
pārgrozījums Kara sodu likumos.

Izlabojums noteikumos par Kara sodu likumu dažu pantu grozīšanu.
Noteikumi par kara skolas audzēk ņu apgādi ar ietērpiem, ietērpu piederumiem un

gultas drēbēm. ^
Noteikumi par armijas obligatoriskā dienesta kareivju un instruktoru apgādi ai

ietērpu un ietērpa piederumiem.
Noteikumi par flotes obligatoriskā dienesta matrožu un instruktoru apgādi ar ietērpu

un ietērpa piederumiem.
Noteikumi par armijas un ilotes apgādi ar gultas piederumiem, speciālā, siltā un

kaujas ietērpa priekšmetiem.
Ministru kabineta sēde 1925. g. 24. septembri.
Rīkojums par augstākām taksācijas cenām sērgu dēļ nogalinātiem un sērgās

kritušiem mājlopiem.
Rīkojums par pēcmaksu operāciju ievešanu Eglaines stacijā.

Valdības rīkojumi un pavēles
Pārgrozījums Kara sodu likumos.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
Kara sodu likumu (Kara lik. kop.

1869. g XXII gr. 4. izd.) 277. pantu iz-
teikt sekosi:

277. Nonāvēšana vai miesas bojājumu
nodarīšana nav pieskaitāma par
vainu ari tanī gadījumā, ja to
izdarījis karavīrs izpildot militāro
reglamentu priekšrakstus.

Rīgā, 1925. g. 15. septembri.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Izlabojums
noteikumos par kara sodu likumu

dažu pantu grozīšanu.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
Noteikumu par kara sodu likumu dažu

pantu grozīšanu (Lik. kr. 1925. g. 141)
III nodaļā skaitļa „69." vietā jābūt —
,.59".

Rīgā, 1925. g. 15. septembri.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministrs, pulkvedis^angerskis.

NOTEIKUMI
par karaskolas audzēkņu apgādi ar ietērpiem, ietērpu piederumiem

un gultas drēbēm.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā.)

Katrs kara skolas audzēknis apgādājams ar ietērpiem, ietērpa piederumiem
un gultas drēbēm pēc sekošas tabeles:

Kad izdodam! Lietošanas

|S Priekšmetu nosaukums Krffla Otrā Trešā laiks katram

& gada skaits priekšmetam

1 .2 3 4 5 6

A. Apģērbs.

1. Mēteļi 2 - - 18 mēneši
2. Svārki, zierhas 2 — ļ 12 mēnesi
3. „ vasaras 2 - 1 vasara
4. Virsbikses, vilnas . . 2 2 1 7 mēnesi
5. vasaras 2 — — P/a vasaras

6. Cepu"re, parādes . I| - ļļļ
mI!l

7. . ikdienišķa (darba) ... 1 1 - 1J mēnesi
8. Cimdi. . . 1P- P- ] P* ,J

z,?~.
9. Bikšu'turētāji 1 * - 18 mēnesi

B, V e ļ a u n a p a v i.

10. Apakškrekli 5 4 3 8 mēneši

11. Apakšbikses f
4

^
*

12. Kabatas lakati ' J
b 4 t ,

13. Dvieļi ? •' ? f i n ļS
14. Zeķes vai auti, nātna ... ... 8 p. b p.

J f \

I c '? lu S
SilUe * '

P 2 P. I' 7 mlneši16. Gane zābaki • * P- 7 £' 4 n ^17, Pazoles un papēžu virskārtas (fleķi) 4 p. . 4 p. 4 p. o

C. Karaspēka daļu nozīmes.
io tt . - fi komol — — 12 mēnesi
ļj ££-—

. ? ;; > » - .gat. ,2 .

D. Sporta ietērps.
2 1 — 12 mēnesi

20 Sporta bikses t — « 12 ,
S* - krekls * — .18 „
22. Vingrošanas kurpes l

E. Gultas p iederumi. _ ^ ^^23. Gultas sega • : _ _ 36
24. Gultas maiss ...• ?

ļ _ __ 36
25. Galvas maisiņi ...• •••• . 3 2 4 ' ,
26. Galvas maisiņu pārvalki ... »

4 2 lpr. 6mēn.
2?'

Pu!iraes- 1) K.I. mlairtim to Uesb. šinī. noteikumos paredzēto p-iekš-

2) afS^SK^tieto^s
-«»-

—
kara ministrs.

Rīgā, 1925. g. 15. septembrī.
Ministru prezidents H. C e 1m i ņ š.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

NOTEIKUMI
par armijas obligatoriskā dienesta kareivju un instruktoru apgādi

ar ietērpu un ietērpa piederumiem.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā.)

Katrs armijas obligatoriskā dienesta kareivis un instruktors dienesta laikā ap-
gādājams ar ietērpu un ietērpa piederumiem pēc sekošas tabeles:

o Kad izdodams
'p,g . _ ot dienesta Lietošanas laiks
-, ,£ Priekšmetu nosaukums Pirma gadā eada ouseadā katram pn'ekš-
£;?* „ . metam
<. Skaits

1. 2. 3. '4. 5.

A. .Apģērbs.
1. Mētelis 1 gab. — 18 mēneši.
2. Svārki, ziemas . . 1. „ — 18 „
3. Svārki, vasaras. . 1 „ 1 gab. 1 vasara.
4. Virsbikses ......2 „ 1„ 6 mēneši..
5. Cepure, parādes . . 1 „ — 36 „
6. Cepure, ikdienišķa (darba) 1 „ — 18 „
7. Cimdi 1 p. 1 p. 1 ziema.
8. Bikšu turētājs 1 gab. . — 18 mēneši.

B. Veļa un apavi.
9. Apakškrekli 3 gab. 2 gab. 4 mēneši.

10. Apakšbikses 3„ 2 „ 4 „
11. Kabatas lakatiņi 3 „ 3 „ 3 „
12. Dvieļi . 2 „ 1 , 6
13. Auti, nātni 4 p. 2 p. ... 3 n
14. Auti, siltie, vai zeķes 2 „ 1. „ pus ziemas.
15. Zābaki, garie . . 2 „ Jļļ 6 mēneši.

vai šņorzābaki 2 „ 1 p. "*b „
16. Galvas gariem zābakiem — 1„ 6 „
17. Stilbu tinamie pie šņorzābakiem . . . 2 p. 1 „ 6
18. Pazoles pāros . 6 „ — 2
19. Papēžu virskārtas (fleķi) 6„ — 2
20. Zābaku pakavi 6 „ — 2 „

C. Karaspēka daļu nozīmes.
21. Uzpleču nozīmes 3 kompl. — 18 mēneši.
22. Cepuru nozīmes (kokardes) 2 gab. ..( ^ģ 18

Piezīmes: 1) Kara ministrim ir tiesība šinīs noteikumos paredzēto priekš-
metu lietošanas laiku pagarināt,

2) Tabelē ievesto mantu tuvākus izlietošanas noteikumus izdod
kara ministrs.

Rīgā, 1925. g. 15 septembri.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

NOTEIKUMI
par flotes obligatoriskā dienesta matrožu un instruktoru apgādi

ar ietērpu un ietērpu piederumiem.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā.)

Katrs obligatoriskā dienesta matrozis un instruktora dienesta laikā apgādājams
ar ietērpu un ietērpa piederumiem pēc sekošas tabeles:

o Kad izdodams
'o.« Otrā d'enesta Lietošanas laiks
..t: Priekšmetu nosaukums Pirmā gadā „1; 'j; katram priekš-
t'3 gada pusgada m£ta^ž Skaits

1. 2. 3. 4. 5.

A. Apģērbs.
1. Mētelis 1 —. 18 mēneši.
2. Virskrekls, ziemas 2 — 9 „
3. Virskrekls, vasaras, parādes 1 — 2 vasaras.
4. Virskrekls, vasaras, ikdienišķais .... 2 — 1 vasara.
5. Virsbikses, ziemas ...... . . .. 2 — 9 mēneši.
6. Virsbikses, vasaras, parādes 1 — 2 vasaras.
7. Virsbikses, vasaras, ikdienišķas .... 2 — 1 vasara.
8. Cepure 2 — 9 mēneši.
9. Cepuru pārvalki . 2 1 6

10. Cimdi 1 p. — 1 ziema.
11. Galvas vai ausu sildītāji 1 p. — 18 mēneši.
12. Bikšu turētājs 1 gab. — 18

B. Apavi un veļa,'
13. Krekli, strīpaini 3 1 4/» mēneši.
14. Apakškrekli 3 1 4/» >
15. Apakšbikses .' . 3 2 4
16. Kabatas lakatiņi 3 3 3 ,
17. Dvieļi . 2 1 6
18. Šņorzābaki 2 p. 1 p. 6
19. Zeķes, nātnas 4 p. 2 p. 3
20. Zeķes, siltas 2 p. 1 p. pus ziemas.
21. Pazoles, pāros 6 p. — 2 mēneši.
22. Papēžu virskārtas (fleķi) ...... 6 p. — 2 „
23. Zābaku pakavi.......... 6 p. — 2

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

ļļļ i mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
I ta 1 mēnesi 1 lats 80 sant.

par atsevišķu ^numuru: saņemot
ekspedīcijā! — . 6 .

pie atkalpārdevējiem — , 7 m

"ē^^^ v ^Him^^ ^spjf^ ^HOT ^^KS^^

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindļņām 3 lat. 60 sant.
par _ katru tālāku rindiņu . . — .12

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

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

Latvijas valdības «db* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili Ko 3. Tel. JVs9-89 '
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Nš I. Tel. JN°9-57
Atvērts no pulksten 9—3



C. Karaspēka daļu nozLmes.

24. Roku nozīmes 3 gab. — 18 mēneši.
25. Cepuru nozīmes (kokardes) 2 gab. — 18 „

Piezīmes: 1) Kara ministrim ir tiesība šinīs noteikumos paredzēto priekš-
metu lietošanas laiku pagarināt.

2) Tabelē ievesto mantu tuvākus izlietošanas noteikumus izdod
kara ministrs.

Rīgā, 1925. g. 15. septembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

NOTEIKUMI
par armijas un flotes apgādi ar gultas piederumiem, speciālā,

silta un kaujas ietērpa priekšmetiem.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. p. kārtībā).

Armijas un flotes karaspēka daļas apgādājamas ar gultas piederumiem,
speciālā, siltā un kaujas ietērpa priekšmetiem pēc sekošas tabeles:

NeNs
pēc Priekšmetu nosaukums Skaits Uz kāduKa

.P".kārtas laiku izsniedzami

A. Gultas piederumi.
1. Gultas sega 1 36 mēn. Karaspēka daļām uz

kareivju un instruk-
toru skaita pēc sa-
raksta.

2. Gultas maiss 1 36 „ Tāpat.
3. Galva maisiņi 1 36 „ Tāpat.
4. Galvas maisiņu pārvalki 3 12 . Tāpat.
5. Palagi 3 12 „ Tāpat.

B. S i 1tai s ietērps.
6. Kažoks . 1 24 M Karaspēka daļām uz

katra štata vezum-
nieka, šofera un viņa

' palīga.
7. Puskažoks ...........1 24 „ Karaspēka daļām uz

katra štata kareivja
un instruktora,kuriem
jābūt jāšus, un kuģu
deķa komandai.

8. Sargu kažoks 2 72 , .- Karaspēka daļām uz
katra ārējā sardžu
posteņa.

' 9. Sargu zābaki 2 p. 72 , Tāpat.
10. Vestes, ādas 1 54 „ Kuģu komandām uz

katra štata matroža
un instruktora.

11. Galvas sildītāji 1 36 „ Karaspēka daļām pēc
štata kareivju un in-
c+rn Irt/iru cb-oifo

C. Speciālā ietērpa
priekšmeti.

a) darba drēbes
12. Darba virskrekls . 1 12 . 1) jātnieku, artilērijas,

techuiskām un flotes
karaspēka daļām un
intendanturas un sa-
nitāro pārvalžu iestā-
dēm uz katra štata
kareivja, matroža un
instruktora, izņemot
rakstvežus;

2) pārējām karaspēka
daļām uz katra štata
braucēja un amat-
nieka.

13. Darba virsbikses 1 12 „ Tāpat.
14. Darba cimdi 1 p. 12 . Tāpat.
15. Lietus mētelis . 1 72 „ a) karaspēka daļām

uz katra štata brau-
cēja,

b) karaspēka daļām
uz katra ārējo sardžu
posteņa.

16. Pavāru un maiznieku pārvalki ... 3 12 „ Karaspēka daļām uz
katra štata pavāra un
maizes cepēja.

17. Pavāru un maiznieku cepures ... 3 12 B Tāpat.
18. Priekšauti, ādas . . 1 36 , Karaspēka daļām uz

katra štata kalēja.
19. Koku tupeles . . 1 p. 12 B Karaspēka ds;:m uz

katra štata kalēja un
matroža.

20. Eļļas apģērbi .Ik. 24 „ Flotes karaspēka da-
ļām uz katra štata ma-
troža un instruktora.

21. Svārki, ādas 1 g. 36 „ Karaspēka daļām uz
katra štata lidotāja,
motorista, novērotāja,
šofera, pēdējā palīga,
motociklista.

22. Virsbikses, ādas 1 36 „ Tāpat.

b) Lidotāju un šoferu ietērps:.
23. Lidotāju ziemas uzvalks .....2 k. 36 „ Karaspēka daļām uz

katru štata lidmašinu.
24. Lidotāju vasaras uzvalks 2 k. 36 , ' Tāpat.
25. Lidotāju svlters 2 g. 36- „ ? Tāpat.
26. Lidotāju aizsargu cepures 2 g. 36 » ? Tāpat.
27. Lidotāju galvas sildītāji ..... 2 g. 36 „ Tāpat.
28. Lidotāju siltie zābaki . . . . . . 2 p. 36" ; Tāpat.
29. Lidotāju actenes . . 2 g. 36 „ Tāpat.
30. Lidotāju cimdi 2 p. 36 , Karaspēka daļām uz

katru štata lidmašinu

31. Šoferu actenes 2 g. 36 men. Karaspēka daļām ukatra štata automo*
biļa.

1 g- 36 - Karaspēka daļām uzkatra štata m0t0.
cikleta.

32. Šoferu cimdi 2 p. 36 „ Karaspēka daļām uzkatra štata automo-
biļa.

1 p. 36 , Karaspēka daļām uzkatra štata moto-
cikleta.

c) Kaujas tērps.
33. Uzkabe Ik. 60 , Karaspēka" daļām uz

katra kareivja uninstruktora, pēc 8a-
raksta.

34. Nometņu teltiņa . 1 k. 60 „ Ierindu karasp. daļām
uz katra kareivja un
Instruktora, pēc sa-
raksta.

35. Pieši 1 p. 36 „ Karaspēka daļām uz
katra kareivja un
instruktora, kuriem
jabut jāšus.

36. Piešu siksniņas 1 p. 18 „ Tāpat.
37. Bruņu cepure . 1 g. bezterm. Ierindu karasp. daļām

uz katra kareivja un
instruktora, pēc sa-
raksta.

Piezīmes: 1) Kara ministrim ir tiesība šinīs noteikumos paredzēto priekš-
metu lietošanas laiku pagarināt.

2) Tabelē ievesto mantu tuvākus izlietošanas noteikumus izdod
kara ministrs.

Rīgā, 1925. g. 15. septembri.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministrs, pulkvedis Bangerskis.

Rīkojums,
Pamatojoties uz 1920. g. 15. marta

likuma punktu 8. par atlīdzības izsnieg-
šanu sērgu dēļ nogalināto un sērgās
kritušo lopu īpašniekiem, izsludinātu
„Valdības Vēstnesī" 1920._ g. N° 66.
Zemkopības ministrija atstāj spēkā uz
6 mēnešiem, skaitot no 1925. g. 1. oktobra
līdz 1926. gada 1. aprilim augstākās
taksācijas cenas par sērgu dēļ nogalinā-
miem un sērgās kritušiem mājlopiem,
kas izsludinātas „Valdības Vēstneša"
1925. g. Ns 67.

Rīgā, 1925. g. 25. septembri.
Zemkopības ministrs M. G a i 111s.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Rīkojums Nr. 336
1925. g. 24. septembrī

par pēcmaksu operāciju ieve-
šanu Eglaines stacijā.

Ievedu uz preču sūtījumiem uzlikto
pēcmaksu operācijas Eglaines stacijā.

Sakarā ar to, 1922. g. «Valdības Vēst-
nēša" 77. numurā un „Dzelzsceļu virs-
valdes tīk. krāj." 14. numurā iespiestais
rīkojums Ns 109 papildināms, ierakstot
tajā pēc Dundagas stacijas nosaukuma:
,60) Eglainē*.

Rīkojums speķa ar 1925. g 1.^oktobri.
Dzelzsceļu galvenā direktora

palīga vietas izpildītājs K. Spriņģis.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Sludinājums.
Zemkopības ministrijas, zemkopības

departaments, pamatodamies uz 1923. g.
31. maita likuma par nekustamu īpa-
šumu koroborēšanu 6. pantu un 1924. g.
8. februāra instrukcijas pie tā paša
likuma, 31. un 32. pantu, ar šo uz-
aicina zemāk pievestā sarakstā norādītos
uz agrārās reformas likuma pamata valsts
īpašumā atsavināto muižu agrākos īpaš-
niekus resp. to likumīgos tiesībņēmējus

ierasties viena gada laikā, skaitot
no šī sludinājuma dienas zemkopības
departamentā, Rīgā, Kalpaka bulvāra
No 6 — neatsavinātās daļas atstāšanas
akta parakstīšanai.

Pie tam departaments atgādina, ka ja
agrākais īpašnieks nav augšminētā viena
gada laikā ieradies koroborēt neatsa-
vinātās daļas aktu, tad neatsavinātā daļa
uz augstāk norādītā 1923. g. 31. marta
likuma 6. panta pamata pāriet valsts
zemes fondā bez atlīdzības.

SARAKSTS

ļjj Apriņķis un pagasts Muižas nosaukums īpašnieks ^^"vaS'Vēstnesi'
i-1

___^_^^^_^^_^_^^^^ ___—__——

Daugavpils apr.
1. Kapiņu pag. Rušonu muiža. Dimša, Marija Ar- 1923. g. 14. jūnijā

nolda meita. Ne 125.
2. Višķu pag. Višķu muiža. Molļ, Geronims Sta- 1923. g. 14 juni;ā

ņislava dēls. Ni 125.
3. Jasmuižas pag. Pelēču muiža. Plater-Zibergs.Hein- 1923. g. 14. jūnija

riebs Voicecha d. Na 125.
4. Skaistas pag. Ludvikovas muiža. Michņevičs,Nikolajs 1923.g. 14. jūnija

Mārtiņa dēls. Ns 125.
Zemkopības departamenta direktora vieta E. Maciņš.

Latgales zemesierīcības daļas vadītāja vietā H. Bērziņš.

Nosacīti notiesāto saraksta
Nr. 55,

kas iespiests š.g. 19.septembra .Valdības
Vēstneša" 209. numura pielikumā,

zem Ns 7365 „(A. Ne 336/25. g.)" vietā
vajaga būt: .(A. N° 345/25. g.)", zem
Ne 7452 ,1924. g. 25. jun." vietā vajaga
būt: .1925. g. 25. jun.", zem Na 7521
pec vārdiem .Jaunlatgales apr." vajaga
būt turpinājumam : .Liptm pag., Ludzas
apr. mieit. 1925. g. 9. jun., 184. p.,
3 dien. aresta (A. M 386/25. g.) un
15. lapas puses sākumā strīpojams, kā
nepareizi iespiests 7521. numura satura
turpinājums, sākot no vārda .Lipnas" un
beidzot ar .A. Ne 386/25. g.\ Paraksta

.direktors Brikovskis" vietā vajaga bū :

.direktora v. J. Saulīts" un paraksta

.Ozols* vietā vajaga būt: „M. Lešinskij .
Rīgā, 1925, g. 23. septembrī.

Tieslietu ministrijas departamenta .
. direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte

Meklējamo personu saraksts
Nr. 228.

(4. turpinājums.)

15712. Rezniks, Jēkabs lija d, drij
1897. g. (jeb 1898. g. 6. sept.), P^'gf
Daugavpils apr., Preiļu pag., dziv. agra»
Preiļu miestā. — Daugavpils kara aj»
riņķa priekšnieka 192*. g. 14. augus»



raksts Ne 24814 (8 IX-25), dezertējis no
10. Aizputes kājn. pulka. — Paziņot

dzīves vietu un kādi ir karaklausības
dokumenti uz rokām.

15713. Rauze, Kārlis Jāņa d., 51 g.
vecs, piederīgs pie Vecraunas pagasta,

Cēsu apriņķī, agrāk dzīvojis Akmeņu
ielā Na 7, dz. 9. — Rīgas 9. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 27. jūlija raksts
Ka 664 (II-VIII-25), apvainots sodu lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

15714. Rabičenoks, Viktors Vikentija
dēls, dzimis 1897. g. 23. novembri,
piederīgs pie Ludzas apriņķa, Pasienes
pagasta, pirms iesaukšanas dzīvojis turpat,
Novinju ciemā, polis, neprecējies, zem-
kopis, 7. Siguldas kājnieku pulka ka-
reivis, 4. iecirkņa kara izmeklēšanas
tiesneša 1925.'g. 3.. septembra raksts
Na 2261 (9 IX-25), apvainots k. sodu lik
128. p. 1. d., 129. p. un 133. p. p. —
Apcietināt, ieskaitot meklētāja rīcībā un
paziņot par to meklētājam.

15715. Rechlitckis, Gothards, Fridricha
dēls, 54 g vecs, piederīgs pie Rīgas. —
Rīgas 9. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
31. augusta raksts Ne 7Ai (8-IX-25), ap-
vainots sodu lik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

15716. Rucka, dzim. Dodona Felicija
Matveja m, dzīv. Tūļas ielā Na 8, dz. 31
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas 9. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 31. augusta raksts
Ne 977 (8-JK-25), apv. sod. lik. 138. p.
— Pazinot dzīves vietu.

15717. Riekstiņš, Eduards Jāņa d.,
27 g. v., pied. pie Cēsu apr., Ļaudonas
pag., agrāk dzīv. Rēzekne un strādājis
kā mērnieks zemes ierīcības komitejā. —
Rēzeknes apr. 1. iec. miertiesu. 1925. g.
1. septembra raksts Na 339 (8-IX-25), apv.
sod. lik. 284. p. — Paziņot meklētājam.

15718. Rags, Jānis Augusta d., 30 g.
v., pied. pie Ludzas apr., Rugāju pag.,
dzīv. Piņķu pag., Rugāju mājās. — Rīgas
9. iec. miertiesu. 1925. g. 31. augusta
laksts Na 491 (9-IX-25), apv. sod. lik.
184. p. — Pazinot dzīves vietu.

15719. Rubis, Sergejs Ādama dēls,
dzimis 1897. g. 4. oktobrī vai 1899. g.,
piederīgs pie Daugavpils apr., Maļinovas
pag., ar dzīves vietu turpat dzirnavās. —
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 29. augusta raksts Ne 25701
(7-IX-25), par dezertēšanu no Daugav-
pils kara slimnīcas. — Arestēt un no-
gādāt meklētājam.

15720. Romanenko, Jevgeņijs Zachara
d., 18 gadus vecs, bijis Krievijas pa-
valstnieks, agrāk dzīvojis Rīgā, Jēkab-
pils ielā Ne 13, dz. 10. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 29. augusta
raksts Ne 6034/25 (8-IX-25), sodīts no
Rīgas prefekta ar Ls 20,— vai 5 dienām
aresta. — Paziņot meklētājam.

15721. Ribakovs, Vasilijs Ivana d.,
34 g. vecs, piederīgs pie Jēkabmiesta,
agrāk dzīv. Daugavpils ielā Ne 41, dz. 25.
— Rīgas 9. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
27. jūlija raksts Ne 524 (4-VI1I-25), apv.
sod. lik. 581. p. I. d. — Apcietināt un
nogādāt meklētāja rīcībā.

15722. Redlichs, Johans Johana d.,
dzim. 1890. g., piederības vieta nav zi-
nāma. — Rīgas 9. iec. miertiesneša
1925. g. 4. septembra raksts Na 646
(13-VIII-25), apv. uz sod. lik. 262. p. I. d.
un 475. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

15723. Zandbergs, Peteris _ Jura d.,
43 g. v., pēdējā laikā dzīv. Cēsīs, Pale-
jas ielā. — Cēsu apriņķa priekšnieka
1925. g. 28. augusta raksts Ne 848
(4-IX-25), sod. administrativā kārtā par
atrašanos publiskā vietā piedzērušā stā-
voklī ar Ls 30,— jeb 14 dienām aresta.

— Paziņot dzīves vietu.
15724. Sīmans, Vilis Līzes d., dzimis

1907. g. 1. februārī, piederīgs pie Cēsu
pilsētas, čigāns, luterticīgs, agrāk _ dzī-
vojis 1) Krūmiņu mājas pie Cēsīm,
2) Limbažu pilsētas apkārtnē. — Rīgas
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1925.g.

3'. augusta raksts Ne 201912 (4-IX-25),
uz rodu lik. 51., 581. p. 1. d. sodīts ar
3 nedēļu aresta. — Arestēt un ieka-

vējoties ziņot tiesai.
15725. Selivanovs, Timotejs Grigorija

dēls, 13 g. vecs, neliela auguma, gaišām
acīm, ietumšiem matiem, runā tikai
krieviski. — Rīgas apriņķa priekšnieka
1925. g. 3. septembra raksts Na 2442/11
(5-IX-25), nozudis. — Ziņot meklejājam.

15726. Svažus, Jānis Jāņa d., 55 g.
vecs, piederīgs pie Jelgavas apriņķa,
Jaunauces pagasta, agrāk dzīvojis Jaun-
auces pagasta, Murdenu mežsarga mājā.
— Auces iecirkņa miertiesneša 1925

^
g.

28. augusta raksts Na 451 (4-IX-25),
apvainots sodu lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

15727. Strods, Juris Jura d., dzim.
1899. g. 4. maijā, pied. pie Daugavpils
apr., Kolupes pag., agrāk dzīv. turpat
Strodu sādžā. — Daugavpils kara apr.
priekšnieka 1925. g 14. augusta raksts
Na 24814 (8-IX-25), par dezertēšanu no
9. Rēzeknes kājn. pulka. — Arestēt un
nogādāt diviziona komandierim, par ko
ziņot meklētajam.

15728. Selickijs, Mečislavs Josifa d.,
dzim. 1900. g. 12, decembri, pied. pie
Daugavpils pilsētas, agrāk dzīv. turpat
Vitebskas iela Ne38. — Daugavpils kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 14. augusta
raksts Ne 24814 (8-IX-25), par dezertēšanu
no bij. Latvijas strēlnieku pulka.— Arestēt
un nogādāt meklētājam.

15729. Zavackijs, Jānis Jāņa d., dzim.
1900. g. 24. janvāri, pied. pie Daugav-
pils apr, Višķu pag., Vasilevas sādžas,
agrāk dzīv. turpat. — Daugavpils kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 14. augusta
raksts Ne 24814 (8-lX-25), par dezertē-
šanu no 10 Aizputes kājn. pulka. —
Arestēt un nogādāt meklētājam.

15730. Stavrovs, Julijans Ādama d.,
dzim. 1899.-1900. g. 10. aprill, pied. pie
Daugavpils apr., Paatines pag, agrāk
dzīv. turpat Maksimovas s. — Daugav-
pils kara apriņķa priekšn. 1925. g.
28. augusta raksts Ne 25701 (7-lX-25),
par dezertēšanu no Vidzemes artilērijas
pulka. — Arestēt un nogādāt meklētājam.

15731. Stumbre, Pēters Miķeļa d.,
dzim. 1900. g., pied pie Ilūkste? apr.,
Bornes pag, agrāk dzīv. Daugavpils apr.
Līvānu miestā, Zofijas ielā Ne7'. — Dau-
gavpils kara apr. priekšnieka 1925. g.
28. augusta raksts Na 25701 (7-IX-25),
par dezertēšanu no bruņoto vilcienu
diviziona. — Arestēt un nogādāt mekl.

15732. Stupens, Jozaps Kazimira d,,
dzim. 1901. g. 26. nov, pied. pie Dau-
gavpils apr., Liksnas pag., agrāk dzlv,
Daugavpils apr. Vorkovas pag. — Dau-
gavpils kara apr. priekšnieka 1925. g,
28. augusta raksts Ne 25701 (7-1K-25),
par dezertēšanu no 5. Gesu kājn. pulka.
— Arestēt un nogādāt meklētājam.

15733. Spalvis, Ādolfs Ignata, dēls,
dzimis 1901. g. 14. jūnijā, piederīgs pie
Daugavpils apriņķa, Krāslavas pagasta,
agrāk dzīvojis turpat. — Daugavpils
kara apr. priekšnieka 1925. g. 28. augusta
raksts Ne 25701 (7-IX-25), par dezertē-
šanu no 10. Aizputes kājnieku pulka. —
Arestēt un nogādāt meklētājam.

15734. Ziegmunds, Johans Gotfrīda d.,
dzimis 1893. g., Latvijas pavalstnieks,
Bauskas pilsonis, vācietis, luterticīgs,
pēdējā dzīves vieta Rīgā, 1. Kalnu ielā
Ne 13, dz. 19. — Rīgas 11. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 1. septembra raksts
Ne 606 (8-IX-25), apvainots sodu lik.
262. p. 1. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

15735 Siubbe, Jānis Pētera d, 19 g.
vecs, piederīgs pie Piņķu pagasta, agrāk
dzīvojis Spitaļu ielā Na 18. — Rīgas
10. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 2. sep-
tembra raksts Ne 888 (9 IX-25), ap-
vainots sodu lik. 268. p. un 266. p.
— Ziņot meklētājam.

15736. Spogis, Josifs Igrata d., dzim.
1901. g., piederīgs pie Daugavpils apr.,

Višķu pag., agrāk dzīvojis turpat Meža
KatKšu ciemā. — Daugavpils kara apr.
priekšnieka 1925. g. 28. augusta raksts
Ne 25701 (7-IX-25), par dezertēšanu no
11. Dobeles kājnieku pulka. — Arestēt
un nogādāt meklētājam.

15737. Stoļerovs, Jānis Vasilija d.,
40 g. v., pied. pie Rēzeknes apr., Rozen-
muižas pag, agrāk dzīvojis turpat Jaro-
cinu ciemā. — Rēzeknes apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 1. septembra raksts
Ne 434 (10-IX-25), apvainots uz sod. lik.
284. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

15738. Sīman, Antonija Didža m.,
40 gadus veca, piederīga pie Cēsīm,
agrāk dzīvojusi Rīga, Elijasa ielā Ne 23.
— Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 2. septembra raksts Ne 784
(10-IX-25), apvainota uz sod. lik. 276. p.
— Paziņot meklētājam.

15739. Sidelski, Zara Mendeļa m.,
agrāk dzīv. 1. Maskavas ielā Ne 15 17
(tuvāku ziņu nav), — Rīgas 10. iecirkņa
miertiesneša 1925 g. 2. septembra raksts
Ne 890 (10-IX 25), apv. sodu lik. 276. p.
— Paziņot meklētājam.

15740. Stāls, Kārlis Andreja d, 25 g.
v., pied. pfe Ļaudonas pag, Cēsu apr.,
agrāk dzīv. Edinburgā, Robežu ielāJV? 19.
— Rīgas 10. iec. miertiesneša 1925. g.
2. septembra raksts Ne 980 (10-IX-25),
apv. sodu lik. 574. p. 1. d. — Paziņot
meklētājam. . _,

15741. Sūoiņš.Ģnts Katrīnas d.,25g.
v pied. pie Nurmuižas pag., Talsu apr.,
agrāk dzīv. Rīgā, Marijas ielā Ne 76,

15745. Zolugevš, FilimOns, 55 g. vecā.
SSSR pilsonis, plostnieks. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 29. augusta
raksts Ne 5143 (4-IX-25>, saucams pie
atbildības par sanitāro noteikumu ne-
izpildīšanu. — Paziņot meklētājam.

15746. Šavčenko, Ivans Nikolaja d.,
dzimis 1895. g., baltkrievs, dzīvojis Sa-
laces ielā Ne 1-b, dz. 8. — Rīgas 9. iec.
miertiesneša 1925. g. 31. augusta raksts
Ne 648 (9-IX-25), apvainots sodu lik.
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

15747. Žukevitc, Staņislavs Pētera d.,
dzimis 1900. g. 10. decembrī, piederīgs
pie Daugavpils pilsētas, agrāk dzīvojis
Daugavpili, Janbūvē. — Daugavpils kara
apriņķa priekšnieka 1925. g. 28. augusta
raksts Ne 25701 (5-IX-25), par dezertē-
šanu no apsardzības ministrijas koman-
dantūras. — Paziņot dzīves vietu un
kādi ir kara klausības dokumenti uz
rokām.

dz. 7. — Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 31. augusta raksts Na 592
(10-IX-25), apv. sodu lik. 184. p. — Pa-
ziņot meklētājam.

15742. Svianevičs, Kazimirs Silvana
dēls, dzim, 1878. g., pied. pie Viļņas
gub., agrāk dzīvojis Daugavpili, Kaunas
ielā Ne 49.— Daugavpils prefekta 1925.g.
raksts Ne 12410 (5-IX-25), sod. ar lē-
mumu 1920. g. 27. okt. par dokumentu
nevizēšanu ar 300 rbļ. vai 7 dienām
cietuma. — Paziņot dzīves vietu.

15743. Stroganovs, Andrejs Jāņa d.,
pied. pie Ludzas apr., Pildas pag. (tu-
vāku ziņu nav). — Ludzas apr. 2. iec,
miertiesneša 1925. g. 29. augusta raksts
Na 3381 (8-IX-25), apv. uz sod. lik.
469. un 475. p. p. — Ņemt parakstu par
dzīves vietas nemainīšanu.

15744. Stāls, Pēters Nikolaja d., dz.
1902. g., pied. pie Ludzas apr, Talko-
pag., Karpjevas ciema, maza auguma,
zilām acīm, bakrētainu seju. Karatrans-
porta bataljona kareivis. — Rīgas pilsē-
tas komandiera 1925. g. 2.. sept. raksts
Ne 4658 (8-DC-25), 1925. g. 29. augusti
dezertējis. — Arestēt un nogādāt meklē-
tājam.

15748. Žuraks, Boļeslavs Kazimira d.,
dzim. 1899. g, pied. pie Daugavpils
apr., Piedrujas pag., agrāk dzīv. turpat.
— Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 28. augusta _ raksts Ne 25701
(7-IX-25), par dezertēšanu no Vidzemes
artil. pulka. — Arestēt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

15749. Šumskis, Aleksandrs Nikolaja
dēls, dzim. 1895. g. 16. dec, pied. nie
Daugavpils pilsētas, agrāk dzīv turpat.
— Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 28. augusta raksts Ne 25701

(7-IX-25), par dezertēšanu no 11. Do-
beles kājn. pulka. — Paziņot dzīves
vietu un kādi ir karaklausības doku-
menti uz rokām.

(Tarpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes prkšienieka vietā
T. Jurevics

Darbveža vietā P. K i e p e.

Māksla

Nacionālais teātra. Sestdien, 26. sep-
tembrī, pulksten 7lķ vakarā Lilijas
Št e n g e 1 viesu izrādē pirmo reizi šinī
sezonā Anri Bernsteina drāma .Zaglis",
kura ar savu saturu un veiksmīgajiem
tēlojumiem arvien aizrauj skatītājus. Svēt-
dien, 27. septembrī, pulksten 2 dienā
Hebbeļa traģēdija .Judīte", Pulksten
7/» vakarā A. SsuMeŠa jaunā komēdija
.Inteliģenti". Otrdien, 29. septem-
brī, tautas izrāde A, Saulieša „Līgo", —
Pazīstamais režisors Dr. J ā n i s G u t e r s
devis piekrišanu drīzumā inscenēt kādu
lugu nacionālā teātrī. Par laiku un lugu
drīzumā vienosies.

KURSS.
Rīgai biržā, 1825. gada 26 septembrī

Devlies:
i Amerikai dolārs .... 5,175 — 5,20
I Anglijas mārciņa .... 25,13 — 25,25
100 Francijas franka . . . 24,30 — 24,80
100 Beļģijas franka .... 22,40 — 22,90
100 Šveices Irank* . . . 99,65 — 100,65
!90 Itālijas Hra . ... 20,75 — 21,15
100 Zviedrijas kronu . . . 138,65 — 140 05
100 Norvēģija» krona . . . 104,80 — 106 90
100 Danlj?s krona .... 124,70 — 12720
100 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,5''
100 Holandes galdeņa. . . 207,60 — 2C9 70
100 Vācijas muka .... 122,00 — 124.15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 igannijae marka . . . 1,35 — 1/0
100 Polijas zlota ..,. - , 80,00 — 90 00
100 Lietavas lita 50,50 — 52 00
I SSSR červoņeca ... 28,40 — 26185

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 34-V
Sadrabs 1 kg ..... . 105 — 1)2

Vērtspapīri:
5°/a neatkarības aiioēmums . 98 — 10u
4°/o Valsts prera, aizo. . . 98 — J.oo
t°/o Zemes bankas ķfla zīmes| 92 — 93
8»/o Hipotēka bankas ķīla

zīmes | 96 — 97
Rīgas biržai kotacljas komisija» *

piiekitēdē'tijs A. Zalpeters.
Zvērinits biržas mākleri T h. 5 u m m e r»

Telegramas
aģentūras ārzemfn

(Latvijas telegrāfa tfiegraraas »

Rīgā, 25. septembri. Vakar, 24. sep-
tembrī, Vašingtonā parakstīts
līgums par parādu nokārto-
šanu starp Latviju un Ziemeļ-
amerikas Savienotām valstīm.

Literatūra
Atpūts. M 47. — 1925. g.
Izglītības ministrijas mēneš-

raksta 1925. g. 9. burtnīca.

Redaktors: M. Arons.

Utvilcs bankas nedēlus pārskats
uz 23. septembri 1925. fl

Aktīvi. Lati. S.

Zelts lējumos un monētās kasē un
pie ārzemju emisijas bankām . . 23,548,136 65

Ārzemju valūta 33,918,340 10
Sudraba nauda 1,086,610 —
Valstskaseszīmesu.slkametalanauda 9,880,388 84
īsa termiņa vekseļi 61,245,404 73
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 48,259,231 44
Citi aktivi . . 9,017,869 35

186,955,981 11

P a s i v ā. Lati. S.

Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 28,862,H0 —
Pamata kapitāls 11,659,245 16
Rezerves kapitāls 1,521,714 50
Speciālas rezerves 1,000,000 —
Noguldījumi 6,672,728 04
Tekoši rēķini 46,930,687 02
Valsts rēķini un depoziti 71,732,124 98
Citi pasivi ._ ? 18,577,341 41

186,955,9.1 11

P i e z ī m e: uz 23. septembri 1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 28,852,140 —

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

Ls 3444,444 nodrošina « '» i. V.' -\ V ' 'i * S'266'666 ~

2) ar * 1.500.000— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pec ,--,Qon
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina ...... . 7,773,930 —

31 ar £510 619.—/— (pieci simti desmit tūkstoši seši simti deviņpadsmit angju marc),
1

kas pēc £ kursa £ 1.- = S 4,845; $ 1.- = 1,5046 gr. tīra zelta
vai Ls 5,18262, kas nodrošina - - - •

-^gg^
pēc 21. septembra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. 0======

Rīsā, 23. septembrī 1925. g. Padomes priekšsēdētājs R i n go ļ d s K a 1n i n g s.
13167 Galvenais direktors Sv e d e.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 24. septembri.

1. Pieņem noteikumus par aizdevu-
miem un garantijām sabiedrisku ūdens-
spēka elektrisko staciju būvēm un nolemj
tos izdot pārvalde- '-āitibā.

2. Pieņem likumprojektu par no
teikumu par vienreizēju nodokli no pilsētu
un miestu nekustamiem īpašumiem atcel-
šanu un nolemj to iesniegt Saeimai.

3. Ieceļ Kārli B e n z i par Latvijas
bankas padomes locekli.

4. Aps'.iprina Annie Sokolovsku
par Latvijps konzervatorijas klavieru klases
dekānu 1925./1926. mācību gadā,

5. Atbrīvo konsulu Helsinkos Kār i
Gustaiu Wāhāmāki no ieoemaaā
amata un ieceļ par konsulu turpat vice-
konsulu Helsinkos Arvo Alfrēdu H im -
b e r g u.

Šim numuram iet kā pielikums līdzi
Mežu departamenta sludinājumi
par jauktu izsoli 1925. g. 26. oktobri.



Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu, izpildītajā

paziņo, ka 7. oktobrī 1925. g.,
pulksten 11 dienā, Rīga, Artilērijas iela
J* 49, pārdos Herberta J a n s o n a
kustamo mantu, sastāvošu no 1 bor-
mašinas, metalzāģa un c. mantām un
novērtētu par Ls 550.—

Izzināt sarakstu, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došana* dienā uz vietas

Rīgā, 22. septembrī 1925. g.
13198 Tiesu izpild. J. Orinios.

Mālupes paosto,
Valkas apriņķī, caur Alūksni,

6-klasīgai pamatskolai
vajadzīgs

skolotāji
ar pilnas pamatskolas skolotāja tiesībām,
spējīgs pasniegt mūzikas stund.s tin

vadīt dziedātāju kori.
Kandidāti, iesniedzot dokumentus par

skolotajā tiesībām, izglītības cenzu,
mūzikas spējam un veselības stāvokli
tiek uzaicināti pieteikties rakstiski pie-
pagasta valdes līdz 17. oktobrim 1925.g.
vai 18. oktobrī š. g„ pulksten 11 dienā
ierasties personīgi Mālupes nuižā
pie pagasta padomes uz velēšanām.

Alga un zeme pēc valdības noteiku-
miem, brīvs dzīvoklis, apsildīšana un
apgaismošana.

Priekšrocība sabiedriskiem darbine-
kiem. 13168 Paeasta valde.

Liipālas apr. ir-b 2. iet. pin.
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus*sekošus dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases: 1) Ns 417.
izd. no Liepājas apr. pr-ka II iec. pa!»
1920. g. 12. maijā uz Jēkaba Miķeļa d.
Kūlas v.; 2) Ns 7668, izd no Liepājas
apr. pr-ka II iec. pal. 1920. g. 30. jūnijā
uz Maigas Jēkaba m. Jurķa, dz, Šķubur v.;
3) Ns 8925, izd. no Liepājas apr. pr-ka
II iec. pal. 1922. g. 30. maijā uz Andreja
Jēkaba d. Maliņa v. un 4) Ne 766o, izd.
no Liepājas apr. pr-'<a (liec. pal. 1920. g.
30. jūnijā uz Katrinas Andreja m. Pelnēn,
dz. Berndt v.

Zirgu pases: 1) Ns 13.9 izd. no Nīcas
pag. valdes 1924. g. 1. oktobri uz Ka-
trīnas Andreja m. Pelnēn v un 2) Ns 356,
izd. no Nīcas pag. valdes 1922. g.
22. maijā uz Andreja Jēkaba d. Pelnēna v.

Medību apliecību N» 128, izd. no Lie-
pājas apr. priekšnieka 1925. g. 13. janv.
uz J.ņa Toma d. Vildes v. 12280

Tiesa sludinājumi, ļ
Rīgas apgabali 2. iec. tiesas

izpildītājs
paziņo, ka 2. oktobrī 1925. g., palks'en
11 dienā, Rīga, Mednieku iela Ns 4,
dz. 10, Krievu krāj-aizd., Baloža un citu
lietās, p £ r d o s Dmltrija Černobajeva
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 270 —

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

R īgā, 17. septembrī 1925. g.
12324 Tiesu izpild. Ķ. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkta
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. oktobrī 1925. g.. pulksten
10 dienā, Rīga, Brīvības ielā J* 35,
Latv. komercbankas, Skreinera un Kreic-
maņa lietās, pārdos Zaras un Dāvida
Markuzes kustamo mantu, sastāvošu
no dažādam drogu precēm un novērtētu
par Ls 2797.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā «i
?pakatīt pārdodamo manta, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīga, 18. septembrī 1925. g.
13223 Tiesu izpild. K- Krebs.

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. oktobrī 1925. g.. pulksten
10 dienā, Rīgā, Marijas iela J6 17,
vdkalā, pārdos Blankfelda un Gel-
barta kustamo mantu, sastāvošu no
ma .ufakturas un novērtēta par La 2510.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«pakatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
do*anas dienā uz vietas.

Rīgā, 25. septembrī 1925. g.
13196 Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesa 3 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. oktobrī 1925. g. pulksten
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela )* 64
dz. 7, j. ārdos Borisa Gurviča nī-
stamo manta, MbūvoSd no mēbelēm
un novērtēta par Ls 1000.—

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

Rīgā, 23. septembrī 1925. g.
13194 -'tem Kr- :A' Grinfeld .

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu ^oildītājs

paziņo, kn 6. oktobrī 1§25. g.^pulksien
10 dienā, Rīgā, Stabu ielā Ns 44,
dz 20, pārdos Kārļa Skribe ku-
stamo mantu, sastāvošu no buietes un
novērtētu par Ls 950.—.

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

Rīga, 25 septembri 1925. g.
1319ā Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. oktobrī 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Ģertrūdes ielā Ns 135,
dz. 1, pārdos Vilhelma Treide ku-
stamo mantu, sastāvošu no klavierēm
un novērtētu par Ls 650.—.

Izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pir-
dolsnas diena az vMk. »

Rīgā, 25. septembrī 1925. g.
13193 Tiesu izpild Grinfelds.

Rīgas apgabali 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kandk-ja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, Ka
12. oktobrī 1925 g., pulksten 11 dienā,
Rīga, Bastejabulv. Ns 8, dz 8,9 ārdos
maksāt nespēj ' ga Jāņa Melkusa ku-
stamo mantu, sastāvošu no 40 Rīgas
zivju izmantošanas akc. sab. pagaidu
apliecībām priekš 40 ascijam ā 10Ū
zelta iranku nominālvērtībā, 2 akc. sab.
.Atorrs* kvītēm par 2 akciju samaksu
ā 150 zelta franku, 80 akc sab. .Lat-
vijas tranzits' ascijam ā 25 z. iranku,
1 ,Eks. un imp. sabiedr. pie Latvijas
tirgotāju savienības paja Ls 20.—
vēnība, tiesībām uz akc. sab. Nafta'
43 akcijām, a Ls 100.— nominālvērtībā
tin mēbelēm un novērtēta par Ls 10620.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ap katīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
13197 Tiesu izpild. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tier u izpildītājs

paziņo, ka 2. oktobrī 1925. g.,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Sadovņikova
Ns 2, pārdos Jēkaba Aukstola
kustamo mantu, sastāvošu no i vieglā
ormaņa ratiem un c. mantām, novērtētu
pai Ls 285.—

Izzināt saraksta, novērtējama, ki ari
apjkatlt pārdodamo mantu, vārē* plr-
doiinas dienā uz vietas.

Rigā, 22. septembrī 1925. g.
131S9 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu iroilditājs

paziņo, ka 2. oktobri 1925. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Gogoļa ielā
Ni 6-a, pārdos Izekiela Berkovica
kustamo mantu, sastāvošu no 1 koka
kantona būdiņas un citām mantām un
novērtētu pat Ls 228 —

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

Rīga, 22. septembrī 1925. g.
13203 Tiesu izpild. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziso, ka -7. oktobrī 1925. g„ pulkst.
11_ diena, Rīgā, Artilērijas iela J* 49,
pārdos Herberta J a n s on a [kustamo
mantu, sastāvošu .no 1 drēibeņka un
novērtētu par Ls 240 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki aii
apskatīt pārdodamo mantu, vatēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. septembrī 1925. g.
13200 Tiešo izpild J. Grinios,

Rīgas apgabalt. 8. iec. tietu
izpildītājs

paziņo, ka 7. oktobrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Matīsa_ ielā 1* 137,
pārdos otros torgos Pētera Kr elš-
ot aņa kus'smo mantu, sastāvošu no
1 papēžu izgatavojamas formas un
2 ormaņu riepēm un novērtētu par Ls 450.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai,
spskatlt pārdodamo mantu, varēs pār-
doianas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. septembri 19Q5. g.
13201 īs.iU izpild. J. Grinios.

[ Citu lestdžn sludlnfllami. ]
Risas preču stacija

28. un 29. septembrī š. g., pulksten
10 no rīta,

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

neizpirktas sūtiiumas:
1) 6 kst. zivju konzervi, Sv. 310 klg.,

pec sūt. Daugavpils I.-Prēču—Riga-Pr.
Nš 67231, nosūt. Transp. kant. .Ekspress*
saņem. dubl. uzrādīt.

2) 2 ksl. zivju konservi, sv. 75 klg.,
pec sūt Rūjene—Rīga-Pr. N* 14904,
nosūt- O.. Freimans, saņem. dubl. uzr.

3) 4 kst. biskvīti, sv. 37 klg, pēc
sūt Auce -Riga-Pr. Ns 196335, nosūt.
H. Hiršman, saņem. dubl. uzr.

4) 1 kst. kilo, sv. 48 klg., pēc sūt.
Smiltene—Rīga-Pr. Ns 40858, nosūt.
E. Ziraks, saņem. Z. Šenkman.

5) 1 k.-r. āboli, sv. 24 k'g., pēc sūt.
Krustpils—Rīgj,-Pr. Ns 65121, nosūt. C/S.
Konzims, saņem, du-1 uzr.

6) 1 kst. āboli, šv. 22 klg, pēc sūt.
Dzērbene - Rīga-Pr. Ns 13864, nosūt.
A. Veismans, saņem. dubl. uzr.

7) 1 k.t. zivju konservi, sv. 19 klg.,
pec sut. Sigulda-Rīga-Pr. N» 8845>,
nos. J. Tilts, saņem. dubl. uzr.

8) 1 v. planka, ozo!a, sv. 53 klg.,
pec _ sūt Dauguļi—Rīgf.-Pr. Nš 25358,
nosūt. F. Kauliņš, saņem. R. Liepiņš.

9) 16 ms. lupatas, sv. 455 klg., pēc
sut. Dzebene—R'gj-Pr. Ns 13870, nosūt
M Boris, saņem. dubl. uzr

10) 10 kastes, koka, sv 321 klg.,
pēc sui. Dundaga—Rīga-Preču Ns 61210,
nos. R. Karlson, saņem L. Kaltun.

11) 8 kaste » , koka, sv. 81 klg., pēc
sut. Olaine—Rīga-Pr. Ns 77873, nosūt.
J. Ozers, saņem. K. Balodis

12) 1 muca, koka, sv. 36 klg., pēc
sut. Atašiene-Rīga-Pr. Ns33625, nosūt.
A. Bergs, saņem. dubl. uzr.

13) 2 mucas, k ka, &v 5 klg., pēc
sut. Alūksne—Riga-Pr. Ns 4796o, nos.
V. Bērziņ, saņera. dub uzr.

14) 1 paka tukšas pudeles, sv. 4 klg,
pēc sūt. Kalnamuiža—Riga-Pr. Ns 101236,
ncsut. Kalnciema piens. s-ba. saņem,
dubl. uzr.

15) 11 kastes, koka, sv. 138 klg.,
pēcsut. Skrīveri—Rīga-Pr. Ns 14649,
nosūt. J. Krastiņš, saņem. dubl. uzr.

16) 3 mucas, koka, sv. 35 klg., pēc
sut. Valmiera-Riga-Pr. Ns62039, r.osūt
Balt. pat. b-ba, saņem dabl. uzr.

17) 10 kastes, koka, sv. 72 klg., pēc
su. Valmiera—Rīgs-Pr. Ns 62326, nos.
K- Žuburs, saņem. dubl. uzr.

18) 4 rrucss, koka, sv. 142 klg., pēc
sut. Tukums I —Rīga Pr. Ns 52066, nosūt
R Bekovs, saņem. dubl. ur

19) 2 kst pudeles, stikla, sv. 61 klg.,
pec sS. Ķetneti— Rīga-Pr. Ns 88123,
nosit G. Vilhelm ons, saņem. dubl. uzr.
13152 Rīgas preču stac. pr. (paraksta' '.

Ūtrupe.
1925. gada 30. septembrī, pulksten

2 dļerta, Lina monopola pārveides telpās,
Riga, Valdemāra ielā lb, pārdošuFinansu
ministr jas uzdevumā
atkātā vairāksolīšanā no
pircējiem laikā neiz-
ņemtos Latvijas linus:

150 mtr. tonnas Vidzemes „S'
182 , . . .L«
50 , H fs.

Personām vai firmām, kuras vēlētos
piedalīties solīšanā, jīiemaksā 2°,o no
taksētas linu vērtības kā drošība.

Tuvākas ziņas izfniedz _ no pulksten
10—14, Linu monopola pārvaldē.

P. Rupners,
13228 Rīgas biržas zvērināts maklers,

Me£y departaments
noturēs 3. oktobrī 1925. g, pulksten 12 dienā, Kalpaka bulvāra Ns 6, dz. 10,

rakstisku konkurenci
(saskaņa ar no'eikumu 2. p. 2 pnk. par darbu izdošanu un materiālu piegādāšanu
valsts iestādēs; ,Va'd. Vestn " 1924. g 95. num) Smiltenes virsmežniecības,
I. iec. mežziņa dzīvojimāi ēkis jaunbūves darbu Izdošanai.

Rakstiski piedāvājumi ar 40 sant. zīm ignodokli slēgtās apkksnēs ar uz-
rakstu: .Uz 1925 g. 3 oktobra būvdarbu konkurenci', iesniedzami līdz 3. okto-
brim 1925. g., pulksten 12 dienā Mežu departamentam Rīga, Kalpaka bulv. Ns 6.

Ar konkurences noteikumiem, maksās aprēķinu un būvplānu var iepazīties
Mežu departamentā, Kalpaka bulvarāNs 6, dz. 10, ist 8 un Smiltenes virsmež-
niecības kancleja, .Zilvas' meža muižā, caur Smilteni. 13219

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Osunes pag. valde izsludina sekošus
nozaudēt.s dokumentus par nederīgiem:

1) iekš. pasi, izdotu no Rēzeknes apr.
III. polic. iecirkņa pr-ka 1921. g. 8. janv.
Ns 6644 uz Jāņa Antona d. Mijeikas v.;

2) iekšz. pasi, izdotu no šās valdes
1920. g. 6. dec. Ns 336 uz Ignata Pētera
d. Trepša vārdu un

3) atvaļinājuma apl., izdotu no Dau-
gavpils kara apr. pr ka 21. jul. 1923. g.
Ns 7611/10559, ž uz Ignata Pēter;a d.
Trepša vardu. 13212

Sesavas pagasta valde izsludina par
nozaudētiem un tamdēļ nederīgiem se-
košus dokumentus: ieksz. pasi j* 2102,
izdo u no Landskoronas pag. valdes uz
Paulines Ādama m. Platāc vārdu; 2)
iekšz. pa.i Ns904, izd. 10. nov. 1920 g
no Lielsesivas pagasti valdes uz Lijas
Jēkaba m. Martinelli vārdu. 12169

Rīgas Jūrmalas pol. iecirkņa priekš-
nieks izsludina par nederigām, kā no-
zaudētas, sekošas pases un kāja klau-
sības apliecību:

1) Ārzemes pasi, izdotu Rīgā 1924. gj
Ns 9445 uz Soņas Ābrama m. Abramson
vardu; 2) Latvijas iekšzemes pasi, izd;
no Dundagas pag. valdes.5. okt. 1922 g,
Ns 5206 uz Marijai Didriķa m. Rozen.
ield vārdu; 3) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Rīgas pol IV. iec. priekšnieka
Ns 113556 uz Annas Ādama m. Pa<-1 v.;
4) Ltjtvijas iekšz. pasi, izd. no Lašu
pag. valdes Ns 799 uz Kriša Ādama d..
Sveikata v.; 5) Latvijas iekšz. pasi, izd.
no Liepājas prelekturas Ns 7417, uz
Herminas Sīmaņa m. Timmerman, dzim:
Švanner v.; 6) Latvijas iekšz. pasi, izdi
no Rīgas prefektūras Ns 193375 uz Ni-
kolaja Friča d Kronberga v.; 7) Latv.
iekšz. pasi, izd. no Daugavpils p efek^
turas Ns 17879 uz Natālijas Zinovija m.
Feodorovas v.; 8) Latvijas iekšz. pasi;,
izd. no Jelgavas prefektūras 1920. g.
Ns 14398 uz Voldemāra Jāņa d. Skujas v ;
9) Latvijas iekšz. pasi, izdotu no Rīgas
pol. III iec. pr-ka Ns 19017 uz Jāņa
Ludviga d. Š^ erina v ; 10) kara klau-
sības apliecību, izd. 16. jul. 1924. g. no
Rīgas kara apr. pv-ka Ns 247?3 uz atv.
līdz turpm. rik dzīro. 1899. g. Ludviga
Friča d. Gobas v. 13141-13150

Ārzemju pasu nodaļa izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Romāna Jāņa d.
Kušķa ārzemes pasi Ns 3494, izdotu
Rīgā 7. maijā 1924. g. 1313?

[ Dažādi slodčnājiimž.
ZMlaika kitvlliUi m\m\ m austam

sabiedrības valde '.
ar šo pngodinas uzaicināt sabiedrības
paiju īpašnieku kungus uz

ārkārtēju

pilnu sapulci,
kuja not'ks 2. novembri š. g., pulkst, 16>
Rīgā, Zafulaukā, Šampetra ielā Ns 1»
sabiedrības fabrikas II. direktora mājā-

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņa vēlēšana.
2) Sabiedrības kapitāla, resp. rnanr.bas

pārvērtēšanas apstiprināšana.
3) Statūtu pārgrozīšana un pieņemšana.
4) Sabiedrības fabrik-s darbības atjau-

nošana, vajsdzīgo līdzekļa sr-gādāšana
un citi sakarā ar to atrodošies jautāj.

5) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
Piezīme: Gadījumi, ja šī uz 3. _g.

2. novembrī noliktā sapulce nevarētu
notikt aiz sabiedrības statūtu § 55. min.
iemesliem, tad uz tā paša statūta panta
pamata otrreizēja pilna sapulce no'.iSi*

17. novembri š. g, pulksten 16,
tanīs pašās telpās un ar to pašu [drena*
kartību, pie kam šī otrreizēja sapulce
bus pilntiesīga un viņas lēmumi gabg1
un saistoši, neskatoties uz viņa repre-
zentēto paiju skaitu. 13153 Vald_e^_.

Gruntsgabals Veciķos
(bez ēkām), Upes ielā Nš 7 un Jura*
ielā 8 pārdodams maksātnespējīgā pa-
rādnieka K un G. Bazau konkursa
valde, pret tūlītēju samaksu. Rakstiskas
ofertes ar cenas uzrādīšanu adresēt Udz-
š. g. 3. oktobrim konkursa valdes Prlf"*
sēdētājam zvēr. adv. pal. K- Dzelzitun,
Rīgā, Kalpaka bulvāra Ns 2, dz. 17.

Bruņošanas pārvalde
iegādās

= rakstiskā izsolē ==
8. oktobrī 1925. g. sekošo:

1. 1000 kg mašineļļu ar stingrību pie 7. 500 kg karbīdu,
50°C 8—12° Englera, g. 500 kg ratu smēri,

?
2000 kg motoreļ|u (autontobilu) 9 1000 kg pernicu,3 2000 kg šautenei u, ,„ n, „„„ , . , .

4. 500 kg ložmetēju eļļu, 10. 21.000 kg petroleju,
5. 1000 kg lielgabalu taukus, 11. , 20.000 kg auto bencinu,
6. 1000 kg tavdtu, 12. 3000 kg mašinu tīrāmās lupatas,

pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.

Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,
frankos pārvaldes noliktavā, Riga, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra
loksne 4U sant.), iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz rakstisku izsoli
8! oktobrī 1925." g.*, iesūami pārvaldei, Valdemāra iela N4 10/12, dz. 16, līdz
pulksten 10 ritā, 8. oktobrī 1925. g.

Pārvalde saņemami techniskie noteikumi uz izsludinātiem priekšmetiem.
Iesniedzot piedāvājumus, jāiemaksā pārvaldes kase drošības nauda 10°;o

apmērā no piedāvājamo priekšmetu cenas.
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros
Uz lupatām pārvaldei iesūtāmi paraugi 2 12434

Ksra būt niecības pirralde
Citadelē Nš 24, izsludina Būvju un īpašumu daja 2. oktobrī š. g., _pulksten 12
Ifmlrtil Afilīfifi Ifpnli uz elektriskās apgaismošanas un speķa ietaises
JuUKIU sHliyU IŽ1UII daibiem intendanturas darbnīcās, Baldones ielā 1.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiska izsole, kā ari rakstiski piedā-
vājumi' slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami izsoles dienā,
daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu Ls 364.

Ar darbu maksas aprēķiniem un izsoles noteikumiem var iepazīties Būvju
un īpašumu dajā, no pulksten 9—15. 2 13221

Galvena cietumu valde,
Antonijas ielā Ns 6, di. 1, saskaņā ar 111. p. noteikumiem par valsts piegādāju-
miem, 28 septembri 1925. g., pulksten 11,
pēcizsole, 40 m. ton. kāpostu un 115 m. ton.

kartupeļu piegādāšanai. 13218

4. Valmieras kājnieku pulks.
Rīgā, Vidzemes kazarmēs, Samarina ielā Ns 1, 7. oktobri 1925. g, pulksten 10,

pārdos vairāksolīšanā
5 oTUiiļūs dienestam nctferigus zirgus.

Apriņķu ceļu inženieriRēieSnē
izdos sava kancleja, Dārzu ielā N2 37, 2. oktobrī 1925. g, pulkst. 10,

jaukta galīgā izsolē:
1) 18,50 mtr gara fco'ca tilta būvi par Jiskadnas upi pie Mortiškn sādžas.

Drošības nauda Ls 380.
2) 2,5 klm. gara Balvu-Do.-nopoles ceļa kapitālā remonta darbus. Drošibas

nauda Ls 570. 2

Tuvākas ziņas kancleja katru darba dienu no pulksten 10—14. 13136

Dzeiiscilu 8. ceļu iecirta
prieftJniefis

9. oktobri 1925. g, pulksten 10 rītā,
Vecmuižas stacija,

pārdos oaliga mutiski izsolē
vairāksolītājiem

nltt. Min Ml».šanai:
1) 16 koka tiltjs uz Vecmuižas —

Merce^muiEas līnijas.
2) Ūdenstorņa ēkas atliekas Skarbes

stacijā.
3) Baraku — šķūni Skarbes stacijī.
4) Vecmuižas- Mercenmuižas galvenās

līnijas un staoju ceļu vecos gulšņus.
5) 1 koka tiltu uz Lāčplēša-Jumpray-

muSžas šaurceļu līnijas ap 5 klm no
Lačplefa stacij .s.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 20/o
drošības naudas no taksētās vērtības.

Notekumi un tuvāki aizrādījumi ie-
skatāmi pie 8. ceļu iecirkņa priekšnieka
Jelgavā, I. stacijā, otrā stāvā no
pulksten 9-15. 1S208

Blīdenes pagasta valde
paziņo, ka 9 oktobrī š. g., pulksten
10 no rīta, Pils-Blīdines muižā, pārdos

atklāti vairāksolīšanā
Pētera Kuļas apķīlātu mantu: 3 arkli,
1 kultivators, 9 mucas siļķu un 1 ķēve,
kopvērtībā par Ls 556.—, dēļ Ls 534 ar
°/o°/o pagasta nodokļu piedzīšanas.

Pārdošanu izdarīs pagasta valdes
loceklis R. Švarcs.

Blīdenē, .22. sept. 1925. g. J* 1234.
Priekšsēdētājs J. Bercis.

13157 Darbvedis (paraksts).

Daugavpils apriņķa priekšn.
palīgs 2. iecirknī

dara zināma vispārībai, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas I civilnodaļas
rakstu no 21. jūlija 1925. g. ar Ns 19106,
187.5. g. 17. oktobri, pulksten 10 rītā,
Vīpes pagastā (agr. Mežmuižas pag.),
Vaguļu mājas,

atklātā vairāksolīšanā,
pret tultēji sanuksu tiks pārdotas
pilsoņa Pētera lndriķa _ dēla Skrituļa
kustama mantība, sastaveša no 2 govīm,
1 sivēna, 2 aitām, vienas gilda lampas,
divarrļ izģērētam aitu ādām, divām dūņa
ķiseniem un viena separatora; novērtētu
par Ls_164.

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

Krustpiiī, 22. sept . 1925. g. 7275
Daugavpils apriņķa priekšnieka

13161 paljgs II. iec. (paraksts).
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