
Rīkojums par atļaujām uz preparātu pa-
gatavošanu ķimiskās, kosmētiskās
u. c. laboratorijās un fabrikās.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Lūgumi deļ atļaujas uz preparātu pa-
gatavošanu ķimiskās, kosmētiskās, iarm.-
techniskās laboratorijās un fabrikās, kā
ari baudu vielu darbnicās iesniedzami
līdz ar trim pagatavojamo preparātu pa-
raugiem, uzdodot viņu sastāvdaļu saturu
veselības departamenta farmācijas valdei,
kura ari kontrolē minēto iestāžu darbību.

Piezīme: Policijai un pilsētu val-
dēm ir tiesība vest savās robežās
uzraudzību par visām ēdam- pārti-
kas un baudu vielām.

Pamats: Ārrtn. lik. XIII. sēj. 386.,
400.-408., 658.-667. p. p.

Rīgā, 1925. g. 19. augustā.
Tautas labklājības ministrs V. S a I n a i s.
Veselības departamenta direktora

vietas izp. Dr. M. Džonsons.
Farmācijas valdes priekšnieks

M.Pusbarnieks.

Kļūdas izlabojums.
.Valdības Vēstneša" š. g. 182. numurā

iespiestā kara ministra š. g. 25. pavēles
izvilkumā ieviesusies kļūda:

5. § 12. p. pirmām teikumam jāskan:
«Bezģimenes instruktori, kuri neuztur
trūcīgus un darba nespējīgus vecākus
u. t. t.", bet nevis *kuri uztur" u. t. t.,
kā nepareizi iespiests minētā numurā.

Sekretāra pagaidu vietas izpildītājs,
pulkvedis-leitnants Licis.

Darbvedis, kara ierēdnis Sausais.

Valdības Iestāžu paziņojumi

Jelgavas apgabaltiesas
priekšsēdētājs,

dibinādamies uz notar. nolik. 15. p.,
šo nolik. piemērošanas pagaidu notei-
kumu 10. panta un tieslietu ministra
.Valdības Vēstnesī" 1925. g. 167. un
172. numuros iespiesto tieslietu ministra
rīkojumu par notāru skaitu Latvijā, ar šo
uzaicina pieteikties viena mēneša laikā
visas tās personas, kas vēlētos ieņemt
brīvas notāra vietas: Jelgavā, Tukumā,
Bauskā, Jaunjelgavā un Subatē, iepriekš
iemaksājot likumā paredzēto drošības
naudu un noliekot eksāmenu, kurā pār-
baudīs viņu zināšanas notarielu darīšanu
formu un likuma zināšanā.

Jāpieteicas ar rakstiskiem lūgumiem uz
tieslietu ministra vārdu un lūgumi iesnie-
dzami Jelgavas apgabaltiesai.

Priekšsēdētāja v. R. Vītols.
Kanclejas pārzinis: Caune.

Sludinājums

Paziņoju, ka saskaņā ar Liepājas
"Pgabaltiesas nodaļu kopsapulces š. g.
19. augusta lēmumu Priekules-Vaiņodes
miertiesas kamera tiek pārcelta no
Vaiņodes muižas uz Priekules miestu,
skaitot no 1925. g. 25. augusta.

Liepājā, 1925. g. 20. augustā.
Priekšsēdētājs B i r k s.

Sekretārs M. B a u 1 k a 1n.

Paziņojums
„ T»lta siju uzlikšanai Aizputes-Saldus
*wceļa līnijas 33. kilometri starp Skrundu
?ļ Zirņiem, 24. augustā no pulksten 6

Jw 29. augustam pulksten 23.30, pasa-
*ļer", bagāžas, pasta, piena un pasažieru
«tumu sūtījumu pārvadāšana notiks ar
Plēšanos un pārkraušanu minētā darba

letā » negrozot pasažieru vilcienu sa-

rakstus. Parastā ātruma sūtījumus
Skrundas—Zirņu iecirkni pārtraukuma
dienās nemaz nepieņems pārvadāšanai,
uz ko dzelzsceļu virsvalde griež publikas
vērību.

M EC/1149.
Dzelzsceļu ekspluatācijas direktora

vietas izpildītājs P. Lielais.
Rīcības nodaļas vadītājs (paraksts).

Iecelšanas.
Pavēle Nš 408.

1925. g. 15. augustā.
Rīgas muitas vecāko muitas uzraugu Jāni

S t r e i 1i, kā mirušu, dzēst no Rīgas muitas
darbinieku sarakstiem, skaitot no š. g. 1. augusta.

Pamats. Noraksts no Rīgas pils. dzimts-
sarakstu nodaļas rakstiskās ziņas par Streiļa
miršanu.

Pavēle Ns 409.
1925. g. 12. augustā.

Daugavpils muitas 1. šķ. darbvedi Augustu
Rozenfeldu, kā mirušu, dzēst no Daugavpils
muitas darbinieku sarakstiem, skaitot no š. g.
8. augusta.

Pamats. Daugavpils muitas š. g. 10. augusta
raksts N° 5856 par Rozenfelda miršanu.

Departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vi 1s o n s.

Personallietu pārziņa v. A. G r i n b e r g s.

Pavēle Ns 417.

1925. g. 14. augustā.
Rīgas muitas vecākais muitas uzraugs Pēteris

Bilgins, kufš ar departamenta š. g. 9. jūlija
pavēli Nš 381 par paviršu dienesta pienākumu iz-
pildīšanu tika degradēts no virsuzrauga par
vecāko muitas uzraugu, ir šinī lietā iesniedzis
papildu paskaidrojumus, kujos jr atrodami viņa
vainu mīkstinoši apstākļi, kamdēļ ņemot tos vērā
muitas departaments nolemj Bilginu iecelt atpakaļ
viņa agrāka virsuzrauga amata, skaitot no š. g.
16. augusta.

Alga pēc XVI amatu kategorijas 1. pakāpes ar
izdienu no 1924. g. 16. februs[a. t. i. no viņa
iecelšanas par virsuzraugu.

Pavēle Ns 418.
1925. g. 14 augustā.

Reņģes muitas jaunākais eksperts JānisKr ēs 1i ņ š,
kujš uz sodu likuma 279. panta 5. punkta pamata
ir jau ievietots cietumā un sācams pie atbildības
ari uz muitas likuma 1045. p. 3. pk. un 1049. p.
pamata un kufš bez aprādītā nozieguma ir jau
agrāk darbā pielaidis paviršību un nolaidībujin
par tamlīdzīgiem pārkāpumiem ir pat degradēts,
ka valsts dienestam pilnīgi nederīgs atlaists no
dienesta uz cividlienesta lik. 36. p. pamata, skaitot
no š. g. 18. jūlija, izmaksājot viņam uz tā paša
civildienesta lik. 36. p pamata algu par 2 ne-
dēļām uz priekšu,

Pamats. Aprādīto lietu izmeklēšanas materiāli.

Pavēle Ns 419.

1925. g. 14. augustā.
Reņģes muitas vecākais muitas uzraugs Žanis

Zeltiņš, kujš uz soda likuma 279. panta
5 punkta pamata ir jau ievietots cietumā un bez
aprādītā nozieguma ir jau agrāk darbā pielaidis
paviršību un nolaidību un bez tam vēl izpildot
dienesta pienākumus Reņģes maitā ir neatļautā
kārtā nodarbojies ar privātiem darbiem (bagāžas
nosūtīšanu pa dzelzsceļu pēc bagāžu īpašnieku
noteiktām adresēm, saņemot par to atalgojumu),
kā valsts dienestam nederīgs, atlaists no dienesta
uz civildien. lik, 36, p. pamata, skaitot no š. g.
18. jūlija, izmaksājot viņam uz Jā paša civildien.
lik. 36. pamata algu par 2 nedēļām uz priekšu.

Pamats. Apradīto lietu izmeklēšanas materiāli.

Pavēle Ns 410.
1925. g. 13. augustā.

Valkas muitas jaunākais muitas uzraugs Alfrēds
R o g a i n i s paaugstināts par vecāko muitas uz-
raugu, skaitot no š. g. 1. augusta.

Alga pēc XVIII amatu kategorijas 1. pakāpes
ar izdienu no š. g. 1. augusta.

Pamats. Valkas muitas š. g. 4. jūlija raksts
Nš'2093.

Pavēle Ns 411.
1925. g. 13 augustā.

Rīgas muitas 1. šķ. amamtnieku Kārli Pēter-
s o n u, kā mirušu, dzēst no Rīgas muitas darbi-
nieku sarakstiem, skaitot ar š. g. 11. augustu.

Pamats. Rīgas muitas š. g. 11. augusta
raksts Ns 16479 un noraksts no Rīgas pilsētas
dzimtsarakstu nodaļas š g. 11. augusta mir-
šanas reģ. JNTe 2809.

Pavēle Nš 412.
1925. g. 13. augustā.

Rīgas muitas jaunāko muitas uzraugu Voldemāru
Kleinu, kā slimojošu ilgāk par sešiem mēne-
šiem un kufam šis sešu mēnešu slimošanas laiks
izbeidzas š g. 10. augustā, saskaņā ar civildien.
lik. 27. p. noteikumu dzēst no Rīgas muitas dar-
binieku sarakstiem, skaitot no š. g. 10 augusta.

Pamats. Rīgas muitas š. g. 12, augusta
raksts N° 1C486.

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

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š

Pavēle Ns 420.
1925. g. 14. augustā.

Reņģes muitas I šķ. darbvedim Voldemāram
Rūdolfam, par iekasētās naudas laikā neie-
maksāšanu muitas kase un no viņa Reņģes muitas
darbvedībā pielaistām paviršībām, tiek izteikts
stingrs rājiens ar brīdinājumu, kā pie šādu gadī-
jumu atkārtošanās, viņš turpmāk tiks sodīts daudz
bargāki.

Pavēle JMš 421.
1925 g. 14. augustā.

Rīgas muitas jaunākais eksperts Aleksandrs
Rode, par š. g. 14. jūlijā izdarīto nepareizo pasta
sūtījuma pārbaudīšanu, ar ko viņš pierādījies sevi
par eksperta pienākumu izpildīšanai nepiemērotu
darbinieku, degradēts par noliktavu pārziņa palīgu,
skaitot no š. g. 16. augusta, pārskaitot viņu no tā
paša datuma ar algu no Xl uz XIII amatu kate-
goriju 1. pakāpi ar izdienu no 1923. g. 1. decembja,
t. i. no viņa iecelšanas par jaunāko ekspertu.

Pamats. Rīgas muitas š. g. 21. jūlija raksts
Nš 14763.

Pavēle Ns 422.
1925. g. 14. augustā

darbu izbeigšanās minētais darbinieks vairs nav
vajadzīgs, sākot ar š. g. 1. augustu tiek pārskaitīts
tieši Rīgas muitas dienestā par jaunākā muitas
uzrauga vietas pagaidu izpildītāju.

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1 pakāpes.
Pamats. Rīgas muitas š. g. 7. augusta

raksts M> 16293.

Pavēle Ns 426.
1925. g. 17. augustā.

Rīgas muitas jaunākais eksperts Kristaps S t r a-
v i n s k i s paaugstināts par ekspertu, skaitot ar
š. g. 1. augustu.

Alga pēc X amatu kategorijas 1 pakāpes ar
izdienu no š. g. 1. augusta.

Pamats. Rīgas muitas priekšnieka š. g.
29. jūnija raksts Ns 13133.

Pavēle J* 427.
1925. g. 17. augustā.

Rīgas muitas vecākie muitas uzraugi: Andrejs
Caune, Juris Āboliņš, Juris Pa e glīts,
Fricis Asvers, Pēteris G r i n be r g s _, Antons
B ē m i s, Alfrēds Blumbergs, Andrejs _ Krū-
miņš, Pēteris Kāposts — paaugstināti par
virsuzraugiem, skaitot no š. g. 1. augusta.

Visiem pavēlē uzskaitītiem darbiniekiem alga
izmaksājama pēc XVI amatu kategorijas 1. pa-
kāpes ar izdienu no š. g. 1. augusta.

Pamats. Rīgas muitas priekšnieka š. g. 3. jū-
lija raksts Nē 13522.

Pavēle Ns 428.

1925. g. 17. auguslā.
Rīgas muitas jaunākie muitas uzraugi: Osvalds

Caune, Kārlis Grencions, Kristaps Ķippe,
Jēkabs Zilē vi čs, Jānis Čičs, Jānis Strāls,
Jānis Grūbeun Jānis Forstmans — paaug-
stināti par vecākiem muitas uzraugiem, skaitot no
š. g, 1. augusta.

Visiem pavēlē uzskaitītiem darbiniekiem alga
izmaksājama pēc XVIII amatu kategorijas 1. pa-
kāpes ar izdienu no š. g. 1. augusta.

Pamats. Rīgas muitas priekšnieka š. g. 29.
jūnija un 3. jūlija raksti NsNs 13)33 un 135z2.

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

Personallietu pārznis A. L i e p i ņ š

Pavēle Ns 429.

1925. g. 17. augustā.
Liepājas muitas priekšnieka palīgam Robertam

Zunde piešķirts četru nedēļu atvaļinājums,
skaitot no š. g. 15. augusta līdz 12. septembrim,
no kūja 2 nedēļas skaitīt kā kārtējo atvaļinājumu
un pārējās 2 — slimības dēļ — veselības stāvokļa
uzlabošanai.

Pa viņa atvaļinājuma laiku Liepājas muitās
pliekšnieka palīga pienākumus uzdodu izpildīt tās
psšas muitas revidentam Albertam Gustavam.

Pamats. Liepājas muitas š g. 13. augusta
raksts Ns 6810 un izraksts no valsts darbinieku
Liepājas ārstu komisijas š. g. 7. augusta sēdes
protokola Ns 18

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

*
Pavēle Ns 430.

1925. g. 17. augustā.
Alvils Paula d. M e i j s pieņemts Reņģes muitā

par_ jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu izpil-
dītāju, skaitot ar š. g. 18. augustu.

Alga pēc XIX. amatu kategorijas 1 pakāpes.
Departamenta direktors E. Dundurs.
Administr. nod. vadītājs D. V i 1 s o n s.

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š.

Pavēle Ns 413.

1925. g. 13. augustā.
Muitas departamenta revidentam Didriķam V i d-

bergam piešķirtas divas nedēļ?s kārtēja atvaļi-
nājuma, skaitot no š. g. 14. līdz 28. augustam.

Pamats. Revidenta D Vidberga š g. 13. au-
gusta ziņojums (muitas departamenta ienāk.
Nš 13965).

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

*
Pavēle Ns414.

1925. g. 13. augustā.

Liepājas muitas jaunākais eksperts Jānis T r _ e i -
mans paaugstināts par ekspertu, skaitot no š. g.
1. augusta.

Alga pēc X amatu kategorijas 1. pakāpes ar
izdienu no š. g. 1. augusta.

Pamats. Liepājas muitas š. g. 3. jūnija un
18. jūlija raksti NšNš 4636 un 6100.

Pavēle Ns 415.
1925. g. 14. augustā.

Liepājas muitas virsuzraugs Hermans Mark-
vardts uz paša lūguma pamata atlaists no die-
nesta skaitot no š. g. 1. augusta, ar kādu datumu

to ari dzēst no Liepājas muitas darbinieku
c Qrjļk stieni

Pamats. Liepājas muitas š. g. 8. augusta
raksts Nš 6671.

Rīgas muitas noliktavu pārzinis Osvalds Ro-
maševskis, par nolaidīgu un paviršu dienesta
pienākumu izpildīšanu un dzeršanu dienesta laikā,
kā nepiemērots savam tagadējam amatam, degra-
dēts par noliktavu pātziņa palīgu, skaitot no š. g.
16. augusta, pārskaitot viņu no tā paša datuma
ar algu no XI un XIII amatu kategoriju 1. pakāpi
ar izdienu no 1924. g. 1; jūnija, t. i. no viņa
iecelšanas par noliktavu pārzini.

Pamats Rīgas muitas š. g. 23. maija raksts
Ns 10910.

P a v e 1 e Nš 423.

1925. g. 15 augustā.
Muitas departamenta mašinrakstītāja Olga P u -

c h a ļ k a j a uz pašas lūguma pamata, pārcelta uz
Valkas muitu par vecāko muitas uzraudzi, skaitot
ar š. g. 1. septembri.

Alga pēc XVIII amatu kategorijas.
Pamats. O. Puchaļskajas š. g. 7. augusta

lūgums (dep-ta ienāk. Nš 13550).

Pavēle Ni 431.
1925. g. 17 augustā.

Muitas departamenta vecākais sevišķu uzdevumu
ierēdnis Bruno Pavasars iecelts par tā paša
departamenta revidenta vietas izpildītāju, skaitot
no š. g. 1. augusta.

Alga pēc VII amatu kategorijas 1 pakāpes.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Departamenta direktors E. Dundurs.
*

Pavēle Nš 432.
1925. g. 19. augustā.

Reņģes muitas jaunākais muitas uzraugs Ale-
ksandrs Kārkliņš paaugstināts par vecāko
muitas uzraugu, skaitot ar š. g. 1. augustu.

Alga pēc XVIII amatu kategorijas 1 pakāpes ar
izdienu no š. g. 1. augusta.

Pamats. Reņģes muitas priekšnieka š. g.
6. maija raksts Ns 2184.

Pavēle Ns 433.
1925. g. 19. augustā .

Daugavpils muitas virsuzraugs Krišjānis Kāpa,
dienesta laba pārcelts tanī paša amata uz Liepājas
muitu, skaitot no š. g. 24. augusta.

Alga pēc XVI amatu kategorijas 1 pakāpes ar
izdienu no 1924. g. 1. februāra, t. i. no viņa
iecelšanas par virsuzraugu.

Pavēle Ns 434.

P a v ē 1 e Ns424.

1925. g. 15. augustā.
Rīgas muitas jaunākais eksperts Hermans R ī ?

t i ņ š paaugstināts par ekspertu, skaitot no š. g.
1. (pirmo) augustu.

Alga pēc X amatu kategorijas 1 pakāpes ai
izdienu no š. g. 1. augusta.

Pamats. Rīgas muitas pr-ka š. g. 29. jūnija
raksts Ns 13133.

Pavēle Ns 425.
1925. g. 15. augustā.

Rīgas muitas dienestā uz brīva līguma pamata
sastāvošais Ernests Vernata 'd. V i n t e r s, kujš
saskaņā ar civildien. lik 10. p._ noteikumu uz laiku
bija pieņemts muitas dienestā specieli muitas uz-
raudzībai pie firmas .Victotia" dzirnavās tranzītam
paredzēto kviešu pārstrādāšanas un kūjai pēc

Pavēle Ns416.

1925. g. 14. augustā.

Ventspils muitas uz brīva līguma pamata die-

nestā sastāvošais vecākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītājs Jānis Kaibe dienesta laba
pārcelts uz Rīgas muitu par 1. šķ. amatnieku,
skaitot no š. g. 16. augusta, atstājot viņu ari
turpmāk uz brīva līguma pamata.

Alga pēc XIV amatu kategorijas 1. pakāpes.

Pamats. Rīgas muitas š. g. 14. augsuta raksts

]* 16650.

1925. g. 19. augustā.
Liepājas muitas vecākais muitas uzraugs Jānis

Vēvers dienesta laba pārcelts uz Daugavpils

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot 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 atsevišķ u numuru: saņemot

ekspedicijā — . 6 ,
pie atkalpārdevējiem — . 7 ,

Latvijas valdības js&&. oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jjfeK^^fc

t^bS svētdienas un svētkud,ēnas

Redakcija: ļ|iffi| īlļ§ffiy\, Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JVo3. Tel. JYe9-89 ^^^Sē^^^P^ Rīgā, pilī JNb 1. Tel. iNs 9-57
Runas stundas no 11—12 "fļ^S^^lT Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu jludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



muitu par virsuzraugu, skaitot no s. g. 24. augusta.
Alga pēc XVI amatu kategorijas 1. pakāpes ar

izdienu no š. g. 24L augusta.
Pamats. Liepājas muitas š. g. 15. augusta

raksts Ns 6873.
Pavēle Ns 435.

1925. g. 19. augustā.
Ventspils muitas vecākais kanclejas ierēdnis Ni-

kolajs A u g u 1s dienestā labā pārcelts uz Reņģes
muitu par kandidātu uz eksperta amatu, skaitot
no š. g. 24. augusta.

Alga pēc XIII amatu kategorijas I. pakāpes ar
izdienu no š. g. 24. augusta.

Muitas departamenta direktors E Dundurs.
Administ'ativas nodaļas vadītājs D. Vilsons.

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š

Meklējamo personu saraksts
Nr. 224.

14991. Artemjevs, Aleksandrs An-
tropa d., dzim. 1870. g., agrāk dzīvojis
Jelgavā, Katoļu ielā Ns 26. — Jelgavas
pils. izmeklēšanas tiesneša 1925. g. 31. jū-
lija raksts Ns 1416.-, apvainots uz sod.
lik. 51. p., 587. p. 1. d. (10-VIII-25) —
Apcietināt, ievietot Jelgavas cietumā un
ziņot meklētājam.

14992. Abramovičs, Dāvids Abes d.,
51 g. vecs Lietuvas pav, agrāk dzīvojis
Rīgā, L. Maskavas ielā Ns 118. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 5. au-
gusta raksts Ns 600/25, sodīts no Rīgas
prefekta ar Ls 20.— vai 5 dieuām aresta.
(10-VM-25). — Paziņot meklētājam.

14993._ Aspers, Ernests Jāņa d., dzim.
11. maijā 1883. g., pied. pie Valmieras

apr., bij. Daugavpils I stacijas preču ka-
siere. — Dzelzsceļu virsvaldes finansu
direkcijas 1925. g. 30. jūnija raksts
N° 17025/FE, par nolaidīgu dienesta iz-
pildīšanu, dokumentu viltošanu un nau-
das piesavināšanos; 2. jūnijā, 1925. g.
atlaists no dienesta ar nodošanu tiesai.
(11-VII-25). — Paziņot dzīves vietu.

14994. Alsans, Kārlis Kārļa d., dzim.
19. augusta 1896. g., pied. pie Daugav-
pils pilsētas, bijis Jēkabpils stacijas
priekšnieks. — Dzelzceļu virsvaldes fi-
nansu direkcijas 1925. g. 30. jūnija raksts
N° 17025/FE, apvainots par sistemā-
tisku stacijas ieņēmumu piesavināšanos;
25. martā, 1925. g. atlaists no dienesta
ar nodošanu tiesai. (ll-VII-25). Paziņot
dzīves vietu,

14995. Adelsons, Kalmans Ābrama d.,
31 g. vecs. Lietavas pav., agrākā dzīves
vieta, Rīga, L. Maskavas ielā N° 118 —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
5. augusta raksts N° 5999/25, sodits no
Rīgas prefekta ar Ls 20.— jeb 5 die-
nām aresta un Ls 3.— vizu nodokli.
(īl-VIII-25). — Paziņot meklētājam.

14996. Augustiņš, Ivars Arnolda d,,
dzim. 1904. g. 15. dec, pied. pie Ma-
donas apr. Mārcienas pag, agrākā
dzīves vieta Rīgā, Karlines ielā N° 25,
dz. 4. — 7. Siguldas kājn. pulka ko-
mandiera 1925. g. 6. augusta raksts
Ne 10800 un Rīgas pils. komandanta
palīga 1925. g. 8. augusta raksts
Ns 4194. — Atvaļināts uo Rīgas kara
slīrcnicas priekšnieka pie apliecības
Ne 10729 uz Priedaini līdz 1925. g.
1. aug,, bet vel nav ieradies pulkā.
(12-VII1-25). — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

14997. Aršaniks, Nikolajs Danieļa d.,
dzim. 1904. g., agrāk dzīvojis Lielā
Maskavas ielā Ns 160, dz. 8. — Rīgas
kara apriņķa pārvaldes 1925. g. 29. jul.
raksts Ns 49486. Par atraušanos no

kara klausības izpildīšanas. (8-VIII-25).
— Apcietināt.

14998. Apiņš, Romāns Jāņa d. —
Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša
1925. g. 13. jūlija raksts Ns 374. Ap-
vainots uz sod. lik. 262. un 284. p. p.
(24-VII-25), 52 g. vecs, pied. pie Man-
gaļu pag. Rīgas apriņķa. — Paziņot
dzīves vietu.

14999. Burcevs, Larions Karpa d.,
33 g. vecs, krievs, 1924. g. vasarā dzī-
vojis Vec-Gulbenes dzelzsceļa stacijā,
pied. pie Rēzeknes apr. Andrupines pag.
— Valkas apr. priekšnieka 1925. g.
27. jūlija raksts Ne 2507/L, sodits
administratīvā kārtā. (8-VIII-25). —
Paziņot dzīves vietu.

15000. Baumbergs, Mārtiņš Artura d.,
21 g. vecs, pied. pie Valkas apr. Jaun-
laicenes pag., agrākā dzīves vieta turpat,
Kazu-Kalna mājās.—Valkas apr. priekš-
nieka 1925 g. 27. jūlija raksts Ns 350/1
(8-VIII-25), sodīts administratīva kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

15001. Baltkalns, Krišs Jura d., agrāk
bijis pierakstīts pie Skrundas pag., tuvāku
ziņu nav. — Aizputes iec. miertiesas
1924. g. 11. okt. raksts Ns 291/69, apv.
uz sod. lik. 138. un 139. p. p. (30-X-24). —
Paziņot dzīves vietu.

15002. Baltacis, Staņislavs Augusta d.,
19 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.

Kolupes pag., agrāk dzīvojis Inčukalna
pag. namā. — Daugavpils apr. 4. iec.
miertiesneša 1925. g. 31. jūlija raksts
Ns 372, apv. uz sod. lik. 591. p. 1. d. p.
(10-VIII-25). — Pieprasīt galvojumu vai
zalogu Ls 200, bet līdz drošības iesnieg-
šanai apcietināt, ievietot Daugavpils cie-
tumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

15003. Bortkevič, Apolonija (tuvāku
ziņu nav), agrāk dzīvojusi Daugavpils
apr. Dagdas pagastā. — Daugavpils apr.
4. iec. miertiesneša 1925. g. 31. jūlija
raksts Ns 374. Apvainota uz sodu lik.
138. p. p. (10-VIH-25). — Paziņot dzīves
vietu.

15004. Brachman, Lola Georga m.,
dzim. 1900. g., krieviete, pareizticīga,
neprec, dejotāja, agrāk dzīvojusi Aspa-
zijas bulv. Ns 7, dz. 7. — Rīgas poli-
cijas 7. iec. priekšnieka 3. augusta
1925. gada raksts Ns 21643. Sodīta no
Rīgas 2. iec. mieitiesneša ar Ls 5,— jeb
1_dienu aresta (10-VIII 25) — Ziņot meklē-
tajam.

15005. Brachman, dzim. Bēr, Anna
(tuvāku ziņu nav. — Rīgas .2. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 31. jūlija raksts
Ns 1225. Apvainota uz akc. sodu likuma
1202. p. p. (10-VIII-25). — Paziņot
dzīves vietu.

15006. Barišnikovs, Nestors Pētera
dēls, 38 g. v., Latvijas pavalstu., agrāk
dzīvojis Rīgā, Vitebskas ielā Ns 29,
dz. 6. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 5. augusta raksts Ns 4226-24,
sodīts no Rīgas prefekta ar 1 mēnesi
aresta (10-VIII-25). — Ziņot meklētājam.

15007. Bezmēnovs, Ivans Pāvila d.,
dzim. 1890. g., Igaunijas pav., pied. pie
Tallinas pils., krievs, pareiztic, neprec,
artists, savu dzīves vietu uzdevis Rīgā,
Gertrūdes ielā Ns 54, dz. 28. — Rtgas
8. iec. miertiesneša 1925. g. 1. augusta
raksts Ns 474. (10-VI1I-25), apvainots uz
sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

15008. Borkins, Movša Haima d.,
31 g. vecs, S. S. S. R. pavalstnieks, dzīvo
Rīgā. — Jaunlatgales apr. 1. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 31. jūlija raksts Jvfe 1923,
apvainots uz sod. lik. 149. p. p.
(10-VIII-25). — Paziņot dzīves vietu.

15009. Bērziņš, Kārlis Jāņa d., dzim.
1878. g., pied. pie Ceraukstes pag. —
Bauskas apr. priekšnieka palīga 1. ie-
cirkni 1925. g. 9. jūlija raksts Na909/1/22,
deļ obligatorisko labības parādu piedzī-
šanas.(24-VII-25). — Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. T i f e n t ā 1 s
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
par ielu un trotuāru ierīkošanu,
kārtībā uzturēšanu un tīrīšanu,

koku dēstīšanu un satiksmi
Aucē.

Pieņemti Auces pilsētas domes sēdē
1925. g. 8. aug. pr. J* 17 § 2,
un apstiprināti no iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta ar rakstu
M 106112 no 1925. g. 15, augusta.

I. Ielu un trotuāru ierīkošana,
uzturēšana un tīrīšana.

1. Ielas, ceļus un laukumus ierīko un
uztur pienācīgā stāvoklī pilsētas paš-
valde, saskaņā ar attiecīgiem domes Tē-
mumiem un pilsētas budžetu. Tirgus
laukumus tīra pilsētas pašvalde.

2. Trotuāru ierīkošana* kārtībā uztu-
rēšana un tīrīšana izdarāma no grunts-
gabalu īpašniekiem, viņu vietniekiem jeb
lietotājiem, cik tālu to īpašumi pieiet pie
pilsētas ielām, ceļiem un laukumiem.

3. Jauni grāvji un ūdens notekas starp
ielu un trotuāri ierīkojami no pilsētas
pašvaldes, bet kāitībā uzturami un tīrāmi
no gruntsgabalu Ipašdekfem, viņu viet-
niekiem jeb lietotājiem, gar kuru grun-
tīm tie iet. Grāvji, kas nepieiet pie ielām,
laukumiem jeb ceļiem tīrāmi un kārtībā
uzturami no gruntsgabalu īpašniekiem,
viņu vietniekiem jeb lietotājiem.

Centrālos novadu grāvjus, apzīmētus
pilsētas plānā, ierīko, uztur kārtībā un
tīra pilsētas pašvalde, kā ari patur sev
tiesības ierīkot vajadzības gadījumos jau-
nus ūdens novadu grāvjus, pie kam ze-
mes īpašnieks nevar likt šķēršļus ceļā
pie darbu izvešanas. Šie jaunierīkojamie
grāvji privātīpašnieku gruntēs jātaisa segti.

4. Trotuāriem jābūt taisītiem no cieta
mūra materiāla jeb rupjas grants. Tro-
tuāru pārbraucamās vietrs izbruģējamas
ar kaltiem akmeņiem. Šī izbruģētā tro-
tuāra daļa nedrīkst pārsniegt 4 metri

platības gar ielas Iiniju. Apaļu bruģē-
šanas akmeņu lietošana trotuāriem no-
liegta.

5. "Gar Iesētām vai bruģētām ielām
un laukumiem pielaižami trotuāri tikai
no betona, cementa, terakota platēm vai
apstrādātām pliena, smilts akmeņa vai
granita platēm vai asfaltēti trotuāri. Pil-
sētas dome var prasīt cietu trotuāru ierī-
košanu ari gar nebruģētām ielām un
laukumiem, ja satiksmes apstākļiem tas
nepieciešams.

6. Trotuāru minimālo platumu un
uzbūves materiālu priekš katras ielas un
laukuma un viņu ierīkošanas laiku no-
saka pilsētas dome. Trotuāra augstumu
un noslīpumu pret ielas vai laukuma
līmeni norāda pilsētas valde.

7. Trotuāri uztaisāmi viena gada laikā
uo šo noteikumu spēkā stāšanās no
betona vai cementa:

a) l/» metra platumā gar veco Tirgus
laukumu, gar Lielo ielu Ns 1—29,
Ns2—22 ieskaitot, gar Stacijas ielu.

b) 1 metri platumā gar Miera ielu,
Kalna ielu, Baznīcās ielu, Jelgavas
ielu Ns 1, 3 un 5, Lielo ielu
Ns31—49 ieskaitot uņ pretējo pusi
Vltiņa ielā Ns 1—9, ieskaitot Bēnes
ielu Nsl, 3 un 2. Pils ielu, Parkas
ielu, Dzirnavu ielu, Kazaku ielu,
Pāvila ielu, Amatnieku ielu, Ganību
ielu gr. Ns 97, 110, 111. Kapsētas
ielu, līdz dzelzsceļa pārbrauktuvei,
Jauno ielu.

8. Ielas tīrīšanas platību nosaka no
vienas puses īpašumu frontes garums,
no otras puses ielas vidus linija. Līdz
ar pus ielu jātīra ari starp ielu un
gruntsgabalu vai trotuāru ejošā brīvā
zemes, mazāka laukuma vai apstādījuma
josla tam gruntsgabala īpašniekam, viet-
niekam vai lietotājam, starp kura grunts-
gabalu un ielu šī josla atrodas.

Kur pie ielas vai ceļa gruntsgabali
pieslienas tikai vienā pusē vai kur viena
ielas puse pieiet pie neizdalītiem rezerves
gabaliem vai pilsētas administratīvām
robežām — tur otrā puse kopjama un
tīrāma ielai blakus ejošā zemes īpaš-
niekam, vietniekam vai lietotājam pilsētas
robežās.

9. Ielu, ceļu, celiņu, trotuāru un lau-
kumu tīrīšanas darbi jāizdara no 1. maija
līdz 1. septembrim pulksten 6 rītā, bet
pārējā laikā ari citās dienas stundās.
Bruģētas ielas ir jātīra ik dienas. Sausā
laikā trotuāri, šosejas un bruģētas ielas
ir pirms slaucīšanas apslakamas ar ūdeni.
Ielu un novadu grāvji tīrāmi vienreiz
gadā; vasarā ne vēlāk kā līdz 1. sep-
tembrim.

10. Ziemā trotuāri turami tīri no
ledus un sniega. Kad tie slideni, tad
jānokaisa ar smiltīm.

11. Sniega kupeni uz ielām un ceļiem
jānolīdzina, bet ja uz tām sakrājies
sniegs, tā ka traucē satiksmi, tad jānoved.

12. Starp ielām, ceļiem, laukumiem
un gruntsgabalu robežu, nedrīkst atra-
sties nekādas mājas izbūves, trepju un
durvju kāpieni un priekšnamu izbūves,
ieejas pagrabos u. c. priekšmeti, kas
nav vienā līmeni ar ielas trotuāri. Tir-
gotavu, darbnīcu un citu telpu logu
saules aizsargus un izkārtnes nav atļauts
novietot zemāk par 2/z metriem, skaitot
no trotuāra līmeņa. Visas šai punktā
neatļautas izbūves u. t. t. novācamas no
viņu īpašniekiem gada laikā no šo no-
teikumu spēkā stāšanās,

13. Ja ielas, ceļus, trotuārus un
grāvjus neuztur tīrus un labā stāvokli
tie, kam tas uzlikts par pienākumu pēc
šiem noteikumiem, pēc tam, kad tas vi-
ņiem atgādināts, tas tiek izdarīts uz po-
licijas, vai pilsētas valdes rīkojuma pa-
mata un izdevumi, pieskaitot tiem 12° o
gadā, piedzīti no vainīgā.

14. Ja trotuārus neutaisa vai ūdens

notecēšanai vajadzīgos grāvjus neizlabo
un neiztur kārtībā gruntsgabalu Ipaš-
niekiy viņu vietnieki vai lietotāji, tad šos
darbus izved uz pilsētas pašvaldes rīko-
juma pamata un izdevumus, pieskaitot
tiem 12% gadā, piedzen no vainīgā.

15. Mājām un būvēm ielas pusē, kas
pieiet pie trotuāra, jāierīko jumta ūdens
noteku renes, novedot pēdējās ne aug-
stāk par 20 centimetru no zemes.

16. Vietas, kur ielas un trotuāru kop-
platība to pieļauj, gar trotuāriem dē-
stāmi koki. Kokus iedēsta pilsētas paš-
valde. Gruntsgabalu priekšdārziņos, pēc
pilsētas plāna atzīmējumiem, dēstāmi
koki no gruntsgabalu īpašniekiem, viņu
vietniekiem un. lietotājiem. Pilsētas
dome nosaka līdz kādam laikam kokiem,
pēc_ pilsētas valdes norādījumiem, jābūt
iedēstītiem.

Gruntsgabalu īpašniekiem, viņu viet-
niekiem, jeb lietotājiem, koki kā gaJ
trotuāru, tā ari priekšdārziņos, kopjami-
ja esošie jeb iedēstītie koki aizietu
bojā — to vietā jāiestāda jauni koki.

17. Aizliegts visus uz ielām, ceļiem
šosejām, bulvāriem, laukumiem un
publiskos dārzos atrodošos kokus bez
pilsētas valdes atļaujas nocirst , zarus
nolauzt, ziedošus krūmus un puķes aiz-
tikt jeb noplūkt, zāles laukumus mīdīt
jeb bojāt.

Aizliegts alejās, bulvāros, publiskos
dārzos, ierīkotos solus, sabiedriskās
būves, mākslas, dabas pieminekļus un
senatnes atliekas bojāt, aprakstīt vai pa-
darīt netīrus.
II. Satiksme par ielām, ceļiem ,

laukumiem un trotuāriem.
18. Trotuāri atļauti tikai kājnieku sa-

tiksmei. Noliegta ķerru un ratiņu vilk-
šana un stumšana pa trotuāru, izņemot
bērna ratiņus, tāpat noliegta brauk šana
ar velosipēdiem un lopu dzīšana pa
trotuāru.

19. Zirgu, pajūgu un citu kustoņu
atstāšana bez uzraudzības uz ielām un
citās vispārības lietošanā esošās vietās
aizliegta. Zirgus aizliegts piesiet pie
telegrāfa, telefona un elektrības vadu
stabiem, sētām un ielās augošiem kokiem.

20. Lielākais pieļautais braukšanas
ātrums par pilsētas ielām un ceļiem vi-
siem braucamiem līdzekļiem ir līdz 10 klm
stundā.

21 Pārvadājot par pilsētas ielām sma-
gus priekšmetus, kuru svars kopā ar
ratiem pārsniedz 5 tonnas — vedējam
izprasāma pilsētas valdes atļauja un jā-
gādā par ielas bruģa un tiltu aizsardzī-
bas līdzekļiem. Vedējam jāatlīdzina pil-
sētai zaudējumi, kas cēlušies caur tiltu
un ielu bojājumiem pie vezumu pār-
vadāšanas.

22. Atļaujas resp. koncesijas kārtējas
automobiļu satiksmes uzturēšanai pa pil-
sētas ielām un ceļiem izdod un nosaka
pasažieru braukšanas taksi pilsētas dome.

23. Šo noteikumu pārkāpēju sauc pie
atbildības uz sodu likumu pamata.

24. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc viņu publicēšanas «Val-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galva F. Grauds.
3 Sekretārs (paraksts).

gamma——— . —

Jaunās valstis.
Somija.

Zviedrijas karalis Somija.
Helzingforsā, 21. augustā. Šodieu

Helzingforsā ieradās Zviedrijas
karalis Gustavs ar karalieni
Viktoriju, princi Vilhelmu
un pavadoņiem. Neraugoties uz
apmākušos laiku, ar abu valstu karogiem,
goda vārtiem un ģirlandēm bagātīgi grez-
notās galvaspilsētas ielas pildīja nepār-
redzamas ļaužu masas. Liels skaits pārpil-
dītu kuģu, zēģellaivu un motorlaivu devās
jūrā sagaidīt Zviedrijas viesus. Pīkst. 10.20,
atskanot zaluta šāvieniem no Sveaborgas
cietokšņa, ostā iebrauca no diviem
bruņu kuģiem un četriem iznicinātājiem
sastāvošā zviedru eskadra. Viņai pretī
devās Somijas prezidents Relanders ar
kundzi uz prezidenta jachtas „Elakoon",
kura nogādāja augstos viesus krastā.
Tur zviedru karaļpāri apsveica uz somu
zemes prezidents Relanders un Helzing-
foršas pilsētas vārdā pilsētas domes
priekšsēdētājs. Karalis Gustavs sirsnīgos
vārdos atbildēja, ka Somija var vien-
mēr paļauties uz Zviedrijas simpātijām.
Karaļa runu klātesošie uzņēma ar jūs-
mīgām ovācijām. Baltos ģērbos tērptas
skolnieces meta karāļpārim zem kājaffl
puķes. Nospēlēja Zviedrijas himnu. Ka-
ralis kopā ar prezidentu Relanderu no-
staigāja goda sardzes fronti, pēc kam
devās uz prezidenta pili, kur notika broka-
stis. Pēcpusdienā Zviedrijas viesi aPbr* "'
kāja ļaužu pildītās pilsētas ielas, kur tos
saņēma skaļām ovācijām. Pilsētas vaiae
pacienāja viesus ar teju. Vakara pr« '
denta pilī notika dineja, kuras laika stu-
denti rīkoja lāpu gājienu un HelzingK»
sas dienvidus ostā tika rīkota»Venecļjgregata*. Rīt svinības turp ināsies un pe

tam zviedru viesi dosies uz Viborgu. L

Rīga.
Ārlietu ministrijas

preses nodaļas vadītājs Dr. A. Jf y
mans un Baltijas nodaļas vadītājs
Munters apbalvoti ar franču goM '
ģiona ordeni, kurus viņiem vakar y
sniedza Francijas sūtnis.
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kaļ-aviru tērpa papildināšanu.
o augšējo jautājumu devis galvenais

darīts pulkvedis Zviedris, «Latvijasiotenw >
lidzstrāc jnieijam sekošus pa-

Kareivja >
Anidrolumua .
nrfi laikraksti ievietojusi pārspīlētas

2 oar to, itkā armijā tiktu ievesta
a vai galīgi pārgrozīta vecā forma.

K'mē ka jaunās — īpašas parādes
rnas ievešana no kara resora augstā-

Krvadība» pašlaik nav atzīta par iespē-
fflii io otra tērpa iegādāšana stipri ap-

'-tinātu virsnieku materiālo stāvokli.
^ Tādēļ galvenā intendantura, saskaņā ar
,.i padomes lēmumu, pašlaik strādā
n pastāvošā karavīru tērpa

a o i 1d i n ā ša n a s, padarot to mili-
Li spožāku paradu un svinību gadlju-

Jiem! Šādos gadījumos karavīru tērpu
r nelieliem materiāliem izdevumiem va-

!L padarīt greznāku un kareiviski krā-
išinaku. ... . , ,svini du virs

Paradu un gaaijumos uz -

jgļju frenču krūtīm piestiprinās pēc
ulanu parasga īpašu u z p o g ā j u m u.

Tā drēbe būs tādā pat krāsa, kā ce-
„ures virsa. Bez tam gar bikšu sānvīli,

pēc ieroču šķirām, ies krāsains u z -
fuvums (lampasi).

Līdzšinējo cepuru ārējo formu at-
jtās negrozītu, bet tām pievienos vai-

rākus izgreznojumu».
Uz cepurēm, pec franču armijas pa-

rauga, paredzēts atzīmēt dienesta pa-
kāpes. Virsniekiem tās atzīmes ar zel-
tainām, bet instruktoriem ar dzeltenām
lentītēm. Bez tam virsnieku cepures
jaga akapšējo malu pārklās ar > zeltītu
apkalumu. Tagadējā virsnieku cepuru
priekšā saitīte iet ar uzliekumu ap
kokardi, ko turpmāk pārveidos, jo paš-
reizējais atgādina sportsmeņu paraugus.
Turpmāk priekšas saitīte ies tikai ap
cepures nagu un to pārveidos par zeltītu
zoda saiti.
Nodomāts ievest ari jaunu, oval-
veidīgu kokardi, ar zeltītu mazo
valsts ģerboni uz zila fona.
Vēl tiek projektēts dienesta pa-
kāpju apzīmējumus pārvietot uz tērpu

rokām, uzšuvumu veidā (pēc franču
parauga), vai ari uz uzplečiem, pēc
igauņu parādes tērpa parauga. Bet
pēdējais projekts vēl atrodas tikai
pirmapspriešanas stadijā.

Pirms jauno tērpu papildinājumu
ievešanas dzīve, to paraugus piesūtīs
divizijām apskatei. Pēc tam diviziju
komandieru atsauksmes apspriedīs kara
padomē un tad tērpa papildinājumus
apstiprinās parastā kārtībā.

Tiesu sludinājumi. ]
Rīgas apgaoelt. 3. civilnod.,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
W79. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451, p. pamata, uz Minnas B1 u m-
berg pilnvarnieka zv. adv. V. Tu-
manska lūgumu uzaicina visas pēr-
nas, kurām ir kaut kādas preten-
i'ps, strīdi vai ierunas pret šai

liesā 1925. g. 14. jūlijā publicēto
915. g. 15. jūlijā miruša (kāja kritis)
Puiķeles pag. .Kalniņu" mājas līdz-
inieka Kārļa-Friedeberta Kārļa dēla
Blumberga testamentu, ka ari visas
Nonas, kurām ir kaut kādas tiesības
« miruši Kārļa B1 u m b e r ga manto-
ja» vai sakarā ar šo mantojumu,
**: mantiniekiem , legatarijiem, fidei-
«Jīisarijiem , parāddevējiem u. 1.1„ pie-
ļei« savas tiesības, pretenzijas un
ļ«»itas minētai tiesai sešu mēnešu
f% skaitot no ši sludinājuma iespie-
iuus dienas. _Ja tas minētā termiņā nebūs _ izdarīts,
™ minētās personas atzīs ka atteiku-
" no ierunām un zaudējušas savas

s «bas, bet testamentu pasludinās par
"«migā spēkā gājušu.
hl 18. augustā 1925. g. L. J4 698
Priekšsēdētāja v. V. Veidners.

i!ii Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

kara kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, y.>siņo, ka 4. sep-
tembri 1925. g., pulksten 11 ritā, Rīgā,
Kaļķu iela Ns 7, Vidzemes savstarp.
kredītbiedrības telpās, pārdos Oskara
Beitholda kustamo mantu, sastāvošu
no 5 blanko cedētām obligācijām, ingro-
sētām uz nekust. īpašumiem, atrod. Rīgā,
Parka ielā Ns 3 (I. Jvfe 904) un Avotu
ielā Nš 11 (III. Nš 142) un novērtētu
par Ls_38.000.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.
10904 Tiesu izpild. V. P o žariski s.

Rīgas apgabali 3. civilnod.,
\$>> ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
Si* P- p. un Balt. privāttiesību kop.
, Jl P- p., uz Veras Grickevič
Jļ Ulgas Z d a n o v i č lūgumu uz-
J™» visas personss, kurām ir kautnas pretenzijas, strīdi vai Ierunas
I-T tiesā 1925. g. 18. augustā
J«to 1921. g. 17oktobrī Rīgā
iiitn i Jēkat'pils namīpašnieces at-

*h, nros,MS (Jeirosini]as) Jegora
,, 'Ia Gnckevič, dzim. Kupri-
C nota"elo testamentu, kā ari

: 4Lpetsona8, ku fām ir kaut kādas
(ev ' j J az mirušās Jefrosinas Oric-
Ujjl .mantojumu vai sakarā ar šo

«iieijiT/' ka mant'niekiem, legata-
n ļ j "oeikomisarijiem, parāddevējiem

% ,,' pieteikt savas tiesības, preten-
dē n.» lemņas m«nētai tiesai sešu
iia« i. la,ks

' skaitot <»0 šī sludinā-
lV6»^

dienas.
: =i 0 jn-J?' neta termiņā nebūs izdarīts,

šās no Personas atzīskā atteiku-
»titsib 'v( 9ām »n zaudējušas savas

lik 'Jtnios
Det

Jestamentu pasludinās par
ļi\$gSiušu.

p '.; augustā 1925. g. L. Nš 3853.
10?l3'ekšēdētāja v. V. Veidners.

"
ļ^~~—

_____ Sekrctars A. Kalve.

nSaP9abalt. 3. civilnod.,
N Dime*CiviUikumu 1»P- 36. p. pie-
r laS> at š° PJziĶO vispārībai,

Pe1S un l- aU 8' Ad0llS Ju fa dēlS
un Konstance-Doroteja Pētera

meita Urpen, dzim. Kodis, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra E. Trautzolta 1925. g. 3. augusta
reģ. Nš 45/4259, ar kuru viņi, attiecibāuz
viņu noslēgto laulību ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 18. augustā 1925. g. L Nš 3873.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

10727 Sekretārs A. Kalve.

Salacas pag. tiesa
pamatojoties uz pag tiesu likumu II gr.
108 un 109. pantiem izsludina, ka viņa

savā 13. maija 1925. g. sēde ir pieņē-
musi un apstipr. Vladislava Vladimirova
adoptēšanu Alfrēdam Dunim un Olim-
piadai Dūnis, ar visam miesīga bērna
tiesībām un pienākumiem, starp citu
uzvārdu ,Dūnis'. .

Priekšsēdētājs Fr. P r i e d ī t.
10507 Rakstvedis Veisons.

Rīgas apgabltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Josels Arona dēls
Pass un atraitne Simcha Nochuma meita
Cipkina, dzim. Michelson, noslēguši
priekšlaulības līgumu pie Rigas notāra
V. Kanska 4. augusta 1925. g. reģistra
J* 25/4784, ar kūju viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 18. augustā 1925. g. L. h&3874.
Priekšsēdētājav. A. Veidners.

10726 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, _ ka uz 1925. g. 30. jūnijā apstipri-
nāta dāvināšanas līguma pamata Konrāds
Jāņa d. Rinkins ieguvis no sava tēva
Jāņa Krišjāņa d R i n k i n a nekustamu
īpašumu Ls 600,— vērtībā, platībā
75,6476 ha, ku[š pastāv no .Reutovo" fol-
varka izdalītiem diviem zemes gabaliem
ar nosaukuma .Dambieši", Daugavpils
apriņķa Varkovas pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 5
^
aug. Nš 16054.

Vecākā notāra vietā viņa palīgs
10064 A. Mi kalks.

Sekretarapal.pag. v. i. A.Neiken.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 8. augustā ap-
stiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Konrāds Pētera dēls Kremērs,
ieguvis no Pētera Jura dēla Bagātais
par Ls 5.080.— nekustāmu īpašumu
19,36 des. vairāk vai mazāk platībā, pa-
stāvošu no Bolvu-Aleksandropoles mui-
žas izdalītā zemes gabala Nš_ 19 Jaun-
latgales apriņķa Bolvu pagastā.—

Daugavpilī, 1925. g. 10. aug. Nš16370.
Vecākā notāra vieta viņa palīgs

10566 A. Mi kalks.
Sekretāra pal. p. v i. A. Neiken.

Lutriņu pag. tiesa,
Kuldīgas apr., pamatodamās uz sava
20. oktobra š. g lemama un pagasta
tiesas lik. 108. 1,276). un 109. (277). p. p.
paziņo, ka Lutriņu pag. pilsonis Jānis
Sīpols pieņem bērna vieta ar visam
bērni tiesībām viņa laula'as sievas Ma-
rija» Sipol āriauliba dzimušu meitu
LīM-Veltu Ikrait, dzim. 16. jūlija 1920. g

Personas, kuram pret šo adopciju
būtu kādi likumīgi iebildumi, tiek uz-
aicinātas pieteikt šai tiesaļ sešu menesu
laikā, skaitot no šī sludinaj. iespiešanas
dienas trešo reizi .Vaid Vēstnesī.

Lutriņos, 20. oktobrī 1924. g.
Priekšsēdētājs 2. F r e i m a n i s.

14R35 3 Darbvedis A. V a 11e r s.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 8. augustā apstipri-
nātā dāvināšanas līguma pamata Emma
Ananija m. un Gotlibs Andreja d. Po-
ra e r i ieguvuši no Ananija Kristapa d.
Vilnis nekustamu īpašumu Ls 1000.—
vērtībā, pastāvošu no Bolvu muižas iz-
dalīta zemes gabala zen nosaukuma
.ferma Revesala Ns 1* platībā _ 37 des.
1200 kv. asis vairāk vai mazāk, Jaun-
latgales apriņķa, Bolvu pagastā.—

Daugavpili, 1925.g.lO.augustā.Nš 16364.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

A. M i k a 1k s.
10567. Sekretāra pal. p. i. A.N e i k e n.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 3^ . jūlijā apstipri-
nātā dalīšanas līguma pamata Nikolajs

Mārtiņa dēls Krūmiņš ieguvis no sava

brā a Jura (Jegora) Mārtiņa d. Krūmiņn
par Ls 175.— viņam piederošas tiesības
nekustama īpašuma, pastāvoša no zem-
niekiem piešķirtās viensētas no 4 gab.

N» N° 4, 20, 27 un 13— 15 des.559 kv.
asis platība un kopīpašuma tiesības ze-

mes gabalā Nš 8, kura platība 915 kv.
asis un zemes gabalā Nš 9, kura platība
587 kv. asļs, Daugavpils apriņķa, Krust-
pils pagastā, Aizup-Ļamanu sādžas zemes
robežās.

Daugavpili, 1925. g. 7. aug Nš 16185.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

10184 A. Mi kalks.
Sekretāra pal. p. v. i. A Neiken.

Iii» Mitoltliia i iic. tinu Izpilat..
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 3. sept.
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīga, Bolde-
rajā, Volleios, Ruņģu mājās, pārdos
Kārja Runga kustamo mantu, sastāvošu
no 1 pianīno un 2 govīm un novērtētu
par Ls 660.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par
došanas dienā uz vietas.
10997 Tiesu izpild. V. Požariskis.

1 '—

Rīgas apgabali 6. iec tiesu
izpildītājs

arino, k-* 31. augustā 1925. (f., pa'ks'ej
10 diena, Rīgā, Lāčplēša ielā J* 16,
dz. 5, Peizacha Levinsteina prasībā,
pārdot Morica Goldberga kustam
mantu, sastāvošu no rakstāmmašīnas un
drēbju skapja un novērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 10. augustā 1925. g.
10812 Tiesu izpild. J. Zirčet*

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

?aziņo, ka 18. septembrī 1925. g., pulkst.
9 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 122,
Dārdos otros torgos Augusta Malsata
kustamo mantu, sastāvošu no 1000 ruļ-
ļiem tapetēm, 1 muca okera, 1 muca
cinkbalta un 1 muca pernicas un no-
vērtētu par Ls 1360.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatit pārdodamo mantu, varēt pār-
doSanas diena uz vietas.

Rīgā, 19. augustā 1925. g.
indi» Tiesu iznilriltāis F Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiasu izpildītājs

kufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 4. septembri
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Vaļņu
iela Nš 22, otrreizējā izsole pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no tapetēm un novērtētu par
Ls 1583.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
10906 Tiesu izpild. V. Požariskis.

m mmmiii i m. on imt
paziņo, ka 31. augustā 1925. g., pulkst.
12 dienā, Rīga, Tempļa ielā J* 5,
dz. 2, pārdos Friča Sulca kustamo
mantu, sastāvošu no zāles iekārtas
un novērtētu par Ls 690.

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

Rīgā, 19. augustā 1925. g.
10910 Tiesu izpild. J. Kazubierna.

3igas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

ku[a kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 4. sept.
1925. g., pulksten 10 dienā, Rīgā,
Vaļņa ielā Nš 22, otrreizējā izsolē
pārdos Ludviga Karnevāla ku-
stamo mantu, sastāvošu no tapetēm un
novērtētu par Ls 896.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
10905 Tiesu izpild. Požariskis.

Rigas apgabali 7. iec. ties-u
izpildītājs

paziņo, ka 1. septembrī 1925. g.,
pulksten 11 diena, Hīgā, I. Smilšu ielā
Ns 26, pārdos Paula Garfelda ku-
stamo mantu, sastāvošu no kantora
iekārtas un novērtētu par Ls 462.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu var.'s pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. augustā 1925 g.
10911 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

ligu mm\\\im i ik. tītu izpildītai!
paziņo, ka 31. augustā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, m. Nometņu ielā
Nš 46, fabrika, pārdos Teodora Gar-
bera kustamo mantu, sastāvošu no
tvaika katla un novērtētu par Ls 2700;

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

Rīgā, 17. augustā 1925. g.
109M) Tiesu isinild .! Ksziihiorns

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3. septembrī 1925. g., pulkst.
11 diena, Rīga, Katrindambī Nš 23,
pārdos Arnolda Godkalna kustamo
mantu, sastāvošu no pendelzāģa ar
priekšlēģeri un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 19. augustā 1925. g.
10912 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Kļūdas Izlabojums.
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpildītājs pa-

ziņo, ka .Vaid. Vestn * Nš 127. no
11. jūnija ir ieviesusēs kļūda Rīgas
apr. Lēdurgas pagasta Svile-Tule mājas
pārdošana sāksies nevļs no 2000 latiem,
bet no hipotēku parādu kopsumas —
Ls 15.500, no kujiem pie solīšanas jā-
iemaksā lG°/o.
10903 Tiesu izpild. J a k s t i ņ š.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Pirmdien, 24. au-

gustā, sāks pārdot abonementa bi-
ļetes uz pirmajām desmit
pirmizrādēm (oriģināliem un kla-
siskiem un moderniem cittautu drama-
tiskiem darbiem). Biļetes pārdod uz vi-
sām vietām, izņemot galeriju. Ari tad,
ja pirmizrāde ir reizē viesu izrāde, abo-
nentiem cenas nepaaugstinās. Ieteicams
ar parakstīšanos nekavēties, jo aizņem-
tas vietas, protams, vēlāk nevarēs vairs
dabūt. Kase atvērta no pulksten 10 līdz
1 un 5 līdz 7.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Starptautiskā izstāde Prāgā.
Šogad no 6. līdz 13. septembrim tiks

noturēta Prāgā starptautiskā rudens
preču paraugu izstāde, kurai priekš
Latvijas piešķirama liela nozīme, tā kā
Čechoslovaku rūpnieki apgādā Latvijas
tirgu ar precēm, pirmklasīga labuma
ziņā kuras ari spēj konkurēt ar citu
valstu līdzīgiem priekšmetiem.

Latvijas tirgotājam katrā ziņā ieteicams
izlietot šo izdevību, apmeklēt Prāgas
izstādi, kur viņi varēs tieši nodibināt
sakarus ar izstādes eksponentiem un
tādā ceļā vēl vairāk nostiprināt tirdz-
niecības attiecības starp abām valstīm.

Izstādes leģitimācijas, uz kuru pamata
pazemina par 33% pasažieru tarifu uz
Čechoslovaķijas valsts dzelzsceļiem, saņe-

m—^^^ĒmmHmmm mmmmmmmmmm^^^^^m^^^^M^m^^^^^^mmurž*-- «

marnas Čechoslovaķijas konsulātā Rīgā,
Strēlnieku ielā 9, katru dienu no pīkst. 9
līdz 1, turpat ari izsniedz izstādes ap-
meklētājiem bez maksas iebraukšanas
vizas un citas vajadzīgās sīkākas ziņas.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas i

Tallinā, 21. augustā. Igaunijas
ārlietu ministra Pūstas apspriedē ar So-
mijas ārlietu ministri noskaidrojās, ka
Somijas ārlietu ministrija nevar noteiktā
laikā veikt priekšdarbus Baltijas valstu
ārlietu ministru konferencei, kādēļ So-
mija iesniegusi priekšlikumu at-
likt konferences sanākšanu uz da-
žām dienām. Sakarā ar to Igaunijas
ārlietu ministrija griezusies ar attiecīgu

priekšlikumu pie pārējām Baltijas valstīm.
Galļgo konferences sanākšanas dienu
varēs noteikt tikai pēc atbildes saņem-
šanas no ieinteresēto valstu valdībām.

Berjlinē, 21. augustā. Vācijas mi-
nistru kabinets, kā „Vorwārts" ziņo, pie-
ņēmis likumprojektu par bezdarbnieku
apdrošināšanu. Apdrošināšana pēc jaunā
likumprojekta dibināta uz apdrošināmo
pašpārvaldības pamatiem.

Varšavā, 21. augustā. Pie notie-
sātiem komunistu teroristiem Ribnera,
Rutkovska un Knijevska piektdien izpil-
dīts nāves sods.

Literatūra.

'

Alfr. Bihlmans. La Lettonie d'au-
jourd'hui. Latvija Le t _t on i e —Latvia.
B. Lamey, Editeur, Brīvības iela 36, Rīgā 1925.

Ar tādu virsrakstu mūsu ārlietu ministrijas
preses nodaļas pārzinis, vēsturnieks Dr. Alfr.
B i 1m a n i s izlaidis nupat interesantu, ievērojamu
brošūru franču valoda par Latviju, viņas vēsturisko
attīstību un tagadējo politisko, finansielo, saimnie-
cisko un vispārējo kultureloj (mākslas, literatūras
u. c.) stāvoklī, Brošūra bagātīgi ilustrēta. Ta būs
ļoti noderīgs materiāls pie franču iepazīstināšanas
ar Latviju un latviešiem.

Latvia. Ouiding Factsjand Hints for Travelers.
Compiled by A. B Lule. New York, March, 1925.

Ši Latvijas konsula A. B. Ļuļes sastādīta un
izdoša brošūra domāta galvenā kārta informācijas
nolūkiem Amerikas Savienotās Valstīs, kam viņa
ļoti noderēs.

Lettland. Šogad jūlija mēneša .Deutsches
Magazin* numurs iznācis kā īpašs Latvijas
numurs ar rakstiem par Latviju, kurā snieguši
rakstus Dr. O. Voits, Edgars Krieviņš, Arveds
Arenstams, agr. A. Staune, Aleks. Kaplans, Percv
Meiers, agr, J. Bricis, Dr. B. Sievs, Vācijas sūtnis
Latvijā Dr. A. Kosters u. d. c.

Daudzi raksti par Latviju un viņas apstākļiem
iespiesti ari vācu žurnālā .Fiihrer f ii r In-
dustrie und Handel" š. g. 8. augusta nu-
murā. Tur ievietoti raksti «Lettland und Deutsch-
land", .Die Wirtschaftslage Lettlands" un ,Export-
vorschriften nach Lettland".

Latvijas zirgu _ ciltsraksti (materiāli
Latvijas zirgu ciltsgrāmātai). I nodaļa. Ērzeļi.
Sastādījis agronoms M. L ā že, zemkopības mini-
strijas zemkopības speciālists. Rīgā,_ 1925. gadā,
Zemkopības ministrijas izdevums. Pārdošanā no-
dota Latvijas telegrāfa aģentūrai .Lēta". Maksā
3 lati.

Redaktors: M. Ārons.

KURSI.
Rīgas biržā, 1925. gada 22. augustā.

mmKi &

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas franka ... 24,10 — 24,60
100 Beļģijas franku.... 23,35 — 23,80
100 Šveices franku .... 100,10 — 101,10
100 Itālijas liru 18,70 — 19,05
100 Zviedrijas krona . . . 138,70 — 140,10
100 Norvēģijas kronu . . . 96,60 — 98,60
100 Dānijas kronu .... 119,70 — 122,10
100 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,95 — 210,05
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku.... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu — — 100.0C
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

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

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

zīmes 98 — 97
Rigas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. S k u j e v i c t.
Zvērināts biržas maMer* P. R u p n e r s.



Rīgas apgabaltiesas 8 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. septembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīga, Marijas ielā Nš 74,
pārdos Emila Bujana kustamo mantu,
sastāvošu no 1 kurpnieku šujmašīnas
un citām mantām un novērtētu par
Ls 476.

izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pat-
dcianas dienā uz vietas.

Rīgā, 18. augustā 1925. g.
10824 Tiesu izpild. J. Orinios.

Jinrinķa ceļu inženiers 'Cēsīs
paziņo, ka 31. augustā š. g. pulksten 10 rītā noliktā izsole Rīgas-Apesi
Cēsu-Drabužu šosejas nomaļu nogriešanas un grāvju tīrīšanas darbu izdošam

n e n oļi k s. ,„

Dzelzsneļo &. teļu lec. mieksmeks
Daugavpilī,

izdos 4. septembri š. g., pulksten 10,
savā kantori, uz

TORGIEM
caurtekas izlabošanu

116. klm. uz posma
Rēzekne I.- Mežvidi

par sumu Ls 2000.—.
Drošības nauda Ls 250.—. Pēctorgi

7. septembrī š. g.
Tuvākas ziņas 6. ceļu iecirkņa _ kantorī

Daugavpils II. preču stacijā, ēkā Ns 34,
darbdienās no pīkst. 9—15. - 10922

ii

Kokonus pajustu,
Jaunlatgales apr., pulkveža Kolpak
6-klasīgai pamatskolai

(caur Kokorevu), vajadzīgi

iskoloti(I
Skolotāji (-jas) ar pilnas pamatskol

tiesībām tiek lūgti 28. augusta 1925.1,
pulksten 1 dienā, ierasties Kokoiev
pagasta valdes namā pcrsonfg:, p/e pa
padomes uz nolīgšanu, vai līdz minēts
laikam pieteikties rakstiski, /esniedi
vajadzīgos dokumentus.

Alga un zeme pēc valdības noteik
miem, brīvs dzīvoklis, apkurināšana i
apgaismošana. J

Priekšroka sabiedriskiem darbiniekie
un muzikāliem. '

10691 Pagasta valde,

Dundagas pasistai!

mm-im
Melsiles I. pak. pamats*

Vēlams būtu muzikāls un sabieon-

darbinieks. _ ļļļe
Pieteikšanās pie DundagM pag-

^vai vēlēšanas dienā, 19. septembrii »?

pulksten 1 dienā, pie pag. P, ,
10902 Pagasta vaļ^ļ

Suntažu pagasta valde, R«P* *$r
izsludina par nederīgu, ka nu*

^apliecību par nederīgumu kara a t ,

Nš 455, izdotu 11. oktobri ™ *\
no Cēsu kara apriņķa pneksaie^
Antona Jāņa dēla Dauguļa v-

^^

Dažādi sladinjļ^ļ
Pociema bēru ka«e

tiek llkvldt'l1
uz pilnas biedru sapulces I7 ffjciļ
lēmuma, likvidācijas komiska u z»

visus biedrus pieteikt savas P«> JJ j,?

komisijai. Adr.: Likvidācijas*
^

Pociemā, caur Limbažiem, o jeSļj t
laikā, skaitot noŠIsludināju."šanas dienas .Vaid. Vēstnesi ti

Vēlākie pieprasījumi netiks >

10689 1 Likvidācijas kom>s)

J

Doles pagastam,
Rīgas apriņķī, vajadzīgi Pulkārne
I. pak. pamatskolai

skolas pārzinis
un Ķekavas I. un II. pak. pamatskol

skolotājs (-ja)
ar pilnas pamatskolas skolotajā fietSg

Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti ierastie

pie pagasta pad-mes 7. septen*
1925. g., pulksten 1 p.p, Doles pf

nama, vai ai i pieteikties rakstiski,»
sniedzot attiecīgus dokumentus :
izglītība un līdzšinējo praksi. Veli»
sabiedriski darbinieki. ,

Autobusa sstiksme no Rīgas Kam
laukuma un Brīvības bulvāra
10900 pagastajajoe

Liepājas ostos valde
izdos njtiiii un takitliki

= IZSOLĒ =
1. septembrī 1925. g., pulksten 12 diena,
ar pēctorgiem 4. septembrī 1925. g.,
pulksten 11 dienā,

atdalīšanas mola saturu
baļķu atjaunošanu,

apm. 260 t. mtr. ar apm. 80 enkuru
bulšu izlabošanu.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiskā
izsolē, ka ari rakstiski piedāvājumi
slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar zīmog-
nodokli, iesniedzami līdz uzrādītam
laikam ostas valdes kancleja, iemaksājot
drošības naudu Ls 8G0.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Liepājas ostas valdes techniskā nodaļā
darbdienās no pulksten 9—15. 2
10S29 Liepājas ostas valde.

Uentsplls ostos oolde
izdos 26. augustā š. g., pulksten
12 diena,

slēgtā izsolē
Kolkas raga bijušo robežsargu dzīvo-
jamo un saimniecības ēku skārda jumtu

atjaunošanas pārsegšanas darbus.

Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sant.
žīmognodokli, iesniedzami Ventspils
ostas valdei slēgtās aploksnēs līdz augšā
mīnētam laikam ar uzrakstu: .Uz jumtu
remonta darbu izso'i 26. augustā 1925.g.*
ar Ls 260 drošības naudas iemaksu.
Tuvākas ziņas Ventspils ostas valdē
katru dienu no pulksten 9—15.
10927 Ventsoils ostas valde.

Rīgis pol. 13. iec. pr-ks
pamatojoties uz Rīgas prefektūras sekre-
tariāta raksta no š. g. 17. augusta
Mi 6839 un Rīgas pils. būvvaldes r. no
š. g. 14. aug. Ns 5306, paziņo, ka š. g.
28. august"-'. pulksten 1 dienā, Bolderājā,
Ievas iela Mš 8,

Dārdos ittolH
noplēšanai koka divstāvu māju, no-
vērtētu par Ls 300.

Apskatīt pārdodamo māju varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
10919 Priekšnieks (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 8. iecirkga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3. septembrī 1925. g.
pulksten 12 dienā, Rīgi, Bruņinieku
ielā Nš 73, dz. 1, pārdos otros torgos
Nikolaja Rozentala kustamo mantu, sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas, naudas
skapja un pulksteņu tederēm un no-
vērtētu par Ls 6800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki art
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 18. augustā 1925. g.
10820 Tiesu izpild. J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas
8. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8. septembrī 1925.g., .«ikr.
10 diena, Rīga, 1. Maskavas ielā Ns 106,
pārdos Movša Fiškina kustamo mantu,
sastāvošu no 11 gab. dāmu ziemas
mēteļiem ar zvērādas apkaklēm un no-
vērtēmpar Ls 750.

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

Rīgā. 18. augustā 1925. g.
10823 Tiesu izpild. J. Orinios.

Rigas apgabalt. 8. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 15. septembrī 1925. g-, pulkst.
10 diena, Rīgā, Jēkabpils ielā Ns la,
pārdos K. Grinielda kustetro mantu,
sastāvošu no 2 baķiem vilnas kungu
uzvalku drēbes apm. 50 metr. un no-
vērtētu par Ls 450.

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

Rīga, 18. augustā 1925. g.
10826 Tie*u toii.i. J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
31. augustā 1925. g., pulksten 3 dienā,
Asaros, Damba ielā Ns 1, pārdos
otrā ūtrupē, Miķeļam Ozoliņam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no dažādām
mēbelēm, dažādiem koku materiāliem,
decimal svariem un veļas ruļļa un ne-
vērtētu par Ls 735.—.

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

Rīgā, 19. augustā 1925. g.

10913 Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

[ Citu iestāžu sludinājumi, j

lielo liokiii depttenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 28. augusta 1925.g., pulksten 1 dienā,
Rīgā, Vaļņu ielā Nš 22,

pirtos vairāksolīšana
Karnevāla Ludviga kustamo mantu,
novērtētu par Ls 6*5,44 un sastāvošu
no 1000 ruļļu dažādu tapešu, dēļ viņa
1923. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Rīga, 21. augustā 1925. g.
1AQI< ViaAvināio 1 Q ī m a n i aV/TL ivuzrfiii i ui i
..., . . .ja J. u u u ..

lielo nodokli; departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
27. augustā 1925. g., pulksten 2 dienā,
Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 13, dz. 14,

pārdos ualrāisolīSanB
Šloma Teitelbauma kustamo mantu,
novērtētu par Ls 315.— un sastāvošu
no mebeiem, dēļ viņa 1923. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 21. augustā 1925. g.
10916 Piedzinējs J. Sīmanis.

Tle.o nodoijD departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
28. augustā 1925. g., pulksten 4 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 71/73, dz. 18,

pirtos iflMisolBanll
G i n s b u r g a Gedalje kustamo mantu,
novertetu_ par Ls 647.— un sastāvošu
no dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1924. g.
°/o peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 21. augustā 1925. g.
10917 Piedzinējs J. Sīmanis.

U nodokli departamenti
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 29. augustā 1925. g., pulkst. 10 dienā,
Liepājā, Julianes iela Nš 24,

gailos miiioiu
Da v i d o v a Jeanota kustamo mantu,
novērtētu par Ls 2170.— un sastāvošu
no dzīvokļa iekārtas, dēļ viņa 1924. g.
ienākuma nodokļa segšanas.

Liepājā, 20. augustā 1925. g.

10918 Piedzinējs (paraksts).

Arsenāls
izsludina 15. septembrī 1925. g, pulksten 12

rakstisku izsoli
u parasto konstrukcijas tēraudu marka ttr.4:

1) 7 mm skārdu ne mazāk, kā 1000X2000 mm
apm. 5.000 klg.

2) 75 mm, apm. 7.000 klg.,
pēc Bruņošanas pārvaldes techniskiem noteikumiem, izsludinātiem pārvaldes
pavēlē Ns 79, § 6.

Piegādes laiks: 2 mēnešu laikā no_ pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot cenu valsts valūtā, Iranko

Arsenāla noliktavā Rigā, Torņakalnā, Vecā Nometņu laukā Ns 84-a, apmaksāti ar
attiecīgu žīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnes, ar
uzrakstu: .Uz rakstisku izsoli 15. septembrī 1925 g.*, pulksten 12 dienā.

Turpat saņemami izsoles noteikumi pret 5 sant. atlīdzību par loksni.
Iesniedzot piedāvājumu Arsenāla kasē, jāiemaksā drošības nauda 10°/o no

piedāvājuma sumas, kūja var būt Latvijas bankas garantija vai vērtspapīri, iz-
sludināti .Valdības Vēstnesi* 1925. g. Ns 42. 1 10654

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Bruņošanas pārvalde
izsludina 4. septembrī 1925. g.,

rakstisku izsoli
u z

i) pneumatiskām riepām:
4 gab. 765x105, 34 gab. 880x120, 6 gab. 35x5, 18 gab. 880x135,
11 gab. 28X3, 5 gab. 920x120, 4 gab. 815x105, 4 gab. 33x4,

2 gab. 955X155;

2) kamerām:
64 gib. 880x120, 6 gab. 935x135, 6 gab. 35x5, 18 gab. 880x135,
5 gab. 28x3, 8 gab. 765x105, 8 gab. 33x4, 2 gab. 30x3/3, 3 gab.

30x3, 4 gab. 955x155;

3) pilngumijas riepām:
7 gab. 40 X 5, 4 gab. 1060X 120, 14 gab. 1030 X 140 (85 i X 140)

pec pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valoda, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,

Iranko pārvaldes noliktavās. _ Rīgā, nomaksāti ar attiecīgu žīmognodokli (katra
loksne 40 sant.), iesūtāmi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz izsoli 4 septembrī
1925. g.*, pārvaldes apgādības daļa, Rīga, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 16, līdz
pulksten 10 rītā, 4. septembrī 1925. g.

Pārvaldē saņemami techniskie noteikumi izsēdināto priekšmetu piegādāšanā.
Iesniedzot piedāvājumus, jāiemaksā pārvaldes kasē drošības nauda 10°/o

apmērā no piedāvājamo priekšmetu kopvērtības. Iemaksājumus var ari izdarīt
Latvijas zemes bankas ķīlu zīmēs vai Latvijas bankas garantijās. 2 10040

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Mežu departaments
noturēs 25. augustā 1925. g-, pulksten 12 diena, Kalpaka bulvārī >* 6

rakstisku konkurenc
(saskaņā ar instrukciju par darbu izdošanu uņ materiālu piegādāšanu valst*
dēs, publicētu .Vaid. Vēstneša' 1925 g. 111 mm) artēzisku aku skalos.,?
urbšanas darbu izvešanai dažādas virsmežniecībās ar firmas-uzņēmēia Tl'
rīkiem un akas būvei nepieciešamo materiālu piegādāšanu. Piedāvājumos jāu5

A. Cenas par darbu:
1) 1 pēdas akas urbšana dziļuma no 1'—5C, 51'—100', 101'—150' jesk

pumpja montāžu. ' _ . '.' _
2) 1 tek. ases kanalizācijas tikla izbūve 4,5' dziļuma smilšainā māls
Piezīme: pa darba laiku mežu departaments dod 3 strādniekus!

darba rīku piegādāšanas izdevumus no Rīgas līdz darba vietai ?
normēta aprēķina, kā ari izsniedz bez maksas vajadzīon V?
materiālu. s *°

B. Cenas par materiāliem:
1) sūc- un spiedēj pumpja ar misiņa cilindri, gaisa katlu un dzelzs stjf

ar sviru,
2) dzelzs cauruļu par 1 peduļar iekš. 0 3" (melnas), 2" (cink.), u/a«,
3) uzmavām un likņiem. lfļ..
Rakstiski piedāvājumi ar 40 sant. žīmognodokli slēgtās aploksnēs ar ,'

rakstu .Uz 1925. g. 25. augusta konkurenci aku ierīkošanai' iesniedzami 1
25. augustam 1925. g. pīkst. 12 dienā mežu departamentam.

Paskaidrojumus sniedz mežu departamentā, Kalpaka bulv. Ns fi . dz. 10 i8(

Apriņķa ceļu inženiers Daugavpilī,
Šosejas ielā Ns 104, 1, septembrī 1925. gadā pulksten 10 izsludina

«JAUKTUIZSOLI
uz sekošiem darbiem:

1) 2500 kb. m akmeņu piegādāšana uz Daugavpils-Jaunaleksandrovas šosefe
no 1 līdz 5 klm; drošības nauda Ls 1600,—.

2) Kazarmes Nš4 remonts uz Daugavpils-Jaunlatgales šosejas; droš.nauda Ls 140,-
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja, ikdienas no pulksten 9 ndz |ļ

RTgsffivajaSI JĶlras eleltromontlerl,
atbildīgi par savu darbu, pie dienas algas Ls 5.— Pieteikties personīgi —oli
dien, 25. aug , š. g. no pīkst. 12—13, Basteja bulv. 10. istaba 20. , 10934

Kara būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa,
Citadelē Ns 24, izsludina 26. augustā 1925. gadā, pulksten 12 dienā,

iauktu galigu izsoli
1) Dažādu remontu darbu izvešanu Bolderšjā. Drošības ņaud* Ls 300.
2) Jumtu remontu darbu izvešana, Techniskās kazarmes. Drošības nauda Ls 940.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kā ari rakstiski piedā-
vājumi slēgtas aploksnes, apmaksāti ar zīmognodok'i, iesniedzami līdz pulksten 11.30
izsoles dienā daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu.

Ar izsoles noteikumiem un darbu maksas aprēķiniem var iepazīties Būvju un
īpašumu daļā, darbdienās no pulkst. 9—15. 10928

Stamerienes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

24. septembri 1925. g., Stamerienes pag. valdes telpās,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita.
II. iec. mežniecības — Annas un Ērmaņa novados, pavisam 31 vienības,

vērtībā no Ls 12—1730
IV. iec. mežniecības — Mālupes un Mjlupes-Grundas novados, pavisam

2 vienības, vērtībā no Ls 124—262.
V. iec. mežniecības — Ottes novadā, pavisam 3 vien., vērtībā na Ls 339—385.
ļzsole sākses pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidis personas, kuras

iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolišanas jāpapildina līdz l(;°/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņiem.
10921 Stamerienes virsmežniecība.

Mežu departaments
paziņo, ka sludinājumā par 1925. g. 27. augusta izsoli (iespiestu .Vaid. Vēstnesī*
Nš 163) attiecīgais teksts, kļūdas izlabojot, sekos! grozīts un papildināts:

Daudzevas virsmežniecībā:
izsoles vienībā Nš 4 tekstā strīpots: .Āzenieka 18. apg."; izsoles vienībā Nš 7
tekstā strīpots: .Kucēna 20. apg.', bet pierakstīts: ,Āzenieka 18 apg.'; izsoles
vienība Nš 8 teksta strīpots: .Zeltiņa 15. apg *, bet pierakstīts: .Kucēna 20. apg.*.

Izsoles vienības Nš 22 piezīmes pierakstīts: .Netiek pārdodi kv. 46 —
numurēti koki 49 gab.*. 10920 Mežu departaments.

Apriņķa ceļu inženiers Rēzeknē
izdos savā kancleja, Dārzu ielā Nš 37, 1. septembri 1925. g., pulksten 10,
jauktā galīgā Izsole tilta par Ičas upi, pie Viškolstu sādžas, remonta darbus.

Drošības nauda Ls 220. 1
Tuvākas ziņas kancleja no pulksten 10 līdz pulksten 15. 10698

Iespiests Valsti tipogralijī.
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