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1925. g^ 2l. augustā.
Zemkopības ministrs

'

M.Gailļts.

Vijciema mežsaimniecības
kursu p ograma.
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I.

Kursu

mērķis
un pārvaldīšana.
1. Kursi sniedz kursantiem praktiskas
un teorētiskas zināšanas, vajadzīgās pie
mežsargu un virsmežsargu amatu izpildī-

Noteikumi
par pensijas piešķiršanu nelaiķa
ārlietu ministraZigfrida Meierovica
bērniem.
(Izdoti Latvijas Republikas
81. p. kārtībā.)
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Iz kara ministra pavēles Ks 26.
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šanas.
2. Kursi atrodas zemkopības ministrijas mežu departamenta pārziņā un

Satversmes

darbojas

1. Nelaiķa ārlietu ministra Zigfrīda
Meierovica bērniem Helmutam, Rutei un
Gunāram Meieroviciem izmaksājama pen-

II.

pie

Vijciema

virsmežniecības.

Uzņemšana

kursos.

3. Kursos uzņem kara klausību izpildījušus, fiziski veselus un mežsargu
sija divi simti latu apmēros katram mēdienestam piemērotus vīriešus, vecumā
nesī līdz viņu pilngadības sasniegšanai.
no
20 līdz 40 gadiem, spējīgus tekoši
Šī pensija izmaksājama, sākot ar 1925.
lasīt, pareizi rakstīt un rēķināt ar viengada 22. augustu, par vienu mēnesi uz
kāršiem
un
daļskaitļiem.
Izņēmumi
priekšu.
vecuma ziņā pielaižami ar mežu departa2. Šie noteikumi stājas spēkā ar izmenta direktora atļauju.
sludināšanas dienu.
4. Katru gadu kursos uzņem, pēc
zināšanu pārbaudījuma, ne vairāk kā
Rīgā, 1925. g. 28. augustā.
20 personas ; uzņemamo personu skaitu
departamenta
direktors.
Ministru prezidents H. Celmiņš. noteic Mežu

Iestāšanās lūgums jāiesniedz līdz 1. sep-

Tautas labklājības ministrs V. S a 1 n a i s. tembrim kursu vadītājam, klātpieliekot
vecuma, izglītības, kara klausības un
baku potēšanas apliecīb s, kā ari poli-

Iz kara ministra pavēles Nr. 26.
Rīgā, 1925. g. 26. augustā.
Pārvaldības daļa.
2. §.

Papildinot kara ministra š. g. 15. pavēles 1. §, aizrādu, ka no iesaukšanas
4 nedēļu ilgā apmācībā šogad atsvabināti tikai obligatorisko pamatskolu skolotāju kursu dalībnieki, turpretim pārējo
skolotāju
kursu
dalībnieki
no
iesaukšanas
apmācībā] nav atsvabināti,
kādēļ pēdējie iesaucami apmācībā otrā
paņēmienā, t. i. no š. g 22. septembra
līdz 19. oktobrim, ieskaitot, ja viņi nav
bijuši iesaukti pirmā paņēmienā.
3. §.

Jūras krastu
aizsardzības
eskadres
stabu (štats N-159) ar š. g. 25. augustu
papildinu , ievedot I sevišķu uzdevumu
virsnieku apgādības lietās, komandkap-

teini ; ar

šo papildinājumu izsauktos
^devumus segt no ietaupījumiem, kuri
radušies sakarā ar Rēzeknes kara slimnīcas izformēšanu.

oficiāls unlaikraksts

«^m

iznāk katru dienu, izņemot

cijas apliecību, ķa lūdzējs neatrodas zem
tiesas un izmeklēšanas.

5. Pie uzņemšanas, citādi vienādos
apstākļos, priekšrocība uz iestāšanos ir
mežu resora darbinieku dēliem.

III.

Mācības

gaita

goģiskais
6.

Kursi

ilgst

un

peda-

personāls.

10 mēnešus:

no

1 ok-

tobra līdz 1. augustam.
Mācības nenotiek : svētdienās, svētku dienās, 2 nedēļas ziemsvētkos, 2 nedējas lieldienās
un 1 nedēļu vasaras vidū
7.

Mācības pasniedz, galvenā kārtā,
praktiski, nodarbinot kursantus pie mežsaimniecības tekošiem darbiem; Ziemas
mēnešos kursantiem pasniedz galvenās
zināšanas mežkopībā, meža likumos,
meža novērtēšanā, medniecībā, mērnie-

cībā un būvniecībā. Bez tam kursantiem
māca: latviešu valodu, rēķināšanu, glītrakstīšanu un biškopību.
Mācības priekšmetu un praktisko darbu
programu apstiprina mežu departamenta
direktors.

8.

Kursus

vada Vijciema virsmežzinis,

Ar norādītām pārmaiņām izsauktos
Papildu izdevumus segt no ietanpīju™le ffl, kuri radušies sakarā ar Rēzeknes
Kara slimnīcas likvidāciju.

departamentam.
saņem
10. Kursus beidzot, kursanti
apliecības ar atzīmēm . teicami" vai ,pietiekoši" . Atzīmes noteic kursu vadītājs
saziņā ar skolotāju.
;

20. §.

IV.

Kursu saimniecība
interna ts.

un

pavēles 3. § un manis apstipri11. Kursu lietošanā nodod kursiem
jauniem
N-186 norādītiem
Vijciema meža skolas kustamo
ati emkuri neietilpst pastāvošā amatu vajadzīgo
j
īpašumu pēc saraksta, kuru apstiprina
«araksta , pagaidām izmaksāt sekošu atmežu departamenta direktors.
"'gojumu:
Juras krastu aizsardzības
12. Kursus uztur valsts. Kursu ieņē«Kadres štāba sevišķu uzdevumu virsmumus sastāda kursantu darba alga par
J'ekam apgādības lietās — pēc Vili kat. mežsaimniecībā izpildītiem darb.em. Izv'Dtendanturas Jelgavas labības iepirknopildāmo darbu vērtību katru gadu
tas punkta priekšniekam — pēc X kaministrs.
zemkopības
saka
lorijas.
13. Mācības naudu kursanti nemaksā,
tiem jāizpilda p. 12 minētie darbi
bet
ministrs,
pulkvedis
Kafa
vadītāja aizrādījumiem.
kursu
pēc
Bangerskis.

sfis
nātā
štatā

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām rindļnām
3 lat. 60 sant.
par _ katru tālāku rindiņu
. . — ,12
b) citam iestādēm un amata personām par katru vienslejīgu
rindiņu
—
,
16
.
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Kantoris un ekspedīcija;
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c)

privātiem par katru vienslejīgu

.

rindiņu (par obligat. sludin.) . —

.

20

?

14.

Kursantiem jādzīvo kursu interKursanti līdz ar kursu apkalpotāju
uzturam izlieto produktus, kurus pie-

pils pagasta Dusos, c) Piņķu pagasta
Vikuļ Batakos, d) Ogres miestā 2 punktos,

gādā paši kursanti pēc no kursu vadītāja apstiprinātām normām. Kopgalda
grāmatas ved kursu skolotājs. Rar apģērbu, sīkiem* traukiem un mācības piederumiem gādā paši kursanti.

miestā 3 punktos,

nātā.

J. Robežnieks.

valdības iestāžu paziņojumi
Ārlietu ministrija
uzaicina visas personas, kas sacījušas
runas nelaiķa
ārlietu ministra Z. A.
Meierovica

bērēs, kā

ari

e) Rembates miestā 1punktā, f) Siguldas
1) Upmaļos,

tās

per-

sonas, kuras ierobežotā laika dēļ nepaspēja savas runas nolasīt, — iesūtīt
pēc iespējas pilnīgu runas atreferējumu
ārlietu ministrijas preses nodaļai.

Jūlija mēnesī 1925. gadā
konstatētas mājlopu sērgas
sekošās saimniecībās.

h) Siguldas pagasta

2) Puskās,

3) Noskās un

4)

Zveiniekos, k) Inčukalna pagasta
1) Krūmiņos, 2) Būrīšos, 1) Nurmišu

pagastā

muižā,
navās,

Rīgā, 1925. g. 20. augustā.
Mežu departamenta direktora v.

1)

Velķis mājās un

2) Rāmas

m) Ķempu pagasta Ķempu dzir-

n) Mālpils pagasta 1) Mālpils
muižas dzirnavās, 2) Andricenos, o) Skrīveru pagasta
Svarenos, p) Meņģeles

pagasta stiklu fabrikā, r) Bebru pagasta
s) Stukmaņu pagasta
Valdsteinos, t) Kokneses pagasta l)Mazlejas-Retriseņos, 2) Klauģenos, 3) Zemītēs,
4) Lakstīgalās,
5) Kokneses
muižā,
6) Galdupēs, 7) Spruļos un 8) Stuķenos.
2. Cēsu apriņķi: a) Cēsīs 9 punktos,
b) Cēsu pag.
1) Dzelzsceļu kazarmēs,

Recijas sudmalās,

2) Kalna-Smīdēs, c) Priekuļu pag. Sostēs,

d) Liepas pag.

Liepas muižā,

e)

Līvu

pagasta Lejas-Jostls, f) Mēdzūlas pag.
Kukuļos, h) Jaun-Piebalgas pag. Skrastos,

h) Dzērbenes

pagasta

Mēdzūlas pag

Liedēs.

3.

Madonas

Gavaros

apriņķī:

a)

un

1)

Grazdonas

pagastā Vīcupos, b) Praulienas pagasta:
1. Rīgā: Mīlgrāvī Krasta ielā N°. 36. 1) Gariņos, 2) Svārpstos un 3) Graviņās,
c) Patkules pag. Priedkalnos, d) Sarkaņu
2. Rīgas apriņķī: a) Krimuldas papagastā:
1) Būliņos,
2) Zaru mazgasta Pupās un b) Bebru pagasta Šmimājiņā,
3)
Zaros,
e)
Kusas
pagastā:
drās.
un
2) Lejas-Trušļos,
3. Cēsu apriņķī: a) Priekuļu pagasta 1) Stalidzenos
Viņaudos, b) Kārļu pagasta Mūrniekos f) Sāvienas pag. Pārguļos, h) Madonā
2 punktos, k) Stāmerienas pag.: 1) Vārun c) Skujenes pagasta Orķos.
gajos un 2) Līdumos, 1) Beļavas pag.
4. Madonas apriņķī: a) Lizuma pagasta Gaujmaļos, b) Stāmerienas pagasta Frisados, m) Jaun-Gulbenes pagastā:
1) Dreiņos, 2) Strādos un 3) Ušuros,
Strādos un c) Adlienas pagasta Lieln) Golgovskas pagasta Kļavanos un
ķipjos.
I.

5.

Trakuma

Valmieras

sērga (Lyssa).

apriņķi:

a)

Burtnieku

pagasta Veicos, b) Pāles pagastā: 1) Kuģiniekos, 2) Druķos; c) Salacas pagasta

o) Ērgļu pag. Līberos.

4. Valmieras apriņķī: a) Sveiciema
pagasta Kuļļos, b) Nabes pag. Aizgal-

krogā, c) Limbažos 2 puuktos, d) Naukšēnu pag. Kaln-Naudskalnos, e) Ternejas
pagasta pag Eriņu muižā, f) Jēru pag.: 1) Jēru

Dunduros un d) Lādes pag. Grīšļos.
6.

Valkas apriņķī: Alūksnē 1 punktā.

7. Jelgavas apriņķī: Vilces
Bētiņ-Ciefos
8. Jēkabpils apriņķī: Sērenes pagasta
Tamboviča dzirnavās.

9.
nīcā.
10.

Daugavpils

Cietokšņa kara

slim-

pagasta namā, -2) Lauvas krogā un 3)
leriļ muižā, h) Rūjienes pag. MazŠkodiņos, k) Ķoņu pag, Lejas-Lungās
un 1} Rūjienā 1 punktā.

5. Valkas apriņķī: a) Valkā 3 punktos,
b) Trikātas pag, mācītāja muižā, c) Smilgastā:
tene.? pag.: 1) Kolbakos, 2) Dzirkaļos,
ciemā.
d) Bilskas pag. Bilskas muižā, e) Smiltene 1 punktā, i) Alūksnē 2 punktos,
II.
Ļ a u n i e i e n ā š i (Malleus).
1. Cēsu apriņķī: Nētķeua
pagasta h) Opes miestā 1 punktā, k) Alūksnes
pag. Vējiņos,
1) Annas pag.: 1) DakVec-Miķenos.
stiņos
un
2)
Priedeļos,
m) Alsviķu pag*
2. Talsu apriņķī: Kandavas pagasta
Rutkos,
n)
Jaunlaicenes
pag.: 1) Āpšos.
sudmalas.
Teteriņu
2) Zilu Kauleņos, 3) Klibjos, 4) Mazuļos,
III. Influenca
catarrhalis
o) Korvas pag. Melnpurvos un p) Pee q u o r u m.
deles pag. 5 punktos.
.
Ludzas apriņķi:

Višgorodas pa1) Beļajeva ciemā, 2) Chudjaki

Mācības priekšmetus pasniedz un prak4. §.
tiskos darbus vada kursu vadi ājs un
ļ skolotājs —iecirkņamežzinis .kuripardarPastāvošos štatos ar.?, g- 1- septem1. Tukuma apriņķī: a) Tukumā vienā
bri ievest sekošol papildinājumus:,
bību kursos saņem atsevišķu atalgojumu: punktā un b) Tumes pagasta Patagos.
1
kursu vadītājs — /a no VII. amata kate2. Kuldīgas apriņķī: Skrundas pa. J) Kara sanitārā noliktavā (štatsŅ-131) gorijas algas un skolotājs — V2 n0
gasta Pūriņos.
tevest 2 strādniekus, kareivjus, pārsieIX. amata kategorijas algas, ar brīvu
3. Diugavpils apriņķī: Piedrujas panamo materiālu nodaļā;
., .
dzīvokli, apkurināšanu un apgaismošanu. gasta Zarieki sādžā.
9. Mācības gaitu, saskaņā ar apsti.) Liepājas kara slimnīcā (štats N-133)
IV. JK.u m e j u ienāši (Adenitis
'evest 1 divjūga sanitāros ratus;
prināto programu, kā ari kursu disciplīnu,
equorurn).
Kursu
vadītājam
noteic kursu vadītājs.
. 3) Jūras aviācijas nodaļā (štats N-142)
Smiltenes, pagasta
1.
Valkas
apriņķi:
pārkursantus
par
disciplīnas
ievest 1 virsdienesta šoferi-seržantu un ir tiesība
kāpumiem izslēgt, ziņojot par to mežu Vileņos.
1 Pussmago
automobiļi.

Sludinājumu maksa:
a)

6.

Jelgavas

apriņķī:

a)

Lielsesavas

pag.: 1) Pilnzābakos, 2) Truņo?, b) Volguntes pag.: 1) Š lgatos, 2) Mauriņcs,
c) Svētes pag.; 1) Puķēs un 2) Užd*,
d) E'ejas pag : 1) Jaunzemos un 2) Pirantos, e) Jaunsvirlaukas pag.: 1) Garvēderos, 2) Rūžos, f) Vecsvirlaukas pag.
Pūces, h) Lielvircavas pag. Liepu muižā,
1) Krimūnu kopmoderk) Auru pag.:
niecība, 2) Ģinteros, 3) Cimmerrnanos,
Tennos, 5) Ziņģu jaunsaimniecībā,
Šlokenbekas 4)

2. Tukuma apriņķī: a)
pagasta Strautiņos, b) Vecmoku pagasta
Sproģu jaunsaimniecībā un c) Tukumā

1 punkta.

3. Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīgas pagasta Kepšos un
b) Zvārdes pagasta

Mālkalnos.
4.

Jēkabpils apriņķī:

Sērenes pagasta

Varžu krogā

1) Annenieku pag. Annas muižā, m) Do-

beles pag. 2 punktos, n) Naudītes pag.
4 punktos, o) Šķibes pag.: 1) Lāčos,
2) Kalna-Pluņķos, p) Dobelē 3 punktos,
r) Auce 3 punktos, s) Vecauces pag.:
1) Lejassargos, 2) Rudes-Miķeļos
un
3) Capušos, t) Lielauces pag.' KalnaKates,

u) Mežamuižas

pag :

1)

Capļos,

2) Lobeņi-Skroderos,
3) Gaileniekos,
5. Daugavpils apriņķī: Krāslavas pa4)
Pūķos.
gasta 1) Baucanu sādžā, 2) Liel Kuzeņos.
7. Tukuma
apriņķī: a) Ozolnieku
6. Ludzas apriņķī: a) Ģauru pagasta
pag.:
1) Āzītēs, 2)Kēžu-Puriņos, 3) BaltJocharenki ciemā, b) Zaļmuižas pagasta
ačos, b) Grenču pag. Gala-Rozēs, c) Ir4 punktos, c) Michaļevas pag. 2 punktos,
d) Zvirgzdienas pagasta 2 punktos un lavas pag. Dārtu-Zīlēs, d) Šlokenbekaspag.
1) Šlokenbekas sudmalās, 2) Godiņos,
e) Eversmuižas pagasta Kievi ciemā.
3) Reķu mazsaimniecībā, e) Tumes pag.
V. C u ku roze
(Ervsipelas suum).
Bresmes un f) Tukumā 6 punktos.

1. Rīgas apriņķī: a) Katlakalna pa
gasta 1) Skultes, 2) Avotniekos, 6) Salas

8.

Talsu apriņķī: a) Talsos 1 punktā,

b) Sasmaka

1 punktā,

c) Stendes pag.

Benču ciemā, d) Kandavas pag. Valdeķu
muižā un e) Zemītes pag. Kalniņos.

9.

14.

Ilūkstes

apriņķī:

Bebrenes

pag

Gārsenes miestā.

Bauskas apriņķī: a) Bauskas pag.

Skudru krogā, b) Rundāles pag.: l)Klačos, 2) Stūpļos. c) Vecmuižas pag. Vecmuižā, un d) Bārbeles pag. Rimzeņos.

15.

Daugavpils, apriņķī: a) Jasmuižas

pag. Putaņu sādžā, b) Līvānu pagasta
Rudzātos un c) Krustpils pag. Vējkaķos,
IX.

Asins

mīšana

(Piroplasmosis).

10. Ventspils apriņķī: a) Ventspilī 6
1. Rīgas apriņķī: a) Ropažu pagasta
punktos, b) Zūras pag
Zūras muižā, Birzkalnos un b) Ķeipenes pag. Vecc) Ugāles pag. Ugāles muižā, d) Piltenē Ziediņos.
2 punktos, e) Ēdoles pag. 2 punktos, ; 2. Valmieras apriņķī: Naukšēnu pag.
f) Puzes pag.
1) Ozolkalnbs, 2) Vec- Jaun-Mestros.
Ve garos.
i 3. Valkas apriņķī: Jaun-Laicenes pag.
11. Liepājas apriņķī: a) Rucavas pag. 1) Pižjos un 2) Jaun-Laicenes muižā.
1) Sproģos, 2) Koķiškos,

b) Rāvas pag.

4. Jelgavas apriņķī: a) Kr.-Vircavas
pagasta Paučos un b) Volguntes pagasta
muižā.
Mauriņos.
12. Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīgā 13
5. Tukuma apriņķī: a) Ozolnieku pag.
punktos, b) Kurmales pag. Jaunā krogā, 1) Eglaiņos, 2) Legzdiņ jaunsaimniecībā,
c) Rendas pag. Ozolmuižas dzirnavās, b) Engures pag. Pīpjos, c) Prāvinu pag.
d) Griķu pag: 1) Sterķu Kalējos, 2) Ratniekos un d) Tukumā 1 punktā.
Rumbās, 3) Dārzniekos, e) Ivandes pag.:
6. Talsu apriņķī: a) Arlavas pagasta
1) Ivandes muižā, 2) Ivandes vecā muižā, Vecā alus darītavā, b) Lub-Ezeres pag.
f) Padures pag,: 1) Saugaļos, 2) KatlaLapšos, c) Laidzes pagasta Krātiņos,
pos, h) Saldū 8 punktos, k) Brocēnu d) Sasmaka 1 punktā, e) Pūres pagasta
pag.: 1) Emburagos, _ 2) Kalnmuižā, Skujās, f) Kandavas pag. Počās, h) Jaun1) Kursīšu pag.: J) Stārķos, 2) Kārk- pagasta pag. 1 punktā un k) Patkules
liņos,
3) Vālodēs, m) Lutriņu pag. pag. 1 punktā.
Veiķenos,
n)
Zvāides pag. Zušos,
7.
Kuldīgas apriņķī: a) Planeces pag
o) Skrundas pag.: I) Skrundas muižā, Puķēs un b) Skrundas pag. Vec-Gaikās
2) Kripos, 3) Beikmaņos.
8. Aizputes apriņķī: Kazdangas pag
13. Aizputes apriņķī: a) Apriķu pag, Kazdangas muižā.
9. Rēzeknes apriņķi: Makašānu pag
Vec-Vagaros, b) Vaiņodes pag. KriviEzermaļos

un

c) Vecpils pag.

Dižstroku

Jurku sādžā.

ņos un c) Bātas pag. Meža muižā.
14.

Jēkabpils apriņķī: a) Biržu

pag.

1) Biržu muižas dzirnavās, 2) Pumpē
mājās, 3) Sprukstoņos, b) Neretas pag.
Pilkalnes muižā, c) Salas pag. Mietlaukos, d) Elkšņu pag. Gobaniekos, e)
Saukas pag. Jaunzemos, f) Eķengrava
miestā 2 punktos, h) Jēkabpilī 3 punktos, k) Jaunjelgavā' 1 punktā, 1) Sērenes
pag. 1 punktā, 1) Sērenes pāg. 1 punktā
un m) Seces pag. Ķebļos.
15.

Ilūkstes apriņķī:

a) Bebrenes pag.

X.

Talsu

Panari

apriņķī:

Jadekšos.
XI. Lipīga

tium.

Nurmuižas

pagasta

pārmešanās

(Abortus enzooticus).
Rīgas apriņķī: Piņķu pag. Velna-Bitēs.
XII.
1.

Dilonis (Tuberculosis).

Rīgas

apriņķī:
Kokneses
pag.
Mazarlupos.
2. Madonas apriņķī: Jaun-Gulbenes

3 punktos un b) Asaru pag. 3 punktos. pag. Jaun-Gulbenes muižā.
16. Daugavpils apriņķī: a) K-ipiņu
3. Ludzas apriņķī: a) Pildas pag.
pag. Lejas-Grebežu sādžā, b) Ungurmui
1 punktā un b) Kārsavas pag. Malnovas
žas pag. Papuļo?, c) Krustpils pag,: 1) ciemā.
Kapubrenčos, 2) Ueseļos, 3) Andreņos
XIII. Lipīga sivēnu aknu kaite
uu 4) Krustpils dzelzsceļa staci;ā.
(Hepatitis enzooticae porcelorum).
17.

Rēzeknes

apriņķī:

a)

Makašānu

pag. 1 punktā, b) Rozenmuižas pag. 1
punktā un c) Varklaņu pag. 1 punktā.
18.

Ludzas apriņķī: Višgorodas pag.

1 punktā.
19. Jaunlatgales apriņķī: Bolvu pag,
Llemesavā.
VI.

Cūku

m e r i s (Pestīs

suum).

Ludzas apriņķī: a) Zvirgzdienas pag
Listiki ciemā un b) Landskoronas pag
Buraki

ciemā.

VII.

Cūku

sērga (Septicaemia

haemorrhagica suis).
Ludzas

apriņķī:

Eversmuižas

pag.

Jaski ciemā.
VIII.

Ļaunais

galvas

karsonis

(Co:yza gangraenoza bovum).
1. Rīgas

apriņķī: a) Meņģeles
Cīruļos, b) VisKaļu pag. Ķervaros
c) Stukmaņu pag. Kaln-Titiņos.
2.

Cēsu

apriņķī:

a) Priekuļu

1.

Rīgas

Kokneses

apriņķī: Lašu pag. Vec-

Lipīga mazasinība
(Anaemia perniciosa).
Jelgavas apriņķī: Vec-Svirlaukas pag,
Āžos.
Sastinguma

krampis

1.

Galvas
un
mugurkaula
smadzeņu
iekaisums
(Meningitis cerebro spinalis).

d Mēdzūlas pag. Buleņos un e) Ramkas
pag. Bērzlapes.
3. Madonas apriņķī: a) Lubejas pag.
Kaulos un b) Brinģu pag. Brinģu muižā.

Angina

et

XVIII.

muižā, b) Tumes pag.

Griķos

un c) Irlavas pag. Lauku-Pusuļos.
8. Talsu apriņķī: Stendes pag. Stendes
muižā.
9. Ventspils apriņķī: a) Zlēkas pag.
Strazdiņos un b) Zūras pag. Virziķu

muižā.
10. Liepājas

apriņķī:

Durbes

pag.

Murķos.

11.

Kuldīgas apriņķī:

Maz-Rozniekos.
12. Aizputes

Skrundas p.g.

Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts C ī r U1 s.
Darbvedis Graudiņš.

Iekšzeme
Uzsaukums

Latvijas vecmātēm pHsitāŠ un
uz laukiem bez tautību izšķirības.

..

17,726,634 17

Ls

29,456,330

.

.

7,773,930 -i
13,415,734 —
29.456j30 ^--

_.
s

Padomes priekšsēdētājs Ri n gol ds Kalnings.
Galvenais direktors

11367

aroda

biedrus.

vecmātēm,

Sevišķi

pēdējo

jo

komplicēts un atbildības

~

8,266,666 —

pēc 24. augusta 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem.

Rīgā, 26. augustā 1925. g.

tas

vajadzīgs

uzdevums
pilns,

ļoti

mazākā

kļū.1a nes risku ar cilvēku veselību, pat
dzīvību. Tāpat ir jautājums, kā vecmāte
lai sevi aizstāv viņai padotos sarežģītos
darba apstākļos.
Vecmātei ir padota
katra jauna dzīvībiņa
un tamlīdz ari
veiktu
tautas labklājība.
Lai cienīgi
savu cēlo uzdevumu, sabiedriski domājošas vecmātes ir organizējušas un no„L atvijas
vecmāšu
dibinājušas
biedrību", statūti apstiprināti. Bie-

Švede.

mans, Nora Kreisler,
Vold.
Lejnieks ,
Zaiga Lepnis, Ženija Levenštein, Kirils
Martinsons, Oiga Mackevic, Elizabete

Miezis,

Paeglīts, Lina Riksis,
Tonija Šmidt, Ņina
Treier, Vold. Vilks, Harfiste — Abgara
Skujeniek, zullieri Berta Āboliņ, Aina
Birnbaum, rež. palīgi — Rob. Baltgalvis,
Kārlis Liepa, skatuves meistars Ernsts
Odris, apgaismotājs V. Oškalns un citi
techniskie darbinieki.

Pēters

Kārlis

Rudzītis,

Latviešu dramatiskos kursos

pieteikšanos pieņems sākot ar 2. sept.
drības mērķis sekošs:
a) Veicināt savu biedreni* zinātnisku no pulksen 5 līdz 7 vakarā Kalpaka
bulvārī Ne 8, kursu birojā.
Turpat ari
tālāk izglītošanos;
var
dabūt
visas
tuvākas
ziņas.
b) aizstāvēt savu biedreņu likumīgas
tiesības un pacelt viņu ētisko, kulturelo un materiālo stāvokli;
Tirdzniecība iii rīpniecība.
c) izplatīt iedzīvotāju starpā pareizas

zināšanas par
cīnas nozari;.
d) rūpēties

par

sava aroda

KURSI.

medi-

R(j»8« bufl.

savu

biedreņu

veselības

kopšanu, piekopjot dažāda sporta
veidus;
f) morāliski atbalstīt sievietes, sevišķi
ari

ārlaulības mātes.
kuras

vēl nestāv organizā-

rakstiski
pieteikties
ielā
biedrības birojā Rīgā, Ģertrūdes
klātpieliekot
43,
dz.
1.
Tāļr.
601,
N°

cijā,

tiek

diploma

lūgtas

norakstu — province apstipri-

nātu no pašvaldības iestādēm. Rīgā —
parakstītu no divām minētās organizācijas

Lūdzam citus

laikrakstus

pārdrukāt.

1925. gad * 29. augustā

aizsardzību

zīdaiņu

un veselības- kopšanu;.
e) veicināt

uzsaukumu

Dibinātājas.

Devīzes:
I Amerikas dolārs ....
1 Anglijas īssārdfa ....

100
HļO
100
100
100
100
100

savienības
«Mātes un bērna aizsardzības" izstāde
ar priekšlasījumu š. g. 30. augustā,
Līvbērzē.

100 Somijas marku ....

100 Igaunijas marka
100 Polijas zlota
100 Lietavas lita
1 SSSR četTOneca

.

..

Māksla
teātra personāla sastāvs

Direkcija:

galvenais

direktors Arturs Bērziņš, direktori Jānis
Brigaders, Ansis Guibis,
dramaturgs
Kārlis Freinbergs, administrators Voldemārs Kmklis, režisori

.

....

(afabet

kārtībā):

A. Amtmauis-Briedītis, Ernsts Feldmans,
Aleksis Mierlauks, Fricis Rode, pastā-

—
—
—
—
—
—

Dārgmetāli:

3420 — 3450
105 — 112

Zelts 1 kg ...... .

Sudrabs 1 kg
Vērtspapīri:

5/o neatkarības aizņēmums .
4°/o Valsts prem. aiza. . .
«/o Zemes bankas ķiln zinies
bankas

98 — 100
98 —

100

92 — 83

ķīlu

96 — 97
Rīgas biržas kotaeijs" komisijas
priekssēdetafs A Kacen»

Zvērināts birža»

maW"w M.

Okmisas.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras

Nacionālā

101,00
19,70
13995
103,00
127,90
15,50
— 210,00
— 124,15
13,00 — 13,26
1,35 — 1,40
87,00 — 96,tF
50,50 — 52,M
26,40 — 26,85

šveta: fasaka .... 100,10
Itālijas iirs. ..... 19,30
Zviedrija» kraaa . . .
138,55
Norvēģijas krama . . .
101 .CO
Dānijas kronu ... 125,40
Čechoalomķijas kroaa .
15,20
Holandes gaides». . .
207,90
100 Vācijas marka ....
122,00

zīmes

Latvijas bērnu palīdzības

šinī sezonā šāds:

5,175 — 5,20
25,16 — 25,29

100 Francijas iesaka . . .
24,15 — 24,60
100 Beļģijas taka....23,25 — 23,70

8°/o Hipotcku

Rīga

Plankuma
drudzis
(Morbus maculosus).

Rēzeknes apriņķī: Rozenmuižas pa4. Valmieras apr.: a) Pāles pag. gasta Tūču sādžā.
Greiļos, b) Rozēnu pag. Kalniņos un
XIX.
Kašķis
(Scabies).
c) Puiķeles pag. Pigutos.
5. Valkas apriņķī: a) Jann-Laicenes
1. Cēsu apriņķī — 1 punktā.
pag. Jaun-Laicenes muižā un b) Annss
2. Valkas apriņķī — 1 punktā.
pag. Bišlāčos.
3. Talsu apriņķī — 1 punktā.
6. Jelgavas apriņķī: a) Ozolnieku
4. Bauskas apriņķī — 1 punktā.
pag. Iecen-Poļos, b) Liel-Platones pag.
5. Liepājas apriņķī — 1 punktā.
Liel-Platones muižā, c) Mežmuižas pag.
6. Kuldīgas apriņķī — 3 punktos.
7. Daugavpils apriņķī — 1 punktā.
Ciruļos un d) Jēkabnieku pag
LielDimzeļos
8. Rēzeknes apriņķī — 2 punktos.
7.
Tukuma
apriņķī: a) Sēmes psg.
9. Ludzas apriņķī — 1 punktā.

.

184, 878^8T«5

1,5046 gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina

parotīti s.

Daugavpils apriņķī: Maļinovas pagasta
Zeļenovkas sādžā.

.

Ls 3444,444 nodrošina
2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc $
paritātes 1 $?= 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina ... . ...
3) ar £532 910,—/— (pieci simti trīsdesmit divi tūkstoši- deviņi simti' desmit
angļu
mārciņām)* kas pēc £ kursa £ '.— = $ 4,8575; S 1— =

Ventspilsapriņķī: Ventspilī 1 punktā.

XVII.

Citi pasivi

kuras nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pec paritātes 1 klg =

(Tetanus)
biedrenēm.
Sevišķi
vēlams provinču
1. Jelgavas apriņķi: a) Vecauces pag. vecmātēm kuplā skaitā iestāties, lai vaBileiku-Butuaros un b) Sniķeres pag. rētu atvērt biedrības nodaļas provinces
V ecvagaros.
pilsētās.
Zūras
pag.
2. Ventspils
apriņķī:
Ticam, ka kolēģes un sabiedrība nāks
Gārzdas muižā.
labvēlīgi pretīm cēlajiem mērķiem.
XVI.

P a s i v ā.
Lati.
SBankas naudas zīmes apgrozībā . . 29,456,330 '
—
Pamata kapitāls
11,659,245 īfi
Rezerves kapitāls
1,5217u 5n
Speciālās rezerves
1,000,000 —
Noguldījumi
6,529,862 09
Tekoši rēķini
. . .
44,776,363 78
Valsts rēķini un depozīti
72,208,535 i>;

Piezīme: uz 26. augustu 1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes-apgrozībā par

2. Liepājas apriņķī: Gaviezes pagasta
pag: Šuksteros.

1) Popos un 2) Birzniekos, b) Jaunpiebalgas pag. Pentuļos, c) Vec Piebalgas
pag.: 1) Vec-Maderos un 2) Kenčos,

Prieņu

Lati.
S.
A k t i v ā.
Zelts lējumos aņ monētās kase un
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,537,599 55 !
Ārzemju valūta
32,8 1,491 64 ?
Sudraba nauda
2,050,415 —
9,756,750 55 ļļ
Valstskaseszīmesu.slkametalanauda
Īsa termiņa vekseļi . ._ . . . . . 60,905,652 36 ļ
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 47,510,155 98
Citi aktivi
8,316,619 77 I
_ . _.
184,878,684JS5 ļ

Vecmātes,

XIV.

XV.

augustu 1925, g.

pag.

Lašu muižā.

pag.

un

apriņķī:

Birzniekos.
2. Ilūkstes

neaip
pārskats
Latvija Mas
uz 26,

ārzemju telegram»'

DienvidBelgradē, 28. augustā.
slāvijas telegrāfa aģentūra ziņo, ka 27. augustā Belgradē
svinīgi atklāts karaļa
korpusa, serbu
diplomātiskā
pārstāvja,
patriareha u. c. klātbūtnē starp tauk o ntisks
vidusskolotāju
g r e s s. Pēc karaļa apsveikšanas telegramas nolasīšanas ar atklāšanas runu
uzstājās izglītības ministrs Vukiševics.
Kongresa viceprezidents Ivanovičs snie-

dza vēsturisku pārskatu par DienvidslāPēc tam ar
vīgais dekorators Arturs
Cimermanis, vijas intelektuelo attīstību.
starp
delegāti,
muzikālās daļas vadītājs Jānis Kalniņš, runām uzstājās ārzemju
oo
vi du ssk 1
aktrises: Alise Brechman, Lilija Ērika, tiem ari Latvijas
da-

docentsA
Jakobson,
Anna Jēkabson, Anta tāju pārstāvis
uzņēma
Klint, Alma Mač, Milda Riekstiņ-Licis, ra o vi čs, kura runu klātesošie
m."
lītības
ar
applausiem.
Vakarā
izg
Berta Rūmniek, Jūlija Skaidrīte, Mirdza
a
rīkoj
sa
Šmitchen,
Ludmila
Špīlberg,
Lilija nistrs kongresa. dalībniekiem
banketu.
Vairāk kongresa dalībniekusŠtengel, aktieri: Alfr. Amtmanis-Briedītis,
ārzemniekus,
to starpā ari latvju skolo'
Ernsts Feldmans, Mārtiņš Gailis, Jānis
karalis apoa''
Ģermānis, Rodrigo Kalniņš,
Augusts tāju pārstāvi Adamoviču,
voja
ar
Sv.
Savas
ordeni.
Kvēps,
Kārlis
Kronbergs, . Konrāds,,
Ella

Lagzdiņš,
Aleksis

Teodors Lācis,

Mierlauks,

Jānis. Lejiņš,

Jānis

Osis, -Rēmis
Parņickiš, Teodors Podnieks, Fricis Rode,

LIterahira.
Atpūta.

Ne 43. — 1925. g.

_^~
(Paredzētas tautu sekcija*).
Jānis Sabērts, Voldemārs Svarcs, Teodors
M.
Ārons.
Redakļprs:
Demokrātiskais valsh stiprums pastāv Valdšmidts, jaunākie tēlotāji, dejotāji,
Krimpos.
^^_^^
organizētā datba? >»pēkā;D tāpēc ( katrs koris,:, Vļad. Avotiņš, Joh. Berlin, Cecilija
13 Jēkabpils apriņķī: a) Biržu paIrt
Sim numuram iet kā pielikums
arods ceiišss nodibināt arcda biedrības Butovic, Eduards Emsiņš, Attis Hermans,
gasta Spulgu purva fonda gruntē, b) Sausajustos trū- Eduards Hermans, Eduards Hofmans, Mežu departamenti sludināju*
kas pagasta Juraņos un c) Seces pag, un tanīs novērst arodā
kumus,
Karogos.
kā ari zinieki papildināt sava Vera Ješev'c, Emiīi KžhtfņŠ, Juris Kop- par jauktu izsoli 1925. g. 30. septerflt)

apriņķī: Vaiņodes pag,

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa

tiesu izpi dītājs

3

oj^ apflabaltieeas

.

civilnod.,

likumu 1958. p.,
Lnā ar civilprocesa
*^ptembrT 1925. g„
'iott""i«?tās nodaļas atklāt* tiesas sēdē
gada 23. februārī miruša
i ,is 1925.
Mežuļos" jaunsaimnieka
5« nag
d. B a n g i e r a teataMārtiņa
p'S

"kS' 24. augustā 1925. g. L. Ne 3824
«20

priekšsēd v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesa, 3. civilnod,

.«kanā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
1925. g.,
šo paziņo, ka 8. septembrī
tiesas sēdē
mētās nodaļas atklāta
g 27. septembrī mirušās
Nolasīs 1924.

Edes Reiņa m. K n e g e r
Vietalvas pag.,
ei
te

Bri

Nš 3695
27- augustā 1925. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. K a 1v e.

.1298

Rigas apgabalt.

3. civilnodaļa,

saskaņ ā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ir šo paziņo, ka 8. septembri 1925._ g.,

minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 31. janvāri, Rīgā mirušā
Artura Georga (Gregora) d. Helmersena testamentu.
Ričā, 26. augustā 1925. g. L. Ne3954
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
t]266

R īgas apgabali,3.civiln.,
saskaņā ar civilprocesa

paziņj, k* 5 septembrī 1925. g.. pulksten
10 dienā, Rīga, Terbatas ielā N4 _ 49/51,
Ezrieļa Meeroviča
prasība
pārdos
Augusta Gudrā _ kastema manta, sastāvošu no mēbelēm un novērtētu pat
Ls 413m
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 11. augustā 1925. g.

Rīgā, 26. augustā 1925. g.

L. Ns 3896
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
11267

sastāvošu

no

riepēm

un

^ sarakstu,
Izzināt

7 gab. _

gumiju

novērtētu

pai

novērtējumu, ka

joiianas dienā uz vietas.
Rīgā, 25. augustā 1925. g.
11?35

pizlņo,

ka

5.

septembrī

1925.

g.

pulksten 11 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 23, dz. 1, Leiba Kilova lietās,
pārdos Vulfa Š k o ļ ņ i k a kustamo

izlabojums.

sastāvošu no ozolkoka bufetes

mantu,

un ēdamgalda ar 10 krēsliem un novērtētu par Ls 400.
Izzināt sarakstu, novērtēj urnu, kā ari

'^igas apgabali
izpildītājs

i©o. Ilmu

19. augustā 1925. g.
11339

Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas, Rig* 8 apr.
1. iec. tiesu izp Idītaj .
1925. g.
paziņo, ka 8. septembrī
pulksten 12 diena, Majoros, Jomas iela
Nš S0, pārdos otra ūtrupe Akselam
Tomsonam piederošo kustamo _ mantu,
sastāvošu no 2 maisiem smalka cukura
un 2 maisiem bīdelētu kviešu miltu un
pirmā
ūtrupē dažādas kolonial preces
un novērtētu par Ls 760.50.
lnarJoāt sarakstu,

novērtējumu,

kā ari

Kārlim Brenča d. D z e n i t i m ir pietiesības
svešu
šķirtas privatadvokata

spskatīt pārdodamo mantu varēi pajpaziņ. . ksv 4. septembri 1935. g.; pulksten ^ oianes dienā uz vietai.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
28 augustā 1925. g.
firmas ,Hoff un Ko.* lieta pārdos
11340
Tiesu izpild. A. O z o 1i ņ š.
Ābrama
Še e r a
kustamo mantu,
«/ stivoiE no manufaktūras un novērtētu Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr
par Ls 350.
1. iec. tiesu izpildītājs
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
14. septembri
1925. g,
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- pstflņo, ka
pulksten 3 dienā, Katlakalna pagasta _,
lofenas dienā uz vietas.
gmntē Ns 80-84, pār dos otra ūtrupe
Rīga, 3. augustā 1925. g.

lietu

11193

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs
ziņo, ka ar Latgales apgabaltiesas nodalu kopsapulces 1925. g. 27. jūlija lēmumu, uz tiesu iek lik. 338 p. pamata

vešanai

Latgales

apabaltiesā

un

viņai padotas mieitiesas.
Daugavp li, 24. aug. 1925. g. Ne 21880.
Priekšsēdētājs v. B. C ī r u 1s.

Jānim Šreiberam piederošo kustamo

Tiesu izpild. J. Z i r ļ> e 1 s

ipgabiltiu»

.

.

muimis

laatu, sastāvošu no 195 vagām kartupeļu un novērtētu par Ls 43^>.
«zināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

paziņo, ka 4. septembrī 1925. g., pulksten spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār10 dienā, Rīgā, Kr. Barona .ielā Nš 3, došanas dienā uz vietas.
veikala, firmas . Hoff un Cci." prasība,
28 augustā 1925 g.
Lazdones pag. tiesa,
pārdos
Ābrama Šeera kustamo
Madones apr., pamatodamies uz savu mantu, sastāvošu no manufaktūras un 11341 Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
lēmumu 27. februāri 1925. g. un civ. novērtētu par Ls 350. _
proc. lik. 276. un 277. p. p., ar šo dara
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari "
zināmu vispārībai, ka Sarkan pagasta apskatīt pārdodamo mantu varēs pār**
piederīgs pilsonis, Sarkan pag. .Noru" došanas dienā uz vietas.
mājas mantinieks, Andrejs Jāņa d. PoRīga, 3 augustā 1925 g.
riets, kufam pašam m 'esigu bērnu 11192
Tiesu izpild
.1 Z i r ģ e 1s
nav, pieņem miesīga bērna vietā —
dažādu maksājumu piedzinējs paziņa, ka
adoptē Lazdonas pag piederīgo pilsoņu
5. septembrī 1925. g., pulksten 2 dienā,
Rīgas apgabaltiesas
Jāņa Gailita un viņa sievas Edas Gailit
Rīgā, Brīvības iela Nš 16,
8. iec.tiesu izpildītājs
dēlu Jāni Gaili ti,
dzim. 1896. g.
9. maija, piešķirot
adoptējamam visas pnlijo, ka 2. septembrī 1925. g., ptdk<!
tikumīgās bērna un mantinieka tiesības 1 dienā, Rīga, Stokholmas iela Nš 23,
Nikolaja
kustamo mantu,
uz augšminēto .Noru' mājas nekustamo Meža parkā pārdos Arvida un Felicitas M i 11 e r a
novērtētu par Ls 287 un sastāvošu no
īpašumu.
Dreiersdorfu kustamo mantu, sastāvošu
^
1924. g.
proc.
Personas, kurām pret šo adopciju no dzīvokļu iekārtas un novērtētu pai mēbelēm, dēļ viņa
peļņas nodokļa segšanas.
būtu kādi iebildumi, tiek uza cinatas Ls 548.
Rīgā, 28. augustā 1925. g.
pieteikties šai pagasta tiesā sešu mēIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
nešu laikā , skaitot no šī sludinājuma
11342
Piedzinējs J. Sīmanis.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār«spiešanas dienas trešo reizi
. Valdības došanas diena uz vietas.
Sekretārs K. Kangurs.

1'225

Citu iestāžu sludinājumi. I

īlilo nodokļa departamenta

pirtos idMftsolfittnfl

Vēstnesī*.;

. Pēc min. termiņa notecēšanas nekādi
'ebildumi vairs netiks pieņemti un adopClīa skaitīsies par likumīgā spēkā gājušu.
Lazdona, 27. jūnijā 1925. g.
Ne 24.
Priekšsēdētājs J. Bander.

iL1"1

3

Darbvedis

J. Kalniņš.

Vaidavas pag. tiesa,
Valmieras apr., pamatojoties uz savu
s-frU. marta lēmumu un pagasta tiesu
«t II.
222.-226 p. pamata, uzaicina
'sus 26 februārī 190i. g. mirušā Vaives Pag. .Kužos" mājas īpašnieka
ja !?a Ķempa

_ mantiniekus, parāda
™-*)us un ņēmējus, legatarijus, fideiK°mtsarus un t t, kam būtu kādas tie? no nelai^a atstāto mantojumu,
Dirtu
Pete.kties pļe šīs pagasta
tiesas sešu
«nesa laika,
skaitot no šī sludinājuma
Piesanas
"dienas treš) reizi .Valdības

vēstnesī'.

11338

Tiesu izpild. J. Grinios.

Rigas

apgabalt.

8 iec. tiesu

izpildītājs

pārdos vairāksolīšanā

aftzjņo, ka 3. septembrī 1925. g, pulkst. a./s. Rīgas stikla fabr. ,J. Beks" kustamo
11 diena, Rīgi, Marijas iela Ns 74, iiianju, novērtētu par
Ls 10.289 un

dz.

pārdos
otros torgos Otto
kustamo mantu, sastāvošu no

27,

Lūša

2 kungu

uzvalkiem

un

mēbelēm

novērtētu par Ls 335.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā art

Rīgā, 25. augustā 1925. g.
11337

'i

Rīgas apgabaltiesa

J. Grinios.
j 8. iecirkņa

tiesu izpildītājs

ssziņo

sastāvošu uo

automobiļa,

mašīnām un

cit. mantībām, dēļ viņa dažādu nodokļu

un segšanas.

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo
lanas dienā uz vietas.

ka 8. septembrī 1925g., pulks».

Rīgā, 28 augustā 1925. g.
11343

Piedzinējs J. Sīmanis.

Īlei» iroilekļ departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
3. septembrī 19^5. g., pulksten 4 dienā,
Rīgā, Brivibas ielā Ns 190,

pārdos otro aslrūksolKanū

Eduarda Zirdziņa kustamo mantu, noRīgā,
Pirts iela
Ns
8,
i0 rītā,
vērtētu par Ls 261, 0* un _ sastāvošu no
jardos Zieliga Zieligsona kustamo
sveču lejamās mašinas, dēļ viņa 1924. g.
sastāvošu
no
dažādam
mēbelēm
mantu,
K'flas apgabaltiesas 4. iecirkņa
proc. peļņas nodokļa segšanas.
un novērtētu par Ls 202.
Rīgā, 28. augusta 1925 g.
tiesu izpildītājs
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai
11344
Piedzinējs J. Sīmanis.
kancle'a
atrodas Rīgā, Andiēja apskatīt pārdodamo mantu, varēs paP?L
?azi ?°> ka 9 seP- došanas dienā uz vietas.
tXna£*>
Nš PBlksten 10 dienā - Ri 8'
Csa ^x§'o
Rīgā, 25. augustā 1925. g.
afeia 2, otrreizējā izsolē pardažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ks
Tiesu izpild. J. Grinios.
11336
sab
Beks'
kustamo
»Jekabs
ātam,
5 septembri 1925. g., pulksten 1 dienā,
S avošu n0 vāģiem, un novērtētu
Br.vibas iela Nš 3,
pa, ls'6
Rīgas apgabaltiesas 8 iecirkņa Rīgā,
0o

Priekšsēdētājs E. Bregžs.
Darbvedis V. K1 a n i s.
-^ļ__ 3

]!«..

lielo nodokļi departamenta

a

'
tiesu izpildītājs
sp bm ' ! Wakstu . novērtējumu, kā ari
doi,„" P .°damo mantu, varēs pār- pati m, ka 9. septembrī 1925. g., pulkst.
dienā M vietas
11239aa
11 dienā, Rīgā, Rēveles ielā Nš 79,
Tiesu izpild Pnžariskis.
pārdos otros torgos Juliusa Viganda
]*
mantu, sastāvošu no dažādam
'«PRabai^esas 4. iecirkņa kustamo
mēbelēm un novērtētu par Ls 261.
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā u>
S k3n
hodas Rī 8ā Andrēja tpikatit pārdodamo mantu varēs pārNmSTJ
a Ni
i925*
' Pazino - ka 9 'P*- * ganās dienā uz vietas.
10 dienā, Riga,
Jwi ttsaf.'Pa sien
Rīgā, 25. augustā 1925. g.
dos ,k^la ^5 2, otrreizēja izsole pārliesu izpild. J. Grinios.
11333
Sab »Jekabs Beks" kustamo
mantu
'
vīna nUH ,- ,avr°šu no 6000 valsts deg- Rigas apgabaltiesas 8. iecirkņa
m un novērtētu par Ls 84u—'«tnat
tiesu izpildītājs
KS,B . novērtējumu, Kā airi
'Pskatīt n -ļ?
ka
9. septembrī 1925. g, pulkst.
s«s di.»- damo mantu varēs pardo- paziņo,
Qlei>a uz
10 dienā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 137,
!U 33
vietas .
Pēera Kieišmaņa kustamo
T'esu izpild. P o i a r i s k i s. pārdos

-=—

f?«P'MitliB

-

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskās solīšanas, nomaksāti
ar attiecīgo zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 600. —, iesniedzami Hdj
birojā, Rīga, Valdemāra iela
izsoles sākumam skolu virsvaldes būvtechniskā
Nš 36-a, III. stāvā
turpat ik
Darbu noteikumi, apraksti un tuvāki paskaidrojumi
dabūjami
11366
denas darba laikā. Izsole būs galīga.

Apriņķa

ceļu inženiers, Cēsīs,

izdos 10. septembrī š g., pulkst. 10 rītā,

ļmiftta, mutiskā un rafistiatzā, ģnlīgā i&s&Vē:
21,30 mtr. gara koka tilta jaunbūvi, pār Amatas upi uz VeverkrogaRencēnu ceļa, pie Amatas stacijas.
Tuvākas ziņas apriņ ķa ceļu inženiera kancleja, Cēsis, Lielā Dsrzu iela Ns 6,
darbdienās no p ilksten 9 -15
2
11245
Dzelzsceļu

5. iecirkņa

phekšn.

6-kl. pārtīts».
Senbergas
Bauskas
vajadzīgs

Krustpili

apr.

Izsludina laaKfui tirps
9. septembrī S. g., pulkst. 12, ar pēctorgiem 12. septembrī pulkst. 12, uz
apmēram 6300 kubik metru

skolotājs

kurš varētu pasniegt ari zēniem rokdarbus visiS nozarēs.
Dokumenti par cenzu un izglītību līdz
rampas izbūvei
ar ziņām par spec. rokdarbos (kursos,
uz
posma Viļāni-Rēzekne Sakstigalas
instituā vai t-imlīdz) _ jāiesniedz Senpieturas punktā.
bergas pag. valdē. Velēšanas pag. pad.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā dzelzs- sēdē Šenbergā 5, sept. pīkst. 12 diena.
ceļu 5. iecirkņa kāsī Ls 4 0 drošības
Tuvākas ziņas pie skol-s pārziņa panaudas.
l
matskolā, Tālrunis 14
Tuvākas ziņas izsniedz 5 iecirkņa 11150
Pagasta valde.
Rēzeknes
II
ceļa
kantorī Krustpili un
meistara kantorī katru darba dienu no
H248
pulkst 9—15.
l
J»
1925.
g..
Uz
i)
?
t!era,
.
16. septembrī
Salokam em, _ gaf. 1000 mm —
koka,
1500 gab. vn 2) Mēriem, koka salcktffiierrl, gāf. 2000 mm — 750 gab, pe<rJelgavas apriņķi, vajadzīgi
i>pstiprinatiem paraugiem. 16 septembrī
iy25. g., uz 1) Krītu, gabalos — 1200 kgr.
un 2) Krīts, pulverī — 40000 kgr., pec
techniskiem noteikumiem un apstiprināta
21. septembrīpēc1925. g., uz
parauga
techniskiem
Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti pie- Karbidu — 17^0 kl^r.
noteikumiem. Karbidam jābūt iesaiņotam,
teikties pie pagasta padomes 4. sepiC^brT 1925. g., pulksten 1 diena uz puse 100 kgr un puse 500 kgr skārda
traukos. 21. septembri 1925. g., uz
vēlēšanām.
Skola atrodas 3 kilometri no' stacijas Ļeņtj , tel«-grafa, papira — 10000 gab.
Lielsesava uz Meitenes-Bauskas
Šaur- pēc techmskteiit noieikumletti "A apsit
sliežu
dzelzceļa
un \l/z klm.
no printa parauga. Torgu sākuntā puliālēf»
10 rītā.
Torgu un konkurences
dalībpagasta nama.
1
niekiem jāiemaksā drošības nauda IO"/*
Priekšsēdētājs J. B u m b e r e.
apmērā no piedāvājuma vērtības
Tuvā11254
Darbvedis Fr. R i d d e r s.
kas ziņas izsniedz dzelzsceļu v rsvaldē,

zemes darbiem

Dzibriiiipniu^^ tS..

IteliesciiBS pagastam,

Z skolotāji (-»).

Ventspils apriņķī
(10 verstis no Ventspils), I. pakāpes pamatskolai vajadzīgi

divi skolotāji ( it

Kandidāti
tiek uzaicināti pieteikties
personīgi vai rakstiski pie pagasta
padomes, 5. septembrī 1925. g, pulkst.
11 rītā, Vārves pagasta namā, iesniedzot
dokumentus par izglītības
cenzu un
līdzšinējo nodtrbošancs.
2
11212

3

101. istabā.

Vārves pagasti,

Vgrves pagasta valde.

Rīgas polic. 1. iec. priekšn.

11369

Rigoi prefeBturo
izsludina

par nederīgam

sekosas

pases

un personas apliecības, kuļas pieteiktas

par pazudušām:
Latvijas pases, izd.: i) Nš 197381 no
Rīgas pref. uz Oskara Viļuma d. Bartuševica v.;

2)

Ns 74857 no 4. pol. iec.

uz Annas Laura m. Cīrul v.; 3) Ns81252
no 10. pol. iec. uz Annas Jēkaba d.
Priede v.; 4) Nš 208912 no Rīgas pref.
uz Vladislava
Pāvila d. Šopa vārdu;
5) Nš 170884 no Rigas pref. uz Eduarda
Indriķa d. Ķīvita v.; 6) Nš 210/~67 no

Rīgas pref.

uz

Aleksandra Tichona d.

ar šo paziņo, ka 7. septembrī 1925. g. Polgoja v.; 7) Ns 1665 no Valmieras
uz Voldemāra Teodora d.
10 no rīta, Kungu iela Nš 25, dz. 17 pol. pr ka
Jansona v.; 8) Ns 774 no Sēļu pag. v.

p irtos yalrBksolīiana

uz Emmas Teņa m. Luste
vārdu ;
9) Nš 242423 no Rīgas pref. uz Teveļa
pret tūlītēju samaksu E. Gringlasam Zalmaņa d. Garnic v.; 10) Ns 61203 no
dažādu maksājumu piedzinējs pazlņc, piederošo ozola koka bufeti, novērtētu
ka 5. septembrī 1825. g.,
pulksten par Ls 86, II Rīgas kopējai slimo kasei 8. pol. iec. uz Vilhelma Jāņa d. Kupša
vārda:
11) Nš 49 no Ogres miesta uz
1 diena, Rīga, Juliusa ielā f& 1,
par labu.

liels nodoto departamenta

Rjgā 25. augustā 1925. g.

izdos jauktā izsolē
š. g. 15. septembrī pīkst. 11 dienā valsts Jelgavas II. vidusskolas salmniec.

ēkas būves darbus.

Tiesu izpild. J. Grinios.

Kļūdas

Izglītības ministr, skolu virsvalde būvtech. birojā.

ari

spskatīt pārdodamo mantu, varēi pār-

. Valdības Vēstneša' š. g. 20. augusta
Ns 186, ievietotā Rīgas apgabaltiesas
8. iecirkņa tiesu izpildītāja sludinājuma
11325
Tiesu izpild J. Z i r ģ e 1s.
par Nikolaja Rozentala kustamās mantas
Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa pārdošanu ieviesusies kļūda: nepareizi
iespiests ka mantu pārdos otros torgos,
tiesu izpildītājs
bet vajaga stāvēt: .pārdos pirmos un
paziņo, ka 5. septembrī 1925. g., pulksten
10820
otros torgos'.
12 diena, Rīga, Elizabetes ielā Nš 69,
Rīgas apdz. 9, Bruno Piranga 1 etā pārdos Sīflai apgabaltiesas
Meera
G u tki n a
kustamo
mantu,
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
paziņo,
ka 5. septembrī 1925. g.,
Ls 330.
Ogres miesta,
pulksten
12
dienā,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
pārdos
Jurim
Kacenam
piederošo
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pārsastāvošu no
trim
kustamo mantu,
lūšanas dienā uz vietas.
slaucamām govīm, sešiem maisiem rudzu
Rīgā. 19. augustā 1925. g.
miltu un sešiem maisiem rudzu bīdelētu
11323
Tiesu izpild. i Z i r ģ e 1 s
miltu un novērtētu par Ls 1260.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārtiesu izpildītājs
došanas dienā uz vietas.

likuma 1958. p.,
apskatīt pārdodamo msntu, varēs pārar šo paziņo, ka 8 septembrī 1925. g.j Jošanas dienā uz vietas.
nodaļas
atklāta
tiesas
sēde
minētās
Rīgā, 19. augustā 1925. g.
nolasīs 1923. g. 20. aprill mirušā Bebru
11324
Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.
pag. . Bružganu" mājas jaunsaimnieka
6,
Andreja Andreja d. B e i še n a (Beišana)
testamentu.

mantu,

ormaņu
Ls 540

ļ

fTiesu sludinājumi)

pfirtfos MlrātaoIHufiū

Amālijas Kārļa

Rīga, 28. augustā 1925. g.
11352
Iecirkņa priekšnieks (paraksts)

karaklausības

apliecību

13)

12)

Ns 981

Rūdolfa

Otto d.

no Rīgas
v,;
Rīgas polic. 2. iecirkņa 14) Ns 236182 no Rīgas pref. uz Annas
Krišjaņa m. Kleker v.;_ 15) Nš 183323
priekšnieks,
no Rīgas pref. uz Pelēja Mārtiņa d.
paziņo, ka š. g., 9. septembrī pulksten Avotiņa v.; 16) Ns 18779 no Jumpravas
10 rita, Rīgas muitas M. VIII. noliktavā pag. v. uz Emmas Jāņa m. Dziedātājas
vārdu; 17) Ns 151277 no Rīgas pref.
uz Emilijas Jāņa rrl. Seinek vārdu;
18) Nš 627 no Smiltenes pag. vaid. uz
Ošerim B o r o k a m piederošas
Kārļa Pētera d. Klāva v.; ly) Mš 72576
1. pol. iec. uz Andreja Mārtiņa d.
manufaktūras preces , no
Auziņa v.ļ 20) Ns 218810 no Rīgas pref.
kopvērtībā par Ls 55.
uz Jāņa Pētera d. Auniņa v.; 21) Ns 111208
no 8. pol. iec. uz Dāvida Indriķa
Rīgas policijas 2. iec. priešn.
d
11353
Albussusa v.; 22) Ns 42982 no 7. pol
(paraksts).
iec. uz Fridricha Augusta d. Ķīna v
Nozaudēta Latvijas tautas banKas noPērs. apl., izd.: 23) Ns 448/2)99 no
guldījuma jīae Nš 375 uz Jā^a KreišLiepājas pref. uz Klavdijas Ludmilas m.
maņa vārda
par Ls 500. — (divi Lacnontovas vardu.

Nš 210750

m. Zandler

mīdos HUW

simti) ar termiņu

18. februārī

1925. g.

kufu skaitīt par nederīgu.
11351
Latvijas tautas banka.

Rīgas apgabaltiesas

priekšsēdētājs
izsludina par nederīgu nozaudēto Pē eja
B i r k e n a personas
apliecību, izdotu
1923 g. 4. jūnijā zem Nš 2988.
1305

Veselauskas pag. valde izsludina

izsludina par nederigu nozaudēto

Pumpura v.;

pref. uz Taibas Morducha

Eliastama Šloma kustamo mantu, nrĻaudonas Odzienas pag. valde
y citētu
par
Ls 275 un sastāvošu izsludina par nederīgu kā" pazaudētu,
,
no veikala iekārtas, dēļ viņa 1924. g.
kara klausības apliecību, izdotu no Cēsu'
peļņas
nodokļa
segšanas.
o/o
priekšnieka
9. februāri
kāja apriņķa
Rigā, 28. augustā 1925. g.
1921. g. zem Ns 1602 Jānim Jansiņam.
11345
Piedzinējs J. Sīmanis.

Rīgas 6. pol. iec. pr-ks

m. Eķisv.;

no Litenes pag. v. uz

par

nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Nš 377, izdotu no šis pag. valdes
l92j. g. 27. martā uz Viktora Pētera d.
Jurģa vardu.
ļiilSO

Latvijas

pases, izd.:

24) Nš 24145 no

Rīgas pref. uz Mečeslava Voldemāra d.
Reinholda v.; 25) Ns 5462 no 4. poli
iec. uz Annas Antona m. Smide vārda;
26) Nš 3901 no Liepājas pref. uz Egona
Ādama d. Knoppa v.; 27) Nš 14748 no
8pol. iec. uz Rūdolfa Artura d. Kalēja
vārdu; 28)
Nš 134367 no Rīgas pref
uz Kārļa Krišjaņa d. Veismaņa vārdu29) Ns 2.6017 no Rīgas pref.
uz Konstancijas
Toma
m. Slavinskas vārdu;
iO) Ms 160870 no Rīgas pref.
uz Ttodora Jura d. Karlsona v.; 31) N» 87730
no 11. pol. iec. uz Gollija Viļā d. Grinberga v.; 32) Ns_80 no Varakļānu miesta
uz
Mildas
Jāņa ra. Ūsiņ
vārdu;
33) Nš 237106 no Rīgas pref. uz Herca
Arona d. Goldmaņa vardu.
Pērs. ap)., izd.: 34) Ns 5589 no Rīgas
pref. uz Nikolaja Nikolaja d. NikolajevaJakovļeva vardu.

Pamats:
Ns 20189, izdo'u no Rigas kara apr.
Rigas Jūrmalas polpriekšu, izsludina
Rīgas prefektūras raksts
prka 11. aprill 1924. g. uz Aleksandra par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. 12., 13., 14. un 15. augusta ly2o. B
k. ar
Pēlēja d. St'užas vārda.
pasi, izd. no Michalovas pag. valdes, Nš 8210.
policijas'6
.
iec.
priekšu.
Rigas
uz Jezupa Dmitrija d. Efimova vārdu.
Rīgas pref. paL Simanovičs.
10364
1I26-J
(paraksts).
11090 Pasunod. darbv. Grinbergs.

iīsoīē

Manis stils raiplfflBiL^ '^irCL'^ii

Slokas v'tsts autonomās kūdras īabr. kūdras ražos, mazinās, kuļ-as atr. Slokas purvā un sadalītas sek izsoles vien;
~~
Taksētā
Iemaksājamā
Vienvērtība
droš. nauda
Mašīnu
nosaukums

J* Nš

4

5

Nš 30814 8 HP nom. ar siksnu
Ns 44516 14 HP .
» siksnām
Ns
222 14 HP ,
,
.
.
, siksnu
Nš
457 8 HP .
Nš 9085 8 HP

.
.

.

.

.

2.638.—

120.—

4.294.—
4.260.—
2.478—
1.638.—

210.—
210.—

110.—
80.—

. . .1.053.-

Jūrniecības
izsludina

.

4. septembrī

I. iec. mežniecībā jaunsaimniecības J*Nš 76, 77, 78, 79, 90, 96, 101 59s
' ^
atd. 1, 232, 234, 235, 265, 270 un 269 — kopvērtībā par Ls 13,362.
II. iec. mežniecībā
jaunsaimniecības NsNš 368, 373, 378, 405, 413 417
419, 422, 425, 431, 1002, Indtiču sādžas piegriezumi
J6 1 un J6 2, kopvērtīhs
a
par Ls 9260.
III. iecirkņa mežniecībā jaunsaimniecības NšNš 498, 499, 500, atd. 1 Un i
581, 588, 1012, 1014, 1092, 1093Salgiriovas piegriezumi atd. 1 un 2, pie 2iKur '
piestātnes divi nogabali, kvartāla Nš 1, atdala 1 un 2 — pavisam kopvērtīhs
Da

par Ls 16147.

IV. iecirkņa mežniecība jaunsaimniecības NšNš 502, 503, 508, 50Q stn
511, 513, 514, 524, 529, 530, 533, 549, 550. 552, 590, 591, 592, 597, 598 601
606, 610, 628, 696, atd. 2 804, 805, 837, 865, 875, 880, 881, 883, 884, ' 890
895, 898, 898, 899, 907, 913, 914, 915, 916, 918, 920, 921, atd. 1 un 3 - 924
928, 926, 927, 908, Kuļpinas sādžas Kokoreviča piegriezums atd. }& 2, 885, uii
21. apgaitā uz mērnieka vilktam linijam nolaistie koki — pavisam kopvērtībā
par Ls 56817.
V. iecirkņa mežniecībā jaunsaimniecības NŠJ& 1335, 1336, 1341, 1350
1352, 1353, 1355, kopvērtībā par Ls 5570.
VI. iec. mežniecība jaunsaimniecības }>6Nš 143, 146, 147, 148, 151, 212
213, 220, 221, 222, kopvērtība par Ls 6913.
Pie izsoles pielaidīs personas, kurasiemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz lo»/o
no pilnas nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienībai
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas

virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.

11348

Viļaku virsmežniecība

departaments

Inčukalna pus. nadome

izsludina uz 9. septembri 1925. g., ar pārsoli, 12. septembrī š. g, pulksten
12 dienā,

Bruņošanas pārvalde

š. g. 1. septembrī, pīkst. 12 dienā, ap.
tiekas mājā (pie Inčukalna stac.) izdos

ffluzDhsolišnni

jauktu izsoli

1925. g.,

rakstisku izsoli

izsolē

likvidējamo
uz jaunsaimniecībām mežu. Vienību
vērtība no Ls 50 līdz Ls 2000.

Kūdru preses:
ar elvatoru un transpotieri piemērota lokomobile Nš 1 . . . .
6.016.—
300.—
,
Nš 2 . . . .
7.072.—
350.—
,
...
.
.
Nš 3 , . . .
7.053.—
350.—
,
.
,
,
.
—
50.—
1
Nš 4 . . . .
1.043.— .
,
50.10
.
.
11
—
piemērota lokomobile Nš 5 . . .
L089.—
50.—
,
,
11
,Dolberg"a
Pirms torgu sākuma mutiskas
izsoles dalībniekiem jāiemaksā un rakstiskiem piedāvā umiem jāpievieno drošība
nauda kā minēts.
Piezīme.
Kā drošības naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņa ar linansu ministrijas paziņojumu, publicētus
„Vald. Vēstn." 1925. g. Ns 42,
Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnes ar zīmognodokli 40 sant. un uzrakstu dUz 16. septembra 1925. g. kūdras
mašinu izsoli", kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsole ar zimognodokli 40 sant. iesniedzami mežu departamentam ne
vēlāk par 16. septembrī 1925. g. pīkst. 12 dienā. Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt mutiski par tam
vienībām, uz kurām viņš konkurē rakstiski. Mašinu pirkšanas līgums jāslēdz 7 dienu laika pec paziņojuma saņemšanas,
ka Izsole apstiprināta, un iegūtās mašinas tādā stāvoklī, kādā viņas atrodas līguma slēgšanas diena, pāriet pircēja īpašumā.
Mašinas jāizved no purva ne vēlāk par 1. aprili 1926. g.
Maksāšanas
noteikumi:
Pie līguma slēgšanas pircējs nomaksa pilnu pirkšanas sumu, izņemot lauku rūpniekus, atsevišķus lauksaimniekus un viņu apvienības, kuriem mašinas var tikt pārdotas uz nomaksu 2 gadu laika pret
7°/o°/o ga(jā un parāda nodrošinājumu ar garantijām vai nekustamu īpašumu.
11141
Mežu departaments patur tiesību pēc sava ieskata izslēgt no torgiem atsevišķas torgu vienības.
Izsoles noteikumus izsniedz mežu departamenta, Kalpaka bulv. Nš 6, ;dz. 10, ist. 8; mašinas var apskatīt Slokas
kūdras fabrikā, kā ari saņemt tuvākus paskaidrojumus no fabrikas pārvaldnieka Slokā.
2
Mežu departaments.
.Kerner'a
. Malmstein'a
.Sveidal'a
,Dolberg-Strenge"a

6
7
8
9

mutiskā

Ls

Ls

.Heinrich Lanz'a
. GrahamBrothers'a
,Kerner"a
.Ernst Forster'a
.Ruston Proctor'a

1

pārdos

5. oktobri 1925. g., pīkst. 11 dienā, Viļaku miestā, 2. iecirkņa miertiesas tel
pās

Lokomobiles:
2
3

Vi|iku virsmežniecība

Sh jmto

ārsta dzīvokļa kapitālremonta darbus.
Ar darba aprakstu var iepazīties pag
valdes kanclejā parasta darba laikā.
Bolderajas
Fašinu dambja izskalotās daļas
Drcšībļ Ls _ 100.— skaidrā naudā,
banku garantijās, valsts vērtspapīros vai
REMONTA DARBU izdošanai.
ari galvojumi iesniedzami iepriekš torDrošības nauda Ls 1C00—.
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz Techniskā daļa, Valdemāra giem. Galvinieku parakstiem jābūt ofiuz
ielā N» 1-a, katru da<ba dienu no pulksten 9 līdz 12.
2
11371 ciāli apliecinātiem.
Padome pa'ur sev tiesību darbus izi) pneumatiskām riepām:
dot vienam no 3 beidzamiem mazākprasītšjlem skatoties pēc tā kurš viņai
4 gab. 765x 105, 34 gab. 880x120, 6 gab. 35x5, 18 gab. 880x135,
izrādītos par drošāku kā darba labuma,
11 gab. 28x3,
5 gab. 920x120,
4 gab. 815x105,
4 gab. 33x4,
ta termiņa ievērošanas ziņā.
paziņo,

Mežu departaments

2 gab. 955x 155;

kā sludinājuma par

2) kamerām:

64 gab. 880x120, 6 gab. 935x135, 6 gab. 35x5,
18 gab. 880x135, (nodr. . Vaid. Vēstn."
5 gab. 28x3, 8 gab. 765x105, 8 gab. 33x4, 2 gab. 30x3/a, 3 gab.
30X3, 4 gab. 955x155;

3) pilngumijas
7 gab.

40x5,

11253

1925. gada 3. septembra

riepām:

169. num.)

Pārdos'

(85?! x 140)

%
?3*?

£«
Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,
9
franko pārvaldes noliktavās Rīgā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra
loksne 40 sant), iesiitamt slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz izsoli 4. septembri 10
11
1925. g.% pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 16, līdz

Kādā

virsmežniecībā

, Pēc

platibas
ha

Numkokus
gab.

i
f
'£ »
g|

Drol nauda latos
IzcIrt
liuJ
.'
tirisanai l

Mež»
kultūras

darbiem

tekstā pierakstīts „kv. 27"
.-..
,
,kv. 27"
Popes
ļ
—
7,24
—
ļ —
1 — ļ
3J
Rendas
tekstā Medņu apg. pierakstīts »kv. 49"
pulksten 10 rītā, 4. septembrī 1925. g.
tekstā sirīpots „kv. 80", bet pierakst. ,kv.89"
.
Pārvaldē saņemami techniskie noteikumi izskdināto priekšmetu piegādāšanā. 38
40
,
teksta strīpots „kv. 3", bet pie kv. 24 pierakIesniedzot piedāvājumus, jāiemaksā pārvaldes kasē drošības nauda 10°A.
stīts ,B"
*
apmērā no piedāvājamo priekšmetu kopvērtības. Iemaksājumus var ari izdarīt
' —
2
Piltenes
—
—
535
535
Latvijas zemes bankas ķīlu zīmē* vai Latvijas bankas garantijās.
1
10040
—
60
60
5
—
—
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros
6
—
—
13777
—
—
Bez tam departaments paziņo, ka no izsoles noņemtas Rendas virsmežniecības izsoles vienības NšJ^s 7, 8, 9 un 10.
11365 ,
Mežu departaments.

Kuldīgas

mmm®®m£EB®MmMMmmmmĒmmM

Smiltenes virsmežniecība
izdos

7. septembrī

Smiitenes virsmežniecība

1925. g., pulksten 10 no rīta

izdos

1925. g 8 septembrī, pulksten ]2 dienā, virsmežniecības kanclejā .Zilvas",

mutiska mazBksolisano, jaukti izsolē or pēcizi oli
meža muiža, caur Smilteni,

kura notiks virsmežniecības kanclejā, apmēram 56 pēdu augsta

usunsnofērsšnnfl! torņa būvi 3. iec. msž-bā

11. septembrī 1925. g, pulksten 12 diena (saskaņā ar pagaidu noteikumu 2. p
par darbu izdošanu un mntetialu piegādāšanu valsts iestādēm; .Valdības Vēstn."
1924 g. Ns 95),

apgaita Ns 23, Li-pu kalnā. Torņa būve pec Mežu, departamenta izstrādātā
projekta.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas.
Tuvākas ziņas virsmežniecībā.
11349
Smiltenes virsmežniecība.

I. iecirkņa mežziņa dzīvojamās ēkas jaunbūves
darbus Jaunbilskas muižā, caur Smilteni

Kokneses

virsmežniecība

pārdos mutiskā
1. oktobrī

1925. gadā, pulksten

11 diena, Bebru

augošu

izsolē
pagasta valdes

namā

mežu:

1) Stukmaņu novadā — 3,33 ha 5 vienībās, novērtētas Ls 1534.—, atsevišķu vienību novērtējumi no Ls 125.— līdz Ls 533.—.
2) Liepkalna-Ozolu novadā — 22,28 ha, 33 vienībās, novērtētas Ls 12337.—
atsevišķu vienību novērtējumi no Ls 43.— līdz Ls 1(98.—.
3; Jauri-B.-bru novadā — 1,27 ha, 2 vienībās, novērtētas Ls 1039.—, atsevišķu vienību novērtējumi no Ls 452.— lidz Ls 587.—.
4) Meņģeles novadā — 2,45 ha — Ls 91.—.
5) Taurupes novadā — 12,74 ha, 9 vienībās, novērtētas Ls 2141.—, atsevišķu vienību novērtējumi no Ls 102.— līdz Ls 470.—.
6) Vērenes novadā — 138 numurēti koki 7 vienībās, novērtētas Ls 126.—
atsevišķu vienību novērtējumi no Ls 4.— līdz Ls 52.—.
7) Aderkašu novadā — 6,7u ha, 3 vienībās, novērtētas Ls 959.—, atsevišķu vienību novērtējumi no Ls 164.— līdz Ls 404.—.
8) Aderkašu novadā — 217 numurētus kokus, 22 vienībās, novērtētas
Ls 1285.—, atsevišķu vienību novērtējumi no Ls 17.— līdz Ls 134.—.
Izsolē varēs piedalīties personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o
drošības naudas no novērtētās vienības cenas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina
lidz 10°/o no nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā — Koknesē.
26. augustā 1925. g. Nš 579.
U347
Jioikneses virsmežniecība.

Iemaksājamā drošības nauda Ls 400.—.
Rakstiski pjedāvājumi ar 40 sant. zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz 1925 g. 8. septembra būvdarbu izsoli" un lūgumi ar 40 sant zīmognodokli, dēļ pielaišanas mutiska solīšana, iesniedzami kopā ar drošibas naudu
līdz 8. septembrim 1925. g., pulksten 12 dienā, Smiltenes virsmežciecībsi, Zilvas
meža muiža, caur Smilteni
Izsoles noteikumus, maksas aprēķinu un būvplanu var saņemt Smiltenes
virsmežniec bas kanclejā un mežu departamentā. Rīgā, Kalpaka bulvāra Ns 6,
dz. Nš 10, istaba 8
11350
Smiltenes virsmežniecība.

lļ* * m/ws Rēzeknē

1

Pagasta

Dzelzsceļu

un sumas, kļūdas izlabojot,

sekosi grozī'i un papildināti:

^

4 gab. 1060x120,
14 gab. 1030x140
pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.

attiecīgais teksts

izsoli

izdos sava kanclejā, Dārzu iela Nš 37, š. g. 8. septenmbrī. pīkst. 10

jaukto gulies izsolē

valde.

virsvalde

0ifu0«ralitss!iailoFB0s%925.tbrT
spmeram
8013 kgr. veca nederīga
papīra un papīru atkrltumu. _
i\ rgu dalībniekiem jāiemaksā drošības
nauda

Ls 50.

Torgu

sākums

pulksten

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē ist. 101.
11245
2
10 rītā.

Mita ceļo Inženieri Mim

izdos 1925. g. 7. sept.,p.!2savākanclejž
Upes iela Ns 9, rakstiskā un mutiski
izsole

mazākprasītājam
tilta pārbūves darbus par Zode s upi
(Tērvetes pieteku) pie Kāņeiku mājām.
Drošibas nauda Ls 300.—.
Tuvāki paskaidrojumi kanclejā darbd.
H-Mj
no pulkst 9—15
1
Deputātam Ādolfam Klīvem 1922. g13 decembrī izdotā Latvijas Republikas

Sae.mas apliecība zem Ns 258 nozaudēto
un tapec uzskatama par nederīgu.
11368
Saeimas kanclgja __

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai
rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.
Maksa:

1 eksemplārs (saņemot
65 snt
tipogrāfijā)
.. ' .
par piesūtīšanu pa pastui
līdz 2 eksemplāriem
atsevišķi
.
.
- 20 _»_

Uliia di iiiiilfu liMtU

mm l!|i.

182,8. gad* 25. bnrtolct

«Unai u dabūjama Valsts tipogrsfll*

pfls, 1. JftebS, kar ari vienīgi ļi^ta*

139)
140)
341)
142)

ai pieprasījumiem.
maksā:
BurtniCR
bea plesūtiSanai Ls 0 28
Bt pieaūtīfana . . 0,30
Snturs:
Karaspēka amatu saraksts.
Noteikumi par gaisa satiksmisodu
Noteikumi
par kara
.. .,
dažu pantu grozīšanu.
kaDme
Instrukcija par ministru

li*"

iekšējo darbību un kārtfDU

;:,.f«flJ
kreditiesi»
143) Noteikumi par agrāko
darbības a tjaunošanu.
_ 1. 22,0 mtr. gara koka tielta būvi par Rēzeknes upi pie Kaunatu muižas 144) -Pārgrozījumi noteikumos no v .^
uz Rezeknes-Kaunatu ceļa; drošības nauda — Ls 350,—
izp'
zemes fonda piešķirto zemju
2. 21,0 mtr. gara koka tilta būvi pār Zarjas upi pie Liel-Briču sādžas uz
,ionestJ
šanas līgumiem.
.
Bukmuižas-Landskoronas ceļa; drošības nauda — Ls 340,—
.Valsts, avil^'
Izlabojums
3. 43/7 mtr. gara koka tilta būvi par Varninas upi uz Bolvu-Domopcles
19^
amatu sarakstā" (Lik. kr.
ceļa pie Rugāju sādžas; drošības uaudt Ls 500,—
4. Bolvu miesta — Bolvu stac. bruģa teko?o remontu; drol nauda Ls 250.
Tuvākas ziņas kanclejā katru da ba dienu no pulkst 10—14.
3
11370
Nacionālais teatrs.
Sezonas atklāšana
'
Apriņķa ceļu inženiers Rīgā,
i»
septembrī, pulkst. 7
Trešdien,
2.
izsludina
1925.
g.
3.
Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 7,
septembrī, pulkstenim
reizi
jauktu galīgu Izsoli per 9 gab. dzelzsbetona kilometru stabu pagatavošana un
Pirmo
^
Uzstādīšanu uz Rrgas-Jurmalas šos. no 8. līdz 17. klm.
i
3»<Ute
celTuvākas ziņas kanclejā katru dienu no pulksten 10—14
10931
Hetbeļa traģēdija 5
iespiesti Valsti tipogrāfijā.

