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Valstības rīkojumi un pavēles

b kafa ministra pavēles Nr. 29
Rīgā, 1925. g. 15. septembri.

Pārvaldības daļa.

§ 3.

Atsevišķā šīs pavēles pielikumā iz-
sludinu ievērošanai likumu norādījumus
Par izziņas izdarīšanas kāriību.
Pielikums: norādījumi par izziņas

izdarīšanas kārtību.
§4.

: Noteikumi un likumprojekti, kurus
'«sniedz man caurskatīšanai kara mini-
ārijas padomē, bieži vien nav vispusīgi
Padomāti un apspriesti, kā ari pietiekoši
"opieini sistematizēti un rediģēti, kamdēļ
bježi tos nākas pilnīgi pārstrādāt , pie-
minot uz padomes sēdēm divīziju ko-
mandierus un pārvalžu priekšniekus. Tas
Pasa daudz laika, nokavē likumprojektu
"veSanu dzīvē un atrauj augstākos
Priekšniekus no viņu tiešo pienākumu
adīšanas, kā ari prasa vairākkārtēju

šo likumprojektu pārrakstīšanu kara mi-
nistrijas sekretariātā.

Lai turpmāk to novērstu, pavēlu:
1) Visus noteikumus un likumprojektus,

kurus man iesniedz, iepriekš vis-
pusīgi apspriest štābos un pār-
valdes vai ari sevišķās komisijās,
pēc vajadzības pieaicinot apspriedēs
pārstāvjus no attiecīgām pārvalžu
un štābu daļām ar tiesībām līdz
pulka komandieriem, ieskaitot, vai
pieprasot atsauksmes no karaspēka
dajām.

2) Visiem noteikumiem un likumpro-
jektiem jābūt parakstītiem no at-
tiecīga priekšnieka, pieliekot pa-
skaidrojumus un komisijas projektu,
ja likumprojekts apspriests sevišķā
komisijā.

3) Iesniedzamam likumprojektam pie-
vienot 7 norakstus;

4) Tie likumprojekti, kurus pēc caur-
skatīšanas kara ministrijas padomē
vajaga pārrakstīt, pārrakstāmi attie-
cīgos štābos un pārvaldēs vajadzīgā
eksemplāru skaitā.

5) Likumu vai noteikumu ierosinā-
jums var iziet kā no centrālām
iestādēm, tā ari no karaspēka daļu
priekšniekiem, ja novērots kara-
spēka'iekšējā dzīvē attiecīgu no-
teikumu vai likumu trūkums vai
pastāvošo likumu nepilnības. Šie
ierosinājumi iesniedzami man pa-
dotības kārtībā, pievienojot vēlamā
likuma vai noteikuma pirmprojektu
un iesniedzēja motivējumus.

Kara ministrs, pulkvedis

Bangerskis.

Kara ministra 1925. g.
29. pavēles 3. § pielikums.

Likuma norādījumi par izziņas
izdarīšanas kartību.

Izziņās mērķis ir uzmeklēt un atklāt
noziedzīga nodarījuma pazīmes, sakopot
un uzglaDāt visas pirmatnējās ziņas un
datus par noziedzīgu nodarījumu, radot
tādā kāitā oamatu tiesas darbības uz-
sākšanai. Š;s mērķis jāuzskata par sa-
sniegtu tiklīdz noziedzīga nodarījuma
takts ir konstatēts; tālāka atklāta no-
zieguma īakta izpētīšana ietilpstjau iz-
meklēšanas tiesneša kompetencē. Iz-
ņēmumu sastāda vienīgi pulka tiesām
piekrītošās lietas un lietas par svarī-
gākiem kara disciplinas noteikumu pār-
kāpumiem, kuras tieši var t:kt nodotas
kara tiesai (kara tiesu lik. 334. p. 4. pkt. ) ;
šinīs lietās izziņa izpilda iepriekšējas iz-
meklēšanas vietu, kādēļ paplašinās ari
viņas uzdevums un izziņas izdarītājam
ne tikai vajaga izdibināt nozieguma
faktu, bet ari sakopot visus tos pierādī-
jumus, kas noziegumu apstiprina. Bez
tam izziņas mērķ:s ir no-kaidrot ari
lielas piekrītību.

Izziņa izdarāma vienīgi tad, ja ir kāds

no kara liesu lik. 280. p. uzradītiem
likumīgiem lietas uzsākšanas iemesliem
(kara tiesu lik. 312. p.), izņemot gadī-
jumu, paredzētu to pašu likumu
297 pantā. Pēc kara tiesu likumu
312 panta tiešās izpratnes izziņa
izdarāma ari tad, ja vainīgais vel nav
uzzināts vai ienākušas ziņas skaidri ne-

apliecina pašu nozieguma faktu (piem.:
vietā, kura atiodss kara priekšniecības

pārzinās aplokā aiz nezināmiem iemesliem
ir noticis ugunsgrēks vai izdarīta paš-
nāvība).

Viens no svarīgākiem kara tiesu likumu

noteikumiem ir l.etu ātra virzīšana kā-

dēļ kara priekšniekiem, uzdodot izdarīt

izziņu/ jānosaka ari izziņas izdarīšanas

termiņš noteicot to caurmērā uz trim

dienām^ Vajadzības gadījumā , piem.,

ja lieta ļoti sarežģīta, jānopratina daudz
liecinieku vai daži liecinieki izbraukusi

u taml., izziņas izdarīšanas laiku kara

priekšnieks var pagarināt vēl uz trim

dienām.
Rīkojumus par izziņas izdarīšanu var

dot vienīgi pulka komandieri un perso-
nas ar viņiem līdzīgu varu un augstākie
padotības kārtībā priekšnieki (kara tiesu
lik. 315. p.); pārējie priekšnieki, saskaņā
ar kara tiesu l>k. 282. p., par visiem
noziedzīgiem nodarījumiem, kurus viņi
atklājuši savā darbības aplokā, ziņo
savai priekšniecībai. Vienīgi kara
tiesu lik. 315. p. piezīmē pare-
dzētos gadījumos izziņas uzdošana
piekrīt ari zemākiem priekšniekiem
Kara priekšniekam, ievadot izziņu, savā
rezolūcijā tieši jāuzrāda persona, kurai
viņš uzdod tādu izdarīt.

Kara priekšniecības un policijas darbī-
bas aploka norobežošana pie izziņas iz-
darīšanas atkarājas no izdarītā noziedzīgā
nodarījuma īpašībām un vietas, kur no-
ziegums izdarīts, pie kam kara priekš-
niecība izdara izziņu: a) par visiem mi-
litāriem noziedzīgiem nodarījumiem, ne-
atkarīgi no tā, kur noziegums izdarīts,
un b) par tiem vispārējiem noziedzīgiem
nodarījumiem, kas izdarīti vietās, kuras
atrodas vienīgi kara priekšniecības pār-
zinās aplokā (kara tiesu lik. 314. p.
1. pkt), vai c) ari vietās, kuras atrodas
policijas pārzinās aplokā, ja noziedzīgs
nodarījums izdarīts vienīgi starp pašiem
karavīriem pie dienesta pienākumu iz-
pildīšanas (kara tiesu lik. 314. p. 2. pkt.)
un d) kad noziedzīgu nodarījumu izdarī-
jušas civilpersonas, vietā, kas atrodas
vienīgi kara priekšniecības pārzinās ap-
lokā (kāja tiesu lik. 314. p. 3. pkt.);
visos pārējos gadījumos izziņas izdarī-
šana par karavīra izdarītiem noziedzī-
giem nodarījumiem piekrīt policijai (kara
tiesu lik. 322. un 321. p. p ).

Bez noteikumiem, kas norobežo dar-
bības aploku starp militāro un civilo
varu (kara tiesu lik. 316. un 317. p. p.),
atrodas noteikumi, kuri nosaka dažādu
kara priekšnieku kompetenci attiecībā uz
izziņas izdarīšanu. Šie no'eikumi ir se-
kosi: 1) ja vieta, kur noziedzīgs noda-
rījums izdarīts, atrodas vienīgi kara
priekšniecības pārzinās aplokā, tad rīko-
jumu par izziņas izdarīšanu dod tas
priekšnieks, kura pārziņā šī vieta atro-
das, kaut ari persona, kas noziegumu
izdarījusi, nav viņam padota (kara tiesu
lik. 316 p. I. d.); 2) tanīs gadījumos,
kad vietā, kas atrodas policijas pārzinās
aplokā, izdarīts militarnoziegums, vai
ari vispārējs, bet vienīgi starp pašiem
karavīriem, izpildot dienesta pienākumus,
rīkojumam par izziņas izdarīšanu jānāk
no tā priekšnieka, kuram apvainotā vai
aizdomās turē.ā persona padota (kara
tiesu lik. 316. p. 2. d un 3) tanīs ga-
dījumos, kad noziegumi, kas vērsti pret
kara dienesta un disciplinas pienākumiem,
izdarīti no karavīriem laikā līdz viņu
pāriešanai no kara resora citā resorā,
vai no vienas karaspēka daļas otrā, rīko
jumam par izziņas izdarīšanu jānāk no
tā priekšnieka: a) kura pārzinās aplokā
atrodas vieta, kur noziegums izdarīts,
bet ja šī vieta kara priekšniecības pār-
ziņā neatrodas, tad no tā priekšnieka,
b) kura pārziņā noziedzīga nodarījuma
izdarīšanas laikā apvainotais atradās
(kara ticu lik. 317. p.).

Nozīmējot personu izziņas izdarīšanai,
kara priekšniekiem jāievēro kara tiesu
lik. 318. p. noteikumi.

Izziņas izdarītājam jāvadās no kara
tiesu lik. 325. un 326. p. p. noteikumiem.
Likumā nav tieši norādīts izziņas pa-
raugs, tomēr tiesu praksē ir pieņemts,
ka caur izziņu savāktie materiāli ievieto-
jami atsevišķā aktā. Šinī aktā jāieraksta
vienīgi tas, ko izziņas izdarītājs tieši
pats dzirdējis no iztaujātām personām,
pie kam a) katras personas liecība jā-
raksta atsevišķi un pēc iespējas ar iztau-
jāto personu pašu vārdiem, bez kādām
pārmaiņām, izlaidumiem un pielikumiem;

b) izziņā tieši jāuzrāda iztaujātās perso-
nas vārds, tēva vārds, uzvārds un die-
nesta pakāpe; c) iztaujātās personas
dzīves vieta un iztaujāšanas laiks (kara
tiesu lik. 326. p.). Lietderības dēļ izziņā
jāatzīmē ari iztaujātās personas dzimša-
nas diena (gads, mēnesis un datums),
tautība, ticība un ģimenes stāvoklis.

Iztrūkstošie karavīri, t. i. tie, kas atro-
das ārpus izziņas izdarīšanas vietas, iztau-
jājami no tās kara priekšniecības, kuras
pārziņā viņi atrodas. Liecinieki — civil-
personas iztaujājamas viņu dzīves vietā,
bet ja tas izrādās apgrūtinoši, tad dēļ
viņu nopratināšanas izziņas izdarītājs
griežas pie vietējās policijas.

Likumā nav norādīts, ka nopratinātām
personām būtu jāparaksta viņu dotās
liecības. Tomēr izziņas izdarītājs, lai
nopratinātai personai būtu garantija par
dotās liecības pareizu uzrakstīšanu, var
likt priekšā viņai savu liecību parakstīt.

Uzraudzība par izziņas pareizu un ātru
izvešanu piekrīt tam kara priekšniekam,
kurš uzdevis izziņu izdarīt; viņam pie-
krīt ari visu to jautājumu izšķiršana, kādi
cēlušies sakarā ar izvedamo izziņu. Bez
tam viņš izšķir visas sūdzības, kuras
iesniegtas no apvainotām, aizdomās
turētām vai citām personām (kara tiesu
lik. 332. p.). Priekšniekam, kurš uz-
devis izdarīt izziņu, pie izziņas izvešanas
piekrīt vadošā loma un saskaņā ar kara
tiesu lik. 320. p., viņš, ja atzīsts par
vajadzīgu, dod rakstiskus vai mutiskus
norādījumus attiecībā uz apstākļiem, kādj
jānoskaidro.

Par visiem pārkāpumiem un nolaidī-
bām izziņas izdarīšanā, izziņas izdarītājs
ir atbildīgs uz vispārēja pamata, vai nu
disciplinārā vai tiesas ceļā, skatoties pēc
pārkāpuma svarīguma (kara tiesu lik.
330. p.).

Likums atļauj kara priekšniekam pie-
mērot drošības* līdzekli pret aizdomās
turētās personas izvairīšanosno izziņas,
izmeklēšanas un tiesas, vai nu uz paša
iniciatīvi (kara tiesu lik. 319. p.) vai uz
izziņas izdarītāja iesnieguma pamata (kara
tiesu lik. 328. p.). Drošības līdzekļi,
kādi piemērojami pret aktivā dienesta
karavīriem, ir norādīti kara tiesu lik.
470.—474. p. p , tet pret civilpersonām
— to pašu likumu 477. p. Attiecībā uz
aizdomās turētām civilpersonām kara
priekšniecība piemēro drošības līdzekļus
pret viņu izvairīšanos no izziņas vienīgi
kara tiesu lik. 3i9. p. paredzētos gadī-
jumos. Pie viena vai otra drošības
līdzekļa izvēles pret apvainotā izvairīšanos
no izziņas, izmeklēšanas un tiesas ir
jārēķinās ne tikai ar apvainotam draudošā
soda smagumu, bet ari pret viņu savākto
pierādījumu smagumu, iespēju noslēpt
nozieguma pēdas, veselību, vecumu, die-
nesti stāvokli un citiem apstākļiem (kara
tiesu lik. 474. p.).

Kara priekšniekiem uzlikts pienākums
raudzīties uz to, ka neviens karavīrs ne-
tiktu turēts apcietinājumā citādi, kā vienīgi
uz likuma pamata (kara tiesu lik. 219. p.),
un tikai ar lietas nodošanu militartiesu
varai, šis pienākums gulstas ari uz kara
prokuroru (kara tiesu lik. 220. p.).

Nobeigtas izziņas kara priekšniekam
nekavējoties jāskata cauri un lietai jādod
tžļaks virziens ne vēlāk, kā 2 nedēļu
laikā (Aps. min. 1921. g. 43. pav. 6. §),
kara tiesu likumu 334. p. norādītā kār-
tībā, pie kam a) pulka tiesām piekri-
tīgās lietās jāvadās no armijas koman-
diera 1924. g. 75. pav. 10. § pielikumā
izsludinātiem noteikumiem, bet b) kara
tiesai piekritīgās lietās (kara tiesu lik. *
334. p. 5. pkr.) kara priekšniekiem savos
priekšlikumos kara izmeklēšanas tiesne-
šiem par iepriekšējas izmeklēšanas uzsāk-
šanu, tieši jāuzrāda pret kādām personām
un kādos noziedzīgos nodarījumos (ap-
rakstot izdarītā noziedzīgā nodarījuma
faktiskos apstākļus) izmeklēšana izdarāma
un vai apvainotās pe-sonas atrodas brīvībā
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Paziņojums.
Papildinot savu š. g. 7. septembra pa-

ziņojumu (.Valdības Vēstneša" 198. nu-
murā), Centrālā velēšanu komisija aiz-
lida, ka par oficieli reģistrētām skaitās
to var kdot apliecības (mandātus) sa-
viem priekšstāvjiem iecirkņu vēlēšanu
tomirijās sekošas partijas un sabiedriskas
organizācijas:
1) Vācu-baltiešu partiju komiteja,
2) Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku

pārlija,
3) Latvi;as jaunzemnteku savienība,
4) Latvijas strādnieku sociāldemokrātu

mazinieku partija,
5) Latvijas laukstrādnieku savienība,
6) Kristīgā nacionālā savienība,
7) Latvijas jaunsaimnieku un sīkgrunt-

nieku partija,
8) Latvieša zemnieku savienība,
9) Nacionālā zemnieku savienība,
10) Demokrātiskais centrs,
11) Latvijas darba savienība,
12) Cionistiskā ortodoksālā frakcija „Mis-

rochi" ,
13) Ebreju nacional-demokratiskā partija.
14) „Agudas Jisroel" partija,
15» Latgales zemnieku partija,
16) Izpostīto apgabalu kongresa padome,
17) Latvju demokrātu savienība,
18) Cionistu ,.Histadrut Hacionit" orga-

nizācija,
W) Rīgas nomaļu savienība,
20) Ceire<Cion (Hitachdit) partija,
21) Latgales demokrātu partija,
22) Latgales darba partija,

23) Latvijas poļu savienība,
24) Latvijas nacionālā strādnieku partija,
25) Lstvijas zemkopju savienība,
26) Kristīgo darba ļaužu savienība,
27) Krievu tautas darba partija,
28) Latgales zemnieku partija,
2fy Latgoias mozzemniku un bezzem-

niku savienība,
30) Latgalei bezpartejiskā savienība,
31) Kristīgā zemnieku partija,
32) Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku

partija ebreju „Bunds\

Rīgā, 1925. g. 15. septembrī.
Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs M. S k u j e n i e k s
Iekšlietu ministrijas preses un

biedrību nodaļas vadītājs K. Vilde



vai apcietinājumā un kur tieši, vaiatkal, kā
iepriekšēja izmeklēšana izdarāma „kā
par notikumu".

Paraugs.

IZZIŅA.

1925. g. 29. augustā, Rīgā, 5. Cēsu
kājnieku pulka virsleitnants Kalniņš, pa-
matojoties uz pulka komandiera š. g.
29. augusta priekšrakstu JA 5701, izda-
rīja izziņu 2. rotas kaieivim Jānim Bēr-
ziņam piederošo 20 latu naudas zādzības
lietā, pie kam zemāk minētās personas
liecināja sekošo:

1) Cietušais 2. rotas kareivis Jānis
Pētera d. Bērziņš, dzimis 1903. g. 12. ok-
tobrī, piederīgs pie Vilces pag., Jelgavas
apriņķa, latvietis, luterticīgs, neprecējies,
iztaujāts 29. augustā, liecināja:

Paraksts (ja vēlas parakstīt).

2) ;

Izziņu izdarīja
virsleitnants (Kalniņ š).

Rīkojums Nr. 5.
Ievērojot beidzamā laikā atkārtojošos

nelaimes gadījumus ar strādniekiem pie
ēku nojaukšanas, uzdodu visām apriņķu,
pilsētu un miestu valdēm, pirms atļaujas
izsniegšanas nojaukšanas darbiem, pār-
liecināties par šo darbu nedrošību. Gadī-
jumos, kur būtu paredzama strādnieku
dzīvības apdraudēšana, pieprasāms, lai
darbi tiktu izdarīti lietpratēja pastāvīgā
uzraudzībā.

1925. g. 14. septembrī.
Iekšlietu ministrs E. L a i m i ņ š.
Būvvaldes priekšnieks,

inženiers E. K o 1p a k s.

Apstiprinu..
1925 g 15. septembri.

Izglītības ministrs
Arv. Kalniņš

Rīkojums
par mācības gada iesākumu un
beigām, par mācīb? s laiku un mā-
cību pārtraukumiem žīdu psmat-
un vidusskolās 1S25./26. māc bas

gada.
1. 1925../26. msc. gads iesākas 1925. g.

1. augusta un beidzas 1926. gada
31. jūlijā.

2. Pirmās- un otras pakāpes pamat-
skolās un vidusskolās mācības "jā*
iesāk 1925. g. 1. septembrī, veicot
visus priekšdarbus līdz mācību sā-
kumam.

3. Jauna gada (rošhašono)pārtraukums
divas dienas, 1925. g. 19. un 20. sep-
tembrī.

4i Lielā gavēņa dienu (Jomkipur) pār-
traukums divas dienas, 1925. g.
27. un 28._ septembrī.

5. Būdiņu svētku (suķos) mācību pār-
traukums no 1925. g. 3. oktobra
līdz 11. oktobrim (abus datumus
ieskaitot).

6. Ziemas svētku pārtraukums no
1925. g 16. decembra līdz 1926. g.
1. janvārim (abus datumus ieskaitot).

7. Purim svētku pārtraukums viena
diena, 1926. g. 28. februārī.

8. Lieldienu pārtraukums no 1926. gada
28. marta līdz 7. aprilim (abus da-
tumus ieskaitot) vidusskolās, bet pa-
matskolās no 28. marta līdz 9. aprilim
(abus datumus ieskaitot).

9. Vasaras svētku pārtraukums divas
dienas, 1926. g. 19. un 20. maijā.

JO. Bez tam mācības žīdu skolās jāpār-
trauc Latvijas valsts proklamēšanas
dienā 18. novembri, Latvijas de jure
atzīšanas dienā 26. janvārī un Sa-
tversmes Sapulces atklāšanas dienā
1. maijā.

11. Kārlējos klases darbus jābeidz
1926. gada 31. maijā.

12. Skolas darba beigas pamatskolās ne
vēlāk kā 1926. gada 9. jūnijā, bet
vidusskolās ne vēlāk kā 1926. gada
18. jūnijā.

13. Mācības laiks 1925./26. māc. gadā:
pamatskolās 200 dienu, bet vidus-
skolās — 210 dienu.

1925. g. 7. septembri. JA E-2140.

Pārvaldes priekšnieks J. L a n d a u s.
Skolu nodaļas vadītājs

B. G r i n m a n i s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Izlabojums

Latvijas pagastu sarakstā.
Iekšlietu ministrija paziņo, ka s. g.

«Valdības Vēstneša" 169. numurā izslu-
dinātā Latvijas pagastu sarakstā, ;ailē
«pagasta nosaukums" ieviesusies nepa-
reizība izlabojama tekošā kārtā: zem
kārtas N° 140 jālasa „Īslīces".

Rīgā, 1925. g. 14. septembrī. JA 106910.
Pašvaldības departamenta direktors

J. Z a n k e v i c s.
Nodaļas vadītājs P. Kli n kl a v s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 227.

(1. turpinājuma.)*)
15386. Burkevičs, Roberts Ernesta d ,

20 g. vecs, piederīgs pie Cēsu pilsētas,
agrāk dzīvojis grašu pagastā, Grašu
muižā. — Madonas apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 30. jūlija raksts
JA 946/24 (10-V1II-25), apvainots sodu
lik. 138. p. p. — Ņemt parakstu par
pastāvīgas dzīves vietas nemainīšanu,
par ko ziņot meklētājam.

15387. Bērziņ, Marija Annas meita,
25 g. veca, Latvijas pavalstniece, agrāk
dzīvojusi Rīgā, 1, Lāču ielā JA, 18, dz. 31.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
28. augusta raksts JA 47 i 5/25 (3-IX-25),
sodīta no Rīgas prefekta ar Ls 15,—
Paziņot meklētājam.

153S8. Barbariks, Georgs, dzīvojis
Rīgā, Elizabetes ielā JA 41/43 (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 20. augusta raksts JA 587.
(31-VIII-25), apv. sod. lik. 377. 1. p. —
Paziņot dzīves vietu.

15389. Berze, dzim. Jozef, Līze Sima
meita, 47 g. v., kalpone, igauniete, lut
tic, atraitne, pied. pie Rīgas, dzīves
vieta Rīgā, Elizabetes ielā JA 57,
dz. 18. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 24. augusta raksts JA 607.
(2-1X25), apv. uz sod. lik. 284 un
280. p. 2. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

15390. Bauders, Voldemārs Aleksandra
d., dzimis 1908. g.. neprecējies, pareiz-
ticīgs, piederīgs pie Vestienas pag.,Cēsu
apr., agrāk dzīvojis Rīgā, Rampmuižas
ielā JA 37, dz. 19. — Rīgas 8. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 24. augusta raksts
JA 467 (2-IX-25), apvainots uz sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

15391. Bulle, Boleslavs Voicena d.,
45 gadus vecs, piederīgs pie Vitebskas
gub., Lūciņas apriņķa. — Rīgas 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 24. augusta raksts
Jfc 890 (2-IX-25), apvainots uz .sod. lik.
231. p. — Paziņot dzīves vietu.

15392. Birģels, Jānis Indriķa d.,
25 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas. —
Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
24. augusta raksts JA 856 (2-lX-25).
sod. lik. 574. p. 1. d. p. — Nogādāt
meklētajam.

15393. Cirle ? Springsons, Jozefs Se-
vela d., dzimis 1902. g, dzīves vieta
Vācijā. — Rīgas kara apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 29. jūlija raksls JA 49486
(I-lX-25), par atraušanos no karaklausības
izpildīšanas. — Apcietināt.

15394. Cinovski, Roberts Kārļa d.,
dzimis 1894. g., piederīgs pie Jelgavas
pilsētas, agrāk dzīvojis Brīvības ielā
JA 44/46, dz. 23. — Rīgas 4. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 17. augusta raksts
JA 779 (3-IX-25). apvainots sodu lik.
262. p. 1. p. 1. d. — Apcietināt un
novest uz meklētāja kancleju.

15395. Celmiņš, Nikolajs Jāņa dēls,
dzimis 1901. g. dzīves vieta Rigā, 1. Ķē-
niņu ielā JA 10, dz. 21. — Rīgas kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 29. jūlija
raksts JA 49486 (2IX 25), par atrau-
šanos no karaklausības izpildīšanas. —
Apcietināt.

15396. Druks, Izracis, dzimis 1903. g.,
dzīvojis Vācijā. — Tas pats.

15397. Dilans, Antons Staņislava d.,
apmēram 20 g. vecs, piederīgs pie
Dvietes pagasta Ilūkstes apriņķa, drēb-
nieks. — Subates iecirkņa mirrt'esneša
1925. g. 18. augusta raksts JA 3507
(31-VI1I-25), apvainots sodu lik. 230. p. —
Ņemams paraksts par dzīves vietas ne-
mainīšanu bez pieteikšanas policijā un
šis paraksts piesūtāms meklētājam.

15398. Dortmans, Bencions Zalmana
dēls, 50 g v., agrāk dzīv. Krāslavā,
jaunā Kalēju ielā JA 1 (tuvāku ziņu
nav). — Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
apriņķa 6. iec. miertiesneša 1925. g
19. a.g. raksts JA 920 (29-VUI-25), apv.
sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

*) Skat. .Valdības Vēstneša' š. g. 205. numurā.

15399. Davidovski, Heinrichs Elija d.,

dzim. 1903 g, dzīves vieta Francijā. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. jūlija raksts JA 49486 (31-V1II-25),
par atraušanos no karaklausības izpildī-
šanas. — Apcietināt.

15400. Dobels, Žanis Pētera d., dzim.
1897. g., Liepājā, pied. pie Liepājas pil-
sētas, agrāk dzīv. Rīgā, Dreiliņu ielā
JA 5, dz 2 — Rīgas 13. iec. miertiesneša
1925. g. 24. augusta raksts JA 457
(3-IX-25), apv. uz sod. lik. 138. p. p. —
Paziņot dzīves vietu.

15401. Davidovs, Zamuels Eduarda d.,
dzim. 1901. g., dzīv. vieta Vācijā. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. jūlija raksts JA 49486 (I-IX-25), pai
atraušanos no karaklausības izpildīša-
nas. — Apcietināt.

51402: Davidovs, Jonas,dzim. 1901.g.,
dzīv. vieta Vācijā. — Tas pats.

15403. Dvilaitckis, Emanuēls Cesara
d., dz. 1901. g, dzīv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15404. Davidovs, Jakobs Bencela d.,
dzim. 1901.g. dzīv. vieta Vācijā, Strelitcā.
— Tas pats.

15405. Dattels, Tebje Ābrama d.,
dzim. 1899. g., dzīves vieta Rīgā, Kārļa
ielā JA 33, dz. 2. — Rigas kara apriņķa
priekšnieka 1925. g. 29. jūlija raksts
JA 49488 (MX-25), par atraušanos no
karaklausības izpildīšanas. — Apcietināt.

1540S. Dikčis, alias Dikšis, Jānis
Antona d, dzim. 1869. g 30. oktobrī,
Viļņas gub., pied. pie Rīgas, Latvijas
pases dubl no Rīgas prefekta JA 126025
1922. g. 20. decembrī, agrāk dzīv. Rīgā,
Vitebskas ielā JA 35. — Rīgas policijas
9. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 22. aug.
raksts JA 20591 (31-VIIL25), saskaņā ar
Rīgas 13. iec. miertiesneša izpildu rakstu
1925. g. 10. aug. JA 628, ir uz sod. lik.
276 p. pam. sod. ar ieslodzīšanu cie-
tumā uz 2 nedēļām. — Paziņot dzīves
Vietu.

15407. Deušs, Eižens Voldemāra d.,
dzim. 1893. g. 29. maijā, agrāk dzīv.
Daugavpilī, Krāslavas ielā JA 37. —
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 22. augusta raksts JA 25380
(31-VIII-25), nav ieradies uz medicīnisko
apskati pie apriņķa kara klausības ko-
misijas. — Paziņot dzīves vietu.

15408. Dārzels, Jānis Jēkaba dēls,
dzimis 1891. g. 19. septembri, piederīgs
pie L. Iecavas pagasta, Bauskas apr. —
Rīgas apriņķa priekšnieka palīga 1. iec.
1925. g. 13. augusta raksts JA 5496
(2-IX-25), sastāv policijas uzraudzībā. —
Paziņot dzīves vietu.

15409. Dreibants, Pēteris Jura dēls,
dzimis 1878. g. 21. maijā, piederīgs pie
Unguru pagasta Valmieras apriņķī. —
Rigas apriņķa priekšnieka palīga 1. iec,
1925. g. 10. augusta raksts JA 3534
(2-IX-25), sastāv policijas uzraudzībā. —
Paziņot dzīves vietu.

15410. Dikčis, Jānis Antona d., 63 g.
vecs, dzimis Vitebskā, piederīgs pie
Rīgas, pēdējā dzīves vieta Rīgā, Vitebskas
ielā JA 35. — Rīgas 13. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 19. augusta raksts
JA 734 (30-VIII-25), apvainots sodu lik.
276. p. — Aizturēt un ieskaitīt meklētāja
rīcībā.

15411. Ebersteins, Jānis - Hermans
Indriķa d, dzimis 1902. g., dzīves vieta
Vācijā. — Rīgas kara apriņķa priekš-
nieka 1925. g 29. jūlija raksts zem
JA 49486 (2-IX-25), par atraušanos no
karaklausības izpildīšanas. — Apcietināt.

15412. Ešenvalds, Fricis Matīsa dēls,
66 g. vecs, dzimis Usmas pag., agrāk
dzīv. Valguma ielā 43, dz. 4-b. — Rī-
gas 13. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
19. augusta raksts JA 682 (31-VIII-25),
apv. sod. lik. 276. p. — Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

15413. Estennš, Hirss Jevela dēls,
dzimis 1900. g. 6 oktobrī, bij. Krievijas
pavalstnieks, neprecējies, žīds, maza
auguma, skūtu seju, melniem matiem,
runa žīdu izloksnē, strādnieks. — Lie-
pājas apriņķa priekšnieka 1925. g.
20. augusta raksts JA 3528,1 (29-VIII-25),
patvarīgi atstājis savu dzīves vietu .—
„Iesalnieku" mājās Medzes pagastā, kā
sastāvošs zem policijas uzraudzības. —
Nolikt zem policijas uzraudzības, saskaņā
ar sod. lik, 34. un 35. p. un paziņot
meklētājam

15414. Ermans, Augusts Dāvida d.,
dzim. 1932. g., pied. pie Naudītes pag.,
Jelgavas apr., agrāk dzīv. Rumpmuižas
ielā JA 18, dz. 13. — Rīgas 13. iec.
miertiesneša 1925 g. 25. augusta raksts
JA 317 (3-IX 25), apv. sodu lik. 138. p.
— Paziņot dzīves vietu.

15415. Edels, Leo Filipa d h,j
1904. g., dzīves vieta Lietavā, KlainS'

— Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1921 '
29.-jūlija raksts JA 49486 (31-VI1I|r
par atraušanos no karaklausības izmirt
šanas. — Apcietināt. p QI"

15416. E&zeliņš, Arvids Hermana ridzim 1901. g., dzīves vieta Valmiera'
apr., Kauguru pag., Mickena māiās
Tas pats. ' ' ~"

15417. Eglīt, dzim. Indulen, Ann*Mārtiņa m., dzim. 1864. g., pied. ļj
Dreiliņu pag, Rigas apr, agrāk dzīv
Rīgā, Vārnu ielā JA 10. - Riga8 13 ]ļ
miertiesneša 1925. g. 24. augusta rakot.
JA 295 (2-IX-25), apv. sodu lik. 138 n
— Paziņot dzīves vietu. ''

15418. Ertaks, Edgars, agrāk dzīvoji»
Stabu ielā JA 20 (tuvāku ziņu nav). L
Rīgas 13. iecirkņa miertiesneša 1925 T
5 augusta raksts JA 651 (12-VIII-25)
apvainots uz sodu lik. 607. p. >. p^(*
pamata. — Apcietināt un nogādāt me-
klētāja rīcībā.

15419. Freijs, Kristaps Jēkaba dēls
dzimis 1895. g., piederīgs pie Skrundas
pagasta Kuldīgas apriņķī, 1924. g. 14. rje.
cembri dzīvojis Jelgavā, Skrīveru iela
JA 46. — Jelgavas pilsētas iecirk ņa
miertiesneša 1925. g. 21. jūlija raksts
JA 3518 (4-VI1L25), apvainots uz sodu
lik. 268. p. — Paziņot dzīves vietu.

15420. Freimans, Ferdinands Jāņa d,,
dzim. 1878. g. 26. dec, pied. pie Zemites
pag., Talsu apr., latvietis, neprecējies,
Latvijas pase zem JA 167115, sedlenieks
dzīv. Rīgā, Ludzas ielā JA 56, dz. 14,-
Rigas policijas 9. iec. priekšu. 1925. g,
27. augusta raksts JA 5778 (2-IX-25),'
saskaņa ar Rīgas XI iec. miertiesneša
izpildu rakstu no 1925. g. 15. jūlija
JA 741 ir uz sod. lik. 138. p. pamata
sod. ar Ls 6 jeb maksāt nespēšanas gadī-
jumā ar 2 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

15421. Franks, Andrejs Kārļa d., dzim.
1901. g., dzīv vieta Vācijā. — Rīgas kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 29. jūlija
raksts zem JA 49486 (MX-25), par
atraušanos no karaklausības izpildīšana?.
— Apcietināt.

15422. Fichtenbergf, Aleksandrs In-
driķa d., dzimis 1903, g., dzīves vieta
Vācijā, Minchenā. — Tas pats.

15423. Feldmans, Mārtiņš Matīsa d.,
dzimis 1872. g. 23. maijā, piederīgs pie
Usmas pag., Ventspils apr., luterticīgs,
precējies, pēc nodarbošanās katlu kalējs,
Latvijas pase JA 1773, izdota no Zvārdes
pagasta valdes 1923. g. 20. jūlijā, pēdējā
dzīves vieta Daugavgrīvā, Pļavu ielā
JA 23. — Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņi
izmeklēšanas tiesneša 1925. g. II. jūlija
raksts JA. 3040 (28-VIII-25), apvainots u
sod. lik. 427. p. 1. d. 1. pkt. un51. p.p.
— Arestēt.

15424. Gailis, Augusts Jāņa d., dzira.
1909. g., piederīgs pie Limbažu pilsētas.
— Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 24 augusta raksts JA 798
(MX-25), apvainots sod. lik. 581. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

15425. Ginsburgs, Simons, dzira.
1904. g-, dzīves vieta Polijā. - Rīga»
kara apriņķa priekšu. 1925. g. 29. jūlija
raksts JA 49486 (31-VIIĪ-25), par atrau-
šanos no karaklausības izpildīšanas. —

Apcietināt.
15426. Gercbergs, Aleksandrs Nach-

mana p., dzim. 1900. g., dzīves vieta
Vācijā. — Tas pats.

15427. Grotthus, Aleksanders, dwn.
1900. g., dzīv. vieta Vācijā. — Tas pats.

15428. Gelbardts, Jēkabs Dāvida d.,
dzim. 1902. g., dzīv. vieta Vācijā, Bad
Sulca. — Tas pats. .

15429. Goldmans, Izaks Hirša °-
dzim. 1902. g., dzīv. vieta Vācijā^ H«-
nichenā. — Tas pats. .

15430. Geists, Rūdolfs Alfrēda ct,
dzim. 1903. g., dzīv. vieta Vācija,
Dachau. — Tas pats.

15431. Grosse, Teodors, dzim. 1904. g->
dzīves vieta Vācijā. — Rīgas kara ap'.
priekšnieka 1925. g. 29. jūlija raksi»
JA 49486 (31-VIII-25), par atraušanos n°
karaklausības izpildīšanas. — Apcietiaai.

15432. Grigorovičs, Kārlis Bērtuļa a.

dzim. 1901. g., dzīv. vieta Rīgā. VUi

laukumā JA 2, dz. 1. — Tas pats.
15433. Gucmans, Otto Alviņa 9*

dzim. 1903. g., dzīv. vieta Vācijā, Bernu

Lichtenberg — Tas pats. .
15434. Gailīts, Fēliks Friča d„ dzira-

1902. g., dzīv. vieta Rīgā, Blauma?»
ielā JA 34, dz. 9. — Tas pats.

15435. Grims, Vilhelms Kārļa dei».

43 g. v., bij. Krievijas pavalstnieks, £f
noteiktas dzīves vietas. —Rīgaspreturas 3. nodaļas 1925. g. 26. augu»



taksts Ns 6102/25 (3-IX-25), sod. no
Rigas prefekta ar Ls 20 vai 4 dienām
aresta. — Paziņot meklētājam

3 5436. Gracholski, Miķels Kārļa d.,
34 g. v., latvietis, katoļticīgs; pied, pie
Rēzeknes apr., Kaunatu pag., agrāk
dzīvojis turpat Mazo-Batnu sādžā, —
Rēzeknes apriņķa 6. iec. miertiesneša
1925. g- 24, augusta raksts Ns 936
<3-lX-25), apv. uz sod. lik. 184. p. p. —
paziņot dzīves vietu.

15437. Gulans, Aleksandrs Jāņa dēls,
apmēram 29 g. vecs, piederīgs pie Višķu
pagasta Daugavpils apriņķa, vidēja
auguma, ar ūsām un bez bārdas, pase
izdota no Preiļu pagasta valdes. —
Ilūkstes apriņķa priekšnieka 1925. g.
27. augusta raksts Ns 1988.11.—184 G.
(1991.II.1983.il) (2-IX-25), bez vēsts pa-
zudis. — Paziņot dzīves vietu.

15438. Grandovskij, Lizete Jāņa m.,
dzimusi 1904. g. 17. maija, piederīga
pie Īles pngasta, Tukuma apriņķa, agrāk
dzīvojusi Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 62,
dz. 55, pārdevēja. — Rīgas prefektūras
sanitārā galda 1925.g. 22. augusta raksts
.Ns 1103 (I IX-25), izvairās no ārsta kon-
troles. — Paziņot dzīves vietu.

, 15439. Garšnieks, Zande Jāņa d.,
39 g. v., pied. pie Plāņu pag., Valkas
apriņķa. — Rīgas pilsētas I iec. mier-
tiesneša 1925. g. 24. augusta raksts
Jft 595 (2-IX-25), apv. sod. lik. 184. p.
-- Paziņot dzives vietu.

. 15440. Chlomovs, Mirons Patfeja d.,
42 g. v, pied. pie Rēzeknes apr., Ružinas
pag., Tūču sādžā, kur ari līdz 1925. g.
apriļa mēn. dzīvojis. — Rēzeknes apriņķa
3. iec. miertiesneša 1925. g. 20. augusta
raksts Ns 1296 (l-IX-25), apv. sod. lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

15441. Hercfeids, Iciks Hirša d, dzīv.
vieta Vācijā, Berlinē. — Rīgas kara apr.
priekšnieka 1925. g. 29. jūlija raksts zem
?Ns 49486 (l-IX-25), par atraušanos no
karaklausības izpildīšanas. — Apcietināt.

15442. Hiršmans, Cilis, dzim. 1893.g.,
dzīv. vieta Vācijā, Frankfurt a./M. —
Tas pats.

15443. Hanzens, Pauls, dzim. 1899.g.,
dzīv. vieta Vācijā, Holcradē, Meklenburg
t>./Lūbden. — Tas pats.

15444. Hans, Konstantīns Jāņa d.,
dzim. 1900. g., dzīv. vieta Vācijā —
Tas pats.

15445. Horns, Benno, dzim. 1900. g.,
dzīv. vieta Vācijā. — Tas pats.

15446. Holtai, Arturs Vilhelma d,
dzim. 1902. g., dzīv. vieta Vācijā. —
Tas pats.

15447. Heimans, Ludvigs, dzim.
1901. g., dzīv. vieta Vācijā, Dancigā,
Langfuhr. — Tas pats.

15448. Hermans, Elijakfms Aleksan-
dra d., dzim. 1878. g., piederības vieta
nav zināma, dzīv. Marstaļū ielā Ns 8,
dz. 5. — Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 4. augusta raksts Ns 219
(12-VIII-25), apv. sodu lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

15449. Joekoas, Mohejs Metela d _.,
dzim. 1902. g., dzīves vieta Vācijā, Stre-
Iitcā. — Rīgas kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 29. jūlija raksts Ns 49486
(2-IX-25), par atraušanos no karaklausī-
bas izpildīšanas. — Apcietināt.

15450. Jedeikins (Edeikins), Markus
Leopolda d., dzim. 1902. g., dzīv. vieta
Vācijā. — Tas pats.

15451. Jakšs, Johans Oskara d,dzim.
1904. g., dzīv. vieta Vācijā. — Tas pats.
. 15452. Jansons, Arturs Krišjāņa d.,
dzim. 1904. g., pied. pie Kandavas,
agrāk dzīv. Matīsa ielā Ns 91, dz. 24.
— Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša
1925. g. 21. augusta raksts Ns 627
(29-VIII-25), apv. sod. lik. 179. p. —
Paziņot dzīves vietu.

15453. Jansons, Ernests Heinricha d.,
dzim. 1896. g., Rīgas pilsonis, agrāk
dzīv. Rundāles pag., Zvēru mājās. —
Rīgas pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 20. augusta raksts Ns 772
<29-VIII-25), apv. sod. lik. 581. p. 1. P-
— Paziņot dzīves vietu.

15454. Jurevičs, Johans Alfreda_ d.,
dzim. 1903. g., pied. pie Rīgas pilsētas,
8grāk dzīv. Rīgā, lielā Palisadu ielā
te 26, dz 2. — Rīgas 13. iec mier-
tiesneša 1925. g. 24. aug. raksts Ns 323
(3-IX-25), apv. uz sod. lik. 262. p.
1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

15455. J.^nkevič, Eveline Vladislava
*; 19 gad. veca, piederīga pie Rēzeknes
?Pr ., Vaivadu pag., agrāk dzīvojusi Pat-
kules pag., Bikseres muižā. — Madones
apri ņķa 1. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
20. jūlija raksts Ns 1215/24 (10-VHI-25),
^vainots sod. lik. 138. p. p. — Ņem

parakstu par pastāvīgas dzīves vietas
nemainīšanu, par ko ziņot meklētājam.

15456. Jurkovlanecs, Ludvigs Ādama
a-, 37 gadus vecs, bij. Krievijas pav,
agrāk dzīv. Rīgā, lielā Lāču ielā Ns 18,
?noC "*" Rfgas Prefekturas 3. nodaļas
/i ivnlc

24, aušU8ta raksts Ns 50S0
(1-1A-25), sodīts no Rīgas prefekta ar
Ls 10,— vai 2 dienām aresta. — Pa-
ziņot meklētājam.

15457. Indriksons , Pēters Pētera d.,
43 g. v,, pied. pie Nurmuižas pag.,
Talsu apr., agrāk dzīvojisDundagas pag.,
Mazirbrs Slkraga ciemā, Ventspils apr.
—- Talsu iec. miertiesneša 1925. g.
21. augusta raksts Ns 721 (1-1X25), apv.
sod. lik; 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

15458. IIjins, Ivans Artemija dēls,
42 g. v., pied. pie Silajāņu pag., Rē-
zeknes apr. agrāk dzīvojis Silajāņu pa-
gastā. — Madones apr. I. iec. mierties-
neša 1925. g. 30. jūlija raksts Ns1140 24
(10 VIII-25), apv. uz sod. lik. 262. p.
1. d. — Ņemt parakstu par pastāvīgas
dzīves vietas neatstāšanu.

15459. Krieger, Lavize, 50 g. veca,
Vācijas pavalstniece, 1925. g. aprilī dzī-
vojuse Jelgavas apr., Zaļenieku pag.
„Meža Sulas". — Jelgavas pilsētas iec.
miertiesu. 1925. g. 22. jūlija raksts
Ns 3552 (5 VIII-25), apv. sod. lik. 139.
P- p. — Paziņot dzīves vietu.

15460. Krauče, Jānis Pētera d., dzim
1898. g., pied. pie Pērkones pag., Lie-
pājas apr., agrāk dzīv. Liepājā, Alberta
ielā Ns 24, bet pec ievāktām ziņām
kalpojot uz angļu tvaikoņa „Baltanik\
— Liepājas lauku iecirkņa miertiesneša
1925. g.30 jul. raksts Ns 634 (10-VIII-25),

apv. sod. lik. 262. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

15461. Kalniņš, Ēriks Miķeļa dēls,
19 g. vecs, piederīgs pie Krustpils pag.,
Daugavpils apriņķa, agrāk dzīvojis Sa-
vienas pagasta Jakos. — Madonas ap-
riņķa 1. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
30. jūlija raksts Ns 1008/24 (10-VIII-25),
apvainots sodu lik. 269. p. 1. d. —
Ņemt parakstu par pastāvīgas dzīves
vietas nemainīšanu.

15462. Kozlovskij, Julius Ernesta d.,
dzimis 1900. g., piederīgs pie Bauskas
pilsētas, čigāns, agrāk dzīvojis Rīgā,
Elijas ielā Ns 23. — Rīgas policijas
5. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 19. augusta
raksts Ns 12783 (31-VIII 25), apvainots
sodu lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

15463. Kodols, Eduards Otilijas d.,
16 g. v., Latvijas pavalstnieks, bez no-
teiktas dzīves vietas. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 21. augusta raksts
zem Ns 6220/25 (29-VIII-25), sod. no
Rīgas prefekta ar Ls 10. — Paziņot
meklētājam.

15464. Krauklis, Voldemārs-Nikolajs
Teodora d., 13 g. v., vidēja auguma,
plānu baltu seju, zilām acīm, uz kakla
zem kreisās aus rēta, ģērbies zila audeklu
frakā, melnās īsās biksēs, kājās pastalas,
galvā pelēka cepure, agrāk dzīv. Liepājā.
— Liepājas apriņķa priekšnieka 1925.g.
26. augusta raksts Ns 3377 (3-IX-25),
nozudis. — Pazinot dzīves vietu.

15465. Kalniņš, Pēteris Jāņa d, 39 g.
v., pied. pie Nītaures pagasta. — Rīgas
6. iec. miertiesneša 1925. g 26. augusta
raksts Ns 719 (3-IX-25), apv. uz sodu
lik, 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

15466. Kanbergs, Otto Anša d,, 30 g.
v., pied. pie Tukuma apr., Ozolnieku pa-
gasta. — Rīgas 6. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 26. augusta raksts Ns 609
(3 IX-25), apv. uz sodu lik. 262. p. ). d.
un 284. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

15467. Kapkevičs, Izraels (tuvāku ziņu
nav), _ Rīgas 6. iec. miertiesneša 1925, g.
6 augusta raksts Ns 851 . (25-VIII 25),
sauMs pie atbildības uz sodu lik. 377. 1.
p. p. — Paziņot dzīves vietu.

15468. Kupris, Antons Franča d„ 24 g:
vecs, piederīgs pie Ludzas apr., Viļakas
Dae_ Madonas apr. 1. iec. miertiesu.
1925. g: 30. jūlija raksts Nš 1302/22
(10-VIII-25), apvainots uz sod. lik.
262. p. 1. d. — Ņemt parakstu par pa-
stāvīgas dzīves vietas nemainīšanu, par
ko ziņot meklētājam.

15469. Kozinenko, Timofejs Gngonja
d., 33 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas
pilsētas. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 28. augusta raksts Nš 5856/25
(3-IX-25), saskaņā it sod. lik. 34. un
35. p. turams policijas uzraudzībā. —
Paziņot meklētājam.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
TIfentā 1 s.

Psrbveža vietā P. Ķiepe.

Iecelšanas.
Rīkojums J* 98.

Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma 6. pantu
ieceļu zemes vērtēšanas daļas virstaksatoru iFrici
Ai ī t i ņ u par Tukuma apriņķa Tukumā, Auces
un Sabiles pilsētu zemes vērtēšanas komisiju
priekšsēdētāju.

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

*
Lēmums JJš P-3678.
1925. g. 15 septembrī.

Uzdodu tautskolu direktora biedrim Jānim
J iiigenam izpildīt pagaidām Rīgas I. iecirkņa
pamatskolu inspektora uzdevumus, skaitot no š. g.
15. septembra bez sevišķas atlīdzības.

Izglītības ministrs Arv. Kalni ņ š. .
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošo noteikumu
par pilsētas lopkautuves lieto-
šanu, kaujamo lopu un gaļas
apskatīšanu un tirgošanos ar
gaļu, gaļas produktiem un gajas

tirgotavu iekārtu,
pieņemto Jēkabpils pilsētas domes 1923. g.
6. augusta, protokols N"» 177 un apstiprinātu
ai iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta rakstu Ms 103313 no 1924. g. 29. apriļa

papildinājums
pieņemts Jēkabpils pilsētas domes sēdēs
1925. g. 15. maijā un 29. jūnijā, protokoli
N° 216 un 219 un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta rakstiem
MšJfe 104542 un 105024 no 1925. g. 12. jūnija

un 4. jūlija.

§ 4-a. Visi atkritumi, kā galvas, kājas,
ādas un zarnas, jāizved no lopkautuves
tanī pašā dienā, kad lopi nokauti, bet
no ierīkotās pie lopkautuves zarnu tīrī-
tavas atkritumi aizvedami priekš tās
slēgšanas.

§ 6 a. Aizliegts piekārt kaušanas tel-
pās māgas, zarnas, vaislas orgānus un
apģērba gabalus. Lopu kāvējiem vai
viņu strādniekiem jāievēro tīrība, pie
kam darbā jānēsā tīri audekla vai ādas
priekšauti, kuri apklāj krūtis un kājas
pāri ceļiem.

§ 12-a, Kauto lopu vaislas orgāni,
nedzimuši teļi, kā ari asinis no lopiem,
kuri kauti pēc ebreju rituāla, nav izdo-
dami īpašniekiem lietošanai, bet kā ne-
derīgi iznīcināmi.

§ 13-a. Lopkautuve atvērta lietošanai
no oktobra līdz aprilim no palksten 11
līdz 4 drenā, un no apriļa līdz oktobrim
no pulksten 12 līdz 5 dienā. Lopu kau-
šana jānobeidz vienu stundu pirms kau-
tuves slēgšauas, t. i. līdz pulksten 3
ziemas laikā un līdz pulksten 4 vasaras
laikā. Svētdienās un svētku dienās kau-
tuve slēgta.

Piezīme. Nelaimes gadījumos, kad
lopu veselības stāvokļa dēļ tie ne-
kavējoties nokaujami (kāju laušana,
gfūta dzemdēšana u. c.) lopu kau-
tuves veterinārārstam ir tiesība, at-
ļaut lopu kaušanu ārpus noteikta
laika, citos * ārkārtējos gadījumos,
lopu kaušanu pilsētas lopkautuvē
veterinārārsts var atļaut vienīgi ar
pilsētas valdes rakstisku piekrišanu

§ 30-a. Iznēsāt gaļu atļauts vienīgi
tīros cinnētos vai emaljētos traukos, kuri
pārklāti ar tīru audeklu. Pārvadāt gaļu
atļauts vienīgi tīrās cinnētās kastēs,
ratos vai vāģos, kuri pārklāti ar tīru
audeklu, kamēr nokautus un nedīrātus
sīklopus atļauts pārvadāt ari nacinnētos
ratos vai vāģos, kuri pārklājami ar tīru
audeklu.

Noteikumi stājas spēkā pēc 14 dienām
pēc . viņu izsludināšanas « Valdības Vēst-
nesī" , i Valde.

Jaunas valstis.
Lletava.

Attiecības ar Poliju.
Kopenhāgenā, 15. septembrī.

Lietuvju-poļu saimnieciskā
konference pēc ilgāka pārtraukuma
šodien noturēja savu otro plenār-
sēdi. To vadīja Lietavas delegācijas
priekšsēdētājs Sidsikauskas. Konference
noklausījās ziņojumus par savu trīsko-
misiju darbību. Konstatēja, ka p r i n ?
cipiela vienošanās starp abu
valstu pārstāvjiem panākta attie-
cībā u z s at i ksm i pa Nemanu,
pasta, telegrāfa un telefona
satiksmes atjaunošanu, kā
ari Lietavas un Polijas pil-

soņu t i e s I b ā m u ztu reti es ot-
rās konferejošās valsts robe-
žās. Turpretim domstarpības vēl pa-
liek jautājumos par dzelzsceļu satiksmi
un konsulāro aizsardzību. Ievērojot, ka
pagaidām vēl nav bijis iespējams atri-
sināt visus jautājumus, kuri ietilpst
konferences dienaskārtībā, abas delegā-
cijas vienojās pārtraukt konfe-
rence sdarbībuuztrim nedē-
ļ ā m. Nākošā sēde nolikta uz š. g.
10. oktobri.

Ārzemes.
Saimnieciskais stāvoklis Ziemeļ-

amerikas Savienotās valstīs.
Amerikas sūtniecības tirdzniecības atašē

mums ziņo:
Finansu stāvoklis Amerikas Savienotās

valstīs augustā bija teicams. Preču kre-
dītiem bija caurcaurim cieta tendence.

Ražība jērauda rūpniecībā bija ievē-
rojamā mērā pieņēmusies, bet tekstil-
rūpniecībā nebija grozījusies. Darbība
automobiļu rūpniecībā bija ļoti dzīva un
cenas par automobiļiem bieži bija
kritušās.

Par kokvilnu, maisu un kviešiem
cenas bija drusku kritušās. Satiksme pa
dzelzsceļiem bija ļoti ievērojama un deva
lielu tiratlikumu.

Neskatoties uz to, ka 1. septembri
158.000 ogļrači uzsāka streiku, izredzei
tuvākā nākotnē ir labas.

Rīga.
Rīgas telefonu kantons

paziņo, ka visiem abonentiem izsūtīti
telefona maksājumu rēķini un lūdz tos
nokārtot laikus un neatlikt uz termiņa
pēdējām dienām, jo tad maksājumu sa-
strēguma dēļ publikai ceļas dažādas
neērtības. Par rēķinu nesamaksu no-
teiktā laikā jāmaksā Ls 5,— soda naudas.
Maksājumus pieņem: telefona kasē,
Audēju ielā N° 15 (bij. aptiekas telpās)
no pulksten 9 līdz 14, katrā pasta
iestādē uz tekoša rēķina Nš 55 un La-
tvijas bankā uz tekoša rēķina S. Ns 1225.
Par pasta iestādēs un banka iemaksātām
sumām jāuzrāda telefona grāmatvedībai
kvitēs.

Direktors Bode.
Bi'oja pārzinis K. T r e i m a n i s.

Māksla.

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 17. sep-
tembri, pulksten 5. pēc pusdienas kara
vīru izrādē Bernara Šova „ S v ē t ā
Ž a n n a ". Piektdien, 18. septembrī,
pulksten 7*/a vakarā A. Saulieša jauni
komēdija « Inteliģenti". Sestdien,
19. septembrī, pulksten 77a vakarā
Hebbeļa traģēdija „ J u d ī t e ". Svētdien,
20. septembrī, pulksten 2 dienā par
tautas izrāžu cenām R. Blaumaņa ko-
mēdija „Skroderdienas Silma-
čos". Pulksen 7Va vakarā Šekspīra
komēdija «Spītnieces precības".
Sagatavošanā Skriba drāma „ Adrienna
Lekuvrer" Fr. Rodes režijā, A. Cim-
mermaņa jaunā dekoratīvā inscenējumā.

KURSI.

Rigas birzi, 1925. gadu 17. septembrī.

Devi ies:
1 Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,14 — 25,26
100 Francijas franka . . . 24,20 — 24,70
100 Beļģijaa trauku .... 22,20 — 22,65
100 Sveicta franka .... 99,65 — 10065
100 Itālijas lira .... . 20,85 — 21,25
100 Zviedrijas krona . . . 138,50 — 13990
100 Norvēģijai krona . . . 106,85 — 109,00
100 Dsnijss krona .... 124,85 — 127 40
100 Cechoslovaķijas klona . 15,20 — 15,5t*
100 Holandes grsldcņā. . . 207,50 — 209,60
100 Vācijas ma*kn .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,WS
100 Igaunijai marka ... 1,35 — 1/0
100 Polijas dota 80,00 — 90 00
UW Lietavas lita 50,50 — 52 00
1 SSSR červoņ-ica .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg ...... . 3420 — 3450
Sndrabs 1 kg . . . . . . 105 — Īli

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aisgēmums . 98 — .100
4°/o Vakts prera. aiza. . . 98 — 100
«o/o Zemes bankas kik amea 92 — 93
87o Hipotēka bankas ķīlu

sīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotadjr- fcmMic»

priekšsēdētājs J. S k u j e v i c t.
Zvērināta biržas māklera M. O k m i a n s.

Redaktors: M. Arons.



[ Tiesa slīsdinājiffli.
Kara tiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kafa tiesu lik. 951. un
953. p. p., meklē bij. 13. Tukuma
kājn. pulka kareivi Osvaldu Jāņa dēlu
Petersonu, apvainotu' noziegumā, kas
paredzēts kara sod. lik. 128. p. 1 d.,
129. p. un 133. p.

Petersons piederīgs pie Jaunauces
pagasta, Jelgavas apr., dzimis 18. aug.
1899. g, ev-luterticīgs, latvietis, nepre-
cējies, ar 6-kl. ģimnāzijas izglītību.

Personām, kūjām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, _ nekavējoties ziņot
kafa tiesai vai tuvākai policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzī-
juma vietā, un ieskaitīt 4. iec. kara
izmeklēšanas tiesneša rīcība, ziņojot pē-
dējam un ti'-sai.

11. septembri 1925. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

12443 kapteinis Jakobsons
Sekretārs, k. ier. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, "Ml 24. septembrī i§25.g.pulkst.
10 dienā Rīgā, Tulas ielā_Ns 18/20,
dz. 1, \> & i u o s Teodora Ērģelnieka
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 430 —

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

Rīga, 14 septembri 1925. g.
12569 Ciest: l«r>IW; G r i n f e ! <1 «.

Rīgas apgabaities. 3. iec.
tiesu izpildītājs

pariņo, ka 25. septembrī 1925. g., pulkst.
10 diena, Rīg«, Marijas iela N4 50, veik.
pārdos L. Arona kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 270.—.

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

Rīgā, 15 septembrī 1925. g.
12570 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izildi ājs par Liepājas apriņķi,
(pieņemšana apgabaltiesā istaba Ns9),
pamatodamies uz civ proc. lik. 1141.
1143., 1146.—1149. p. p:, paziņo:

1) ka izpildot minētas tiesas uzde-
vumu no 17. jūlija š. g. Ns 110, —
27. oktobrī 1925, g. pulkst 10 rītā,
Liepājas apgabalu, sas sēžu zālē,

liii pili pubilā Izsolē
Jēkabam Ādama d. Krukovskim piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Kuldīgas apriņķī, Griķu pag.
lin sastāvošu no Kruke-Krukovski ,nb 1
mājām ar zemesgrāmatu Ns 3863, ar
platību 85,48 d;setiņas, par Ermaņa
Pjdnieka prasību Ls 644,25 ar °/o un
izdevumiem;

.2) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar parādiem : 3 00' kr
c. rbļ., 1/60 latu uz Latv/jas valsts vārdi
un apgrūtinājums: dot Ādamam un Babai
Krukovskiem mūža uzturu, novērtētu
200 rubļu gadā;
. Z) ka īpašums priekš pārdošanas ir
novērtēts Ls 1C00 un solišsna sāksies
saskaņā ar civ proc. lik 1871. p. no
novērtēšanas sumas, vai no priekšrocīgu
prasību sumas, kufa suma būs augstāka
pārdošanas diena;

4,). ka personām, kūjas vēlas pie
solīšanas dalību ņemt jāiemaksā drošības
nauda Ls 10J un jāuzrāda apliecība par
to, ka no tieslietu ministtijas puses nav
šķēršļu minēiām personām iegūt neku-
stamo īpašumu;

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tie.; vestas Ventspils-Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā — Kuldīgā.

Personām, Kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepi laiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Rīgā, 5 septembrī 1925. g. Ns 2025
12,21 Tiesu izpildītājs 2. Kinens.

fbgms apgabaltiesas 2, ieoirK^a
tiesu izpildītājs

paziņo,ka 24. septembrī 1925. g., pnlkst.
It dienā, Rīga, Skolas ielā Nk 20,
H. Laurentca un aab. „A. Aronson un
Co." prasības lietās, p ā r d o s _ Artura
Pfeiffēra kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, elektriska motora, galda tāl-
ruņa aparāta un t. t. un novērtētu par
Ls 685.—.

teināt sarakstu, novērtējumu, kā ail
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

ttīgā, 5. septembrī 1925. g.
IK88a riešu izpild. Ķ. Krebs.

Rigas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

pariņo, ks 24. septembri 1925. g., palkst.
10 ^ ienā, Rīgā, Baznīcas iela Nš 5. dz 15
A.Šeera lieta, p i r c r. s Nauma Nevel-
sona kast'atao mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 456.—

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

Rīgā, 4. septembrī 1925. g.
12389a Tiesa izpild. K. Krebs.

7Q'Q*z "pabaltiesas Rīga» ap-
-'?nķa II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
26. septembrī 1925. g., pulksten
12 dienā, Ķemeros, Nikolaja ielāNs 5,
pārdos Fridrlcha Veidemaņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no viena tram-
vaja vāģa un dažādām mēbelēm un
novērtētu par Ls 3650.—

Izzināt sarakstu, novērtējumi, kS ar'
tpsketīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došmss dienā uz vietas. .
12386-a Tiesu izpild. L. J a ķ a t i ņ i.

Rīgas apgabaltiesas Rigas ap-
rrjķa 2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
26. septembrī 1925. g., pulksten 2 p.p.
Ķemeros, m Robežu ielā, pārdos
Friča Bekmaņa kustamo mantu, sastā-
vošu no ? vienas dzīvojamās ēkas _ un
viena malkas šķūņa noplēšanai, dēļiem
un pus kub. asis akmeņiem un novērtētu
par Ls 493 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka" ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pči-
dašanas dienā uz vietas: I
12387-a Tiesu izpildīt. L. J a k s t i ņ g.

Iliio mm departamenta
ffsžfldu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
24. septembri I925. _g., pulksten 1 dienā,
Rīga, Grēcinieku iela Na 33, dz. 1,

pirītos «alrālsoMBEfl
Pasteinaka Jankeļa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 220 un sastāvošu no
pianīno, f.rmas .Bertolds", vija 1923. g.
ienāk, un zīmogsoda nodokļu segšanai.

Rīgā, 16. septembrī 1925. g.
12533 Piedzinējs H e i bo v i č s.

Dzelzsceļu virsvalde
izslud na sekošus

(flafostisftiMs tforģus.-
28. septembrī 1925. g. uz: 1) auklu

plombēšanai, resn. 2 mm — ROOķlgr.
pēc apstiprinātā parauga; 2j aukla
vienkārša resn 1,5 mm — 200 klgr.
pecaps ipr. paraug ; 3) akla divkārša,
resn 3 mm — 300 kigr., pēc apstipr.
paraug"; ,4) virve pārsienamā, resn
25 mm —500 kg. pec apstipr. parauga.

28. s e p t e m b r I 1925 g. uz terpentīnu
I labuma —24i 0 kg. pec techn noteik.

5. oktobrī 1925. g. uz dzelzi I_ un II
labuma, kopā 63,5 lonnas pēc at-
raksta un te'-hriiskiēm noteikumiem un

SifMttstiatzMM «konkurenci:
28. septembrī 192i>. g.: 1) uz atejas

podiem fajansa .Petrozolina* sistēmas
' kreisā.-; p'jses;pēc zīmēj. — 50kompl.;

2) d-to labas puses pēc zīm.—t2 kompl.
Torgu un konkurences -sakums pulkst

10rīta. Ttrga un konkurenču dalībniekiem
jāiemaksā i0°/o drošības naudas no pie-
dāvājuma vērtības Tuvākas ziņas izsniedz
dzelzsceļu virsvaldē, G goļa ielā — 3,
ist. 101. . 2 12232

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina rakstiskus torgus 5. oktobrī
1925. g. uz maisiem, lietotiem —
1000 gab., _ pec apstiprināta parauga.

Torgu sākums pulksten 10 no rīta.
Torgu dalībniekam jāiemaksā drošības

nauda 10°/o apmSiā no piedāvājuma
vērtības. Tuvākas ziņas izsniedz dzelzs-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ie'ā Nš 3,
ist. 101. 2 12571. . ..... —f ^^

,,,_, ... _ ,—.—__—Dzelzsceļu virsvaldes
sludinājums .Valdības Vēstn.* 2 0. num.
par laikrakstu un grāmatu galdu turē-
šanas tiesību iznomāšanu

tiek atsaukts.
12452 Finansu dir. p. (panksts).

Rīgas policijas I. iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka 25. septembrī, 1925. ģ.
pulksten 10 rītā, Kārļu ielā Ns 25, dz. 6,

pārdos voīrāhsolilong
pret tūlītēju samaksu pie pilsoņa Icika
Lurje glabāšanā nodoto 12529

kājminamo šujmašīnu.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa II. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
29. septembrī 1925. g., pulksten 10 d.,
Kastrane* pag, Virsnekalnos, pārdos
lndriķam Bā iņam kustamo mantu,
sastāvošu no viena zirga un vienas govs
un novērtētu par Ls 5U0.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietai.
12385-a Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Citu Iestāžu sludinājumi. ]
M mollu departaingota

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30. septembrī 1925. g., pulkst. 16. dienā,
Rīgā, ierbatas iela Ns 37,

plrdos valrāksolBana
Davidsona Mendeļa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1940 un sastāvošu
no 60 gab. kokvilnas popelin. drānas
otrā ūtrupē, viņa 192i, g. proc.
peļņas nodokļa aigšķnai.

.Rīgā, 16. septembrī 1925. g.
12532 Piedzinējs H e i b o v i č s

Lēmamo pasludināta.
Meitenes muita,

saskaņa ar muitas lik. 1140. p. izsludina,
ka caurskatot zemāk minētās lietas,
nolemts sodīt administratīvā kārtā par
nelikumīgu robežas pāriešanu, sekošus
Lietuvas pilsoņus:
Lības Jankeli Movša d. ar . . LslO,—
Almani, Benceli Geisika d. ar . , 10,—
Setovič, Zuzi Alekša m. . , 6,—
Novgorodskiju, Juliannu Fran-

ciska m . 6,—
Novgorodskiju,Stasi juJakuba m. , 6,—
Novgorodskiju, Aleksi Alekša d. . 6,—
Novgorodskiju, Vinci Alekša d. . 6,—
Tomašauskis, Jonas ... . 7,50
Marcinrk, Anton ja ... . . 10,—
Marcinskis, Jānis no soda atsvabināts,
Bijanskis, Juozas par nelik. rob. pār.
Ls 10, par kontrab. Ls 150.

Šos lēmumus var pārsūdzēt muit. lik.
1141. p. kārība uz iin. min. muitas
depart. vārda 3 nedēļu laika, skaitot no
šo lēmumu pasludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

' Pārsūdzība iesniedzama caur Meitenes
muitu, apliekot ar zīmognodokli Ls 0,80
apmērā.

Muitas priekšnieks J. Ž i g 1 e v i c s
12538 Darbvedis J. Lugāvins.

ūtrupe.

Daugavpilsmuita
ar šo paziņo, ka Daugavpilī, Muitas ielā
Ņš 3, šīs muitas noliktavu telpās,
7. oktobrī 1925. g., pulksten 9 rītā,
uz muitas likumu 1156. un 1158.
pantu pamata,

vaidos atklāts Mdtam
dažādas konfiscētas kontrabandas preces,

kā:
manufaktūru, galantēriju, kā
ari zirgu ar aizjūga piederu-

miem un 1.1
Pārdodamās preces var apskatīt

ūtrupes dienā.
Muitas priekšnieks V. L i e 1m e ž s.

12544 Darbvedis .1. Z n o't i ņ š.

Rēzeknes apr. priekšn.
palīgs I. iecirknī,

22. septembrī 1925 g., pulksten 12
diena, Ozolmuižas pag., Balbīšu s.,
Glušņeva mājās,

pantos atitā taiisolišia
vienu sienas pulksteni, vienu speg li un
vairā'us krēslus, piederošus minētās
mājās dzīv. pilsonim Terentijam Gluš-
ņevam, novēriētu uz Ls 70, zīmog-
soda segšanai.
12534 I. iec. pal. ozd. (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn.
I. iecirkņa palīgs

2'. septembrī 1925. g., pulksten 9 d.,
Kaunatu pag, Barsuku s., Kromaņa
mājās,

pildu atitā iHloa
apm. 150 kg salmus

^
un Š'i kg rudzus,

piederošos dzīv. minētās mājās pilsonim
Jēzupam Kromaņam, noveitētu uz Ls 6,
vienkāršas meža materiāla vērtības
segšanai.
12535 I iec. ral uzd. CnprakstsV

Polescinas iec. policijas
priekšnieks

dara v'spārībāi zināmu, ka 27. sep-
tembrī'^ , g. pīkst. 12_ dienā Istras
pagastā Vecslabadas ciema, pārdos

gļ ļ.ļta - '*?'.' I.v *

saskaņā ar Ludzas apriņķa priekšnieka
lēmumu no 8. augusta š.g. J* 23820/504,
pils. Elizabetes Qriščenko aprakstīto

govi,
novērtētu par Ls 50.—, deļ soda naudas
piedzīšanas.
12539 Policias priekšn. Mednis.

Saikavas lopkop. pārraugbiedr.
, Vārpa' vaislas buļļa likv, kom.

pārdos mlrtksollšanā
Saikavas Jaun - Druvenos

ualsliK halli SSgļlbJ:
12531

Duntes patastam,
Valmieras apriņķī, caur Limbažiem,

vajadzīgs

111skolotais ( īa).
Personas, kujas vēlētos šovietu ieņemt,

tiek uzaicinātas ierasties 26. septembrī
1925. g. pīkst 1 pec pusdienas Duntes
pagnamā pie padomes uz noligianu,
uzradot attiecīgus dokumentus, vai ari
tos piesūtot pa pastu līdz minētai dienai.

Alga pēc valdibas_ noteikumiem, blīvs
dzīvoklis at apkurināšanu un apgaismos.
12543 Priekšsēdētājs (paraksts).

Icapieita Valsta tipogrelif*.

Džūkstes paausta naldel
vajadzīgs pagasta valdes un tiesas

Intvelli
Kand'daU tiek uzaicināti pieteikties

rakstiski vai ierastus personīgi uz vēlē-
šanām pie pag. padomes 28. septembrī
1925. g., pulksten 12 dienā, pagasta
namā, iesniedzot dokumentus.

Alga pēc valdības noteikumiem.
Džūkstē, 14. septembrī 1925. g. N» 7604

12453 Priekšsēdētāja (paraksts).

Džūkstes pag.,Pienavas'
I. pakāpes pamatskolai

vajadzīgs

skolotājs (ja).
Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties

rakstiski vai ierasties personīgi uz vēlē-
šanām pie pagasta padomes, 28. sep-
tembrī š. g., pulksten 12 dienā pagasta
nama, iesniedzot dokumentus.

Alga pēc valdības noteikumiem. »
( Džūkstē, 11. septembrī 1925. g. JsTs2755

Par priekšsēdētāju Ķempels.
12454 ? Darbvedis (paraksts).

[ DažādžsMžiBtļami» J
MsffsitnespēJ. pirSdnlgkD,
Valtera Vītola, Kd?jaņa Krogzema un
Voldemāra Ķmena tirg. zem firmas-

Ķīmiskas un rūpniecības sab.
. ,SSATURNS"

lieta zvēr. kurators, zv. adv. N. Dmi-
trijevs paziņo, ka

kreditora pilna sapulce
notiks 1925. g 25 septembrī, pīkst. \9,
Mariju ielā M> 15, dz, 4.

Dienas kārtība:
1) Pārskata apstiprināšana,
2) Konkursi valdes vēlēšanas un-
3) Tekoši jautājumi.
12527 Zvēr kurators N. Dmitrijevs.

*.
Sērmūkšu pagastā,

Cēsu apriņķī,

Cielu Z pok. pamatskolai
vajadzīgs

skolotais-pārzinis.
Pieteikties pie pagasta valdes, iesūtot

attiecīgus dokumentus, jeb pie pagasta
p-idomes person'gi 3. oktobrī š. g.
pīkst. 12 dienā. Priekšroka muzikālam
un sabiedriskam darbiniekam. Alga pēc
valdības noteikumiem, brivs dzīvoklis,
apkurināšana, apgaismošana un 3 jJūrv.
zemes. Tuvāka d;ezsceļi stac. Melli uz
Ieriķu-Vecgulbenes dz. līnijas 7. k mtr.
12537 Pagasta valde.

Latvijas universitātes leģiiimac kartiņa
Nš 4985, uz Marijas Baidiņ vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 12458

Latvijas dzirnavu strādnieka na
laipoti arodu savienības

pilna biedru sapulce 23. augustā 1925- p
nolēma minēto arodu savienību likv;-
d ē t. Sakarā $r to likvidacijas komi <J3
uzaicina personas, kam būtu kādas pra-
sības' pret Latvijas dzirnavu stiādnieiM
un kalpotāju arodu savienību, pieteikties
ne všiak ka viena mēneša laika n
šīs _ dienas pie likvidācijas komisija
Rīgā, Aku ie'ā Na 10.

Latvijasdzirn?vu slradnieku . na

kalpotāju arodu savieņioa»
12528 likvidācijas komisija'

l/l imii Privat-Loiidi
i z u t _r u p es 80. septembrī š. g.,_plk*J'
1 diena, Lombarda telpās, Vaļņu iela Ns4,
ieķīlātās, bet neizpirktās vai nepagari-
nātās ķīlas līdz N« 48.120. I"!459'

ŪTRUPI
noturēs pilsētas utrupnieks K. Urbāna kgs.
Nozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara ne
vēlāk par 29. septemb/i š.g. Zeita un su-
draba lietu pagarināšana vai izp irkšana
izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes, pretēji'
jāmaksā proves yaldes izdevumi, vārdo-
šanā nāks: briljanti, zelts, sudrabs,
pulksteni, uzvalki, zābaki, kažoki, velo-
sipēdi, šujmašīnas, manufaktūra, un 1.1.

?-
, Valde._

Izglītības mlnistrllas skolu uirsuaMe
izsludina š. g. 24. septembrī

otrreizējo laukto izsoli
valsts Jelgavas II. vidusskolas saimniecības ēkās

būves darbu izdošanai.
Rakstiski priekšlikumi un lūgumi pielaist mutiskā sacensība, _nomaksāli ar

attiecīgo zīmogncdokli līdz ar drošības naudu Ls 650,— apmēra, iesniedzami
līdz izsoles sākumam skolu virsvaldes buvtechniskā birojā, Valdemāra ielā Ņ»36a,
111. stāvā, istabā N» 11.

Darba aprakstus un paskaidrojumus izsniedz turpat darbdienās no 9-15.
Izsole būs galī?a_ 12568

M\ļ Miti» pirts DiPiaipi» Diana,
D.«g.,pn,d.,**Q.b£diSI » 26, JjpHļņ jjļļjņ ļaļļ |ļ

18. septembrī 1925. g., pulksten 12, uz sekošu būvjdarbu izvešanu .
1) ēkas Ni 62 cietoksnī, nosegšanu ar jaunu jumtu,
2) tas pats ēkā Nfe 344. cietoksnī,
3) ēkas Nt 31. remonts cietoksnī,
4) remontu darbi_ bjj. laboratorijas ekā M 215, zirgu staļļos ekā Nš 32$un;

krāsnu un pavarda remontu Ni 11, cietoksni,
5) zirgu staļļu ierīkošana ēkā N& 54, cietoksnī,
6) tas pats ēkā Ns 105, jātnieku pulka rajona un
7) virtuves pārbūve ēkā Ne 99, — turpat. _

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai izsoles dienā
līdz oulksten 12. Pie piedalīšanās izsole jāiemaksā drošības nauda 10°/o apm.
no apstiprinātu darba maksas aprēķinu sumam.

Darba maksas aprēķinu un noteikumus var apskatīt darbdienās no pulksten
9 līdz J5, Daugavpils grupas kancleja. 1 12473

Lutriņu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

19. oktobrī 1925. g., Lutriņu virsmežniecības kancleja ,

sagatavotas vecas plankas, dēļus un baļķus,
novērtētus par Ls 40.—.

Materiāli apskatāmi viņu atrašanās vietā — Lutriņu mežniecības dzirnavēs
Izsole sāksies pulks en 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas

maksās izsoles komisijai 10° o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie Lašupes iecirkņa mežziņa—
Lutriņu meža muižā, c. Saldu.

Lutriņos, 1925 g. 9..septembrī Na 619.
12362a JCiitiinia vhcsmexni.eāt>a.

Rigas kara slimnīca
izflo? mutiski; un rakstisku; iisolžj
22 tonnas siena, 12 tonnas rudzu un 10 tonnas

auzu salmu piegādāšanu
slimnicas vajadzībām, franko Aleksandra vārtu stacijā.

Izsoles notiks Rīgā, Rīgas kāja ilimnicā, Hospitāļu ielā, 1925. gada 1. ok-
tobiī, pulksten 10.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploks ēs ar uzrakstu!: „Uz siena un salmu
izsoli 1925. g 1 oktobrī* un lūgumi dēļ piedošanās izsolēs, nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Rīgas kara slimnīcas
saimniecības daļā, vai izsoles dienā — izsoles komisijni.

Izsoles dalībniekiem pirms izīoles atklāšanas jāiemaksā Rīgas kafa slim-
nīcas kasē drošības nauda Ls 10.— par katru tonnu siena, rudiu un auzu salmu,
kuru piegādātājs uzņemas piegādāt. 12530

Ar siena, rudzu un auzu sa^mu ko-idicijām un izsoles noteikumiem var
iepazīties Rigas kafa slimnīcas saimniecības daļā no pīkst. 9—15.

Rīgas kafa slinm. pr-ks ārsts-pulkvedis P. Kalniņš.
Saimniecības priekšnieks pulkv.-leitnants A. Bergmans.
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