb knūtāji, knūst jeb knūt (ka
tagadne un pagātne ?), knūza, knūzāties,
knorēties, kņadzēt, kņāva, knipi (jeb
knipji), kņida, kņirpis, kņubt (kā ta-
gadne ?), knupši (knūpši jeb knopši ?),
kņūpt, kogans (ar Īso 6, vai uo? otrā
zilbē a, vai ā?), kolēt Kabilē (ar o, vaiuo?),
kolsters (ka viensk. akuzatīvs ?), kon-
culājs, kopsis jeb ķopsis (ar īso o, vai uo?),
kormenis (ar īso o, uo?), kozalas (ar
īso O;?), knēce, knēzgāt, kneģēt, knābs,
kodzītes (ar īso o?), kodziņi (ar īso o ?),
knisls (kā ģenitīvs?), kozlis Skultē (ar
īso o? ka ģenitīvs?).

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. Endzellns.

Tiesu sludinājumi.
Rīgai apgabaltiesas Rīgas ap-

riņķa I. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
21. augustā 1925. g., pulksten 12 dienā.
Majoros, Konkordijas ielā 1* 17, pārdos
otrā ūtrupē Annai Alksne piederošo
kustamo manta, sastāvošu no vienas
zāles garnitūrās, bufetes un trīs gultām
ar atsperu matračiem un novērtētu par
L 400.

lEiināt larakstn, novērtējama, bi ori
tpikatft pārdodamo mantu, varēs pii-
Jofanat dienā uz vietas.

7. augustā 1925. g.
9978 Tiesu izpild. A. O z o 11 n 5.

Rīgas apga: alt. 3. civilnod.,
M Latvijas civillikumu kep. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Augusts Jāņa dēls
Krieviņš uz Annas Kārļa meita Krieviņ,
dzim. Kazak, noslēguši savstarpīgo lau-
mas līgumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 1925. g.3. jūlijā reģ. 1* 48/11818,
"' kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
Jauiību ir atcēluši vietējo civillikumu
'»• un turpm. p. p. paredzēto laulāto
"mitas kopību.

Rīgā, 28. jūlijā 1925. g. L. J* 3722.
Priekšsēdētāja v. A. Ve i d n e rs.

?*!_ Sekretārs A. K a 1 v e.
Kigas apgabltiesas 3. civilnod.,
Ķ Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata ar šo poziņo vispārībai,
« laulātie draugi Aleksandrs Pētera d.
Bwgmans un Milda Mārtiņa m. Berg-
""«i, šķirta Bauman, dzim Krimu'den,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
f Rīgas stara J. Krūklanda 1925. g.
* ,W«iI noistra Nš 77/11768, ar duru
% attiecība uz viņu noslēgto laulību,
«ce.uši vietējo civillikumu 79. un

™pm. p. p. pare<jZēt0laulāto mantas
«Opību.

R'gā, 28. jūlijā 1925. g. L.NŠ3723
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

?2E. Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
Pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
L. ka šīs tiesas sēdē 1925. gada». augustā nolasīs 1921. g. 2. septembri

St«.
Pētera A P flla (Apela) teate-

Jel8avā, 31. jūlijā 1925. g. L. Nš 1459 25
5,. Ptiekšsēd. v. Z v i r b u 1 s.
-j Sekretāra v. K. P u g s a r s.

to» npjflMtleso,
noiēm °lama8 uz sava ša g«da 23- JuliJa
NeiW ' uzaic'na Annu Alks, dzim.
'ik? 1 !frasties tiesā sešu mēnešu
dien?» , ot no s'udinajuma iespiešanas
emakUt

11 sa'emt 'ūdztja Jāņa Neiberta
fienākls n -naudl1 Ls 8--> ^1'vi

?191o p-/ Pirkšanas līguma, izdota
1910 *

p-H l1, Janvar' un koroboreta
Jel gavas ianvarī zem JJ» 59 uz
«Potain. ?P-> Bramberģes muižas
kridinā-j m8iam zem hiP- Na 4015, ar
Parādu y ' 'a Iermiņā neieradīsies.

"esa atzīs par samaksa u un

lūdzējam Jānim Neibertam atvēlēs prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 31. jūlijā 1925. g. >fe 940/25
Priekšsēdētājs (paraksts).

9786 Sekretārs Ķ. Pussars.

Liepājas 3. i© . miertiesnesis
izbeidz sekošu personu meklēšanu:
1) Amālijas Kristapa m. S t e p a n e s,
izslud. „Vald. Vēstnesī" J* 165, 1925. g.
2) Alekša Vladislava d. Rogovska,
izslud. .Vaid Vēstnesī" Ns 98, 1924 g.
un 3) Franča Staņislava d. Andre-
jevska, izsludināts ,Vaid. Vēstnesī"
Ne 258, 1924. g.

Liepājā, 5. augustā 1925. g. J* 208.
Par miertiesnesi (paraksts).

9974^ Sekretāra v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 18. jūlijā apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līgumapamata
Franciska Jēkaba m. Švirkst ieguvuse
no Jura (Jegora) Jēkaba d. Kucen-Keira
par Ls 3100,— nekustamu īpašumu
platībā 23,739 des., pastāvošu no zem-
niekiem piešķirtas zemes viensēta no
3 gab. NšN? 23,46 un 54 un koplietošs-
nas tiesībām zemes g_ab. Nš 82, —
mālu bedres, kura phtība 0,058 des. un
Nš 83 — smilšu kalniņš „Gaine\ kura
platībā 0,160 des. Daugavpils apriņķa
Līvānu pagastā, Kucen-Keiru sādžas
zemes robežās.

Daugavpilī, 1925. g. 25. jūlijā. Ns 15335.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

A. Ml kalks.
9198 Sekretāra p. i. A. Felders.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 20. jūlija apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas liguma pamata
Jūlija Kezimira m. Cvilikovskaja
ieguvuse no Benedikta-Lavra Ādama d,
Višgevska par Ls 2500,— nekustama
īpašuma 33 des. 300 kv. saž. platība,
kurš pastāv no Marienze muižas zemes
gabala Nš 32 izdalīta zemes gabala ar
nasaukumu Nikolajevka Ne 2 Rēzeknes
apriņķa Atašienes (agrāk Stirnienes) pag.

Daugavpilī, 1925.g.25. jūlijā. Nš 15339.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

A. M i k a 1 k s.
9200 Sekretāra p. i. A. Felders.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 20. jūlija apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pamata

Klimons Kazimira d. Kirovans iegu-
vis no Alžbetes Fadeja m. Ļamovas par
Ls 200,— nekustamu īpašumu 4 des.
1509 kv. saž. platībā pastāvošu no zem-
niekiem piešķirtās šņoru zemes un
koplietošanas tiesības uz V^ d. koplie-
tojamos objektos Ludzas apriņķa Mi-
chailovas pagastā, Ceru sādžas zemes
robežas.

Daugavpilī, 1925. g.J25. jūliji. Nš 15341.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

A ļVļ i k 3 1 k s
9201 Sekretāra p. L A. Felders!

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 16. jūlijā apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Josifs Ignata d. S i 1 o v s un Pē-
teris Romāna d. Baliņš guvuši līdzīgās
daļas no Janinas Ādama m. Dragan,
dzim. Derengovskas par Ls 3000.—
nekustamu īpašumu 16 des. 620 kv. saž.
platībā, pastāvošu no Restmuižas (viņa
ari Ostaškovas muiža) izdalīta zemes
gabala zem nosaukuma .Lemkovskija
otriezi" Ludzas apriņķa, Pi:das pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 25. jūlijā. J* i5337.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

A. M i k a 1k s.
9199 Sekretāra p. i A. Felders.

8.sai apgabaltiesas 3. ik. tinu izpilināt
«ziņo, ka 14. augustā 1925. g., pulksten

10 rītā, Rīgā, Marijas iela *6 55,
veikalā, pirdos M. Leikina kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par La 222.—.

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

Rīgā, 29. jūlijā 1925. g
9740 Tiesu izpild. Q r i n f e 1d s.

Rīgas apgabalties. 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. augustā 1925 g., pulksten
10 dienā, Rī g^ , Bruņinieku iela Nš 40,
dz. 10, pārdos Jāņa Krlgera kustamo
mantu, sastāvošu no klavierēm un no-
vērtētu par Ls 222.—.

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

Rigā, 5. augustā 1925. g. -
9626 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Rigas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

oaziņo, ka 14. augustā 1925. s.,pulksten
10 dienā, Rīga, Marijas iela Nš 17,

pārdos A B'ankfelda un M. Gelbarta
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
faktūras un novērtētu par Ls 762 —.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pātdo-
sanss diena uz vietas.

Rīgā, 29. jūlijā 1925. g.
9739 1iešu izpild Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. augustā 1925. g-, pulksten
10 dienā, Rīgā, Ģertrūdes ielā Nš 66,
dz. 4, p a r d o s b. Š t e i n a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vertētupar Ls 204.—.

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

Rīgā, 31. jnlijā 1925. g.
9742 Tiesu izpild. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. augustā 1925. g.,pulksten
10 diena, Rīgā, Marijas ielā Nš 13,
veikalā, pārdos Krišjāņa Plakana
jcustemo mantu, sastāvošu no spoguļiem
un metāla kases un novērtētu par
Ls 420—.

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

Rīgā, 3. augustā 1925. g.
9746 Tiesu tenHd Orinfelds

Rīgas apgabaltiesas
7. iec. tiesu izpildītājs

jāziņo, Ka 14. augustā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Tirgoņu ielā Nš 6,
pārdos akc. sab. ,A. Līdak" kustamo
mtnta, sastāvošu no mēbelēm un nc-
v" r ptn oar Ls 3.475.

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

Rīgā, 1. augustā 1925. g.
9975 Tiesu izpild. Kazubierns.

$igas apgabali 7. iec. tieeu
izpildītājs

paziņo, ka 20. augustā 1925. g., pulksten
? 1 dienā, iRīgā, Svētā Gara konventā,
Eksprešu noliktavā pārdos o'ros torgos
firm. ,R. Bērman un 1. Judelovič' kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 590.—. j)

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

Rīgā, 7. augustā 1925. g.
9976 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rigas brrgabalti asas, RFgas apr.
1. iec. tiesu izp Idītāj %

paziņo, ka srskaņā ar tiesas spriedumu,
22. augustā 1925. %.pulksten 10 dienā.
Majoros, Jomas iela Ns 10, pārdos
Akselam Tomsonam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no diviem maisiem
smalkā cukura un diviem maisiem bī-
delētu kviešu miltu un novērtētu par
Ls 240.—.

Izzināt saraksta, novērtējumu, ki «ii
ipskatīt pārdodamo manto, varēs pār-
'nJanss dienā oz vietas.
9982 Tiesu izpild. A Ozoliņi

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iecirkņa iešu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
25. augustā 1925. g., pulksten 2 dienā,
Katlakalna pagasta .Gabaliņu" mājās,
pārdos Eduardam Betakam piederošo
kustamo _ mantu, sastāvošu no_ četrām
slaucamām govīm un novērtētu par
Ls 500.

Izzināt saraksta, novērtējumu, kā * i
īpskatīt pārdodamo manta, varēs pa -
lošanas diena uz vietas.
9979 Tiesu izpild. A O z o I i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs

pjziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
22. augusta 1925. g., pulksten 2 dienā,
Majoros, Jomas iela Nš 50, pārdos
Aleksejam Popovam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena ledus skapja,
galda svariem, stikla pultes, kalējas
mājamās mašīnas un kolonial precēm
un novērtētu par Ls 767.

Izzināt saraksta, novērtējamu, kā afl
apskatīt pārdodamo manto, varēs pšrdo-
ianas dienā uz vietas.

7 augusti 1925. g.
9977 Tiesu izpildītājs A. O z o 1 i ņ L



Citu Iestāžu sludinājuša.

Rīgas 6. polic. iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecību Ne 6016, izdotu 1920. g.
26. nov. no Rēzeknes kāja apr. pr-ka
uz Jezupa Augusta d Stiraria v. 9999

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa J& 6051, uz Ozola, Aliredi i
vardu pazaudēta un ar Šo tiek izsludi
nāta par nederīgu. 9986

Dzelzsceļu virsvalde
pārdod mutiskā atklātā ūtrupē

26. augustā š. g.
1) Porcelāna lūžņus . . 10375,35 kg.
2) Stik'a lūžņus .... 5642,81 .
3) Riepas, gumijas, auto-

mobiļu riteņiem ... 4 gab.
4) Ratu priekšdaļu, ar 2

riteņiem, uz atsperēm 1 ,
5) Ratus, galdu, zemnieku

ar 4atsper., bez ilksēm 1 ,
6) Svari _ 1/10 daļu daž.

celtspējas 6 ,
7) Baloni, strk'a, lietoti 10 .
8) Baloni, tukši no blau-

gazes . . .. . 3 »
9) Mucas, koka, krasu . 10 ,

10) Kažoki, lietoti, aitādas
ar drēbi 160
Kažoki, lietoti, aitādas
bez drēbes .... 4 ,

ll)_Lietotas cepures, daž. 22 ,
Ūtrupes sākums pīkst. 10 no rīta.

Tuvākas ziņas par materiāliem un ūtru-
pes noteikumiem izsniedz galv. materiālu
noliktavā, Marijas ielā Nš 2. 2 9953

Āpriūķa C9|u mieti Jeliaii,
izdos 18. augustā š. g., pulksten 12 d
savā kanclejā, Upes ielā Nš 9, rakstiskā
un mutiskā izsolē 2

mazākprasītājam
2638 kub. metru akmeņu sadrupināšanu
ķīļos Praviņu akmeņu drapinātavā. Dro-
šības nauda Ls 700.'—.

Tuvāki paskaidrojumi kanclejā darb-
dienās no pulksten 9—15. 9896

Rīgas ostas valde
ziņo, ka izcelta iz Mellermuižas grāvja

liellaiva.
īpašnieki tiek_ uzaicināti pieteikties

Rīgas ostas valdē līdz š. g. 25, augu-
stam. Ja īpašnieks nepieteiksies, liel-
laiva pāriet izcēlāja īpašumā. 9987

Līves pag. padome,
Rīgas apr., izdos 19. augustā š. g,
pulksten 15 dienā, pagasta kanclejā,
(5 Vklm. no Ikšķiles stacijas),
rakstiskos un n utkkoa fo-gos
bez pēctorgiem, mazāksolīšanā Līves
pamatskolas būvdarbu pirmo pusi
(dabūt ēku zem jumta) drošības nauda
Ls 500.— vai divu no padomes par
drošiem atzītu galvinieku galvojuma
raksts iesniedzams pagasta padomei ie-
priekš t:r,ļiem. Galvinieku parakstiem
jābūt oficiāli apliecinātiem.

Torgu dalībniekiem ir jāuzrāda aplie-
cības par agrāk izvestiem būvdarbiem.
Pado ue palur- tiesību darbus izdot
vienam no 3 beidzamiem mazākprasīlā-
jum. kuru tā atzīst par drošāku termiņa
un darba izvešanas ziņā. Aprēķinos,
plānos un noteikumos var ieskatīties pag.
valdes kanclejā, parastā darba laiiā,
s'ikot ar 15 augustu š. g.

10004 Lives pag, valde.

Ifilsis Daupipils pamatstājai
v a j a d z ī g i

2 skolotāji.
Stsrp pasniedzamiem priekšmetiem

rokdarbi un dziedāšana.
Skolotāju vēlēšanas no'iks 26. aag.

pīkst 6 vakarā, skolas telpās, Vfršavas
iela Nš 70. Pieteikšanas, iesniedzot do-
kumentus, dzīves aprakstu un ārsta ap-
liecību par veselības stāvokli, pie skolas
pārziņa. 9904

3 Skolas pārzinis.

Jēkabpils pilsētas I latvju
pamatskolai

vajadzigs

pllntieiig! sKūlotfljs.
Kandidāti, kuri vēlētos šo vietu ieņemt,

tiek uzaicināti iesniegt savus dokumentus
un ārsta apliecību pilsētas valdei ne
vēlāk kā līdz š. g. 20. augustam.

9985. - . Va 1 d e.

Rendas pagastam
Kuldgas apriņķī, adr. caur Lielrendu,

vajadzīgs pilntiesīgs pamatskolu

skolotājs (ja).
(pārzinis)

Rendis I pakāpes pamatskolai.
Jāpieteicas pejsonīgi Vii rakstiski pa-

gasta padomes sēdē 29. augustā š. g.
Rendas pagasta valdes telpās 1
9880 Valde.

Ualsts Rēzeknes oldussk.
(reālskolai) vajadzīgi

skolotāji
1. Matemātikā un fizikā un
2. Dabas zinībās un ķīmijā.

Kandidātus lūdz pieteikties^ personīgi,
vai rakstiski, skolas kanclejā iesniedzot
norakstus no dokumentiem par izglītību
un iepriekšējo darbu. 9989

4 Ikolas direktors.

Apriņķa ceļu inženiers Rīgā
izdos š. g. 20. augustā, pulksten 10, savā kanclejā, Lāčplēša ielā Nš 24, dz j

galīgā jauktā izsolē
tilta jaunbūves darbus pār Lielo Juglu pie Berģu muižas. 3
Drošības nauda Ls 1000.—. 9950 Tuvākas ziņas kanclejā.

Rīgas apr. ceļu inženiers izdos galīgā jauktā izsolē
š.g. 19. augustā, pīkst. 10, savā kanclejā, Lāčplēša ielā 24, dz. 7, sekošu darba:

25,4 tek. mtr. gara koka tilta, pār M. Juglas atteku nojaukšanu un 43,3 m!r.
gara koka tilta kapital, remontu pār M. Juglu, pie Tīnūžu uz Tīnuža-

Ropažu ceļa. 2
Drošības nauda Ls 700. Tuvākas ziņas kanci-jā. 9897

lits Miils vitaiolai
vajadzīgs (pie pilna stundu komplekta)

pil ti-sīgs fizkas

skolotājs
ar augstskolas izglītību.

Kandidātiem jāpieteicas raksriski līdz
16. augustam, iesniedzot skolas pri kš-
niekam ār zīmogmarkām apmaksātu lū-
gumrakstu, dokumentus par izg'ītību.
atsauksmes par iepriekšējo darbību, un
īsu dzīves aprakstu. 9988

2 Skolas priekšnieks

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā I.
Maksā: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) ... 65 snt.
par piesūtīšanu pa pastu

līdz 2 eksemplāriem
atsevišķi . . . . 20, ,

Noteikumi
par grāmatvedība un norēķiniem
valsts iestādēs un uzņēmumos.
Maksā: brošēts eksemplārs . . Ls 1,40

ar piesūtīšanu pa pastu , 1,65
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Tirdzniecības un rūpn akciju
sabiedrības ..Sēlijas" valde

sasauc

kārtēja it. «spali sapil
1. septembrī 1925. gpulksten 18 dienā,
Jelgavā, Palejas ielā Ne 23, ar sekošu

dienas kārtību:
1) sapulces darbinieku vēlēšana,
2) valdes ziņojums un gada pārskats

par 1924. 25. g.
3) peļņas sadalīšana,
4) budžets 1925/26. gadam,
5) velēšanas,
6) dažādi jautājumi. Valde. 9905

laumtatalniKaniBlIāi*
ihTB ulHiJbi C. a. UW, Hļ
sasauc uz š. g. _ 2. septembri,pu*5 pēcpusdienā,

kārtējo pili sapili,
kura notiks sabiedrības galvenā kam

Rīga, mazā Svaru ielā J* «?

Dienas kārtība.
1. Darbības pārskats.
2.Budžets,.3. Pārvērtēšanas bilances parsw

šana attiecībā uz rezerves kapitālu-

4. Vēlēšanas.
5. Priekšlikumi.
6.' Tekoši jautājumi. , ...I
9994 DirekciJ^.

A./S. Latvju nacionālās koku centrāls

aitirtela pilna akcionāra ia*
piektdien, 4. septembrī 1925. g. pulksto
5 pēcpusdienas, sabiedrības telpās, Kt

Barona iela 14.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amata personu , vēlēšana,
2) Valdes ziņojums par līdzšu"!"1

darbību.
3) Nekustama _ īpašuma nokārtojam

un apgrūtināšana.
4) Statūtu §§ 7., 21., 27. un 47. g"

zīšana.
5) Vēlēšanas.
6) Tekošas darīšanas.

9991 ^_y_ajjļi.

Ziemeļu lauta ft.-S.li
ar šo vispārībai paziņo, ka sekošās no
mums izdotas pagaidu apliecības par
mūsu biedrības pilnīgi samaksātām ak-
cijām un proti: Ns i03 par 4 akcijām uz
lijas Albrechta vārdu, Nš 158 par 4 akc.
uz Heymana Jakoboviča v., J* 192 par
4 akc. uz Rafaela Joffe v., J* 195 par4
akc. uz Dāvida Ļovenberga v., Ns ^68
par 3 akc. uz Zamuela Gamze v., J*553
par 3 akc uz Jankela Šlezingera vārdu,
N° 58S par 3 akc. uz Borucha Azarchav.
ir pieteiktas par pazaudētam un ar šo
tiek izsludinātas parnederīgam.Saskaņā.ar statūtu ,§ _ 13. lūdzējiem pS
sešu mēnešu notecēšanas tiks izdotas
attiecīgās akcijas. fe998 Valde.

Finansu ministrijas
kredita departaments

š. g. 20. augustā, pulksten IOV2 dienā, izdos

mozOKprosītOjam rakstiska sacensība
remontdarbu izvešanu finansu ministrijas namos:
11 I. Pils ielā Nš 13/15 un 12, drošības nauda Ls 130ļ 2) Valdemāra ielā Nš 2a,
drošības nauda Ls 1000; 3) plaiktu ierīkošanu arehiva, tanī paša namā, drošības

nauda Ls 140 un 4) Dzirnavu ielā Ne 31, drošības nauda Ls 1100.
Piedāvājumi, apmaksāti ar zimognodokli, iesniedzami valsts grāmatvedības

nodaļai, Valdemāra iela Nš 2a, slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: .Remontdarbi"
līdz š. g. 20. augustam, pulksten 10 rītā.

Tuvākus paskaidrojumus un sacensības noteikumus izsniedz kredita depar-
tamenta valsts grāmatvedības nodaļa darbdienās no pulksten 10 līdz 13. 1

Izsole galīga. 9903

IZSOLE.
Galvena Intendanturas pārvalde

izdod piegādāt:
1) cimdus, vilnas . apm. 35.000 pārus
2) triko apakškreklus matrožiem, strīpainus , 700 gab.
3) zābaku saites , 120.000 ,
4) apģērba lenti, linu.... 456.600 metr.
5) zīmotņu lenti, kokvilnas, balinātu .. .. . 16500 ,
6) kāju stilbtiņu kokvilnas lenti 20 mm platu, arzsargu krāsā , 68.500 ,
7) kāju stilbtiņu kokvilnas lenti 20 mn platu, melnā krāsā . 2.200 ..
8) kokvilnas brezenta lentes, aizsargu krāsa, nocietinātas pret

ūdens caurlaišanu (impregnētas):
a) 455 mm platas 1.020 .
b) 360 . , 9.290 ,
c) 310 8.570 .
d) 227 8.350 ,
e) 100 „ 9.530 .
1) 50 , . ,,.,,. 10.340 .

Izsoles notiks š.g. 26. atfgastā, pulksten 10, Galvenā intendanturas
pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā J* 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmogotās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz
dažādu mantu un materiālu izsoli 26. augustā", kā ari lūgumi dēļ pielaišanas
mutiskā izsole, nomaksāti ar zimognodokli, iesniedzami Galvenās intendanturas
pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā
Nš 10/12, dz. 1, līdz 1925 g

^
26. augustam, pulksten 10, vai izsoles dienā izsoles

komisijai pirms izsoles atklāšanas.
Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendanturas

pārvaldes mantu daļa, darbdienās no pulksten 9—15. 10001

Kara Medus pircis Daugavpili piopa
Daugavpils cietoksni, Embotes ielā Ne 26, grupas kanclejā, izsludina

jauktu izsoli
14. augustā 1925. g, pulksten 12, par remontu darbu Izvešanu ēkās NeNe
15, 152, 6. un 31. cietoksnī, 10. Aizputes kājnieku pulka rajonā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zimognodokli, iesniedzami grupai izsoles dienā
līdz pulksten 12

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā no ap-
stiprināto darbu n.aksas aprēķinu sumām. 2

Darbu maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darba dienās no
pulksten 9 līdz 15, Daugavpils grupas kanclejā. Izsole galīga. 9993

Posto oo telegrāfa vlnsaldes Galvene daionlca

sarīko rakstiskas tionliurences:
25. augusta 1925. gadā, pulksten 10 diena uz:

Smirgelaudeklu 2700 loksri.
Smilšpapirs 2100
Eļ'otu zīda audeklu 18 klgr.
Eļļotu zīda papiri 10 ,
Pergamentpaoiri 10 ,
Ie'inamo papiri . 700 ,
Brūno papri 240 ,
Prešpanu '. 40 ,
Fib'u. 1280 , 2
Bimšteinu 40 ,
Glūdu (Bleiglātte) 20 .
Boiskabi ICO .
Glicerīnu 20 .
Knsu lakām 15 »
Stikla caurulēm 50 *Kokvilnas spolīšu diegiem 14 g os
Granatolu melnā 250 metrus.

28. augustā 1925. gadā, pulksten 10 dienā UZ:
1) Saru pindzelēm un birstēm 180 g*b.
2) Metāla un koka apstrādājamiem darba rīkiem. . . 83 šķirnes.
3) Maiņs'iāvas elektromotoriem . .......2 gab.
Konkurences un technistie noteikumi saņemami P. un T. virsvaldes galve-

nās darbnīcas ka clejā, Slokas ielā Nš 2 darbdienās no pilkst. 9—18. 9952

Kara būvniecības pārvalde, būvju un īpaš daļā
Citadelē Nš 24, izsludina 17. augustā 1925. g., pulksten 11 dienā,

jauktu galīgu izsoli:
1) uz Rīgas kara slimnīcas jumtu atjaunošanas darbiem. Droš. nauda Ls 2400.—;
2) uz 100 kub. asu mālu piegādāšanu artilērijas kazarmēs Droš. nauda Ls 800.—.

Lūgumus dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kā ari rakstiskie piedāvājumi
slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar zimognodokli, iesniedzami līdz pulksten 10'/a iz-
soles dienā, daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu.

Ar izsoles noteikumiem, daiba maksas aprēķiniem var iepa īties būvju un
īpašumu daļā darbdienās no pulksten 9 līd?. 1*. lflOOO

Alūksnes virsmežniecībai
vajadzīgi

divi mežsargi
(II šķiras ar dienesta zemi) Nš 11. un 31. apgaitā. Kandidāti, — atsvabināti
karavīri, tiek uzaicināti ierasties personīgi virsmežniecības kanclejā š. g.
27. augustā ar pasi, kara klausības dokumentiem u. t. t. vai iesniegt līdz šai
dienai pašrocīgi rakstītus lūgumus, apliktus ar 80 sant. zīmognodoli, kurus starp
citu aprakstīta dienesta gaita, pievienojot min. dokumentus.

9983 Alūksnes virsmežnieciba.
Iespiesti Valsts tipogrāfijā

lPaioiinjsiiiiaūiityl[.salii.ilJllHlll'
valde uzaicina god. akcionārus ierasties uz

iāitēiu ipāip sāpi ļ
3. septembrī 1925. g. pulksten '/23 pec pusdienas .Latvijas Lloida" telpa*
1. Smilšu ielā Ne 34

Dienas kārtība.
1) Sapulces amata personu vēlēšana.
2) Valdes priekšlikumi.
3) Vēlēšanas. .,

Piezīme Akcijas uz uzrādītāju dod balss tiesību tanī Sa^mfJi^
iesniegtas sabiedrības valdei vismaz septiņas dienas prieks v
sapulces sanākšanas un nav ņemtas atpakaļ pirms sapulces

9992- Vala

^^
_^^^^i^^^^^M^M^^^^.^

^

Izsole.
VII ceļu iecirkņa priekšnieka kantorī,

pie Torņakalna stacijas, 21. augustā š. g., pīkst. 10, tiks izdoti mazākprasFfj;i
sekosi darbi ar pēcizsoli 24. augustā, pīkst. 10: "!««

foircli materiāla lafikiam od pāriešanu sekošu rajones od iaiduu-
1. No Iecavas pagasta līdz Baložu pieturas punktam ap 20 klm. attāli '

455 t. mt. kopsvarā ap 3t0 p. sliedišu uz dzelzs gulšņiem.
2- Olaines rajona: a) no Peternieku un Zilēs mežsargu apgaitām iu

dzelzsceļu stigai apm. 4 klm. attālumā, ceļa kopgarums 1110 t.m. un 2 pārmi
kopsvarā ap 800 p.; b) no Šiliņu un Popaja mežsargu apgaitām ap loooo t
ceļa, 2 troļi un 1 pārmija, jāpārved līdz dzelzsceļa stigai ap 6 klm. vidējā attihJ?
kopsvarā ap 7650 p.; _ c) no Jonasa apgaitas pie Daibes p.p. ap 1600 t. m «,
un viena pārmija, jāpārved līdz Daibes p.p. ap 1 klm. vidējā attābmā, koo'iva-
ap 1600 p.; d) no Kalnciema rajona pie Odinu mājam ap 5100 t m., 10 pārmij
un 3 troļi, kopsvarā ap 5100 p„ jāpārved ar kuģi līdz Dubultu stacijai, kur jāizkuļ
e) savāktos pie Klīves steķiem ap 230 t. m. ceļa, 7 pārmijas un viens vag0„i
kopsvarā ap 250 p. jāpārved ar kuģi līdz Dubultu stacijai, kur jāizkrauj- \).
Smārdes rajona, Ozolnieku pagasta, pie 48 un 50 klm. Torņakalns -Tukuma linij
ap 5500 klm ceļa, kopsvarā ap 6576 p., jāpārved līdz dzelzsceļa stigai 4 ķ
vidējā attālumā; g) no Volguntes pagasta, mežsarga Danča apgaitā, 9io t
ceļa un 6 troļi, kopsvarā ap 1000 p., jāpārved ar kuģi lidz Dubultu stacijai k,
jāizkrauj; i) Bolderāja, Tošes koku zāģētava ap 180 t. m. sliežu, kopsvarā »
200 p., jāpārved apm. 1 klm. attālumā līdz Bolderajas stacijai.

Drošības nauda pēc punkta 1) — Ls 10 un pēc punkta 2a) — Ls m
b) —Ls80 , c) —LslO, d) —Ls50, e) —Ls5, I) —Ls50, g) —Ls15uni)_j.3. Bagāžas šķūņa būve Priedaines stacija Drošības nauda Ls 30.

4. Vezumu svaru pārbūve Zasulauka stacija. Drošības nauda Ls H
5. Abesinijas aku ierīkošana Zolitudes un Mellužu IIp.p. Drošības nauda Ls2'
Sacensības dalībniekiem jāiesniedz rakstiski lūgumi pielaist sacensībā ap

maksāti ar attiecīgu zimognodokli un jāiemaksā drošības nauda iecirk ņa kasē
Tuvākas ziņas izsniedz iecirkņa kantori darbdienas no pīkst. 10—14. 9951
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