
Valsts prezidenta rīkojums un pavēle.

Iz kara ministra pavēles Ns 25.
Papildinājums noteikumiem par ieved-

muitas iereķināšanu.
Rīkojums par drošībām mežu un mežu

materiālu izsolēs.
Krievu izglītības pārvaldei padoto pa-

matskolu stundu plāns 1925./26. mā-
cību gadam.

Krievu izglītības pārvaldei padoto reāl-
skolu stuudu plāns 1925./26. mācību
gadam.

Krievu izglītības pārvaldei padoto ģim-
nāziju stundu plāns 1925./26. mācību
gadam.

Izlabojums
«Valdības Vēstneša" s. g. 179. nu-

murā iespiestos ^ Noteikumos par avan-
siem valsts mežu saimniecībā" 11.pants
lasāms sekosi :

Iestāžu uzturēšanas avansu norē-
ķinus ar attaisnojošiem dokumentiem
virsmežziņi nosūta tieši valsts kontrolei,
bet norēķinu otros eksemplārus (bez
dokumentiem un bez to norakstiem) —
kredita rīkotājam. Par virsmežniecību
un iecirkņu mežziņu kanclejas, apkuri-
nāšanas, apgaismošanas un aptīrīšanas
izdevumiem norēķināšanās netiek prasīta,
bet šo izdevumu normas budžetā atvēlēto
sumu robežās nosaka kredita rīkotājs,
saziņā ar valsts kontroli un finansu
ministriju.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Ārlietu ministrijas rietumncdaļa
meklē sekošu personu tagadējās adreses
vai ari, gadījumā, ja abas personas būtu
mirušas, viņu pēcnācēju vārdus un
adreses:

1) Johannas Sīlkes, Pētera
Sīlkes un Elizabetes, dzim. Burmeister
meitas, dzimušas 1873. gadā, un

2) Voldemāra Burmeistera,
pēc amata kurpnieka, Elizabetes Bur-
meister dēla, kurš 1893. gadā dzīvoja
Rīgā, Artilērijas ielā Ns 2, Veicherta
namā. Interesentus lūdz pienākt rietumu
nodaļā.

Meklējamo personu saraksts.
Nr. 222.

(2. turpinājums un beigas.)

14883. Znatnijs, Kārlis Jāna d,, 59 g.
v., pied pie Liel-Straupes pag., Valmie-
ras apriņķa. — Jaunlatgales apr. 3. iec.
miertiesneša 1925. g. 13. jūlija raksts
Ns 1655 (24-VH-25), apv. uz sodu lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

14884. Zeltiņ, Ida Pētera m., 40 g.
v., pied. pie Naukšēnu pag., Valmieras
apr., agrāk dzīv. Mucenieku ielā Ns 5,
dz. 4. — Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša
1925. g. 13, jūlija raksts Ns 730 (28-VII-25),
apv. uz sod. lik. 581. p. 1 d.p. — Ziņot
meklētājam.

14885. Žukovskis, Ludis Aleksandra
d., dzim. 1904. g. Lietavas pav., pēdējā
dzīves vieta Zaļenieku pag., „Cankum"
mājās. — Jelg. apr. Elejas pol. priekšn.
19,5. g. 24. jūlija raksts Ns 5373/24. g.
(30-VII-25), patvaļīgi atstājis dzīves vietu,
kā sastāvošs zem policijas uzraudzības
uz muitas lik. 1139 p. līdz soda drošības
naudas Ls 300 nomaksai. — Paziņot
dzīves vietu.

14886. Žmogins, Jānis Nikifora d.,
70 g. v., Latvijas pav., agrāk dzīv. Dau-
gavpils ielā Ns 3. — Rīgas pilsētas
3. iec. miertiesneša 1925. g. 13. jūlija
raksts Ns 544 (28-VII-25), apv. uz sod.
lik. 284. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14887. Traktiers, Augusts Jāņa dēls,
41 g. vecs, piederīgs pie Vecmuižas pa-
gasta, Bauskas apriņķa. — Rīgas ap-
gabaltiesas 6. iecirkņa izmeklēšanas ties-
neša 1925. g. 15. jūlija raksts Nš 1980
(24-VII-25), saukts pie atbildības pēc
sodu lik. 51. un 581. p. 1. d. — Ap-
cietināt.

14888. Tamm, Edmunds Kārļa dēls,
21 g. vecs, piederīgs pie Arensburgas. —
Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
16. jūlija raksts JA 919 (29-VII-25), ap-
vainots uz sodu lik. 572. p. 1. pkt. p. —
Paziņot dzīves vietu.

14889. Trusis, Jānis, šofers, agrāk
dzīvojis Ciekurkalnā, 2. šķērslīnijā JA 5
(tuvāku ziņu nav). — t Rīgas 2. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 15. jūlija raksts
JA 1107 (29-VII-25), apvainots uz sodu
lik. 231. p. — Paziņot dzīves vietu.

14890. Taupmans, Teodors Jāņa d.,
48 g. v., pied. pie Pienavas pagasta. —
Rigas 2. iec. miertiesneša 1925. g.

Iflaksa 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 atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — , 7 .

Latvijas valdības o$š^^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jftyfc5|ļl||U*||^g| svētdienas

un
svēUud ēnas

Redakcija: jjW^S»is^^^k
Kantoris

un ekspedīcija:

Rīgā, pilī JA 3. Tel, JA 9-89 ^^^^^^^P® Rīgā . P'JA 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11— 12 ^ļpS^rcap^ļir Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi 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

Valsts Prezidenta rīkojums
1925. g. 17. augustā.

Nr. 498.
§ 1.

Atbrīvoju ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministri Somijā un Skandināvijas valstīs
Kārli Zariņu no ieņemamā amata So-
mijā, atstājot viņu par ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Zviedrijā, Norvēģijā
un Dānijā, ar sēdekli Stokholmā, skaitot
no š. g. 1. septembra.

§2.
Ieceļu Dr. Oļģertu Grosvaldu par

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri pie
Somijas valdības no š. g. 1. septembra.

Pamats: L. R. S. 41. p.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Ārlietu ministrs Z. Meierovics.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1925. g. 17. augustā.
Nr. 499.

§ L
Atvaļinu uz pašu velēšanos no aktivā

kara dienesta: 9. Rēzeknes kājnieku pulka
virsleitnantu Stepanu Jegorovu līdz
turpmākam rīkojumam un Bruņošanas
pārvaldes kara ierēdni Ernestu Girgen-
s o n u, ieskaitot zemes sargos.

§ 2.
Ieceļu līdzšinējo Latgales divizijas ko-

mandiera palīgu pulkvedi Jāni Priedi
par Vidzemes divizijas komandiera pa-
līgu no š. g. 1. augusta.

Pamats: L. R. S. 42. p.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Kara ministrs, pulkvedis
Bangerskis.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Iz kara ministra pavēles Nr. 25.

Rīgā, 1925. g. 15. augustā.

Pārvaldības daļa.

5 §.
Likuma par virsdienesta karavīriem

vienādai piemērošanai karaspēka daļās
izsludinu zināšanai un

^
izpildīšanai sē-

cošos aizrādījumus:
1- Likumā par virsdienesta karavīriem

«etotais termiņš « virsdienesta karavīri"
attiecas vienādi kā uz virsdienesta
instruktoriem , tā ārrindas virsdienesta
kar avīriem.

2. Likuma attiecīgos pantos minētais
termiņš; .virsdienesta instruktori" at-
lecas uz virsdienesta instruktoriem, kuri
Jeņem štatos paredzētus instruktoru
am atus.

P iezīme. Ja štatos apvienots virs-
dienesta instruktora un ārrindu ve-
cākā amats un tādu izpilda virsdie-
nesta instruktors, tad pēdējais bauda
visas likumā instruktoram paredzētas
tiesības un priekšrocības.

,- Par ārrindu virsdienesta karavīriem
««aitās ; virsdienesta vecākie ārrindu

amatos, kā: vecākie rakstveži, vecākie
ieldšeri, vecākie muzikanti, vecākie amat-
nieki un citi ārrindu amatos, bez tam
vēl virsdienesta feldšeri, virsdienesta rakst-
veži un virsdienesta instruktori, ja pē-
dējie ieņem šai pantā minētiem karavī-
riem štatos paredzētās virsdienesta vietas.

4. Sakarā ar augstāk aprādīto „Likuma
par virsdienesta karavīriem" 1.—8. p. p.
ieskaitot, 10., 13., 17.—21. p. p. ieskai-
tot, kā ari 25. un 26. p. p. attiecas uz
visiem virsdienesta karavīriem.

5. Likuma 9., 11. p. bez piezīmes,
12, 14, 15., 22., 23. un 24. p. p attie-
cas tikai uz virsdienesta instruktoriem,
pie kam 24. p. specieli uz ksra floti.

6. Likuma 11. panta piezīme un 16. p.
attiecas tikai uz ārrindu virsdienesta kara-
vīriem.

7. Likuma 10. pantā zem vārda „ap-
ģērbs" saprotama ari veļa. Apģērbs,
apavi un veļa pēc nēsāšanas termiņa no-
tecējuma pāriet virsdienesta karavīra per-
sonīgā īpašumā.

Piezīme. Augšējais attiecas ari uz
to apģērbu, apaviem un veļu, kuri
skaitījās virsdienesta karavīra lieto-
šanā likuma spēkā nākšanas dienā.

8. Virsdienesta karavīram lietošanā iz-
dotās gultas drēbes skaitās kā daļas in-
ventārs un karavīra personīgā īpašumā
nepāriet.

9. Uz likuma 13. p. pamata izsniegto
un pirkšanas ceļā iegādāto priekšmetu
nēsājamo termiņu skaita no virsdienesta
sākuma.

Piezīme. Likuma 13. p. paredzētie
priekšmeti paredzami ari tiem virsdie-
nesta karavīriem, kuri atradās virs-
dienestā -šī likuma spēkā stāšanās
dienā. Šinī gadījumā priekšmetu
nēsāšanas termiņa sākums skaitāms
no likuma spēkā stāšanās dienas.

10. Ja virsdienesta karavīrs atstāj
aktivo kara dienestu iepriekš likuma
13. pantā apģērbam paredzēto 2 gadu
nēsāšanas termiņa notecēšanas, tad kā
izsniegtās, tā ari par naudu iegādātās
drēbes atņemamas un izdodamas daļas
karavīriem nēsāšanai uz vispārējiem no-
teikumiem.

11. Pie atvaļināšanas no aktiva kara
dienesta vir.-dienesta karavīri saņem ap-
ģērbu līdzīgi obligatoriskā dienesta kara-
vīriem.

12. Pie likuma 12. p.: Bezģimenes
instruktori, kuri uztur trūcīgus un darba
nespējīgus vecākus un kuriem ierādītas
piemērotas dienesta telpas, saņem 12. p.
minēto sevišķo dzīvokļu naudu 5°/o ap-
mērā no pamatalgas, bet ja ierādītās
dienesta telpas nav piemērotas, tad viņi
saņem 10°,o no pamatalgas.

Piezīme. Par piemērotām dienesta
telpām uzskatama atsevišķa istabiņa
vai no vispāiējām kareivju telpām
savrup atdalīta telpa, ne mazāka par
14 kv. metriem.

13. Pie lik. 15. p.: Ģimenes instruk-
tori un instruktori, kuri uztur trūcīgus
un darba nespējīgus vecākus, ja viņiem
ierādīts piemērots dienesta dzīvoklis, ne-
kādu dzīvokļa naudu nesaņem ; ja viņiem
nav ierādīts piemērots dienesta dzīvoklis,
bet ir ierādītas piemērotas dienesta tel-
pas, tad viņi saņem dzīvokļa naudu_ 15°/o
apmērā no pamatalgas. Gadījuma, ja
viņiem nav ierādītas ari piemērotas die-
nesta telpas, tad izrraksājama dzīvokļa
nauda 20°/o apmērā no pamatalgas.

Piezīme. Par piemērotu dienesta
dzīvokli skaitās 1 istaba ne mazāka
par 14 kvadrātmetriem ar atsevišķu
virtuvi.

14. Likuma 26. pantā minētās ieteik-

šanas apliecības izsn edzamas virsdienesta
karavīriem pie atvaļināšanas no aktivā
kara dienesta, bet ne agtāk kā pec 3 gadu
nokalpojuma.

Kara ministrs, pulkvedis
Bangerskis.

Rīkojums Nr. 145.
1925. g. 13./15. augustā.

Papildinājums pie 1922. g. „Valdības
Vēstneša" 102. numurā izsludinātiem no-
teikumiem ievedmuitas ierēķināšanai par
eksportējamo preču ražošanai izlietotām

izejvielām.
Ah. Ievedmuitas atmaksa par eksportē-

jamās kaulu līmes izgatavošanai iz-
lietoto bencinu.

1. Ievedmuita par eksportējamās kaulu
līmes izgatavošanai izlietoto bencinu, sā-
kot ar 1925. g. 9. augustu, atmaksājama
pēc zemāk pievestām likmēm, izejot no
aprēķina, ka 1000 kg kaulu līmes izga-
tavošanai izlietoti 35 kg bencina:

a) par kaulu līmi, kuras izgatavošanai
izlietots pēc vispārējā tarifa nomui-
tots bencins (1925. g. nValdības
Vēstneša" 125. numurā izslud. tarifa
85. p. 3. pkt.) Ls 10,50 par katriem
izvestiem 1000 kg (neto);

b) par kaulu līmi, kuras izgatavošanai
lietots pēc konvencionālā tarifa no-
muitots bencins, — Ls 7,— par
katriem izvestiem 1000 kg (neto).
1. piezīme. Par nepilniem iz-

vestiem 1C00 kg ievedmuita at-
maksājama proporcioneli.

2. piezīme. Pēc kāda tarifa
(vispārējā vai konvencionālā) ben-
cins nomuitots, konstatējams pēc
ievedmuitas kvītēm.

2. Par kaulu līmi, pie kuras izvešanas
pēc 1925. g. 8. augusta tiktu uzrādītas
ievedmuitas kvftes par bencinu, kas no-
muitots pēc 19*2. g. ,,Valdības Vēstneša"
116. numurā izsludinātā ievedmuitas ta-

rifā noteiktās likmes, ievedmuita at-
maksājama, saskaņā ar šī rīkojuma
1. p. a punktu.

3. Par izvesto laikā no 1924. gada
1. novembra līdz 1925 g. 9. augustam

kaulu līmi, ja muita var konstatēt iz-
vesto daudzumu, ievedmuita par ben-
cinu atmaksājama Ls 14,— apmērā par
katriem izvestiem 1000 kg (neto) kaulu
līmes, pieprasot ievedmuitas kvīšu uz-
rādīšanu par bencinu, kas nomuitots pēc
1922. g. ,Valdības Vēstneša" 116. num.
izsludinātā tarifa likmēm.

Piezīme. Ja izvedprecu pieteikumos
par šinī (3.) pantā izvesto kaulu
līmi nebūtu uzrādīts neto svars, tad
pēdējais konstatējams pēc izved-
precu dokumentiem pievienotiem
oriģinalfakturu norakstiem.

4. Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvitēs pamata izdodamas ierē-
ķinu apliecības par sumu kas līdzinās
85°/o no kvītē uzrādītās ievedmuitas no-
dokļa sumas. Par to eksportēto dau-
dzumu, ko nevar segt ar ievedmuitas
kvītēm, ierēķinu apliecības navizdodamas.

5. Šie noteikumi attiecas uz „Kaulu
dedzināšanas un pārstrādāšanas fabriku
sabiedrību".

Finansu ministra b. J. B o k a 1 d e r s.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums
par drošībām mežu un mežu

materiālu izsolēs.
Darījumos pie mežu un mežu mate-

riālu pārdošanas un izsniegšanss valsts
mežos pieņemamas darījumu nodrošinā-
šanai sekošu kredītiestāžu garantijas un
akceptēti čeki: Rīgas biržas bankas, Rī-
gas pilsētas d'skonto bankas un to pri-
vāto akciju banku, kuru pamatkapitāli
pilnīgi iemaksāti. Šo kredītiestāžu ga-
rantiju suma minēto darījumu nodroši-
nāšanai nedrīkst pārsniegt 10° o no viņu
iemaksātā pamata kapitāla.

Pamats. 1925. g. likumu un mini-
stru kabineta noteikumu krājums Ns70.

Rīgā, 1925. g. 11. augustā. Ns Ks 24.
Finansu ministrs J. Blum'bergs.

Kredita departamenta direktors
A. K ā r k 1i ņ š.



Valdības rīkojumi un pavēles.J * Apstiprinu.
1925. g. 12. augustā. Ms 3886.

Izglītības ministrs
Arv. Kalniņš.

Krievu izglītības pārvaldei padoto pamatskolu stundu plāns 1925./26. mācības gadam.

Priekšmeti ?
kUsi' l D m IV V ™ Kopā

Ticības mācības (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (14)
Krievu valodā 6 6 6 '5 5 4 4 36
Latviešu valodā — — 5 5 5 4 4 23
Vācu valodā — — — (3) (3) 3 3 6(6)
Matemātikā 5 5 5 4 4 5 4 32
Dabas zinībās un fizikā — — — 2 2 3 3 10
Apkārtnes mācībā 3 3 3 — — — — 9
Vispārēja vēsture — — — 2 3 2 2 9 _ ''. '. " i' . " . J
Latvijas vēsturē — — - — — 1 1 2 Latvijas vēsture jāpasniedz latviešu valodā.
Vispārējā ģeogrāfijā — — — 2 3 — 2 10 >,. ; _ .[
it atvijas ģeogrāfijā — — — — — — 1 1 Latvijas ģeogrāfija jāpasniedz latviešu valodā.
Zīmēšanā-modelēs'anā .2 2 2 2 21 1 12
Glītrakstīšanā 1 1 1 — — — — 3
Dziedāšanā 1 1 1 1 1 1 1 7+(2) Kora dziedāšana.
Vingrošana, rotaļas 2 2 2 2 2 2 2 14
Rokdarbi zēniem un meitenēm .... — — — (2) 2 2 2 6(2)
Zemkopība . — — — — — 2 2 4 . Skat. zemāki.
Kooperācija — — — — — — (1) (1)
Mājturība meitenēm . — — — — — 1 1 2_

Kopā . . . 20+(2) 20+(2) 25+(2) 25+(7) 29+(5) 34-f-(2) 33+ (3) 186-ļ-(25)

Zemkopības vietā pilsētās var iekārtot nodarbošanos kādā amatniecības nozarē.
Pārvaldes priekšnieks T. S e r k o v s.

Darbvedis K. J e r e m e j e v s.

Apstiprinu.

1925. g. 12. augustā. N°3887.

Izglītības ministrs
Arv. Kalniņš.

Krievu izglītības pārvaldei padoto reālskolu stundu plāns
1925./26. mācības gadam.

Stundu plāns 1925./26. mācības gadam obligātorisks vidusskolas pirmajā klasē,
pārgrozījumi pārējās klasēs pielaižami ar izglītības ministrijas piekrišanu.

Priekšmeti I II III IV Kopā

Ticības mācības .... (2) (2) (1) (1) (6)
Krievu valoda un literatūra 4 4 3 3 * 14
Latviešu valoda .... 3 3 4 4 14
I jaunā valoda 3 3 3 3 14
II jaunā valoda .... (3) (3) (3) (3) (12)
Matemātika 5 5 6 6 22
Fizika ar praktiskiem dar-

biem 3 3 4 4 14
Kosmografija — — — 1 1
Ķīmija, mineraloģija un

technoloģija, iesk. prakt.
darbus 3 2 2 2 9

Dabas zinības 2 2 2 2 8
Vispārējā ģeogrāfija ... — 2 1 — 3
Latvijas ģeogrāfija ... — — 1 — 1 Latvijas ģeo-

grāfija jāpa-
sniedzlatvie-
šu valodā.

Vispārējā vēsture .... 2 2 2 2 8
Latvijas Vēsture .... — — 1 1 2 Latvijas vē-

sture jāpa-
sniedz latvie-
šu valodā.

Psicholoģija, filozofijas
ievads, loģika : . . . — — — (2) (2)

Zīmēšana-modelēšana . . 2 2 1 — 5
Techniskā zīmēšana ... — — 1 2 3
Dziedāšana (grupās)... — — — — (3) Kora dziedā-

šana,
Fiziskā un militārā audzi-

nāšana 2 2 1 1 6
Orķestra spēle ..... — — — — (2) Ja pie skolas

ir orķestrs.
Rokdarbi zēniem un mei-

tenēm — — — — 4 Stundu sada-
lījums atstāts
skolu pado-
mei.

Mājturība meitenēm ... — — — — 2
Kopā. . . 29+(5) 30 +(5) 32+(4) 31+(6) 1284(25)

Pārvaldes priekšnieks T. Serkovs.
Darbvedis K. Jeremejevs.

Apstiprinu.
1925. g. 12. augustā. M» 3885.

Izglītības ministrs]
Arv. Kalniņš.

Krievu izglītības pārvaldei padoto ģimnāziju stundu plāns
1925./1926. māc. gadam.

Stundu plāns 1925./26. māc. gadam obligatorisks vidusskolas pirmajā klasē,
pārgrozījumi pārējās klasēs pielaižami ar izglītības ministrijas piekrišanu.

Priekšmeti I II III IV Kopā

Ticības mācība. .... (2) (2) (1) (1) (6)
Krievu valoda 4 4 4 4 J6
Latviešu valoda .... 4 4 4 4 16
I jaunā valoda ...... 3 3 3 3 12
Latiņu vai II jaunā valoda 4 3 4 3 14
Matemātika 4 4 4 4 16
Fizika 2 2 2 2 8
Kosmografija — — — 1 1
Ķimija ar mineraloģiju . . 2 2 — — 4
Dabas zinības ..... 2 2 2 2 8
Vispārējā ģeogrāfija ... — 2 1 — . 3
Latvijas ģeogrāfija ... — — 1 — 1 Latvijas ģeo-

grāfija jāpa-
sniedz latv.
valodā.

Vispārējā vēsture .... 2 2 2 2 8
Latvijas vēsture .... — — 1 1 2 Latvijas vē-

sture jāpa-
sniedz latv.
valoda.

Psicholoģija, loģika ... — — — (2) (2)
Sabiedriskās zinātnes . . — — — 1 l
Zīmēšana, modelēšana . . 2 2 1 — 5
Mākslas vēsture .... — — 1 1 2
Dziedāšana ....... — — — — (3) Kora dziedā-

šana.
Fiziskā un militārā audzi-

nāšana } 2 2 1 1 6
Orķestra spēle — — — — f2) Ja pie skolas

Vir orķestrs.
Mājturība meitenēm ... — — — — 2
Rokdarbi — — — — 4 Stundu sada-

lījums atstā-
jams skolu
padomei '

Kopā . . . 31+(2) 32+(2) 31+(1) 29+(3) 129+(13)

Pārvaldes priekšnieks T. S e r k 0 v s.
Darbvedis K. Jeremejevs.

^^^ ^^miKT

22. jūlija raksts Ns 15638. (30-VII-25),
apv. uz sod, lik. 547. p. 1. d. p. —
Paziņot dzīves vietu.

14891. Urstin, Jadviga Kazimira m.,
dzim. 1901. g, Latvijas pilsone. —
Rīgas 6. iec. miertiesneša 1925. g.
24. jūlija raksts Ns 799. (30-VII-25),
apv. uz sod. lik. 528. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

14892. Uke, Vilhelms Mārtiņa d.,
dzim. 1888. g latvietis, luterticīgs, pre-
cējies, dzelzs griezējs, pied. pie Olaines
pag., Rīgas apr., pēdējā dzīves vieta
Kurmanova ielā Ns 21. — Rīgas poli-
cijas 7. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
22. jūlija raksts . Ko 25137. (30-VII-25),
sod. no Rīgas 6. iec. miertiesneša ar
Ls 36,— vai 9 dienām aiesta. — Ziņot
6. iec. miertiesnesim.

14893. Vasilenok, Helene Nauma m.,
dzim. 1906. g., pied. pie Rīgas pilsētas,
pēdējā dzīves vieta Rīgā, Lejas ielā Ns 7,

dz. 8. — Rīgas XI iec. miertiesneša
1925. g. 15. jūlija raksts Ns 684 (24-VII-25),
apv. uz s.l.510. p. — Paziņot dzīves vietu.

14894._ Vilanders, Reinholds Vilhelma
d.pasmuža cilvēks, tuvāku ziņu nav. —
Cēsu apr. priekšnieka 1 iec. palīga
1925. g. 15. jūlija raksts zem
Ne 7851/102-V (29-VII-25), apv. uz sod.
lik. 284. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

14895. Verners, Krišjānis Jāņa d.(
64 g. v., Slampas pag., Tukuma apr. —
Valkas apr. I iec. miertiesneša 1925. g.
17. jūlija raksts Ns 59/K (30-VII-25), apv.
uz sod. lik. 262. p. 1. d. p. — Pazinot
dzīves vietu.

14896. Vitkovskis, Jānis Jura d., dzim
1880. g., pied. pie Serpils pag. Jaun-
jelgavas apr., pēdējā dzīves vieta Rīgā,
Bruņinieku ielā Ns 102, dz. 7. — Rīgas
11. iec. miertiesneša 1925. g. 20. jūlija
raksts Ns 402 (30 VII-25), apv. uz sodu
lik. 276. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

mmmmam .^jmmmKmĒĒ^mmmm^

14897. Višners, Aleksandrs Michaila
d., 29 g. v., bij. Krievijas pav., agrāk
dzīv. Valguma ielā. — Rīgas prefektū-
ras 3. nodaļas 1925. g 15. jūlija raksts
Ns 4259 (28-VII-25), sodīts no prefekta
sr Ls 10 vai 2 dienam aresta. — Pazi-
ņot pref. 3. nodaļai.

Pārlabojums. «Valdības Vēstneša"
Ns 213/21, kārtas Ns 596, jāmeklē
Kračunas Viktorija un nevis
Krasinas.

Pamats. Liepājas prefektūras 1925.g.
23. jūlija raksts Ns 4431/11.

Pārlabojums. Paziņoju, ka „VaI-
dības Vētsneša" Ns 172/21, kārtas
Ns238, meklējamais ir Kārlis Krauze
un nevis Kraucis.

Pamats. Liepājas lauku iecirkņa
miertiesneša 1921. g. 22. aprija raksts
Ns 532.

Pārlabojums. „Valdības Vēstneša"
Ns 5R/22, kārtas Ns 3738, meklē-

mmmĒmmm

jamais ir Staņislavs Lazdans un
ne Luzdons.

Pamats. Jelgavas apgabaltiesas pro-
kurora 1925. g. 23. jūlija raksts
Ns 6494.

Pārlabojums. Atsaucu izbei ^t0
meklējamo personu sarakstā Ns 12».
kārtas Ns 4354, jo Bērziņa Volde-
māra meklēšana turpināma.

Kļūdu izlabojums. .Valdības
Vēstneša Ns 98/25 meklējamo per-
sonu sarakstā Ns 205 pkt. 13"JW
tiek meklēts Vladislavs R u k m a n»

un nevis VladimirsRukmans.jPārlabojums. „Valdības Vēstneša
Ns 98/25. g. meklējamo personu saraksta

Ns205. pkt. 13063, jāmeklē Znuti>
Francis un nevis Znotiņš.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. TifentāU-

Darbvedis A. Zaķ's-



Saistoši noteikumi

Valkas pilsētas iedzīvotājiem
uaunsnelaimes gadījumos.

Pieņemti no pilsētas domes un apstiprināti
l\ oašvaldības departamenta ar rakstu

& 105967 no 1925. g. 12. augusta.

1 § Uguns apkarošana un palī-
dzības sniegšana_ ugunsnelaimes gadī-
jumos ir ugunsdzēsēju organizāciju uz-
devums ; bet ari katra pilsoņa pienākums
ii sniegt savu palīdzību pie uguns
dzēšanas , cilvēku un mantu glābšanas,
n no Šī pienākuma nedrīkst atteikties
neviens darba spejigs iedzīvotājs.

2. §. Katra iedzīvotajā pienākums, ja
ķautkur ierauga izceļamies uguns-
nelaimi , vai ari bez uzraudzības degošu
uguni, kura draud pāriet uz tuvumā
«osām ēkām, ietaisēm vai materiālu
krājumiem, bez kavēšanās par to ziņot
apkārtējiem iedzīvotājiem.

3. §. Izceļoties uguns nelaimei, ne-

kavējoties jāizsauc_ ugunsdzēsēji, neap-
robežojoties ar dzēšanu pašu speķiem.
Līdz ugunsdzēsēju ierašanās jācenšas
pēc iespējas uguns _ izplatīšanos iero-
bežot; ja nav iespējams dzēst degošo
ēku, tad visiem līdzekļiem jārauga aiz-
sargāt blakus esošās, pie kam vispirmā
kārtā jāaiztaisa visi logi un durvis no
degošās ēkas puses.

4. §. Visiem zirgu īpašniekiem Valkas
pilsētā ugunsnelaimes gadījumā nekavē-
joties, pēc pirmā ugunsnelaimes zignala,
jāierodas ar saviem zirgiem un pajūgiem
pie ugunsdzēšamo rīku noliktavas dēļ
ugunsdzēšamo rīku un ūdens mucu
novešanas un ūdens piegādāšanas uz
ugunsnelaimes vietu.

5. §. Zirdzinieki, ierodoties ugunsne-
laimes vietā, stājas ugunsdzēsēju rīcībā un
izpilda visus viņu dotos rīkojumus un
pavēles, ciktāl tas attiecas uz ugunsne-
laimes apkarošanu un novēršanu.

6. §. Par piedalīšanos pie ugunsdzē-

šanas katrs zirdzinieks saņem no Valkas
pilsētas valdes par katru piegādātu uz
ugunsnelaimes vietu mucu ūdens 20 snt.
atlīdzības, pie kam tie 3 no viņiem, kuri
ieradušies ugunsnelaimes vietā ar ūdens-
mucu, kā pirmie, saņem virs šīs atlī-
dzības pirmais Ls 2,—, otrais — Ls 150
un trešais — Ls 1,—.

Tāda pat atlīdzība ūdens vedējiem tiek
maksāta ugunsdzēsēju pārbaudījumu mē-
ģinājumos.

7. §. Valkas pilsētas namsaimniekiem
tiek uzlikts par pienākumu iegādāt un

pastāvīgi turēt kārtībā un lietošanas ga-
tavībā: 1) trepes, kuras sniedz uz ēkas
jumta, 2) dzelzs ķeksi koka kātā, kurš
sniedz līdz ēkas jumtam un 3) 2 ūdens
spaiņus.

8. §. Pilsētas namsaimniekiem uguns-
grēka gadījumos jāatļauj ņemt ūdeni
ugunsdzēšanai no viņu māju akām un
pumpjiem bez atlīdzības.

9. §. Stingri aizliegts dzīvojamu ēku
bēniņos novietot sienu, salmus, linus un
vispārīgi viegli aizdegošas vielas un
priekšmetus. Tāpat aizliegts turēt zem
trepēm, pieliekamās telpās, malkas šķūņos,
klētīs un citās ugunsnedrošās vietās ne-
pilnīgi apdzēstas ogles.

10. §. Plašāku tautas sapulču telpās,
kā ari izrīkojumos — teātros, koncertos,
kinematogrāfos un 1.1, par izrādes laiku
jāievēro ugunsdrošība un ir obligatoriska
ugunsdzēsēju dežūra ar dzēšamiemrīkiem.
Dežurantu skaitu un atlīdzību, kura
jāsedz sarīkotājiem, nosaka ugunsdzēsēju
biedrības valde saziņā ar pilsētas paš-
valdību.

11, §. Šo noteikumu neievērošana vai
pārkāpšana tiek sodīta ar likumā pa-
redzētiem sodiem.

12. §. Šie noteikumi stājas spēkā
2 nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas
„Valdības Vēstnesī". Atcelti „Valdības
Vēstneša" 1921. g. 184.numurā publicētie
saistošie noteikumi par palīdzības snieg-
šanu ugunsnelaimes gadījumos Valkas
pilsētā. 2

[ Tiesa sludinājumi.
JKapa tiesa,

fJuatodamās uz savu š. g. 8. augusta
"cibas sēdes lēmumu, izbeidz atvaļi-
ni kapteiņa Garalda Ignata d. Romāna
meklēšana.
UaldbasVēstn. ' 1923. g. Ne 14).
Higā, 14. augustā 1925. g.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

'U531 pulkvedis-ltn. Kociņš.
?gretara v. p. j. ķ a . a ier. Jaunalksnis.

K'Cas apgabali, I. kriminalnod.,
!fska?ā ar savu 1925. g. 12. augusta lē-
™ļmu, meklē uz sod. lik. 14. p., 18l.p.i. 2. pkt. un 448., 442. p. I. d. pamata« dozēto Jāni Ādama d. M i e s n i e k u,
, g. vecu , piederīgu pie Valkas apr.,

asciema pagasta, kura pazīmes tiesai

2h!'Sām iestādēm un personām, kurām
^ms, kur atrodas minētais Miesnieks
«DM&1mant ?' iā Pazino P ar t0 R'Sas
vin. esai - kā ari jāspēj attiecīgi soļi
dzekl

aiz,u.' ešanai - 1° ka diošibas li-
tisij ve'^_ Pviņa izvairīšanos no»as, saskaņa ar tiesas š. g. 12. augusta

Pieci ' no,eikts — drošības nauda
MeF-i latu aPmērā, bet līdz tādas

"sa stādīšanai — apcietinājums.
D 4" auSustā 1925. g.

IO539 nekšsede ta J'b. v. (paraksts).
-*—; Sekretāra n Krfirhfrau

!lf-
ap9abl»lt. 3. civilnodaļa

«t $!?at,»Procesa likumu 1958. p.,
BtāsP^l,,ka 25 au8ustā 1925- &?
aitai,;. nodaI«s atklātā tiesas sēdē
Vtii

U" 130lasīs 1924- 2-22i".'!"iriša nag'' 'Lejas Brālīšu" mājas
!istamentu'Pētefa dēla Baloža

'pļļl! .augustā 1925. g. L. Ns 2714
!0J3i dētiJa v- A- Veidners.
kT———-__ Sekretārs A. Kalve

J9apgabali, 3.civiln.,
Jl šo"!,

ar. civilProcesa likuma 1958. p,
"'lētā s ņ^'

ka
25- augustā 1925. g.,

gaisis ,aļas atklātā tiesas sēdē
'Hula .un nolasīs 1925. g. 9. apii ī
"'Mēļa i?ag - «Kaulī- mirušā Pētera
Riīd ocha testamentu.!

' '«? augstā 1925. g. L.Ns 3708.
'n^H»ekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A Kalve.

?ĪQas apgabaltiesas 3. civilrtod.,
taskagā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
11 io paziņo, ka 25. augustā 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1923. gada 14. augustā Rīgā
mirušā Richaida Richarda dēla Ullais
(Ullay) notar. testamentu.

Rīgā, 13. augustā 1925. g. L. Ns 2748
Priekšsēd v. A. Veidners.

10536 Sekretārs A. Kalve.

Latvijas speķis Anglijā.
Pēc Lielbritānijas tirdzniecības mini-

strijas datiem Lielbritānijā šinī gadā no
Latvijas ievests speķis sekošā daudzumā:
Janvārī . 4750 centneri par £ 25,043
Februārī 4166 , „ £ 21,470
Martā .11133 „ „ £ 56,862
Aprilī . 8435 „ „ £ 41,052
Maijā. . 4899 „ „ £ 24,595
Jūnijā . 4374 . £ 22,364

37757 £191,386
Latvijas speķa cena caurmērā ir £5.0/0

par centneri.
Latvijas ģenerālkonsulāts Londonā.

KURSI.
Rīgas birža, 1925. gada 18. augusta.

De vizēs:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas franka . . . 23,80 — 24,30
100 Beļģijas franku .... 22,70 — 23,20
100 Šveices franku .... 100,10 — 101,10
100 Itālijas lira 18,40 — 18,75
100 Zviedrijas krona . . . 138,70 — 140,10
100 Norvēģijas krona . . . 95.C0 — 96,90
100 Dānijas kronu .... 117,75 — 120.10
100 Čechoslovaķijaa krona . 15,20 — 15,5'
100 Holandes guldeņa. . . 207,85 — 209,95
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,2b
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu. .... — — 100,0t
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

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

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

zīmes 96 — 97

. Rigas biržas kotacijss komisijas

priekssSdeta's A. K a c e n s.
Zvērināti biržas maklers 1h. Summēts.

L.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramao

Londonā, 18. augustā. Oficiāli
ziņo, ka parakstīts līgums, ar
kuru Latvija nokārto savu
karalaika parādu Anglijai.
Nomaksas laiks noteikts uz
30 gadiem. Pirmajos desmit
gados maksājumi sasniegs
ik 75.000 m. sterliņu, vēlāk —
77.500 m. st. Pēc Reitera informācijas
pirmo maksājumu Latvija izdarīs laikam
jau nākošā gadā.

Redaktors: M. Ārons.

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

ar piesūtīšanu pa pastu , 1,65
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba I.

Literatūra.
Latvju Raksti. Latava II. Aiviekstas, Un-

gurmuižas, Mežmuižas pagasts Daugavpils apriņķī;
Salas, Biržu, Dignājas pagasts Jēkabpils aprņķī.
VIII burtnīca. Rīgā, Valsts papiru spiestuves iz-
devums.

Nedēļa. Ns 33. — 1925. g.
Atpūta. Ns 41. — 1925. g.

Rīga.
Nedējas ziņojums

par saslimšaaas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi bo 1925. g. 8. līdz 15. au-
gustam Rigas pilsētas statistiska valde
pēc ārstu paziņojumiem:

jļal
Slimības nosaukums. « S ^

<3~I

Tvphus abdom ....Vēdera tiis . . 19
Tvphaa eianth Izsitumu tiis . —
Febris recurrens . . Atgulās drudzis —
Febris interns . . . . Purva drudds . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilii Masalas ... 8
Scarlatina Šarlaks ... 23
Tussis convulsivG . . . Oaja's klepus . 3
Diphtheiitia Diiterits ... 6
InlluencacumPneumonia Influence ... —
Cholera asiaiica ....Āzijas koiiera . —
Dvsenteria Asins sērga . . 3
Parotltis epideraica . . Ģīmja satūkums

(Mums) . . —
Rrvsipelas Roze .... 1
Lepra Spttaiība ... —
Paratvphus
Vaivo-Vaginitls gononhoica ...... —
Meningīts cerebrospinalis epidemlca . . —
Trachoma
Anthras . . . —
Lyssa , . —

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 30. jūlijā apstipri-
nāta pirkšanas-pārdosanas līguma pamata
Ābrams Z a e r s ieguvis no Karpeļa
Jude[a d. un Hajas-Sifras Joseļa meitas
Rabinovičiem par Ls 2000,— dzimts-
lietošanas tiesības uz pilsētas grunts-
gabalu Ns 4 Jit. V. platībā 148 kv. saž„
atrodošos Daugavpilī, 1. iec. 3. kvartāla,
Karavanes iela J* 7 un gruntsgabalu
Ns 4 1it. a, platībā 172,51 kv. saž. ar
ēkām, Daugavpilī, 1. iecirknī, Karavanes
un Virsnieku ielu stūrī X? 5-9.

Daugavpjlī,! 925. g.5. augustā. Nš 16120.
Vecāka notāra vieta viņa palīgs

A. Mika Iks.
lf 066. Sekretāra pal. p. i. A. N e i k e n.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 30. jūnijā apstipri-
nāta dāvināšanas Ilguma pamata Kenrads
Jāņa d. R i n k i n s ieguvis no sava tēva
Jāņa Krišjāņa d R i n k i n a nekustamu
īpašumu .Ls 600,— vērtībā, platībā
73,3953 ha, pastāvošu no .Reutovo* fol-
varka izdalītiem diviem zemes gabaliem
ar nosaukuma .Reutovo*, Daugavpils
apriņķa Varkovas pagasta.

DaugavpHī, 1925. g. 5. aug. Nē 16052.
Vecāka notāra vietā viņa palīgs

10C65 A. M i k a 1 k s.
Sekretāra pal. pag. v. i. A.Neiken.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 28. jūlijā apstipri-
nāta pirkšanas-pardošanas līguma pamata
Pavils Vssilija d. un Jevdokija Ivana m.
Terentjevi ieguvuši no Marijas
Ludvika m, Nemiro par Ls 6.000,—
līdzīgās daļas dzimtslietošanas tiesības
uz pilsētas gruntsgabalu 919 kv. saž_
platībā ar ēkām, Rēzeknē, Dār^a ielā
zem policijas Ns 33-35.

Daugavpilī, 1925. g. 7. aug Ne 16122.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

10037 A. Mi kalks.
Sekretāra pal. p. v.i. A Neiken.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 5. augustā ap-
stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Vasilijs Juzefata d. Krasovskis
ieguvis no Gerca-Davida-Icika Leibas d.

Dotuma par Ls 1.440,—, dzimtslieto-
šanas tiesības uz pilsētas gruntsgabalu
440 kv. saž. platībā ar ēkām Daugav-
pilī, III iecirknī, 119. kvartālā Ns 3,
Skrindas ielā zem policijas Ns 76.

Daugavpilī, 1925. g. 5. aug. Ne 16125.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

10068 A. Mikalks.
Sekretāra pal p. v i. A. Neiken.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā N» 1, paziņo, ka 31. augustā
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Daugav-
grīvas iela Ns 28, pārdos Edgara
Matuševiča kustamo mantu, sastāvošu
no 1 bēra zirga 5 g. veca un novērtētu
par Ls 450.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
10451 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Kigas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns 1, :-siņo, ka 1. sept.
1935. g., pulksten 10rītā, Rīgā, Kalnciema

ielā Ns 193, pārdos Jāņa Pumpīša
kustamo mantu, sastāvošu no siena
pļaujmašīnas, 20 birk. siena, 1 cūkas,
vāģiem, atsperu ecēšām, centrifūgas,
aizjūgiem un novērtētu par Ls 695.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ļpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
tošanas diena uz vietas. Daļa no man-
tas tiks pārdota otrreizējā izso'ē.
10452 Tie*» izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkga
tiesu izpildītājs

»az*oo, ka 4. septembrī 1925. g., pulks*.
9 rītā, Rīga, Valmieras iela Nš 2, p ār-
dos Calela Volfbe.'ga kustamo mantu,
sastāvošu no 3030 gab. monopolpudelēm
un novērtētu par Ls 600.—

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

Rīgā, 11. augustā 1925. g.
10397 Tiesu izpild. J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas
8. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8. septembrī 1925. 5., ??<\**..
9 dienā, Rīgā. Jēkabp.ls ielā Ne la,
pārdos Kivela G r i n i e 1d a kustami.

mantu, sait.īvoSa no 4 baķiem vilnas
drebēs apm. 80 metri un norertētn par
Lj 800.—

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

Rīgā, 11. augustā 1925. g.

10394 Tiesu izpild. J. G r i n i 0 s.

Rigas XI. iet. ului,
saskaņa ar civ. proc. lik. 2011—2015.,
2061.—2079. p. p. paziņo, ka pēc 1920.g
6. augustā, Rīgā miruša Vilhelma Ernesta
Vesseļa nāves ir atklāts mantojums un
uzaicina visus, kam būtu uz šo manto-
jumu vai sakaiā ar to kādas iiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas, kā šis tiesības zaudē-
jušas.

Rīgā, 10. augustā 1925. g. Ns 1115.

10588 Mierti snesis (paraksts).

PrleUn-IaiiolB Ik jMbmiIi
ar šo dara zināmu, ka 10. septembrī
1925. g., pulksten 12, Priekules-Vaiņodes
iec. miertiesas, atrodošos Priekule, fabri-
kas ēkā, atklātā tiesas sēdē nolasīs mir
š. g. 17. janvārī Libes Podiņ, pirms

nāves iedzīvojušas Bātes pagasta, Bērziņa
m?jās — testameniu.

Vaiņodē, 14. augustā 1925. g. Ns 202.
Miertiesneša v. (paraksts).

10586 Sekretāra v. (paraksts).

Priekules -Vaiņodes iec.
miertiesnesis

ar šo dara jir.arrju, ka 10. septembrī
1925 g., pulksten 12, Priekules-Vaiņodes
iecirkņa miertiesas, atrodošas Priekule,
fabrikas ēkā, atklātā tiesas sēdē nolasīs
mirušās š. g. 28. martā, Emilijas Kriša

meitas Skudriņas,dzim.Lurmanespirms nāves edzīvcjušas Asites pagasta
Maz-Lūku mājas — hstamentu.

Va ņodē, 14. augustā 1925. g. Nš 201.

1P585 Miertiesneša v. (paraksts).

[ Citu iestāžu sludinājumi.
Tītie lodokļ Iipulainti

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 24. augustā 1925. g., pulkst. 2 dienā,
Rīgā, Stabu ielā Ns 46/48, dz. 7,

pāidos laiiHam
Lūkasa Jāņa kustamo mantu, novērtēta
par Ls 1765.— un sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas un virsdrēbēm, dēļ viņa 1921.
un 1922. g. procentuālā peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 17. augustā 1925. g.
10595 Piedzinējs J. Sīmanis.

Tiile noHoilD departamenta
lažādu maksa] >a piedzinējs oaziņo,
ka 24.augusta ;925.g., pulksten 11 dienā,
Rīga, 1. Ķēniņu ielā M 21, _ otrā Rīgas
kalpotāju Ekspress no'iktava,

pirtos MlrfiKsolRana
Šlomoviča Zalmana vienu naudas skapi,
novērtētu par Ls 400,— un tanī pašā
dienā pulksten 1 dienā, Rīgā Pētera-
baznīcas laukumā N» 37, dz. 6, pārdos
vairāksolīšanā citu Zalmana Šlomoviča
ttustamu m&nūbit, novērtētu par Ls 720
un sastāvoša no mēbelēm un sīkām
precēm, dēļviņa 1924. g. proc. peļņas
nodokļa parada segšanas.

>?īgā, 17. augustā 1925. g.
10596 Piedzinējs J. Sīmanis.

Rīgas polic. 2. iec. priekšn.
paziņo, ka 31. augustā pulksten 10 rītā,
Kalpaka bulv. Ns 10,

naidos laiHfaDa
Andreja Lamberta ku,tarao mantu,
sastāvošu no viena bērza koka pulierēta
galda, novērtēta par Ls 8 —

10603 Priekšnieks (paraksts).

Tirdzniecība un rūpniecība.

Karalauču izstāde.
Karalauči, 16. augustā. Šodien

atklāta Karalauču izstāde un tirgus. Pēc
atklāšanas Vācijas tirdzniecības ministrs
Šretbers iesvētīja monumentālo „aus!rumu
technikas" ēku. Eksponātu daudzums
ievērojams; it sevišķi bagāts paraugu
tirgus, lauksaimniecības maliņu un tech-
niskā nodaļa. Liels daudzums krievu
eksporta preču paraugu. Lielu interesi
modina paviljons: ^

Mājturība untcchnika".
Apmeklētāji ieradušies lielā skaitā, gal-
venā kārtā no Vācijas, Klaipēdas un
pārējās Lietavas un Dancigas. No La-
tvijas un Igaunijas apmeklētāju vairāk
nekā pavasarī. Ieradušies ari daudz
pircēju no Padomju Krievijas.

LTA.



1. ii Iecirkņa kantori.
Jelgavas stacijas ēkas otra stāvā,

27. augustā 1925. g., pulksten 12, tiks
noturēta vietēja

KONKURENCE
uz šaurce|u lin. 600 mm

platuma nojaukšanas
darbiem:

1) Garozes stacijas rajonā — ceļa gā-
jums apm. 6.7 klm. — drošības
nauda Ls 65.

2) Lāčplēsis — Jumpravmuiža — ceļa
garums apm. 8 klm. — drošības
nauda Ls 70.

3) Taurkalna stacijas rajonā — ceļa
gājums apm. 9,2 klm. — drošibas
nauda Ls 95.

No nojaukšanas iegūtie materiāli iz-
vedami tuvākā stacija un uzkraujami
pēc CN — 8 aizrādīšanas, taļak
sūtīšanai. 10593

Vietalvas pag. valde,
pamatojoties uz tiesas ust. II daļas

1021. pantu ar šo paziņo, ka
22. augustā 1925. g., pīkst. 10 no rīta,
tiek noturēta pie Vietalvas pa^. nama

ūtrupe,
kura pārdos Sauriešu mājas Flzas Sala

kustamo mantu, ka:

altu an Jēru
notaksētu par Ls 13.76 priekš nodokļu
nomaksas. 10521

Priekšsēdēt āja v. i. J. A u z i ņ š.
Darbvedis (paraksts).

Vaiņodes pagastā,
Liepājas apr, priekš 6 klās. pamatskola

vajadzīgs s

skolotāji
ar pilnām pamatskolas tiesībām , fizi>k!
audzināšanas un vācu valodas ' pratēi I

Kandidāti var pieteikties rakstiski
pieliekot 80 sant. zīmogmarkas \]a 1
27. augustam š. g. Personīgi var Dleteikties pie pagasta padomes vēlēšan ādienā, 28. augustā, pulksten 12, pagasta
nama, (2 klm. no Vaiņodes stacijas)

Alga pec kategorijas, dienesta zemeun dzīvoklis pi<: skolas. 2
10621 Vaiņodes pag, valde

Dzelzsceļu virsv. tach i. direkcija
izsludina uz 25. augustu 1925. g., pulkst.
12 dienā,

jauktu izsoli
ar pēcizsoli 28 augustā 1925. g., uz
Ietiku-Vecgulbenes lin. 81. km. (Lizuma
stac), dzelzsbetona caurtekas būv-
darbiem. Drošības nauda Ls 560.

Tuvākas ziņas izsniedz katra darba
diena no pulksten 10—14, virsvaldē,
ist- Ne 312. 10529

Bauskas apriņķa priekēn.
paligs I. iecirkni

paziņo, ka 4. septembrī š. g., pulksten
12 diena, Bauskā, Pils ielā Ne 33, I. poL
iec. seta, pārdos

attlālHalrālsollii
pret tūlītēju samaksu pils. Jēkabam
Bučām apraksfitu vienu ķēvi, no-
vērtētu par Ls 136,79, dēļ Ls 126,99
nomas parādu piedzīšanas.

Bauskā, 13. aug. 1925. g. Nš4400/1/24. g.
10602 Priekšnieka pal. I. iec. (paraksts)

Vietalvas pag. valde,
pamatojoties uz tiesas ust II daļas

1021. pantu ar šo paziņo, ka
22. augustā 1925 g., pīkst. 10 no rīta
tiek no urēta pie Vietalvas pag. nama

ūtrupe,
kufā pārdos Kalakalnu msja Kārļa Zeltiņa
kustamo mantu, kā:

oleno govi brūnas spalvas
notaksētu par Ls 73.96 priekš nodokļu
nomaksas, 10520

Priekšsēdētāja v. i. J. A u z i ņ i.
Darbvedis (paraksts).

Rīgas policijas VIL iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību, izdotu no Rīgas
kara apriņķa priekšneka zem Nš 32458
uz Kārļa Kriša d Orinberga v. 10606

Vietalvas pag. valde,
pamatojoties uz tiesas ust. II. daļas
1021. pantu caur šo paziņo, ka 22 au-
gustā 1925. g., pulksten 10 no rīta tiek

noturēta pie Vietalvas pagasta nama

ŪTRUPE,
kura pārdos Viesēnu māju Andreja Rūtiņa

kustamo mantu, kā:

viena joni, raiba
notaksētu par Ls 50.— sant. priekš no-
dokļu nomaksas. 10522

Priekšsēdētāja v. i. J. A u z i ņ š.
Darbvedis (paraksts).

Vietalvas pag. valde,
pamatojoties uz tiesas ust II daļas

1021. pantu caur šo paziņo, ka
22. augustā 1925. g., pīkst iO no rīta
tiek no'urēta pie Vietalvas pagasta nama

ūtrupe,
kura pārdos Avotiņu māju Mārtiņa

Dzenīš kustamo mantu, kā:

lienu melno zini, 12 gadi retu
notaksēlu par Ls 100.— priekš nodokļu
nomaksas 10523

Priekšsēdētāja v. i. J. A u z i ņ š.
Darbvedis (paraksts).

Vietalvas pag. valde,
pamntojoties uz tiesas ust. II daļas

1U21. pantu ar šo paziņo, ka
22. augustā 1925. g., pīkst. 10 no rīta
tiek noturēta pie Vietalvas pag. nama

ūtrupe,
kurā pārdos Skriņu mājas Jāņa Knē-
gera kustamo mantu, kā:

liii melnu mii 7 9. no
notaksētu par Ls 200.— priekš nodokļu
nomaksas. 10524

Priekšsēdētāja v. i. J. A u z i ņ š
Darbvedis (paraksts)

Salacas pag. valdei,
caur Salacgrīvu, vajadzīgs iestrādājies

kilp ierēdnis.
Kandidāti var pieteiktie! rakstiski līdz

25 augusta š. g, iesūtot apliecību par
izglītību, agiākā di nesta atestāciju un
īsu dzīves aprakstu. Alga Ls 60.—
brīvs dzīvoklis, apkurināšana un ap-
gaismošana. 10617 Pagasta valde.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto Al-
berta Pētera d. Bertholda Latvijas
ārzemes pasi Nš 9907, izdotu 25. jūlijā
1923. g., Rīgā. 10426

Hin n.1. Dili. nīsti.
Valkas apr., caur Smilteni, vajadzī gs

otrs skoloti (ja).
Kandidātus lūdz ierasties pagasta

padomes sēdē, 26. augustā 1*)26. g
pulksten 12 diena, Plāņu pagasta namā '
vai pieteikties rakstiski līdz mhēta ' ii
dienai. ]0#9

Priekšsēdētājs O o p p e r s.
2 Darbvedis P r » u 1i ņ g

Kārķu virsmežniecībai
vajā d z ī g s

mežsargs
ar dzīves vietu Ēveles pag. ,Zaltēs%
Valkas apr.

Kandidātus lūdz pieteikies līdz 1. sept
š.g., iesniedzot virsmežniecībai pašrocīgi
rakstītu ar attiecīgu z mognodokii apliktu
lūgumrakstu, ar īsu dzīves un iepriekšējā
dienesta aprakstu. Priekšioka demobi-
lizētiem Latvijas kareivjiem.

S kas ziņas var dabūt virsmežniecibis
kancleja, Turnā, caur Ergemi.
10590 Kārķu virsmežniecība.

[ Dažādi sludinājumi.
Livino stiklo fabrika? akcija sabiedrībai

(JlKBenroBCKoe cieKOJibHO - npoMbnuJtea-
noe aKutoHepHoe o6mecrBo)

likvidācijas komisija
uzaicina visus šīs sabiedrības kreditorus,
debitorus, mantas turētājus un citas iein-
teresētās personas pieteikt šai komisijai
savas tiesības, prasības un parādus, ka
ari iesniegt ziņ?s par sabiedrībai pie-
de ošiem īpašumiem un to atra f'anļs
vietu sešu mēnešu laikā, skaito' no ši
uzaicinājuma izsludināšanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Visas minttā laikā nepieteiktas tiesī-
bas un prasibas net ks apmierinātas no
likvidējamās mantas.

Pieteikumi jāiesniedz rakstiski uz Li- ;
vānu stiklu fabrikas akciju sabiedrības
likvidācijas komisijas vardu Rīgā, Dzir-
navu ielā Ns _60, dz. 16. (run. otrdienas i
un piektdienas no pīkst. 5 — 6).

Pamats. Instrukcija akciju un pap j
sabiedrību likvidācijas komisijām g
(Lik. krāj. 192o. g. Ns_ 58) un par-
grozījumi un papildinājumi 1921. fr
20. aprija likumā par akciju biedri- f
bam un paju sabiedrībām (Lik kīaj.
1924. g. Nš 124 un 1925 g.tem-

Rīgā, 15. aug. 1925. g. Ns 4 . "
Komisijas priekšsēdētājs J. Luk stigs.
10600 Sektetars J. Garoznjj:

Biū imtla!luīip «lini!» to»*
saliEiriias Jiga'

likvidācijas komisija ar šo paziņo, «J
minētās konzum sabiedrības

pilna biedru sapulce
21. aprīlī 1923. g. nolēmusi konzum-
sabiedrību .Rīga* likvidēt. -

Ievēlēta likvidācijas komisija ii SP: _
rūsi attiecīgos soļus pie valdības i«'
dēm. Varbūtējas prasibas komisija w j
adresēt: Rīgā, Aspazijas bulvāra Nš 7 oz ; ,

Konzum sabiedrības JIU* ,
10:93 livldacijasjtomlsija ^ ?

Rīgu kaite rūpniecība: akcija nPj
sasauc 8. septembri 1925- I" §.$ °
12 dienā, valdes telpās, Riga -
ielā Nš 3/5 dz. 12

ārkārtē ju p ilnu

akcionāru sapalcL
Dienas kārtība:

1) Jautājums par statūtu groz'l

2) dažādi jautājumi. ļ(ļe
10598 Sabiedrības va i

Akciju Sabiedrības konzervJ ,

fabrikes A. A. Huik, R"Ba (
ārkārtējā p ilnā J

nkclon. sapulce \
notiks 12. septembri 1925. g-, fy'li
ielā Ns 36, pīkst. 6 vakara. jj

Dienas kārtība. u J \ļ
1) Valdes atkāpšanās no arna" ļ

jaunas valdes ieveLšana; .,
2) Dažādi jautājumi. , ,°

10597 _W*b 6

Ezeres pagasta nife ,
(Kuldīgas apr.), paziņo vispārībai, ka
noturamais 27. septem-
brī gada tirgus, šogad
tiek pārcelts un tiks no-

turēts 30. septembrī.
Ezerē, 11. augustā 1925. g. 10481

Vilces 6 klasīgai pamat-
skolai,

vajadzīgs

skolotājs
(ne praktikants), _ ar pilnas pamatskolas

skolotajā tiesībām.
Vēlēšanas noliktas Vilces pagasta

padomes sēdē 29. augustā š. g.,
pulksten 12 dienā. Tuv. dz. st. Meitene
10 v.
10622 Pagasta valde.

Akcīzes vaide,
III. iecirknis ziņo, ka

mazūKSulišnnfi
tiks izdoti dažādi re-
monta darbi pie valsts

ēkām
Liepājā, Vakzales ielā Ns 63/65, 1925. g.
21. augustā, pulksten 10 rītā, man
uzticētā akcizes vaidēs kancleja. TuvI-
kas ziņas uz vietas, darba laikā.
10594 Inspektors Viebrandts.

Finansu ministrijas Kredīta departaments
28. augustā 1925. g., pulksten 11 rītā,

izdos mazākprasītājam

= rakstiskā izsolē =
65 kub. asis bērza un 65 kub asis elkšņa
malkas piegādāšanu finansu ministrijas namos
Valdemāra ielā Nš 2a, Dzirnavu ielā Ne 31, l. Pils ielā Ns 13/15 un Ne 12.

Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu: .Uz malkas konkursu 28. augustā*, iesniedzami valsts grāmatvedības
nodaļai, Valdemāra ielā Nš 2a, lidz 28. augustam 1925. g, pulkst. lO'/ a dienā.

Drošības nauda 10°/o no piegādes kopsumas.
Piegādes noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami valsts grāmatvedības

nodaļā, darbdienās no 10—13. 10530

IZSOLE.
Galvena Intendanturas pārvalde

izdod piegādāt:
1) zirgu pakavus apm. 93.000 gab.
2) zirgu pakavu ziemas radzes , 300.000 ,
3) zirgu pakavu naglas . . . , 9 500 kg
?4) zābaku pakavus „ 185.0Ū0 gab.
5) kalēju akmeņu_ ogles 50 tonnas
6) zirgu lietu smēri 1.800 kg
7) trānu 1.300 ,
8) mineraleļļu 6^0_ ,
Izsole notiks š. g. 11. septembrī, pulksten 10, Galvena intendanturas

pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā NeJO/12, dz. 3 (ie-eja no_ Elizabetes ielas).
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmogotas aploksnes ar uzrakstu: „Uz

dažādu metāla priekšmetu unsmērvielu izsoli 13. septembrī 1925. g.*, kā ari
lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami
Galvenās intendanturas pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam,
Rīgā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 1, līdz 1925 g. 11. septembrim, pulksten 10,
vai izsoles dienā izsoles komisijai pirms izsoles atklāšanas.

Ar izsoles noteikumiem un kondiciiām var iepaziiies Galvenās intendanturas
pārvaldes mantu daļā, darbdienās no pulksten 9 līdz 15. 10627

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina 15. septembri š. g., pulksten 10 no rīta,

rakstisku izsoli
bez pectorgiem uz 80 .0C0 gab. izolatoriem; 40,000 gab. kāšiem; 60,000 mtr. izo-
lētu stiepuli; dažādiem mērīšanas instrumentiem; 1500 kg bronza stiepuli; 10,000 mtr.

2 kaņepāju striķi un 1.1. 10528
Tuvžkas ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļā, no pulksten 11—13.

Krāslavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

11. septembri 1925. g., Krāslavas pag. valdes telpas,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita.
III. iec. mežniecības, Skaistu novadā, pavisam 2 vienības, vērtībā: Ls 620

lidz Ls 896.
V. iec. mežniecības, Lielbornes, Vecbornes, Matuļišku, Annas un Varnoviču

novados, pavisam 11 vienības, vēttībā no Ls 52 līdz Ls 1603.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaid<s personss, kuras

iemaksās izsoles komisijai 10/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolišanas jāpapildina lidz 11s°/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.

10591 Krāslavas virsmežniecība.

Kara būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa,
Citadelē Ns 24, izsludina 22. augustā 1925. gadā, pulksten 10 dienā,

iaeifu galīgu izsoli
pārbūves, atjaunošanas un remontu darbiem,

Samarina ielā Nr. 5.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kā ari rakstiski piedā-

vājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami līdz pulksten 9.30
izsoles dienā daļas darbvedim, iemaksājot droHbas naudu Ls 2000.

Ar izsoles noteikumiem, darbu maksas aprēķiniem var iepazīties Būvju un
īpašumu daļā, darbdienās no pulk't. 9—15. 10526

Apriņķa ceļu inženiere, Cēsis,
izdos 27. augustā š. g, pulksten 10 no rīta,

jaukta,īlii un rakstiskā galīgāizsolē
sekošus darbus:

1) Mazsalaces-Rūjienas ceļa Tišu lejas pārbūves darbus. Drošibas nauda Ls 600.—
2) Rūjienas-Koņu bruģa rtmonta darbus. Drošība nauda Ls 370.
3) Rīgas-Apes šosejas 75. klm. caurtekas Ns38 būves darbus. Droš. nauda Ls 190.—
4) Rīgas-Apes šosejas 85. klm. caurtekas N» 51 būves darbus. Drol. nauda Ls 195.—
5) Rīgas-Apses šosejas 95. k'm. caurtekas Nš68 būves darbus. Doš. nauda Ls 150.—
6) Rīgas-Apes šosejas 106. klm. caurtekas Ne 86 būves darbus. Droš. nauda Ls 160.—

Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kancleja, Cēsīs, Lielā Dārzu ielā Nš 6,
darbdienās no pulksten 9—15. 1 10284

Apriņķa ceļu Inženiers, Cēsis,
izdod 31. augustā š. g., pulkst. 10rītā, jauktā, mutiskā un rakstiskā

Sulīgu izsolē, sekošus darbus:
1) Rigas-Apes šo-ejas nomaļu nogriešanu un grāvju tīrīšanu Droš nauda Ls 400.
2) Cēsu-Drabužu šoseju nomaļu nogriešanu un grāvju tirīšanu. Droš. nauda Ls 15b.

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja, Cēsīs, Lielā Dārza ielā Ne 6,
darbdienās no pulksten 9—15. 3 10527

Mežu departaments
noturēs 25. augustā 1925. g, pulksten 12 diena, Kalpaka bulvārī Ns 6

rakstisku konkurenci
(saskaņā ar instrukciju par darbu izdošanu un materiālu piegādāšanu valsts iestā-
dēs, publicētu .Vaid. Vēstneša' 1925. g. 111 mm) artēzisku aku skalošanas vai
urbšanas darbu izvešanai dažādas virsmežniecībās ar firmas-uzņēmējas darba
rīkiem un akas būvei nepieciešamo materiālu piegādāšanu. Piedāvājumos jāuzdod:

A. Cenas par darbu:
1) 1 pēdas akas urbšana dziļumā no 1'—50', 51'—100', 101'—150'ieskaitot

pumpja montāžu.
2) 1 tek. ases kanalizācijas tīkla izbūve 4,5' dzijuma smilšaina mala zeme.
Piezīme: pa darba laiku mežu departaments dod 3 strādniekus un sedz

darba rīku piegādāšanas izdevumus no Rīgas līdz darba vietai pēc
normēta aprēķina, kā ari izsniedz bez maksas vajadzīgo koka
materiālu.

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

ar sviru,
2) dzelzs cauruļu par 1 pēdu>r iekš. 0 3" (melnas), 2" (cink.), P/2" (cink.),
3) uzmavām un likņiem. 10626
Rakstiski piedāvājumi ar 40 sant. zīmognodokli slēgtās aploksnes ar uz-

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

Paskaidrojumus sniedz mežu departamentā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 10 ist. 8.

Tautas labklājības ministrija
ixtiofl Tnasiāfittrasitāļiem 145,68 kub. metru (15 kub. ass) sausas
priežu malkas pierļādaš. valsts zīdaiņu patversmei Rīga, Kapseļu iela Ne 31.

Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 8J sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,Uz malkas piegādāšanas konkursu 27. augustā š. g." iesniedzami
tautas labklājības ministrijai, Rīgā, Skolas ielā Nš 28, istabā Nš 25, ne vēlāk, kā
līdz 27. augustam š.g., pulksten 12 dienā.

Tuvāki noteikumi saņemamļ turpat. Pie piedāvājumu iesniegšanas iemaksā-
jama drošības nauda lO'-'/o apmērā no piedāvājumā uzrādītās kopsumas. 10592
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