jjļifcsa par .VaMības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā;
pgt 1 mēnesi

.

1 lats 50 sant.

Latvijas valdības

oficiāls laikraksts

adfe*

iznāk katru dienu, izņemot

svētdienas un svētkudienaa

Redakcija:

Kantoris un ekspedīcija:

Piesūtot mājā un pa pasta:
par 1 mēnesi
tu atsevišķu numuru:
ekspedīcijā
pie atkalpārdevējiem

Noteikumi

1 lats 80 sant.

saņemot
—
_

neatmaksājamo

sniegšanai kara

.
.

6
7

.

pabalstu

iz

nopostītam

w

saim

niecībām.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīgā, pilī Ne 3. Tel. Ne 9-89 1
Runas stundas no 11—12

apgabalu

sarakstos,

viena vai otra
saimniecība.

no

bet

kara

Rīgā, pilī Ne 1. Tel. Ne 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

kuros

ir

nopostīta

6.
Izsniegtos pabalstus var izlietot vienīgi dzīvojamo ēku celšanai.

?NoteiKumi

neatmaksājamo pabalstu iz-

sniegšanai kera nopostītām
saimniecībām.

7.
Izsniegto pabalstu izlietošanu kontrolē
lauksaimniecības pārvaldes būvniecības
nodaļa tieši un caur apriņķa
būvtechniķiem.

l.
Citām vajadzībām izlietotos pabalstus
No tekošā 1925./26. budžeta gadā valdība piedzen piespiedu kārtā atpakaj
itvēlētiem _ Ls 300.000,— neatmaksājami līdz ar 7 procentiem gadā, skaitot no
pabalsti eku celšanai piešķirami tikai pabalsta izsniegšanas dienas.

tādām kaj-a nopostītām saimniecībām:
a) kurām vēl nav pastāvīgas dzīvo-

jamās ēkas;
b) kuras līdz šim nav saņēmušas ēku
celšanai neatmaksājamus pabalstus

no lauksaimniecības

departamenta

vai izpostīto apgabalu kongresa
padomes
kopsumā
vairāk
par

, Ls 200,— ;
c) kuru īpašniekiem nav rūpniecības
uzņēmumu vai citu ienesīga īpašumu uz laukiem vai pilsētās ;

d) kuru zemes platība nav mazāka
par 3pūrvietām, izņemot zvejniekus,
kuriem var piešķirt pabalstus, ja
viņi nav zvejnieki-lielrūpnieki, ari
pie mazākas zemes platības.
Piezīme: Saimniecībām, kuras pēc
kara pirkšanas ceļā pārgājušas jaunu
^

īpašnieku rokās, pabalstus nepiešķir.
2,

PriekIro:ības pie pabalstu piešķiršanas
dodamas tām saimniecībām,

a) kuras spēj vēl šogad izlietot pabalstu dzīvojamās ēkas celšanai,
t i., kuras ir jau sagādājušas vajadzīgos būvmateriālus vai jau sākušas ēku celt,
b) kuru

īpašnieki

dzīvo uz vietas un

nodarbojas ar lauksaimniecību.
3.

Rīgā. 1925. g. 19. septembrī.
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Zemkopības ministrs M. G ai līts.

Piešķiramā
pabalsta _ lielums vienai
saimniecībai
nevar but mazāks , par
Ls 100,— un lielāks par Ls 1.000,—

lai

saņemšanu,
to pēc

>

«edita departaments

izmaksā

attiecīgas

var

uz šiem noteikumiem
piešķirt saimniecībām ari tādos pagastos, kuri gan neskaitās nopostīto
balstus

Aļeksejevs, Afanasijs Miķeļa

d.,

31 g. v., krieva,

vecticībnieks, neprecējies, strādnieks, agrāk dzīv. Rīgā, Bolde-

privātiem par katru

vienslejīgu

rindiņu (par obligat. sludin.) . —

. 20

.

1925. g. 14. augusta raksts Ne 24814
(8-IX-25), apv. par dezertēšanu no 11.Dobe^ kājn. pulka. — Arestēt un nogādāt
meklētājam.
15613.

Bakša,

Jāzeps Michaila dēls,

1901. g., pied. pie
rajā, Baložu ielā Ne 16. — Daugavpils Kurcumu pag., Ilūkstes apr., agrāk dzīv.
prefekta
1925. gada raksts _ Ne 3598 Daugavpilī, Kijevas ielā Ne 60. — Dau(5-lX-25), sod. ar tā paša lēmumu no gavpils kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
1925. g. 11. maita par atrašanos pub14. augusta raksts Ne 24814 (8 IX-25),
liskā

vietā

piedzērušā

dzim. 1899. g.

vai

stāvoklī. — Pa-

apv. par dezertēšanu no
12. Bauskas
kājn. pulka. — Arestēt un nogādāt mekl.
15602. Andrejevs, Grigorijs Goliver15614. Berelsons, Ābrams Mendeļa d.,
sta d., 43 g. v., pied. pie Malinovas pag., dzim. 1900. g. 30. septembrī Daugavpilī,
pase Nt 4447/481, izdota no Malinovas vidējā augumā, skūtu seju, tumšiem
pagasta valdes 1925. g. 2. janvārī. — matiem, ģērbies brūnā uzvalkā, uzturas
Rīgas apriņķa
2. iecirkņa miertiesneša uz kvīti Ne 1182, izd. no Daugavpils
1925. gada 31. augusta raksts Ne 2862 pnf. 1922. g. 25. jūlija un iekšl. min.
(8-IX-25), apv. sod. lik. 262. p. 1. d. un apl'ecības Ne 18337 no 1923. g. 27. sept.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.
un iekšl. min. gada uzturas apliecības
15603. Artemjevs, Aleksandrs Antropa Ne 16555 no 1924. g. 21. jūlija. — Kri-

ziņot dzīves vietu.

Ne 900 (26-VI1I-25), apvainota sod. lik. Miertiesnesim.
15617. Bicans, Staņislavs Antona d.,
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.
15608. Bogdanovs. Mavrikijs Fedota dzim. 1903. g. 12. novembrī, pied. pie
dēls, dzim. 1903. g. 7. augustā, pied. Daugavpils apr., Jasmuižas pag., agrāk
dzīv. Daugavpils apr., Kapiņu pagastā.
pie
Rīga *s pilsētas, Jātnieku pulka katelegramu

4.
tarifa.
Pabalsta piešķiršanai lauksaimniecības
Pārvedumi pa telegrāfu jāraksta uz
Pārvalde uzdod pagastu valdēm sastādīt
ārzemes satiksme lietojamām
parastām
pēc noteikta veida to sava pagasta kara
uz katru ne vairāk par
blanketēm,
nopostīto saimniecību sarakstu, kuram
markām.
Ja ir vajadzīgs nosūtīt
800
pēc šo noteikumu 1. un 2. pantiem ir
taf
pašai personai lielāku
vienai un
tiesības uz neatmaksājamiem pabalstiem.
tad jāraksta vairāki pārvedumi.
sumu,
Šo sarakstu pagasta valde ceļ priekša
Sinl gadījumā par katru pārvedumu
pagasta padomei caurskatīšanai un apiestāde sastāda īpašu pārvedumu
pasta
stiprināšanai un pēc tam, līdz ar pagasta
telegramu.
padomes sēdes protokolu, nekavējoties
iesūta lauksaimniecības pārvaldes būvNo 1. oktobra satiksmē ar Vāciju caur
niecības nodajai.
(pa juras ceļj)
resp. Lflbeku
Stetini
Pirms saraksta
sastādīšanas pagasta
pakas svarā līdz 20 kilopas'a
pielaistas
valae ar cirkulāru uzaicina pieteikties
gramiem, ievērojot vispārējos uz pasta
viias savā pagastā karā cietušas saimzīmējošos nosacījumus.
8iec ,bas , kurām nopostītas un nav at- pakām
jaunotas dzīvojamās ēkas. Par katru
Maksa par šīm pakām ir šāda:
taUkušu mutisku vai rakstisku pietei. Ls 6,40
no 10 līdz 15 kilogramiem .
kumu pagastu padomes protokolā jāat•
»
8,50
,
20
, 15 .
zīmē lēmums, pievedot pieteikuma pie- apdrošināšanasmaksaparkatnem
ņemšanas vai noraidīšanas motivus.
fr
'300
°
Par sarakstā uzdoto datu pareizību
gadījumos
par
nozaudēšanas
Atlīdzība
atbild pagasta valde un padome.
15 kg —
neaDdrošinātām pakām līdz
franki.
5.
55 fr, līdz 20 kg — 70

Pabalstu sumas pagastu valdēm izsniegtai pēc piederības,., vai ari izmaksā
tsi pašiem lauksaimniekiem.
paP iezīme.
Neatmaksājamus

15601.

saraksts

c)

telegramu noraida kā
steidzīgu, ar salīdzināšanu, ar samaksātu atbildi, ar paziņojumu par

piemaksājot par

Pabalstu piešķiršanu atsevišķām_ saimniecībām pēc pagastu valžu ietutītiem
lakstiem izdara lauksaimniecības pārlāde un apstiprina zemkopības ministrs
Uz pabalstu piešķiršanas lēmumu pamata

Nr. 228

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām rindiņām
3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu
. . — .
12
b) citām iestādēm un amata personām par katru vienslejīgu
rindiņu
— . 16 .

dēls, agrāk dzīv. Jelgavā, Katoļu ielā_ 26 minālās pārvaldes Daugavpils nodaļas
(tuvāku ziņu nav). — Jelgavas pilsētas priekšnieka 1925. g. 31. aug. raksts
iecirkņa miertiesneša 1925. g. 26. aug, Ne 442/1 (7-IX-25), apv. naudas un preču
Valdības Iestāžu paziņojumi. raksts Nfe 3953 (9-IX-25), apv. sod. lik. piesavināšanā, ka ari dokumentu viltošanā. — Apcietināt un nosūtīt meklētāja
No pasta-telegrafa virsvaldes. 280. p. — Paziņot dzīves vietu.
15604. Āboltiņš, Herberts Eduarda d , rīcībā.
i.
15615._ Bogdanovs,
Sevastjans Midzim. 1901. g., pied. pie Rozēnu pag.
No 1. oktobra satiksmē starp Latviju Valmieras apr. — Rīgas pilsētas I iec. chaila dēls, 20 g. vecs, Latvijas paun Vāciju ievesta naudas pārvemiertiesneša 1925. g. 2. sept. raksts valstnieks, agrāk dzīvojis Rīgā, Alekša
dumu apmaiņa pa telegraiu. Ne 820 (10-!X-25), apv. uz sod. lik, ielā Ne 7. dz. 5. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas
1925. g. 1. septembra raksts
Ar katru pārvedumu var nosūtīt uz Vā- 184. p. — Pazinot dzīves vietu.
Ne 8481/24 (8-IX-25), sodīts no Rīgas
15605.
Aleksejeva, dzim.
Kozlovska,
ciju 800 markas, uz Latviju — 1000 latus. Telegrāfisku pārvedumu
nosūtītā- Broņislava Alekseja m., dzim. 1893. g., prefekta ar Ls 10,— vai 2 dienam aresta.
pied. pie Rīgas. — Rīgas pilsētas I. iec. — Paziņot meklētājam.
jiem jāmaksā par katru pārvedumu:
miertiesneša 1925. g. 27. aug. raksts
15616. Bilinskis, Salimons Benedikta
takse:
30
santimi
par
katru
a) pasta
apv.
sod.
lik.
dēls,
dzimis
1903. g., piederīgs pie
Ne
1103
(79-24-VIII),
pārvedumu un bez tam 10 sant. no
Zaļmuižas pagasta,
167 cm augums,
581. p. I d. — Paziņot dzīves vietu.
pārvedamās sumas katriem 20 la15606. Afanasjeva, Anastasija Andreja apaļš ģīmis, pelēkas acis, pelēki mati,
tiem vai to daļām;
m., dzim. 1894. g., piederīga pie Rīgas dezertējis 4. Valmieras pulka kareivis. —
b) telegramas takse pēc patiesa vārdu pilsētas. — Rīgas pilsētas 1. iecirkņa Madonas apriņķa priekšnieka 1925. g.
skaita un pēc vienkāršu telegramu
miertiesneša 1925. g. 25. augusta raksts 31; augusta raksts Ne 109/11 (8-LK-25),
tarifa uz Vāciju.
Ne 954 (9 IX-25), apvainota sod. lik. apv. sodu lik. 443. p. 6. pkt. un 2?3. p ,
Pārveduma sūtītājam ir tiesība:
284. un 528. p. — Paziņot dzīves vietu. izbēdzis no Madonas apr. pr ka palīga
15607. Āboliņ, Otilija, 40 gadus veca, 2. iec. aresta telpām 1925. g, 15. apriiī.
a) piemetināt pārveduma telegramas
tekstā savus paziņojumus pārveduma Rīgas pilsone, agrāk dzīvojusi Robežu — Apcietināt un nogādāt Madonas apr.
saņēmējam, lietojot kaut kuru tele- ielā Ns 1. — Rīgas pilsēta? 1. iecirkņa priekšnieka 2. iec. palīga rīcībā, par ko
miertiesneša 1925. g. 13. augusta raksts paziņot Madonas apriņķa
2. iecirkņa
grāfa satiksmē pielaistu valodu;
b) prasīt

.

Meklējamo personu

Sludinājumu maksa:
a)

3.
Uz tiem pašiem noteikumiem, ka 2. p.
pakas
minēts, no 1. oktobra pielaistas
Maksa
Sveic..
uz
līdz
15
kg
svarā
par viņām ir šāda:
caur Vāciju — pa juras ceļu
Ls8 >}0
(Stettin)
» » *»
caur Poliju-Vāciju
Rīgā, 1925. g. 18. septembrī.
Krūmiņš
Galvenā direktora vietā V.

Nodaļas vadītājs An še vi es.

reivis, agrāk dzīvojis Rīgā, Vitebskas
ielā Ne 3, dz. 8. — Rīgas pilsētas komandanta
1925. g. 8. augusta raksts
Ne 4197, saskaņā ar Jātnieku pulka komandiera rakstu Ne 7462/25 (12-VIII-25),
1925. g. 1. aug., atsvab. no kara pārmā-

cības iestādēm, bet līdz šim nav ieradies pulkā. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

— Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1925 g. 28. augusta raksts Ne 257u 1
(7 IX-25), apv par dezertēšanu no Kurzemes artilērijas pulka un uz sodu lik.
581. p. p. — Aresiēt un nogādāt meklētajam.
15618.

Bobuls,

Leonids

Stepana

d.»

dzim. 1900. g., pied. pie Daugavpils pilsētas, agrāk dzīv Daugavpilī, Kaunas
kara apriņķa
15609.
Barkancevs, Leontijs Filata d, ielā N» 12. — Daugavpils
priekšnieka 1923. g
28. augusta raksts
40 g. v., pied. pie Rēzeknes apr., OzolNe 25701, apvainots par deiertēšanu no
muižas pag , Ritinku sādžas. — Daugavpils apriņķa
2. iec. izmeklēšanas ties- 8. Daugavpilskājn. pulka. — Arestēt un
neša 1925. g 29. augusta raksts Ne 1659 nogādst meklētājam
i5619. Bartuls,
Osips Vasilija
d.,
(4 IX-25), apv. vz sod. 51. p. un 585 p.
1. d. p. — Apcietināt, ievietot cietumā, dzim. 1899. g. 3. aprilī, pied. pie Daugavpils apr., Piedrujas pag, agrāk dzīvo is
ieskaitot meklētāja rīcībā.
15610. Balod, Kristine, 49 e;. v., turpat.— Daugavpils kara apriņķa priekšdzīves vieta Rīgā, Cēsu ielā Ne 32,
dz. 5, ģērbusies pelēkā adītā jakā ar
ziliem apkāntējumiem un galvā raibs
lakatiņš. —
Rīgas policijas 4. iecirkņa
priekšnieka 1925. g. 27. aug. telefonograma Ns 254 (4-IX), nozudusi. — Ziņot

nieka 1925. g. 28.aug.iSta raksts Ne 25701

(7-IX-25), apv. par dezertēšanu no 10. Aizputes kājn. pulka. — Arestēt un nogādāt meklētājam.
15620. Bojarins, Konstantīns Andreja
dēls, dzimis 1895. g., piederīgs pie
Daugavpils apriņķa (Drisas apr.), Tameklētājam.
pagasta,
15611. Bloks, Jānis Justina d., dzim. bolkov. kas
agrāk
dzīvojis
1897. g. 28. maijā, pied. pie Daugavpils Daugavpilī. — Daugavpils kara apriņķa
priekšnieka 1925. g. 28. augusta raksts
apr., Kolupes pag., agrāk dzīv. Daugavpils apr., Līvānu pag. — Daugavpils Ne 25701 (7-IX-25), apvainots par dezerpriekšnieka
1925. g. tēšanu no 3. Jelgavas kājnieka pulka.—
kara apriņķa
14. aug. raksts Ne 24814 (8 IX-25) , apv. Paziņot dzīves vietu un kādi ir kara
par dezertēšanu no 7. Siguldas kājnie cu klausības dokumenti.
15621.
pulka. — Paziņot dzīves vietu un kādi
Blumbergs,
Oskars Kriša d.,
ir kara klausības dokumenti uz rokām. 24 g. vecs, latvietis, luterticīgs, piederīgs
15612. Borovskis, Nikolajs Jāzepa _ d., pie Remtes pagasta, Tukuma
apriņķī,
dzim. 1903. g. 10. martā, pied. pie Ilūk- neprecejļes, agrāk dzīvojis Rīgā, Ventsstes apr, Kalkūnes pag., agrāk dzīv. pils iela Ne 2- — Rēzeknes apriņķa
Daugavpilī, Nometņu ielā Ne 18. — 1. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 2. sepDaugavpils kara
apriņķa
priekšnieka tembra raksts Ne 3356 (9-IX-25), ap-

vainots

sodu lik. 581. p.

1. d

—

dzimis

1900. g.,

piederīgs

pie

4. iecirkņa

priekšnieka 1925. g. 2. sept.
Ne 408/256 (10-IX-25),
savu dzīves vietu, kā sastāvošs

telefonograma

atstājis
policijas
uzraudzībā, par ko paziņot
meklētājam.
15623. Birger, Pesa Movša m., 64 g.

veca, pied.
pie Jaun-Aleksandrovas apr.,
l
Kaunas gub, agrāk dzīv. Daugavpilī,
Aleksandra ielā Ne 6. — Daugavpils
prefekta

1922. g. 8. febr. raksts Ne 8286
sod. ar lēmumu
1921. g.
14. jūlijā par dokumentu nevizešanu ar
500 rbj. vai 10 dienam cietuma. — Pa-

(5-IX-25),

ziņot dzīves vietu.
15624. Buiķis, Pēteris Mārtiņa d.,
24 g. v., pied. pie Jaunjelgavas apr.,
Jēkabpils pilsētas, bij. Jaunlatgales apr,
5. rajona robežapsardzības vec. uzraugs.
Esot nelegālā kārtā pārgājis uz Padomju
—

Ludzas apr.

7. iec. mier-

tiesneša 1925. g. 9. aug. raksts

Ne 1661

<5-IX-25), apv, uz sod. lik. 574. p. 1. d.
— Apcietināt Un ziņot meklētājam.
15625. Cibuls, Mārtiņš Marša d.,
dzim. 1906. g., pied. pie Bruknas pa,g,
Bauskas apriņķa
— Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925 g. 1, sept. raksts
Ne 2367/25 (8-lX-25), piedzenamas 60
vācu markas — par viņa nogādāšanu
no Vācijas uz Latviju.
— Paziņot
meklētājam.

15626. Čubrevičs, Filips Andreja d.,
dzim. 190i. g. 15. novembrī, čigāns,
piederīgs pie Daugavpils pilsētas, agrāk
dzīvojis Daugavpilī, Meža ielā Ns 2. —
priekšnieka
Daugavpils kara apriņķa
1925. g. 14. augusta raksts Ne 24814
(8 IX 25), apvainots par dezertēšanu no
3. Jelgavas kājnieku pulka. — Arestēt
un nogādāt diviziona komandierim, par
ko ziņot meklētājam.
15627. Čūde, Pēteris Pētera d., dzim.
1885. g., pied. pie Rīgas.— Rīga? 4. iec.
miertiesneša 1925. g. 3. septembra raksts
Ne 1014 (10-IX-25), apvainots sod. lik.
284. p. p. — Paziņot dzīves vietu.
15628.

Dreiksnas, Staņislava Kazimira

m., 26 gadus veca, piederīga pie Ondrupinas pag. — Daugavpils apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 31. augusta raksts
Na 58/Kr. (9-IX-25), apvainota sod. lik.
574. p. 1. d — Paziņot dzīves vietu.
15629. Dirvakovs, Markels Jāņa d.,
54 gadus vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apr., Kaunatas pag., agrāk dzīvojis turpat, Kazliku c. — Rēzeknes apriņķa
i. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 1. sep-

tembra raksts Ne 522 (9 1X25), apvain.
sod. lik, 284. p. — Paziņot dzīves vietu.
vei.)

(Turpmāk

Kriminālās pārvaldes priekšnieka vietā

T. J u r e v i c s.

Darbveža vietā P. Ķiepe.

Ns 99.

Rīgā, 1925. g. 7. septembrī.
Zemkopības ministrs M. O a i 1 ī t s.
*
Nš 1733.

1925. g. 19 septembri.

Atsvabinu II valsts skolēnu rokdarbu darbnīcu
brīva līguma pārzini Teodoru Priednieku no
amata pienākumu izpildīšanas uz paša lūgumu.
skaitot ar š. g. 30. septembri.
Izglītības ministra biedrs S. Jaudzems.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Arodu skolu direktors I. Z ii b a n s.
*
M° 1734.
1925. g. 19. septembrī.

Rīkojums
Pieņemu

skolotāju

Osvaldu

Lapsu

uz brīva

līguma par II valsts skolēnu rokdarbu darbnīcu
pārzini ar algu pēc valsts civildienesta amatu saraksta X kategorijas 1. pakāpes, saskaņā ar valsts
darbinieku atalgojumu noteikumu 21. pantu, skaitot
ar 1925. g. 1. oktobri un dienestu šim pakāpē ar
to pašu laiku
Izglītības ministra biedrs S. Jaudzems.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Arodu skolu direktors

Rezolūcija

1925. g. 17

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Pārvaldes priekšnieks J Ļaudams.
*
Pavēle J* 105.
Līdzšinējo I šķiras rolit.-ekonom. departamentā
Etienne Marcel Segreste ieceļu par svešvalodu
redaktoru ar algu pēc IX kategorijas otrās pakāpes,
skaitot no š. g. 1. aprija un izdienu no 1923. g.
16. jūnija.
Rīgā, 1925. g. 15. augustā.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovtcs.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

I. Z u b a n s.

N° O4470.

septembrī.

Atsvabinu uz paša lūgumu zvēr. adv. Kārli
Pūriņu no juriskonsulta pienākumiem izglītības
ministrijā, skaitot no š g. 16. septembra.
Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Pārvaldes priekšnieks J. Ļaudams.

Pavēle

Ns

127.

Kabineta

Ministru prezidents, ārlietu ministrs
H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

*
Pavēle Ns 128.
_ Vicekonsulu Ļeniņgradas

konsulātā

Voldemāru

Āboltiņu
pārceļu vz_ ministriju par II šķiras
sekretāru Austrumu nodaļā ar algu pēc IX kategorijas pirmās pakāpes, skaitot no š. g. 16. septembra, un izdienu no 1925. g. 16. jūnija.
Rīgā, 1925. g. 5. septembri.
Ministru prezidents, ārlietu min strs

direktors R. Liepiņš.

J* 112.

Rīgā, 1925. g. 17. augustā.
Ārlietu ministrs Z. A. M e i e r o v i es.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

P a v ē 1e

Japāna.

Parizē, 21. septembrī. Pēc »New

york Herald" ziņām no Tokijas japāņu
policija pārliecināta, ka parlamenta ēka
degšanā vainīgi komunisti. Uz aizdomu
pamata apcietinātas jau 3 personas.

Tokijā, 21.

septembrī.

Sestdien

Ns 136,

pat

aizdegās
Japānas
ministra
prezidenta un prinča Takug a v a s pilis. Abi nami nodega līdz
pamatiem. Nav šaubu, ka šie notikumi
ir politisku teroristu darbs.

LTA.

Ministru prezidents, ārlietu ministrs
H.Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

Ns 113.
nodaļas I šķiras sekrepārceļu
uz Romu- un

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors

R. Liepiņš.

Ministru prezidents, ārlietu ministrs
H.Celmiņš.
departamenta
direktors R. Liepiņš.

*
Pavēle Mš 118.
Sūtniecības Kaunā II šķirassekretaru Jāni Oilbērtu uz paša lūgumu pārceļu uz Berlīni par
sūtniecības II šķiras sekretāru ar pamatalgu pēc
IX kategorijas pirmās pakāpes, skaitot ne š. g.
8. septembra, un izdienu no 1925. g. 1. aprīļa.
Rīgā, 1925. g. 2 septembrī.
Ministru prezidents, ārlietu ministrs
H.Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.
Ns 122.

Ģenerālkonsulāta Berlīnē atašeju Herbertu Rāceni pārceļu uz Libeku par konsulāta sekretāru,
skaitot noš. g. 16. septembra ar algu 300 vācu
markas mēnesī no konsula J. Svabrocha līdzekļiem.

Rīgā, 1925. g. 2. septembrī.

*

P a v ē 1e Ns 123.
Konsulāta Libekā sekretāru Kārli Kalniņu
ieceļu par atašeju ģeneralkonsulata _ Berlinē ai
pamatalgu pēc X kategorijas I pakāpes, skaitot
no š, g. 16. septembra, un izdienu no tā paša
datuma.
Rīgā, 1925. g. 2. septembrī.
Ministru prezidents, ārlietu minis rs '
H Celmiņš.
Administratīvi juridiska deps
menta

direktors R. Liepiņš.

rīkojumi.

.Čarļa
« Juku

Rīgā, 1925. g. 4. septembrī.
Ministru prezidents, ārlietu ministrs
H.Celmiņš.

Pieņemti pilsētas domes 1925. g.
18. augusta sēde un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g. 5. septembfa
rakstu Ns 106681.

Rīgā, 1925. g. 4. septembrī.
Ministru prezidents, ārlietu ministrs
H.Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

izrādē

j ūkām*.

Telegramas
Latvijas telegrāfa aģentūras

ārzemju

tdefirames.t

Tallinā, 21. septembrī.
Igauņu
1. Kuldīgas pilsētas slimnīca ir KuK
rakstnieku savienība savā ģeneralsapulcē
dlgas pilsētas iedzīvotāju un, ja ir brīvas
Tērbatā nolēmusi dibināt patstāvīgu izvietas, ari apriņķa iedzīvotāju ārstēšanai.
devniecību.
2. Slimnieki jāuzņem katrā laikā.
Berlinē, 21. septembrī.
3. Slimnieki
jāizlaiž no slimnīcas
.Berliner
tikai tad, ja ārsts tos atzīst par vese- Tageblatt" ziņo no Maskavas, ka vācu
liem, izņemot gadījumus, kad izlaišanu un krievu tirdznieciskās delegācijas esot
prasa pats slimnieks, kas neslimo ar lipīgu atradušas kompromisu
jautājumā par
slimību. Pēdējā gadījumā slimniekam vislielākās labvēlības principa piemējāparakstās, ka viņš izlaists pret ārsta rošanu, kā ari jau galīgi vienojušās par
ieteikšanu.
patentu konvenciju un kuģniecības lī4.

Iestājoties

slimnīcā, slimniekam

vai

viņa ievietotajam jāiesniedz slimnīcas
administrācijai pietiekoši pierādījumi par
slimnieka personību, pavalstniecību no
pastāvīgo dzīves vietu un jānokārto ārstēšanas maksas jautājums. No šiem pienākumiem var atsvabināt slimniekus, kas
saslimšanas dēļ

smās

un

atrodas

apdraud

dzīvības

citus

Šādos gadījumos slimnieku

kavēti,, bet par
5.

Par

K

U RS

I.

uzņem neR»g««

bJrži,

1925. gads

22. septembrī.

gādā slimnīcas administrācija.

ārstēšanu un

uzturēšanu jādomes

vai

6. Ārstēšanas maksa jāiemaksā ne
vairāk kā par divi nedēļām uz priekšu
pie ilgstošām slimībām un ne vairāk kā
par pusi no paredzamā slimošanas laika
pie parastajām slimībām un jāparaksta
solījums par visu turpmāko izdevumu
segšanu. Maksāt nespējīgiem, kuri nedzīvo Kuldīgas pilsētā, solījuma rakstam

jābūt izdotam no attiecīgas pašvaldības,
bet ārzemniekiem no attiecīgas valsts
priekšniecības.
laikā

nenomaksātu ārstēšanas

ņemama

soda

nauda

1%

Devīzes:
1 Amerikas dolārs

.

.

.

.

1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijai franki . . .
100 Beļģijas franku....
100 Svcicea franku ....
100 Itālijas liru . . .
100 Zviedrija» kronn .
100 Norvēģijas kronu .

.
.
.

.
.
.

138,60

— 25,25
— 24,80

— 23,05
- 100. 65
- 21,45
- 140.00
- M-50
- 127.95
— 15,50

Dārgmetāli:

3420 - 34Sf'
105 - U2

9S "^ I2S
98' — «""
92 — 93

«°/o

8°/o Hipotēku

bankas

ķīla

96 — W

zīmes

Latvija un citas valstis.

— 5,20

13>

ap-

Kuldīgas pilsētas valde.

5,175
25,13
24,35
22,60
99,65
21,05

109,30
100 Dānijas kronu .... 125,40
100 Cechoslovaķijas kronu .
15,20
207, 45-2095»
108 Holandei guldeņa. . .
100 Vācijas marku .... 122,00 - 124,15
100 Somijas marku .... 13,00
—
100 Igaunijas marku . . .
1,35 — 1,<0
100 Polijas zlotu
80, 00-90 00
100 Lietavas Utu.....
50,50 — 52.00
1 SSSR červoņeea .... 26,40 - 26,85

mērā, pie kam nepilns mēnesis skaitāms Zelts 1 kg
.
Sudraba 1 kg . .....
. .
par pilnu.
Vērtspapīri:
8. Noteikumi stājas spēkā ar 1925. g.
1. oktobri.
5°/e neatkarības aizņēmums .
4°/o Valsts prem. aizņ. . V
Kuldīgā, 1925. g. 12. septembrī.
Zemes bankae Min zfmes
2

jau tirdz-

brie-

valdes apstiprinātas takses.

maksu

Patlaban esot iesākta

f u r t s.

šo jautājumu ātru no-

maksā pēc Kuldīgas pilsētas

Par

gumu.

niecības līguma teksta izstrādāšana.
Berlinē
Berlinē, 21. septembrī.
miris sestdien 89 gadu vecumā slavenais
Āfrikas pētnieks Georgs
Švein-

pilsoņus.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.
Pavēle Nš 126.
Uz brīva līguma pamata pieņemto sekretāra palīgu Paulu Albertu ieceļu par III šķiras sekre
taru administr. un protokola nodaļā ar algu pēc
XI kategorijas pirmās pakāpes, skaitot no š. g.
25. augusta, un izdienu no tā paša datumi.

Ceturtdien,

strādnieku

par uzņemšanu Kuldīgas pilsētas
slimnīcā.

125.

Personallietu pārzini Jēkabu Groskopfu
ieceļu par I šķiras sekretāru tanī pašā administr.
un protokola nodaļa ar algu pee VIII kategorijas
pirmās pakāpes, skaitot no š. g. 25. augusta un
izdienu no tā paša datuma.

krustmāte".

pulksten V28 vakarā

Noteikumi

7.
Ns

Dailes teatrs.
Šodien, pulksten 5 pēc
pusdienas, skolnieku izrādē Šillera .Laupītāji' .
Rīt, pulksten 7a8 vakarā,

Valdības vietējo iestāžu

kārtošanu

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

Māksla.

direktors R. Liepiņš.

Ns 117. .

Līdzšinējo brīva līguma kanclejas darbinieku sūtniecībā Maskavā Arnoldu PI ū m i ieceļu par
II šķiras sekretāra vietas izpildītāju (likuma par
civildienestu 3. p.) turpat ar pamatalgu pēc IX
kategorijas pirmās pakāpes, skaitot no š. g. l.sep?
tembra, un izdienu no tā paša datuma.
Rīgā, 1925. g.. 1. septembri.

Pavēle

Ārzemes.

Rīgā, 1925- g. 11. septembrī.

Rīgā, 1925. g, 18. augustā.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

Pavēle

LTA

1925. g. 13. augusta.

1. apriļa.

Administrativi-juridiskā

binets.

n o s 1 ē p u m a i n 6 s a p.
st aklos, kā parlamenta ēkas

Vicekonsulu ģenerālkonsulātā Stokholmā Pēteri
Velp.u saskaņa ar 1925/26. g. budžetu ieceļu
par atašeju turpat ar pamatalgu pēc X kategorijas
pirmās pakāpes, skaitot no š g. I. apriļa, un
ieskaituviņu tās pašas kategorijas otrā algas pakāpē, sākot no š. g. 1. septembra, un izdienu no

ieceļu par sūtniecības II šķiras sekretāru ar pamatalgu pēc IX kategorijas pirmās pakāpes, skaitot
no š. g. 25. augusta, un izdienu no 1925. g.

Pavēle

Lietavas

valsts
prezidents
sestdien
pieņēmis līdzšinējā ministr»
kabineta atlūgumos.
Patlaban
notiek sarunas par jaunās valdības
sastādīšanu. Kaunas politiskās aprindās
valda domas, ka jautājumā par saira,
niecisko sakaru atjaunošanu ar Poliju
li
bus vēl atturīgāka, nekā Petrulisa ka-

tik

*
Administr. un protokola
tāru Kārli Berendu

kr.'ze.

Kaunā, 21. septembrī.

H. C e 1 m i ņ š.

Lielbritānijas pavalstnieku Henry Arthur James
R y e 1 a n d ieceļu par Latvijas vicekonsulu Duverā
bez atlīdzības budžeta kārtība, skaitot no š g.
1. septembra, un atstāju viņam pusi noJtonsulariem
ienākumiem, izņemot nodevas par pasēm.

Pavēle

Lletava.

paša datuma.
Rīgā, 1925. g. 4. septembrī

*

Pavēle

Jaunas valstis

III šķiras
sekretāru Tautu savienības nodaļā
Gustavu L e r c h e ieceļu par II šķiras sekretāru
turpat ar algu pēc IX kategorijas pirmās pakāpes,
skaitot no š. g. I. septembra, un izdienu no tā

Administrativi-juridiskā departamenta
Pavēle J* 111.
direktors R. Liepiņš.
Lielbritānijas pavalstnieku John William Mor,.
*
gan ieceļu par Latvijas -vicekonsulu Svansea'ā
?
Pavēle Nš 130.
bez atlīdzības budžeta kārtībā, skaitot no š. g.
Cechoslovaķijas
pilsoni
Vladimir'u M a k o 1. septembra, un atstāju viņam pusi no konsulāriem
v i c k y ieceļu par Latvijas vicekonsulu Bratislavā,
ienākumiem, izņemot nodevas par pasēm.
skaitot no š. g. 1. oktobra, bez atlīdzības kā no
Rīgā, 1925. g. 17. augustā.
konsulāriem ienākumiem, tā ari! budžeta kārtībā.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierov'ics.
Rīgā, 1925. g. 7. septembrī.
Administrativi-juridiskā departamenta
Ministru prezidents, ārlietu ministrs
direktors R. Liepiņš.
H.Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

H.Celmiņš.

Ieceļu Liepājas apriņķa valsts zemju inspektora
v. i. Otto Lorenci par Priekules miesta zemes
vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju.

Rīkojums

Apstiprinu zvēr. adv. Pēteri B e r ģ i par izglītības ministrijas juriskonsultu uz brīva līguma ,
skaitot no šā g. 16. septembra ar algu Ls 150,—
mēnesī.

Ministru prezidents, ārlietu ministrs

Iecelšanas.
Rīkojums

N° 4471.

'1925. g. 17. septembri.

Rīgas

pilsētas, tirgotājs, precējies, Latvijas pase
izdota no Rīgas prefekta 1922. g. 7. novembrī N2 217375, dzīvojis Rīgā, Invalidu
ielā Ns> 6, dz. 4. — Rīgas policijas

Krieviju.

Rezolūcija

Kā

drošības līdzeklis pret izvairīšanos no
tiesas un izmeklēšanas ņemams galvojums zimts latu apmērā,_ līdz kāda
iesniegšanai turams apcietinājumā.
15622. Brakse, Otto Simaņa dēls,

Rīgas biržas kotadjas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvērināts biržas maklers Th. Summēt*

Šķīrējtiesu konvencija ar mūsu

kaimiņiem.

Rīgā, 21. septembrī. Šī gada 7. septembrī

bijušais

Latvijas

sūtnis Somijā

K. Zariņš iesniedzis Somijas ārlietu ministrija ratifikācijas grāmatu izlīgšanas
un šķīrējtiesas konvencijai starp Latviju,
Igauniju, Poliju un Somiju, kas noslēgta
Helzingforsā Šī gada 17. janvārī.

Literatūra.
Ekonomists.

Mš

18. —

1925. g.

Redaktors: M. Arons.

pTžesa sludinājumi, ļ
Rigas apgabali, reģlstrac. nodaļa
gļ civ. proc. lik. 1460" p. pamata pajļno, ka ar viņas 1925. gada 16. sept.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zeru nosaukuma: .Vecgulbenes miesta
ķtāj-aizdevu sabiedrība*, ar valdes sēdekli Vecgulbenes miestā.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
12788
Sekretārs Frl dr i ch s on s.

Rīgas apgabalt. refclstrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata paliņo, ka ar viņas 1955. gada 18. sept.
kooperatīva sabielēmumu reģistrēta
drība zem nosaukuma: .Kooperatīva
sabiedrība .Deufsche Erverbshilfe" , ai
valdes sēdekli Rigā.
N odaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs F ridrichsons.

12789

Rigas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
pazņo, ka ar vņas ly25.gada 16. sept.
pārreģistrēti .Rīgas patērētāju
.Brīvīoa" biedru pilnā sapulce
9. augustā 1925. gada pieņemtie grozītie
lēmumu

biedrības

statūti
N odaļas

pārziņa v. i. L. Bruemmers.
Sekretārs Fridrichsons.

1279 ^

Rigas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
ar viņas 1925 g. 16. sept.
lēmumu
pārreģistrēts .Tolkas savstarpējās
ugunsapdrošiuāsanas biedrības*
pilnā
sapulce
21. novembri
biedru
1924. g. pieņemtais statūtu § 19. grozījums.
Nodaļas pārziņa v l. L. Bruemmers.

paziņo, ka

iBiņat sarakstu , novērtējumu
, kā ari
?pskatit pārdodamo mantu varēs
Paziņojums.
pir
došanas dienā uz vietas.
1925. g. 1. septembrī finansu ministrs
12744
Tiesu izpild. P o ž a r i s k i s. apstiprinājis Jelgavas linu manufaktūras iažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
akciju sabiedrības „L. & J. Hoff" statūtu i« 29. septembri 1925. g., pulksten
Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa § 7. grozījumu, sakara ar ko sabiedrība 4 diena, Rīgā, Brīvības bulv. J* 3,
(Valmieras apriņķī, caur Aloju),
izlaiž 9000 jaunās trešā izlaiduma akcijas
tiesu izpildītājs,
vajadzīgs
par Ls 900000 kopsumā, sastādot visu
kura kancleja
atrodas Rīgā, Andreja pamatkapitālu
Ls 2J000C0 lielu, sadalītu Jāņa_ Č a n d e r a kustamo mantu, noPumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 30. sept. 20000 akcijās pa
vērtētu par Ls 1750.— un sastāvošu
Ls 100 katra.
1925. g.,
pulksten
10 rītā,
no daž. mēbelēm, dēļ viņa traktieru
Rīgā,
Emisijas
noteikumi
sekosi:
1)
biedrība
Vaļņu iela Ns 22, otrreizējā izsolē
nodokļu 1925. g. nodokļa segšanas.
izlaiž
9000
jaunas
trešā
izlaiduma
akcijas
pārdos Ludviga Karnevāla
kuRīgā, 21. septembrī 1925. g.
pa
Ls
100
katru,
kopsumā
par
Ls
900000
stamo mantu, sastāvošu no tapetēm
Vēlēšanas izdarīs Alojas
pagasta
nominālvērtībā; 2) uz jauno akciju iegū- 12858
Piedzinējs H e i b o v i č s.
un novērtētu par Ls 2479.—
padome 29. septembrī 1925. g. sēdē,
šanu priekštiesības piešķiramas
viena
Izzināt sarakstu, novērtējama, ki ari
pulksten 10 rītā, Alojas pagasta namā.
^ laika pec jaunizlaiduma izsludimēneša
spskatit pārdodama mantu, varea rarKandidāti ar attiecīgiem dokumentiem
nāšanas dienas
.Valdības Vēstnesī"
došanas dienā uz vietas,
tiek lūgti pieteikties pie Alojas pagasta
fazldu
maksājumu
piedzinējs
paziņo,
ka
iepriekšējā izlaiduma akciju īpašniekiem,
valdes līdz 29. septembrim !925. g.,
12750
Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.
samērā ar viņiem piederošo akciju skaitu. 28. septembrī 1925. g., pulkst. 12 dienā, vai
ierasties
personīgi
j ie pagasta
Kalnciema
ielā
Nš
151,
dz.
1,
Pēc minēta termiņa notecēšanas uz pār- Rīgā,
padomes minētā vēlēšanas dienā.
Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa palikušām akcijām atklājama publ ska
Alga pēc valdības noteikumiem, brīvs
parakstīšanās; 3) jaunā izlaiduma akciju
tiesu izpildītājs
dzīvoklis ar apkurināšanu un apgaismoakciju jāpiemaksā Bēra Kullera
ieguvējiem
par
katru
kustamo mantu, no- šanu. Bez tam vel tiek pi-zimēts, ka
paciņa, ka 29. septembrī 1925. g.
vērtētu par Ls 260.— un sastāvošu no pie minētās skolas atrodas augļu dārzs,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona virs tas nominālvērtības Ls 5 liela prēmija,
kūja
pieskaitāma
rezerves
kapitālam;
dažfd'm mantām, dēļ viņa
1923. g. attiecīgas saimniecības ēkas un zeme,
ielā Ns 3, I. Rīgas savstarpējās kredīt4) jauna izlaiduma akcijas sazīmējamas */o peļņas nodokļu segšanai.
apmēram 20 pūrvietas.
biedrības prasībā
pārdos
Ābrama viena mēneša laikā
pēc jaunizlaiduma
Seera kustamo mantu, sastāvošu no
Rīgā, 21. septembrī 1925. g.
Alojā, 19. septembrī 1925. g.
manufaktūras, un novērtētu par Ls 300. izsludināšanas dienas ui pilnīgi nomakPriekšsēdētājs A. Liepiņš.
Piedzinējs H e i b o v i č s.
sājamas sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 12857
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari atklāta prrakstīšanas uz akcijām; 5) pa12808
Darbvedis O. Ķirsis. ,
apskatīt pārdodamo mtntn, varēs pār- rakstīšanos uz jaunām akcijām pieņem
_
došanas dienā uz vietas.
valde, Rīgā, 1. Smilšu ielā Nš1; 6)_ jaunās dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
Engures pagasta
Rīgā, 18. septembrī 1925. g.
akcijas piedalās pie dividendes sakot ai
29. septembrī 1925. g., pulkst. 2 dienā,
pirmo janvāri 1926. g līdzīgi a' ieprie12796
Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.
6
klasīgai
pamatskolai
Brīvības
ielā
Nš
54/56,
tz.
15,
Rīgā,
kšējā izlaiduma akcijām.
vajadzīgs
^īgae apgabalt. 6. lec, ti&9u
Tirdzn. un banku nod. pr. A. K ac e n s,

lieso iedoti» departaitita

MC I. pakises paittti

pārdos valr SksoīFšanS

skolas pārzinu.

Tieio iodok|i departameata

__

pārdos vairāksolīšanā

Titii nodokļu departamenta

izpildītāja

12383

paziņa, ka 29. septembri 1825. ļ?.. pulkst.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
I. Rīgas savstarpējās
kredītbiedrības
lietā pārdos Ābrama Seera Bīstamo mantu, sastāvošu no manufaktūras,
un novērtētu par Ls 350.
Sekretārs fridrichsons.
12791
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārRīgas apgabalt. reģlstrac nodaļa došanas dienā uz vietas.
paziņo, ka ar viņas
1925. g. 16 sept.
Rīgā, 18. septembiī 1925. g.
lēmumu
pārreģistrēti
.Jaunās Rīgas
12798
Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.
krājaizdevu sabicdubas" bitd u pilnā
sapulcē 4. jūlijā 1925. g. pieņfmti staRīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
tūtu §§ 11. un 15. giozījami

tiesu izpildītājs

.Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
12792

sekretārs Fridrichsons:

Liepājas

apgabaltiesa

paziņo, ka 29. septembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rigā, Kr. Barona ielā Nš 3,
I. Rīgas savstarp. kredītbiedrības prasībā,
pārdos

Ābrama

Šeera

kustamo

paziņo, ka saskaņā ar viņas š. g. 17. sept.
mantu, sastāvoSu no manufaktūras un
lēmumu
ir izbeidzama
Miķeļa novērtētu par Ls
450.—.
Lutera meklēšana, kurš tika meklēts
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
xa apgabaltiesas 1919. g. 13. novembra
4emuma pamata. (Skat. . Vaid. Vestn." apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
m.ipo. g.).
Rīgā, 18. septembrī 1925. g.
Liepājā, 19. septembrī 1925. g. NŠ5131,
12799

Tiesas loceklis (paraksts).
12817

Sekretārs (paraksts).

Tiesu izpild

I Z i r g e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

Ruldisas pasalta tiesa

paziņo,ka 30. septembrī 1925. g., pulksten
dara zināmu vispārībai, ka Ādams un
11 dienā, Rīga, Lāčplēša ielā Nš 16,
Betija Jansoni adoptē BeJuJevu (Betiju) dz.
5, Peisacha Levinsleina u. c. lietās,
Lapsu, dzimušu 27. jūlija 1912i g, un I. un II. torgos
pārdos
Morica
uzaicina visus, kam būtu kādas ierunas Goldberga kustamo mentnsastāvošu
pret šo adopciju, pieteikt tās šai pagasta no
mēbelēm u. c. un
rakstāmmašīnas,
tiesai līdz 19. decembrim 1925 g.
novērtētu par Ls 1480.
Vēlāk pieteiktas ierunas netiks
vērotas un adopciju apstiprinās.

ie-

Kuldīgā, 12. septembrī 1925. g.
2

12581

Piiekšsēdētājs P. Zingbergs.

Darbvedis (paraksts).

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ar)
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 17. septembrī 1925. g.
12803
Tiesu izpild. J. Z i r j e 11.

Rīgas
Latgales apgabaltiesas Daugavmiertiesnesis,
pils apr. 2. iec.
saskaņā ar savu š. g. 25. jūnija lēmumu
un uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. X. sēj. I. d. 1239. panta pamata
paziņo, ka pēc 1925. g. 12. maija mirušās Annas Izaka m. P o 1 j a k _ , dzim.
Gerc ir atstāts mantojums, kadeļ uzaicina visas personas, kam uz šo_ mantojumu vai sakarā ar v.ņu tūtu kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt tas pec
piekritības sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma ievietošanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.
Daugavpilī, 25. jun. 1925. g. Ns 355

Aloias pagasta

apgabalt.

6. iec.

tiesu

izpildītājs

1925.
ka
1.
oktobrī
paziņo,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Tērbatas iela
Nš 49/51, dz. 8, Ezrieļa Meeroviča
u. c. lielās II. torgos pārdos Augusta
Gudrā kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 533,60.

g

Revidents A. Zalpeters.

pārdos ialrflisoIBanB

Rubeņa
mantu,

Paziņojums»
1925. g. 1. septembrī finansu ministrs
apstiprinājis statūtus

Saikavas koka tirdzoietib.Di rapDlecīb.afecsab.
kuras mērķis: 1) dažāda veida kokizstrādajurau, it sevišķi lēta būvmateriāla izgatavošana un pārstrādāšana; 2) labības

^
pārstrādāšana

dzirnavās un citādi; 3) im-

ports, eksports, tranzita un vietējā tirdzniecība ar minētiem Izstrādājumiem un
ar dažāda veida citām precēm,

Markuševiča
novērtētu par
Ls

sastāvošu no dažādām mēbelēm, dēļ
viņa 1924, g. % peļņas nodcKļa segšanas.
Rīgā, 21. septembrī 1925. g.
128.6

Piedzinējs H e i b o v i č s.

Tlili iidokli iepartaieiti
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. septembri 1925. g., pulkst. 4 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Nš 71/73, dz. 18,

pārdos uolrfiksolKana

uz sava

rēķina un komisijā; iegūt, būvēt un Gedalje Ginsburga
kustamo ; Jiantu,
izmantot dažādas kokrūpniecības un la- novērtētu par Ls 647.— un sastāvošu
bības pārstrādāšanas iestādes. Pie nodiro dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1924. g.
bināšanāssabiedrība pārņem savā īpašumā: °/o peļņas nod. nodokļu segšanai.
.1) Augustam Felkerzamam piederošo
Rīgā, 21. septembri 1925. g.
Saikavas _ muižas tvaika dzirnavu
un
Piedzinējs Heibovičs.
kokapstrādišanas fabriku, 2) Verneram 12855
Māleram un Borisam Ķempe piederošo
uzņēmumu'zem firmas Māler & Ķempe,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā .Ns 67a un
Jažadu maksājumu piedzinējs paziņo, k*.
abu uzņēmumu kreditoru prasības Ls 11900
29. septembrī 1925. g., pulksten 4 dimā
apmērā.
Liepājā, Graudu iela Nš 41,
Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
Hamilkars Felkerzams, Verners Mālers,
Maksis Mīlens, Di. Kristaps Stamms,
Anglijas pilsonis Leslie Prēns, bij. Krie- Heinricha Rapoporta kustamo
mantu,
vijas pilsoņi: Boriss Ķempe, Augusts
novērtētu par Ls 4J6.-^ sastāvošu no
Felkerzams.
dzīvokļa iekārtas, deļ viņa 1920. g. un
Pamatkapitāls Ls 100000, 500 akcijas
1924. ģ. ienākuma nodokļu segšanas.
pa Ls 200. Valde atrodas Rīgā.
liepājā, 19. septembri 1925. g.
Tirdzn.rmbanku nod. priekšn. A.Kacens.
12831
Piedzinējs (paraksts)
12220
Revidents A. Zalpeters.

lielo nodokļu departamenta

gardos nuMml

Dzelzsceļu

Lēmuma pasludināšana.

Risas muita,

izsludina
26.

septembrī

12 dienā,

virsvalde

ar pecizsoli

g,
29.

pulksten
septembrī

Valmieras apriņķa priekšnieka
1. Iecirkņa palīgs
paziņo,

ka š. g. 1. aprīlī
koka

Kaudidati

piesiets

gaiši

brūnas

-tes tiek lūgti ar dokumen-

tem _ pieteikties

pie pagasta

padomes

uz velēšanām pagasta namā, 3. oktobri

1925. g, pulksten 2 dienā.
Engurē, 17. septembrī 1925. g. Nš 1T01.
12777

Priekšsēdētājs M. K o 1 k i a b.
Darbvedis E. Oškalns.

Ludza. apr. priekšnieka pal. t. iec.
dara zināmu, ka, pamatojoties uz Tie?o
nodokļu departamenta rakstu no š. g.
10. augusti zem Nš 5068, 3. oktobrī
1925. &, pulksten
12 dienā, P.ldas
pagasta, Rudzīšu ciemā,

atklāti vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilseņa

Pētera Breidaka
sastāvoša po

kustama

mantība ,

vienas cūkas.
Izzināt

sarakstu, novērtējumu, ki

ari
mantu, varēs pirdoKanas dienā uz vietas.
12716
Priekšnieka palīgs (paraksts).

apskatīt pārdodamo

Lii dd mistra kabineta

Min kriis.

1925. gada 27. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,11
er piesūtīšanu . . 0,13
153)
154)

meža Koku-

muižas pagasta robežās atrasU bez īpašnieka pie

Alga pēc noteikumiem.
Brīvs _ dzivokl s ar apgaismošanuun apkurināšanu.

izsoli
1925

1925 g, pulksten 12 dienā, Sakstigalas
atklātās rampas mūra darbiem; Rēzeknes
uz muita. lik. 1140. p. pamata
paziņo, I st. atklātās rampas mūra daibiern.
ka caurskatot savā š g. 4. septembra Drošības nauda uz katru darbu Ls 750.
kopsēdē S/S .Caudetec" kontrabandas
Ar tuvākiem noteikumiem var iepalietu Nš 105/25. g,
zīties dzelzsceļu virsvaldē ist 308, darba
dienās no pulkst. 10—14.
12860
nolēma:

Aizturēto
šampanieti konfiscēt
un
sodīt S S .Caudebec* kapteini M. Lepoultelu ar naudas sodu Ls 456.
Šo lēmitmu, uz muitas lik. 1141. p.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari pamata, var pārsūdz' t uz muitas depart.
3 nedēļu laikā, skaitot t o šī lēmuma
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdoiespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
šanas dienā uz vietas.
Pārsūdzība jāapliek ar attiecīgu zīmogRīgā, 17. septembrī 1925. g.
nodokli lii jāiesniedz caur Rīgas muitu.
Tiesa izpild. J. Z i r ģ e 1s.
12802
Minētā lietā finansu ministrs ar š. g.

skolotājs -ia.

kustamo
1168.— nn

155)

Saturs:
Noteikumi par tirdzniecības-rūpniecības iestāžu mobilizāciju.
Noteikumi
par
pārgrozījumiem
likuma
par
civilstāvokļa
aktu
reģistrāciju.
Noteikumi par darba

normām un

atalgojumu valsts lauksaimniecības
vidusskolās.
Pārgrozījumi
un
papildinājumi
190i. g. sodu likumos.
157) Noteikums par 1921. g. 14. jūlija
rīkojuma
par
pārtikas produktu
un citu preču pieteikšanu Un spekulācijas apkarošanu atcelšanu.

spalvas zirgs, 2 aršinas 4 vērš. augsts,
apmēram 7 gadus vecs, vērtībā Ls 340,—,
kura zirga īpašnieks vēl. līdz šim nav 156)
atrasts un zirgs atrodas

uzlikto

sodu

dzībā

Minētā

zirga

policijas uzrau-

īpašnieku lūdzu
Rīgas apgabalt. 6. iec tiesu samazinājis līdz divkārtīgam muitas pieteikties viena gada laikā, skaitot no
izpildītājs
12524
Miertiesnesis Duc manis.
nodoklim.
12859 šī sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*, īpašnieka neatrašanas
lastino, ka 1. oktobrī 1925. g., pePren
Muitas priekšnieka p. R u b i s.
gadījumā pēc minētā termiņa notecēšaLatgales zemes grāmatu atjau11 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā Nš 49/51,
Kontrabandas nod. pārz. A. Bruss.
nas zirgs jtiks pārdots un nauda ieskaitīta
nošanas komisija,
dz. 8, Haima . efteloviča prasībā p ā i val-ts ienākumos.
12850
uz Krustiņa Ādama
dēla Sitnsona d o ? Augusta Gudrā kustamo mantu,
izkāršanai
no
Klavierēm
un
novērtētu
lūgumu, par nekustamās mantas, sastā- sastivolu
Sludinājums.
vošas no zemes gabala zem noaukuma par Ls 400.—
rūpniecības
uzņēmumos
uz muit. lik. 1140. p. p dara zināmu, kā
No Ērģemes pagasta Kaln-Bozēnu
ferma . Forstei JMš 2* — 36 desetiņss
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari caurskatot 1925. g. 12 septembra SSSR
dabūjami
māju īpašnieka Jāņa Putna ierosināta
864 saž. platībā, vairāk vai mazāk, atro- apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- pavalstnieku
Alekseja Spiridonova un
Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.
Valkas
apriņķa
meliorācijas
komidošos Jaunlatgales (senāk Ludzas) apdošanas dienā uz vietas.
Dimitrija Aldksejeva 1925/6. b. g. kontrsijā
lieta
par
meliorācijas
novada Maksā: 1 eksemplārs (saņemot
riņķī, Rugāju (senāk Bolvu) pagastā,
septembrī
1925.
g.
Nš
10
pamatojoties
uz
12.
bandas
lietu
Rīgā,
,
grāvja rakšanu caur tā paša pagasta
tipogrāfijā)
... 65 snt.
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — |
muit. lik. 1115. p.
Tiesu izpild. J. Z i r
e 1s.
12801
Vinetc mājas zemi bez šās mājas īpašuzaicina visas personas, kurām ir kādas
par piesūtīšanu pa pastu
nieka
piekrišanas,
apm.
460
ra.
garumā
nolēma:
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
līdz 2 eksemplāriem
līdz Bernu māju robežai. Visas ieinteiesniegt komisijai
. atsevišķi
.... 20 .
par to paziņojumu
1) Alekseju Spiridonovu
un Dimitriju
resētās iestādes un personas var tuvāk
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
Aleksejevu par nelegālu robežas pārar lietas apstākļiem iepa aties Valkas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
iešanu sodīt katru ar Ls 15,—
apriņķa valdes kancleja un iesniegt
Paziņojams
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī2) tos pašus pils. par aizturēto kontrasavus iebildumus un
paskaidrojumus
cinātam un lūdzējs var tikt ievests Lattabaku
.maehorku*
bandas
sod
t
finansu
ministrs
1925. g. 1. septembrī
apriņķa _ zemes
meliorācijas komisijas par grāmatvedību un norēķiniem
gales zemes grāmatu reģistri par noadministratīvā
kārtā
—
zolidari,
ar
statūtus
priekšsēdētājam
ne vēlšk, kā vienu
rādītas nekustamās mantas
īpašnieku apstiprināji'
pieckāttīgu muitas nodokli — Ls 228,—
valsts iestādēs un uzņēmumos.
mēnesi no šā sludinājuma dienas.
vienu
lietotu
vilnas
lakatu
un
°ez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīaizturēto
3)
Maksā: brošētseksemplars . . Ls 1,40
Pamats:
Lik.
kr.
1S24.
g.Nš
155
p.
267.
damas pārdošanas un hipotekarisku apvecus
svārkus
konfiscēt
un
vienus
ar piesūtīšanu pa pastu
. 1,65
grūtinājumu tiesībām
kuras mērķis ir dažādu preču imports
pārdot izsolē — neuzliekot sodu:
Finansu ministrijas netiešo nodokļu
Dabūjami
4) aizturēto SSSR naudu 4,5 čtrvoncus,
Daugavpilī, 1925. g. 16. sept. Ns 17966. un eksports
par Jontrabandu
neu skatīt un pēc departaments paziņo, ka Pēterim Kaģim
Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba I.
Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.
dzīv.
Rīga,
naudas
nomaksas
izsniegt pēc izd. atļauja Nš 25966, no 1924. gada
Kurpnieks,
sooU
Leonhards
1)
22.
dec,
vīnu
tirgotavas
turēšanai
Rīga,
12666
piederības, pretējā gadījuma rīkoties
Sekretārs A. Bergs. _ Kaļķa ielā 12, 2) Kārlis Titjens, d2iv.
Mārkalnes pag. valde, Valkas apr.
Rumpmuižas ielā Ns 39, pieteikta par
saskaņā ar muit. lik. 1112. p. 2. p.
Rīea 1. Smilšu ielā 12 3) _Eduards R*my,
izsludina par nederīgu noza dētu iekšz.
zudužu,
kādēļ
tāda,
ja
kur
atrastos,
uziecirkņa
iela
9,
4)
Robert*
Rīgas apgabaltiesas 4.
pusi, izd. no Lazberga
dzīv. Rīgā, 1. Jaunivu
5o lēmumu var pārūdzēt 3 nedēļu
pag. valdes
dz. 6 lftikā no izsludināšanas dienas Valdības skatama par nederīgu. — Nozaudētās
Ozoliņš, dzīv Rīgā, Marijas iela 65,
.
tiesu izpildītājs
atļaujas vietā minētam Kaģim šodien 5. janvārī 1923. g. ar Nš 1735 uz LudSamilskv,
Lietavas pilsonis Filips
Vēstnesī", apmaksātu ar Ls — ,80 zīmog12129
kancleja atrodas Rīgā, Andreja un t)
izdots noraksts Nš 200CO.
12806 viga Otto d. Machera v.
39, dz. 8.
nodokja fin. min. muitas departamentam
nimpura ielā Nš 1, paziņo, ka 1. okt dzīv. Valdemāra ielā
Mārkalnes
pag. valde, Valkas apr.
Pamatkapitāls ls 100000, 1000 akcijas caur Rītupes muitu.
10 dienā, Rīgfj
Latvijas universitātes leģitimac kartiņa izsludina par nederīgu nozaudētu iekšz.
Lp925- g-, pul«ten
Ritupes muitas priekšn. v. i. Nš 1345, uz Indriķa Pāru pa vārdu pasi, izd. no Lāzberģa
atka ielā Nš 3, dz. 5, otrreizēja izsole pa Ls 1C0. Valde atrodas Rīga.
Nš 1792
pag. valdes
A. K r a u z e.
Pārdos Dāvida M a r k u z e s kustamo
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par 19. novembrī
1920. g. ar Nš 736 uz
Tirdzn.nn banku nod. piiekšn. A.K a c e n r.
~
m*ntu,
un
noDarbvedis O. K a 1 n i ^
nederīgu.
12854
sastāvošu no mēbelēm
Jāņa Jēkaba d. Baltiņa v.
12128
Fev'dents A. Zalpeters. 12835
15. septembra rezoluci u

Noteikumi kurinātājiem

Rltupts muita,

Citu iestāžu sludinājumi

Noteikumi

tirdzniecības akdio sabitdr. „Extoroa",

^ia

dētu par Ls 1440.

12297

Burtnieku
28. oktobri

Krāslavas

virsmežniecība

1925. g., Dikļu pagasta

valdes

telpās, Dikļos, pulksten

12 dienā,

pārdos mutiskā izsolē

iec. policijas pr-ks

izsludina par nederīgiem sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:
1) Latvijas iekšz. pasi Nš 1560, izdotu
no Dagdas pag. valdes 2. aug. 1915. g.

uz Marijas Miķeļa m. Grīžans vārdu;
2) Latvijas iekšz pasi Nš 2283, izdotu
no Krāslavas pils. valdei 3 novembrī
1922. g. uz Leibas Mendeļ* d. Lurje v.;
3) Personas apliecību Nš 20, izdotu
pavisam no Ķilavas >ec- policijas priekšnieka

augošu mežu pec nlatibas un konu
snaita:
I. iecirkņa

mežniecībā, Arciema un Pāles -Sucenu novados,
12 vienības, vērtībā no Ls 301.— līdz Ls 1121.—.

IV. iecirkņa msžniecībā, Augstrozes un Vainižu novados, pavisam 20 vienības, vērtībā no Ls 92 — līdz Ls 458.—.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

18 maijā 1925. g. uz

Annas Osipa m.

Platonovas vārdu;
4) Letvijas iekšz. pasi Nš 308,

no

Krāslavas

miesta

izdotu

valdes 9.

aug.

10°/o drošī- 1920. g. uz Juzeias Nikolaja m. Kvetbas naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no kovskas vārdu;
pilnas nosolītās sumas.
5) Latvijai iekšz. pasi Nš 2844, izdotu
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības no Krāslavas pils. valdes
11. jūlijā
pēc saviem ieskatiem.
1922. g uz Hlauna Kopeļa d. Cimermaņa vārdu;
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
6) Skolas aplieci ai Nš 13175, izdotu
12809
(gJMtrtniftztt virsmeZnieāba.
no Krāslavas pag. 6 klašu latvie š u pa-

Stāmerienes

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1925. g. 22. oktobrī, Stāmerienes pag. valdes telpas

fcijai augošu ira n pMjļirti fonda zii

matskolas 9.

jūlijā

1925. g.

uz Izraēla

Leizera d. Pastai nāks vārdu;
7) Latvijas iekšj. pasi Nš 3372,
no Krāslavas

iec. policijas

izd

priekšnieka

Daugavpils

apriņķa

Aglones

iecirkņa

policijas priekšnieks izsludina par nede^
rīgiem, kā nozaudētus, sekošus dokumentus: 1) Velosipēda lietošanas atļauju
Ns 242/442211, izd. no Daugavpils apr.
priekšn. 26. aug. 1924. g. uz Maksima
Leona d Siņakova vardu, ieroču 'ure
šanas atļauju Nš 62/99811, izd. no Daugavpils apr. priekšn. 18. febr. 1925. g.,
uz tā paša vārdu, četras V kat.-tirdzniecības zīmes zem Ns 1955, Ns >956 no
16. maija 1925. g. un Nš 1989, Ns 1990
no 20. maija 1925. g, izd. no Latvijas
bankas Rīgas nod. uz tā paša vardu;
2) Zirgu pasi Nš 244, izd. no Grāveru
paļ. valdes 27. febr. 1924. g. uz Aloiza
Izidora d. Bļeideļa vardu; 3) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 3586, izd. no Izvoltes
pag. valdes 1922. g. uz Jāzepa Fadeja
d. Leikuma vardu, un 4) Zirgu pasi
Ns 468, izd. no Grāveru pag. valdes
15. janv. 1925. g. uz Teolila Staņislava
12397
d. Wigula vārdu.

12765

vārdu, izd. 3. jul. 1925. g.

12404

izdotu no Lielstraupes

pag.

v. 1920. g

23. aprīlī uz Oskara Jāņa d. Abzalona
Nozaudēts . Zinger* sistēmas revolvers
vārdu; 3) karaklausības apliecību Nš 9805,
1. iecirkņa mežniecības — Litenes
novadā, pi visam 13 vienības, Nš 3710, piederošs Ādolfam Juliusa d. izdotu no I robežsargu rajona priekšnieka
Muriņam, iedz. Rīgā, Rēveles ielā Nš 77,
vērtībā no Ls 163.— līdz Ls 6209.—.
1920. g. 1. novembrī uz Artura Ādama
IV. iecirkņa mežniecības — Mālupes novadā, pavisam 14 vienības, dz. 54. Atrašanas, gadījumā nododams dēla Ozola vardu; 4) Latvijas pasi
Rīgas
prefektūras
6.
nodaļā
12391
vērtībā no Ls 533.— līdz Ls 2759.—.
Nš 885, izdotu no Lielstraupes pag. valRīgas apriņķa karā cietušo penziju des 1922. g. 30. maijā uz Pētera Jāņad.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc komisija izsludina par nederīgu nozauBuša vārdu, karaklausības apl. Ns 1093,
dēto ciet. kar. Paula Pētefa d. Šumaņa izdotu no Valmieras kara _ apr. priekšn
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.
penzijas apliecību Nš 360, izdotu no ko1922. g. 18 maijā uz tā paša vārdu ;
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
misijas 12. jūlijā 1924. g.
12392_
5) zirga pasi Ns 23, izd. no Suntažu
pēc saviem ieskatiem.
pag. valdes 1921. g. 11. jun. uz PauliTuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
Nurmuižas pagasta valde izsludina par nes Buš vārdu; 6) Latvijas pasi Ns 845,
12841
"stāmerienes mirsiriežiiāecafcg.
nederīgu nozaudēto atvaļ. līdz turpm. izdotu no Lielstraupespag. valdes 1921.
rīk. kara klausības
apliecību Nš 2772, g. 3. sept uz Pētera Ādama d. Krūzes
izdotu no Tukuma-Talsu kara apriņķa vārdu; 7) Latvijas pasi JMš 410, izd. no
priekšnieka 30. jūnijā 1922. g. uz Kriša Lodes pag. valdes
1921, g. 2. nov. uz
Kārļa d. Upesjozupa vārdu
122o5„ Ādama Jāņa d. Nolberga vārdu un
Nurmuižas pagasta valde izsludina prr kafaklaus. apl. Nš 14446 uz tā paša v.,
j
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes izd. n 6. Rigas kājn. p. kom. 1920. g
8. oktobrī 1925. g., Eķengraves miesta valdes telpas,
pasi Nš 1963, izdotu no augšminētās 19. dec; 8) Latv.,pasi Nš 512, izd. no
pagasta valdes 4 augustā
1920. g uz Lielstraupes pag v. 1920 g.8 maijā uz
sekvestrētu malku, kā ari koka materiālu bojā- Katrines Pētera m. Ziemeles v. 12266 Jāņa Jēkaba d. Sķestera v; 9) Latvija»
pasi Nš 2386, izd. no Rīgas apr priekšn.
tus kokus un uz zirga dzelzsceļa stigas Erg|iMežotnes pagasta valde, Bauskas apr., II iec. palīga 1921. g, 25. jul uz Miķeļa
Bērzgale piestātnes izcirstos skuju un lapu kokus: izsludina par nozaudētu un nederīgu Pētera d. Veinberga v. un karaklausības
Latvijas iekšzemes pasi Nš 85, izdotu apl. Nš 1199, uz ta pašu vārda, izd. no
I. iecirkņa mežniecībā, Elkšņu un Eķengraves novados, pavisam 3 vienības, no Mežotnes pagasta valdēs uz Olgas Kurzemes inž. rotas kom. 1921. g. 25
no Ls 1 32 lidz Ls 6.42; Jāņa m. Auniņas vārdu.
12309
febr.
12224
II. iecirkņa mežniecībā, Biržu un Elkšņu novados, pavisam 29 vienības,
. Višķu pagasta valde izsludina par neViļakas pagasta
valde izsludina par
ni Ls 0.76 li iz Ls 103;
III iecirkņa mežniecībā, Elkšņu novadā, pavisam 86 vienības, no Ls 0,16 derīgu nozaudēto atvaļinājuma apliecību nederīgiem sekošos nozaudētos dokuNs 16S9, izd 6 febr. 1922. g. no Daumentus: 1) Latvijas pasi Ns 9534/34/8,
līdz Ls 160
pr ka uz Pāvela izd no Bolvu iec. pol. priekšn. 192]. g.
Izsole sāksies pulks' en 12 diena. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras gavpils kara apriņķa
Jāņa d. Lozdas vārdu:
12308
uz Adolfa-Aleksa Otto d. Platera vā du;
iemaksas izsoles komisijai 10° o drošības naudas no novērtētās sumas, kurā pēc
2) Latvijas pasi Ns 10208/4636, izd. no
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.
Ventspils apriņķa
priekšnieka palīgs
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības 2. iecirknī izsludina par nederīgu kā Bolvu iec. pol. priekšn,, 1921. g. \\t
_
pēc saviem ieskatiem.
Antona Meikula d. Kokoreviča vārdu;
pieteiktu par nozaudētu Latvijas iekš3) Kāja klausības grāmatiņu Ns 17140,
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja — Elkšņu meža muižā, pie iecirkņa zemes pasi Ns 2963, izdotu no Kandaizd. no Ludzas apr. kafa priekšn. 11. sept.
mežziņiem un pie virsmežsa'giem.
vas pagasta valdes 1920. g. 20. jūnijā
1924. g. uz Jāņa Antona d Viciņa v.;
un
karaklausības
apliecību
Ns
76,
izdotu
12852
£ttkšnu «iisniešidecifia.
4) Kāļa klausīoas grāmatiņu Nš 10818,
no Ventspils kara apriņķa
priekšnieka
izd. 26. maija
1924. g. uz Donata
1922. g. 15. aug. uz Friča Gercharda d.
Ādama d. Martinova vārdu; 5) AtvaļiZommera vārdu.
12.05
nājuma apliecību Ns 835, izd. 18 apr.
Rīgas policijas
9. iec. priekšnieks iz1921. g no Vidzemes art. pulka uz
sludina par nederīgu ka;aklausības apl. Aleksandra Staņislava d. Zaula v. <2427
Nš 390, izdotu no Tukuma Talsu kara
Auces po kijas iec. priekšnieks
apr. pr-ka februāra mēn.
19i':0 g. uz
26. oktobri
1925. g., Skrundas pagasta valdes telpas,
pils. Kārļa Kārla d. Celmiņa vārdu, dzim. izsludina par nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus: i) zirga pasi Nš 9,
uz piešķirtām
jaunsaimniecībām
123U0
likvidējamo 6. aprīli 1894. g. v. st.
pēc platības:

Elkšņu virsmežniecība

pārdos

mutiskā

izsolē

Skrundas virsmežniecība

pārdos

mutiskā

izsolē

augošu mežu,
pēc

platības

un

pec

celmu

skaita

Pampāļu

(III.) iec. mežniecība, Junkariņa,
Dandzjņa, Pueļkaina, Pampāļu un Lapsas apgaitas, pavisam 67 vienības,
vērtība no Ls 7 Hdz Ls 4400, kopplatība 95.72 tta un 307 atsevišķus numurētus
kokus, kopvērtība uz Ls 64022.

Rīgas policijas 9. iec. priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto atv. apl.
Ns 34016, izdotu no Rigas kara apriņķa
pr-ka 19. oktobrī
1920. g. "uz pils..Jefrema Maksima d. Ivanova vārdu, dzim,
20. janvāri 1*93. g.
1229.'

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsole? pielaidīs personas, kurai
ierītāks js izsoles komisijai 10 > o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
Ķtotes pagasta valde, Liepājas apr.,
nosolīšanas jāpapildina lidz 10°/o hd pilna* no olitās sumas.
izsludina par nederīgu kara klausības
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
apliecību Ns 2412, izdotu no 1. Liepājas
pēc saviem ieskatiem.
kājnieku pulka 20. martā 1922. g. uz
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, nie Pampāļu iecirkņa mežziņa Kriša Brika vardu, kura ir nozaudēta.
Pūteļkalna un Grāveru iec. mežziņa Grāveru mežamuižā.
Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina
12833
' ffirunifos virsmežnieāba.
par nederīgu
Latvijas
iekšzemes pasi
DZELZsCEĻU
Nš 12824, izdotu
VIRSVALDE
no Liksnas pagasta
Gaiķu pagasta,
izsludina sekošus rakstiskus torgus: Kuldīgas apr.
1921. g. uz Vikeņjija
(pasta st. caur Saldu) valdes 4. oktobrī
Pokšana v. ka pieteiktu par nozaudētu
12. oktobrī
6-kl. pamatskolai vajadzīgs
1925. g. uz a) skrūvēm,
dzelzs, metālam — 415 grs. pec speciĪslīces
pagasta
valde
izsludina par
fikācijas, paraugiem un techniskiem nonederīgiem tekošus nozaudētus dokuteikumiem ; b) skrūvēm, dzelzs, kokam
Kandidāti (-tes) ar pilnas pamatskolās mentus : 1) Latvijas pasi Ns 1077, izdotu
— 4095 grs. un 24f00 gab. pēc speci- skolotāju tiesībām tie< lūgti pieteik ies no Bornsmindes pig. valdes 7. oktobri
fikācijas un techniskiem notuKumiem un (veļams būtu persongi) 1. oktobrī š. g., 1921. g. uz Almas Buča vārdu un
rakstisk«konkurenci(likkr.l924.g.78.p.) plk. 1 dienā, pie pagasta padomes Gaiķu 2) Latvijas pasi Nš 1665, izdotu no
pag. nama uz velēšanām, iesniedzot Bornsmindes
pag. valdes 4. novembrī
12. oktobrī
1925. g. uz Smidta pārdokumentus par izglīt bu un līdzšinējo 1922. g uz Austras Stalģevic vārdu.
karsētajā elementu uzgaļiem, no tedarbību Alga pēc valdības noteikumiem,
rauda lējumi, pec z mējuma ui techLudzas pilsētas policijas priekšnieks
brīvs dzīvoidis, apkur nāšana, apgaismonikiem noteikumiem — 1000 gab.
izsludina par nederīgām : nozagtas Latvi^
šana
un
1
ha
zemes.
5. okjobrī 1925. g. uz naglām, dzelzs,
jas iekšcemes pases, izdotas no Evers12706
Pagasta valde.
1 muižas pagasta valdes
dažādām — 40506 kgr. p c specifikā1) Ns 602, izd.
cijas, paraug, un techn. noteikumiem;
īg septemarī 1922 g. uz pilsoņa Rūdolfa
Liepājas 2. policijas
iecirkņa priekš^
5. oktobrī 1925 g. tz tecelēm, dažāda nieks izsludina par nederīgiem sekošus Mārtiņa
d. Zubkina vārdu; 2) Ns 623,
izmēra, 290 gab. pec specifikācijas, nozaudētus dokumentus:
izd. 21. sept. 1922 g uz pils. Viktorijas
mskslīgas vai dabīgas.
i) kāja klausības apliecību Nš 11556, Jezupa m. Zi.bkinaš vardu un nozaudēTorgu un konkurerču sākums pīkst. izd. 1924. g 30. jun. no Liepājas kara tas: 3) kara klausības aplie ību Ns 6262,
apriņķa pārvaldes uz 1900. g. dzimušā izdotu no Ludzas kara apriņķa priekšn.
10 nta _. Torgu un konkurenču datībnie28. februārī
1925. g.;
kit-m _ jaemaksa _ 10°/e drošības naudas no Eduarda Andreja d. Verbeļa vārdu;
4) apliecība
2) atvaļin apl. N» 9240, izd. 1920. g. par tiesību uz pēcmaksas
piedāvājuma vērtības. Tuvākas ziņas izsarunām pa
sniedz dzelzsceļu virsvaldē Gogoļa ielā 10. okt. no Valkas kara apr. priekšnieka dzelzsceļa
vadiem
telegrāfa telefona
Ns 3, īst. 101.
2
12V.0 uz 1889. gadā dzim. Jāņa Andreja d. Nš 27903, izdotu no pasta-telegrafa virsZirņa vardu, un
valdes 22. janvārī 1925 g. un 5) _ dz IzsGlūdas pagasta valde izsludina par
3) zirga pasi Nš 536, izd. 1920. gada ceļu brīvbiļeti braukšanai no Rēzeknes
nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes 31. augusta no Dunikas pagasta valdes līdz Zilupei J\fš 7790, izdotu no dzelzspasi JMfi 172155, izdotu no Rīgas pilsētas uz Jāņa Piķēja vardu.
12386 ceļu virsvaldes
1925. g. — uz pilsoņa
prefektūras 10. maijā 1921. g. uz Emīli
Martina Jāņa d. Lazdupes vardu
12293
Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks izsludina
jas Jura m Akmeņkalnes v.
12261
par nederīgu p?zaudēto Rīgas kara apRīgas pol. 3. iec. priekšnieks izsludina
Jaunlatgales apriņķa skolu valde izslu- riņķa priekšnieka kara klausības apliepar nederīgu nozaudēto atvaļ. apliecību,
dina par nederīgu noraudāto skolotāja cību Ns 428/13405, uz Jāņa Matīsa d. izdotu no Rīgas apr. aps. priekšnieka
pabaidu apliecību Ns 701/2011, izdotu Jumiķis vārdu, dzim. 1891. g. piederīga 1921. g. 17. janvārī uz lija Vladimira d.
no krievu izglītībaa pārvaldes 20. aug. pie Ozolmuižas pag., dzīv. Matīsa ielā Vegriņ v., pied. pie Krustpils un iedz.
1922. g. uz Jāna Fridricha v.
12436 Nš 121, dz. 9.
12299 Strēlnieku ielā Ns 2, 6.
12298

skolotais C-ia).

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

izsludina par nederīgiem nozaudētus
se
košus dokumentus : 1) Latv. pasi
M> ?kT
izd. 21. apr. 1929. g. no Lībagu „„'
valdes uz Jāņa Kristapa d. Bruņinieka „.

2) Latvijas pasi Ns 816, izd. 5.
augusts
1922. * no Lībagu pag. valde!
«
Zaņa Anša d. Aisberga vārdu; 3) t ,?„
pasi Ns 6063, Izd. 22. aug. 1920 gno '
Valmieras apr. priekšnieka palīga i iec
uz
Veras Krista m, Pavasar vārdu '
4) karaklausības apl. Ns 13746
izd '
24 marta
1923. g. no Tukuma-Talsu
kafa apr. priekšnieka uz Žaņa
Ermana
Pečaka vardu; 5) karaklausības aolier
Ns 10031, izd. 5. aug. 1921. g. no Tukuma-Talsu kara apriņķa priekšnieka
uz
Kristapa Anša d. Šiliņa vārdu; 6) karaklausības apl. 689, izd. 14. apr. 1923 g
no Tukuma-Talsu kara apriņķa priekšn
uz Kristapa Dāvida
d. Vittenberga v
7) personas apl. Nš 4899, izd. 8. jūlij ā
Daugavpils apr. priekšn. pal. II iec. 1925. g. no Talsu apriņķa
priekšnieka
izsludina par nederīgu personas aplie- palīga II jecirknī uz Ernesta Pētera d
Millera
Kuģita
vardu.
cību uz Edvarta Nikolaja
d.
12423

R. jūlijā 1923. g. uz Fēliksa Osipa d
Lielstraupes pagasta
valde
izsludina
Čubrevič vardu;
par nederīgiem nozaudētus sekošus do8) Izsludinātu
par nederīgu .Vaid. kumentus: 1) Latv. pasi Nš 507, izdotu
Vestn." Nš 179 no 14. aug. š. g Latvij. no Lielstraupes pag
valdes 1920. g.
fekšz. pasi Nš 3423, izdotu no Pied- 7. maijā uz Kārļa Gottharda d. Kreičrujas pag. valdes 1921. g. uz Annas maņa vārdu; 2) Latvijas pasi Ns 139,
Nikolaja m. Ivanovskas vārdu.

Talsu apriņķa priekšnieka palfe»
s
II iecirknī,

Mārsnēnu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības apliec.

Nš 2582, izdotu no 5. Cēsu kājnieku
pulka komandiera 27. martā 1920. g,
uz Jāņa Jāņa d. Kampenusa v.
12264
Ventspils apriņķa
priekšnieka palīgs.
2. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
pieteiktu par nozaudētu Latvijas iekš-

zemes pasi Nš 1971, izdotu no Dundagas
pagasta valdes 1920. g. 25. augustā uz
Katrines Pētera m. Folman vardu.
Zaļmuižas pagasta valde izsludina par
nederīgu pasi Ns 1706, izdotu no šīs
pag. valdes 1922. g. 4. okt. uz šī pag.
c. Parkolno pilsones Evgenijas Stepana
meitas Kazuš vardu.
12428
Ventspils

apriņķa

priekšnieka palīgs

2. iecirknī izsludina

pieteiktu par
mes pasi Nš
gasta valdes
vīzes Jēkaba

par

nederīgu, kā
nozaudētu Latvijas iekšze539, izdotu no Ugāles pa1920. g. 18. maijā uz La12426
m. Cinis vārdu.

Ilūkstes apriņķa
priekšnieka palīgs
2. iecirknī atsauc
savu sludinājumu,
ievietotu .Valdības Vēstneša" 193. numurā attiecībā uz Kalvelis pases Ns 1369
nozaudēšanu, jo pase atrasta.
12406
Vitrupes pagasta
zudušu
Nš 634,
pagasta

valde izsludina par

un nederīgu
iekšzemes pasi
izdotu no šīs (agrāk Ķ'rbižu)
valdes
1920. g. 17. jūnijā uz

Almas Gusta m, Ozoliņas vārdu.
Ilūkstes apriņķa

12425

robežsargu kontroliers-

2 iecirknī izsludina par nozaudētu dienesta personas apliecību Ns 196 izdotu
27. jūnijā 1923. g. no Ilūkstes apr. pr ka
uz robežsarga Eduarda
nieka

Miķeļa d. Biker-

vārda.

Taurkalnes

1240o
pagasta valde izsludina pat

nederīgu, kā nozaudētu, personas pasi
Ns 704, izdotu no Valles pagasta valdes
1920. g 14. septembrī uz Kates Andreja
meitas Kurzemniek vārdu.
i 2^2
Ilzenes pagasta valde izsludina par
pazudušu un tāpēc nederīgu karaklausības apliecību Ns 7006, izdotu no Rēzeknes-Ludzas kara apriņķa priekšnieka
uz Jerofeja Sergeja d, Varušaina vārdu.
Adulienas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 844, izdolu
12. janvārī 1921. g no šis pagasta valdes uz Emmas
Jēkaba m. Šmaugais

12278
vārdu.
izdotu no Ukru
pag
valdes 12. nov.
Talsu
Arlavas
pagasta
valde,
apriņķv
1921. g. uz Mildas Jura m. Freiman v.;
izzludina par nederīgu nozaudēto iekš2) Latv. iekšzemes pasi Ns 76384, izd
no Rīgas polic. XI. iec. priekšn. 19 janv. zemes pasi Ns 1026, izdotu no Talsu
1920. g. uz Jāņa Andreja d. Pusvācieša apriņķa priekšnieka palīga 1. iecirknī uz
vārdu; 3) Latv. iekšzemes pa: i Ns 1718, Krišjaņa Ota d. Groskopfa vārdu. 12377

izdotu no Ezeres pag. valdes 26. aug.
Ainažu pagasta
(921. g. uzLavīzes Jāņa m. Grieze, dzim. nederīgu nozudēto
Baudzers vārdj; 4) Latv. iekšzemes pasi
Ns 9386, izdotu no
pag valdes priekšn. 13 jūnijā
Ns 3459, izdotu rio Ezeres
5. aprīlī

1921. g. uz ŽaņaFriča

d. Ozola

vardu; 5) Latvijas iekšzemes pasi Nš 195,
izdotu no Reņģu pagasta valdes 25. jun
1923. g. uz _ Ausekļa Vilhelma d. Buļļa
vardu; 6) ārzemes pasi Nš 253, izdotu
no Latvijas konsula Sanghajā
1924. g.
uz Alfieda Dāvida d. Miltiņa vardu ;
7) Latvijas iekšzemes: pasi Ns 1282, izd.
no Bukaišu pag. valdes-21. jūnijā 1923. g.
uz Bertas Lūcijas Jura m. Upman-Hoi-

ii
vārdu.
12370—12376

man

Skujenes pagasta

valde izsludina

par

valde

izsludina

par

karaklausības apliec
Valmieras kara apr1921. g. uz Arsenija
12279
Jēkaba d. Pāže vārdu ,

( Dažādi shidinājumiLj

Polu sob- Jztfeuējs"
sasauc

āflljin

silti

nozaudētu šīs pagasta
valdes 1. jūlijā
6. oktobrī š. g., pulksi. 6 vakarā, sabie1921. g Alidai
Jāņa m. Lācis, izdoto
drības telpās, Rīgā, Elizabetes Iela 83/85.
iekšzemes pasi Nš 86?, kuru min. pils.
Dienas kārtība:
pieteikusi pat nozaudētu š. g. 24. jūnijā.
1) Sapulces vadītāja vēlēšana.

Ziemupes pagasta valde atsauc savu
sludinājumu, ievietotu .Valdības Vēstnesī" š. g. 159 numurā, attiecībā
uz
Jovna Andreja d. Strīķa pases nozaudēšanu, jo minētā pase ir atrasta.

2) Valdes ziņojums par sabiedrības darbību.
3) Tekošas darīšanas.
4) Vēlēšanas.

Valde.

12805

aksa
strāvas pāelektriskas
P
DlfTinnflIttlf ^[
rtīti 11UJ UllJJ» tēriņu tiks ņemta pēc sekos.tarifiem

Pēc tarifa A. I
par vienu
normalsveci

Mēneši

19Z5. &.
Oktobrī
Novembrī
Decembrī

?
...
...

11 santīmi
13
14
.

1026. «*.
Janvārī
14
Februārī
...
13
Martā
..
... 11

.
.
.

Pēc tarifa ATll " Pēclārifa A. W
par vienu
par vienu
rormalsvec' __
normalsveci

9 santimi
11
12

7 santīmi
9
.
11

12

.

11
9

,

11
9
7

Skaitītāja tarifs apgaismošjnai 54 sant. par 1 kw. st.
Piemaksas pēc noteikuma § 35 -f 20°/o, § 36 -ļ- 10°/o.
128'4
Juglas elektrības uzņēmuma pārvaldnieks

.

(pa-aksts;-

