Mākta par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā;
Pat 1 mēnesi

.

1 lats 50 saot.

Latvijas valdības

mAm

oficiāls

iznāk katru dienu, izņemot

laikraksts

Sludinājumu maksa:

svētdienas un svētkudienaa

Piesūtot mājā un pa nasta:
Par 1 mēnesi
atsevišķu numura:
ekspetfeijā

Par

I lats 80 sant.

saņemot

_
_

Pie atkalpārdevējiem

.
.

6

.

^

Papildinājums noteikumos par dzelzsceļu
darbinieku dienesta apģērbu.

Valdības rīkojumi

tin pavēles

Papildinājums

ieteikumos par dzelzsceļu darbinieku dienesta apģērbu.
Noteikumu par dzelzsceļu darbinieku
lienesta apģērbu (Lik. kr. 1923. g, 50)
i. pautu papildinot ar tekošu b punktu:
b) mašīnu direkcijā:

pārmijn'eks.
Rīgā, 1925. g. 13. oktobri.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Satiksmes ministrs J. P a u 1 u k s.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.
Ar

Rīgas

apgabaltiesas

nodaļu

kop-

ipulces š. g 3. oktobra sēdes lēmumu
ieņemts sekošais Rīgas pilsētas izmētāšanas tiesnešu iecirkņu
sadalījums,
urš stājas spēkā ar š. g. 15. oktobri.
, iecirknis — I policijas iec, izņemot
Daugavmalas tirgu.
iecirknis — Daugavmalas tirgus
līdz
tramvaja
sliedēm,
pēdējās
ieskaitot

un

tieslietu

ministrijas,

II

pol. iec, izņemot
apgabaltiesas,
tiesu palātas un sēnala namus un
miertiesnešu kameras.
i e c i r k n i s — III policijas iecirknis.

Redakcija:

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Na 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

1925. g.

24. septembra

'

Rīgā, pili M 1. Tel. Na 9-57

Atvērts no pulksten

raksts Na

14980

—

iecirknis,
iecirknis

—

Vun

VIII policijas

nav izpildījis karaklausības

lik.

tiesu sludinājumi līdz 30 vienstejīgām rindiņām
3 Iat.
par katru tālāku rindiņu
. . — »
b) citām iestādēm na amata personām par katru
vienslejīgu
rindiņa
—
.
c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obfigat. sludin.) . — .

raksts

Na

14984 (8-X-25),

nav

60 sam.
12 ,

16
20

.

izpildījis

(8X-25), nav izpildījis
karaklausības 98. pantu. — Paziņot dzīves vietu.
lik. 98. pantu. — Paziņot dzīves vietu.
16143 Michelsons, Jānis Mārtiņa d.,
16131. Lilau, Aleksandrs Kārļa
d, dzim. 1900. g., pied. pie Rīgas, students,
dzimis 1891. g., piederīgs pie Jelgavas, 1924. g. okt. mēn. dzīv. Rīgā, « Lāčplēša
sgrāk dzīvojis Rīgā, Sermulnes ielā ielā Na 28, dz. 7. — Jelgavas pilsētas
Nt 5, dz. 20. — Rīgas policijas 5. iec iecirkņa miertiesu. 1925. g. 25. sept.
pr-ka
1925. g. 24. septembra raksts raksts Na 4312 (8-X-25), apv. sod. lik
Na 14989 (8-X-25), nav izpildījis kara 139. un 262. p. p. — Paziņot dzīves
klausības lik. 98. pantu. —
Paziņot vietu.

karaklausības lik.. 98. pantu. — Paziņot

dzīves vietu.
16144. Menkeudorfs, alias Mentcen16 32. Ladnovs, Eduards Michaila d., dorfs, Jānis Augusta d., dzim. 1904. g.
pie Rozbeku
37 gadus vecs, piederībai vieta nav zi- 31 janvārī, pied
psg.,
nāma, strādnieks, agrāk dzīvojis DaugavCēsu apr., dzīv. Mazstraupes pag —
pilī, Skrindu ielā Na 17. —
Latgales Cēsu kara
apriņķa pārvaldes 1925. g.
apgabaltiesas 2. kriminalnod.
1925. g. 7. septembra raksts Na 18814 (21-lX-25),
24. septembra raksts Na )8l\3 (8-X-25), atrāvies no iesaukšanas kara dienestā —
apvain. sod. lik. 581. p. 2. d. — Ziņot Are»tēt un nogādāt meklētāju rīcībā.
meklitājam.
16145. Nikttinj, Levs_ Jēkaba d., 31 g.
16133.
Miķelis
Jžņa d., v., pied pie Ludzas pilsētas, krievs, vecLuščonoks,

dzim. 1902. g., pied.pie Jaunlatgales
apr., Lipnas pag., pēdējā dzīves vieta
Jaunlatgales miestā, pasta telegrāfa kantorī, vidējā augumā, apaļu skūtu seju,
ģērbies melnās drēbes. — Jaunlatgales
apriņķa priekšn. palīga 1. iec. 1925. g.
18 sept. raksts Na 5783 (8-X-25), patvaļīgi atstājis dzīves vietu, kā sastāvošs
pol. uzraudzībā, piesavinājies
pastatelegrafa kant. piederošo valsts Nagana

dzīves vietu.
16155. Padalovics, Francis Osipa d,
dzim. 1900. g., agrāk dzīv. Zāgeru ielā
Na 6. — Rīgas pol. 5. iec priekšnieka
1925. g. 24. sept. raksts Na 14986 (8-X-25),
nav
izpildījis
karaklausības
lik. 98.
pantu. — Paziņot dzīves vietu.
16156.
Puķits, Nikolajs Paula
d.,

33 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apriņķa,

ticībnieks, tirgotājs, neprecējies, 1924. g. sistēmas revolveri. — Apcietināt

Bukumuižas pag., agrāk dzīv. Rīgā, Sa-

oktobra mēn. dzīv. Rīgā

dovņikova ielā Na 19, dz 4. — Rīgas
5. iec miertiesneša 1925. g. 25. sept.
raksts JNTe 892 (8-X 25), apv. sod lik.

Na 49, dz. 23, — Rīgas 7. iec mierties-

184. p. l.un 2. d. — Pazņot dzīves vietu.
16134. Leizers, Hirš Haima d., dzim.
1903. g., Lietavas pav.,
dzīv. vietu uzdevis R'gā, Lāčplēša ielā Na 112, dz 42. —

Iekšlietu ministrijas emigrantu un bēgļu
transporta nodaļas 1925. g. 26. sept.
raksts Na 126114 (8 X 25), pārnācis nelegāli Krievijas-Latvijas robeža un 1925. g.
23. sept. patvarīgi aizgājis no valsts
emigrantu un bēgļu etapa punkta, Liepājas ielā Na 2. — Nodot meklētāja
rīcībā.

Oito
Sīmaņa d.,
jūlijā, piederīgs pie
iecirknis — IV un XIII pol. iec, Berlines, Vā ijā. — Kriminālās pārvaldes
tiesu palātas, senāta, tieslietu nrni- Rīgas nodaļas
priekšnieka
1925. g.
strijas nami un miertiesu kameras. 23. septembra raks!s (3-X,-25), apv. zā.iecirknis

(8-X-25),

9—3

a)

16135.

dzim.

Laukšatc,

1889

g.

1.

— Apcietināt.

dzībā.

16 36.

Mišutins,

Voldemārs

Jefrozi-

neša

Marijas

un no-

ielā gādāt meklētāja rīcībā.
16157.

Pētersons, Augusts Andreja d.,

1925. g.

26. septembra raksts dzim. 1905. g. 25 augustā, pied. pie
Ns 1803 (5-X-25), apv. sod. lik. 204. p. Puiķe'ei pag., Valmieras apr, Latvijas
- Paziņot dzīves vietu.
pase Na 240407, izdota no Rīgas prefektūras
1924. g. 8. maijā. — Kriminālās
16 i 46.
Novikovs,
Teodors
Nikolaja
d., 30 gadus vecs, dzira. Pēterpilī, bij. pārvaldes Rīgas
nodaļas
priekšnieka
Krievijas pav., agrāk dzīv. Rīgā, lielā
Maskavas ielā Ns 48, dz. 6. — Rīgas
prefektūras 3. nod 1925. g. 28. septembra

raksts no 1925 g. 28. septembra (3 X-25),
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

raksts

Izidora d.,
piea. pie

Rīgas

Ns 7675

(7-X 25),

apgabaltiesas

1925.

saskaņā
g

23.

ar
sep-

16158.

Rubuls, Vladimirs

(Vladislavs)

dzim
1901. g. L9. jamari,
Ludzas apr., Kārsavas pag.,

tembra rakstu Ns79516 pieprasīt drošības lietuvi?, katoļticīgs, pagasta skolas izglītība, zemkopis, atvaļināts co kara dienaudu Ls 200,—, līdz kuras iemaksai apcietināt. — Paziņot meklētājam.
nesta, 7. Siguldas kājn. pulka kareivis —
1925. g.
16147. Ostrovski], Marija Osipa m., Kara
tiesas
priekšsēdētāja
25 gadus veca, pied pie Ludzas pil- 30. septembfa raksts Na 13062 (5 X-25),
sētas, poliete, katoļticīga, neprecējušie?, apv. ksra sodu lik. 105. p. Ik. ,a" un
strādniece, dzīv. Rīgā, Katoļu ielā N«33, 122. p. 1. d. pam. — Ņemt policijas uzdz. 22. — Rīgas 8. iec. miert. 1925. g. raudiībā, par ko paziņot meklētājam.
16159. Roguls, Rūdolfs Jāņa d.. dzim.
22. sep'enbra raksts Ns 810 (3 X-25),
apvain.
sod. lik. 528. p. — Paziņot 1888. g. 16. augustā, p;ed. pie Ropažu
dzīves vietu.
pag., Rīgas apr., dzīvojis Allažu pagastā.

16148. Okuns, Morduchs Samuila d., — Allaž: pagasta valdes 1925. g. 15. sepd, dzim. 1904. g. 21. augustā,
iecirknis.
pie Rīgas apr., Meņģeles pag, 28 g. vecs, bij. Krievijas pav., agrāk tembra raksts Na 1174 (7-X-25), atraša.iecirknis — VII un XII policijas agrāk dzīv. turpat .Vilkpirtē*. — Rīgas dzīv. Rīgā, Marijas ielā Na 3, dz 5. — nas gadījumā saukt pie atbildības par
iecirknis.
kara apriņķa priekšnieka 1925. g. 21 sept. Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. gada reģistrāciju noteikumu neiapildīšanu, ta, iecirknis — IX policijas iecirknis, rakits No 59339 (l-X-25), par atraušanos 24. septembra raksts Na 7064, 25. g. skaņā ar kara klausības lik. 106. paniu.
16160
Revkovskis, Jezaps Vikeniija
(5 X-25), sod. no Rīgss prefek'a ar
dzelzs eļi Rīgas pilsētas rajonā un no kara klausības izpildīšanas. — ApLs 50,— jeb 14 dienām aresta. — Padēls, dzim. 1862. g. 10. maijā, Jaunaiekostas policijas iecirknis ar Daugavas cietināt.
sandrovas apr., Antuzova pag., ."grāk
tiltiem
16137. Meluchovs, Ivans Nikolaja d., ziņot meklētājam.
Daugavpilī, Tulas ielā Na 5 —
16149.
Osmau, Ludviga
Antona m., dzīv.
, iecirknis — VI policijas iecirknis apmēram 25 līdz 20 gadus vecs, bijis

X

un XI policijas

un apgabaltiesas nams.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

nijas
pied

Krievijas pav. — Cēsu apr. pr-ka palīga

1. iec.

1925. g.

15. septembra

raksts

33 g. veca,

pied. pie

Daugavpils apr.,

Maļinovas pag., poliete, katoļticīga, pro-

stitaetā, neprecējusies, dzīv. Rīgā, Katoļu
ielā Na 13 dz. 1. — Rīgas 8. iec mierkārtā
Sekretārs O. Blumbergs.
tiesneša 1925. g. 26. sept. raksts Ns 947
— Apcietināt un nogādāt meklētājam.
(8 X-25), apv. sodu hk. 528. p. — Pa16138. Matulevičs, Erns's Aleksandra
ziņot dzīves vietu.
Meklējamo personu saraksts
d. (tuvāku ziņu nav). — Cēsu apriņķa
16150. Olešovs, Jānis Zatnuela d.,
Nr. 232.
pr-ka palīga 1. iec. 1925. g. 15. sep41
g. vecs, Latvijas pav. — Rīgas pre(2. turpinājums.)
tembra raksts Na 9060 (2-X 25), apvain.
fektūras
3. nodaļas 1925. g. 28. septembra16127. Kalējs, Valts Pētera d.40 g. uz sod. lik. 581. p. 1. d. p. — Apraksts Ms 6150/25 (7-X-25), sod. no preun
nogādāt
meklētājam.
ecs, pied. pie Grobiņas apr., Pērkones cietināt
fekta ar Ls 15,—. — Paziņot meklētājam.
Arkādijs Stepana
16139. Mulenkovs,
ag., agrāk dzīv. Rīgā, Antonijas ielā
16151.
Podkalns. Jānis Anša d, dzira.
fe 4, dz. 14 un Majoros, Viktorijas ielā dēls, 22 g. vecs, bij. Krievijas pav., 1904. g. 15. septembrī, pied. pie Talsu
krievs, pareizticīgs, neprecējies, 1925. g. apr., Nurmuižas pag, agrāk dzīv. Rīgā,
6t 35. — Rīgas apgabaltiesas 2. Krimialnodaļas 1925. g. 54. septembra raksts jūlija mēn. dzīv. Rīgā, Albe ta ielā Na 3, Zvaigžņu ielā Na 13, dz. 36 — Rīgas
6 203700 (3X-25), 1625. g. 28. janv. dz. 15. — Rīgas 7. iec miertiesneša kara
1925
g.
apriņķa
priekšnieka
1925. g. 28. septembra raksts Na 1820 21. septembra raksts Na 59339 (l-X-25),
od. no Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalodaļas uz sod. lik. 280. p. īd. un (2 X-25), apv. sod lik. 268. p. — Pazipar atraušanos no kara klausības izpil30. p. ar 1 ned. aresta. — Apcietināt ņot dzīves vietu.
dīšanas. — Apcietināt.
16140. Meirans, Staņislavs Andreja d.,
m ziņot meklētājam.
16152. Plaucs, Mārtiņš Jāņa d., 53 g.
pie
P.ldas
pag.
g.,
pied.
1891.
dzim.
vecs,
pied. pie Lielvārdes pag., Rīgas
Lauva,
Kārlis
Kriša
d.,
16128.
dzim.
dzīv. Lielvārdes pag., apr., agrāk dziv. Ķengeragā, Bartusa
893. g., piederības vieta nav zināma, Ludzas apr., agrāk
mājā. — Rīgas
12. iec. miertiesneša
grāk dzīv. Jelgavā, Vidvuda ielā Na 6; Rembates stacijā. — Rīgas 12. iec. mierseptembra raksts 1-925. g. 22. septembra raksts Na 938
Iz. 26. — Auces iecirkņa miertiesneša tiesneša 1925. g. 18.
925 g. 23 sept. raksts Na 389 (8-X-25), Ms 853 (8 X 25), apv. sod. Itk. 284. un (7X25), apv. uz tod. lik. £84. p. —
dzīves vietu.
Paziņot dzīves vietu.
ipv. sod. lik. 262i p. — Paziņot dzīves 262. p. 1. d. — Paziņot
16141. Misjunas, Osips, agrāk dzīv.
16153 Pinchasov.čs, Jēkabi Sīmaņa
ietu.
16129. Levčenoks, Osips Andreja d., Dubultos, Jūras ielā Ns 4 (tuvāku datu dēls, 27 g. v, bij. Krievijas pav, žīds,
!2- g vecs, pied. pie Posienes pag., nav). — Rīgas pref. 3. nod. 1925. g. agrāk dzīv. Rīgā, Puškina ielā JSTe5 dz 3
-udzas apr,, dezertējis no 4. Valmieras 25. sept. raksts Na 7600/ 25 (8-X-25), — Rīgas 12. iec. miertiesneša 19">5. g.
cājn. pulka. — Ludzas apr. 1. iecirkņa sod. no Rīgas apriņķa 1. iec miertiesu, 18 septembra raksts Na 766 (8-X-25),
niertiesn.
1925. g. 24. sept. raksts uz sod. lik. 262. p. 1. d. ar Ls 6 vai apv. sod. lik. 139. p. 1. d. — Paziņot
Va 2857 (8-X-25), apv. sod lik. 139. un 2 dienām aresta. — Paziņot meklētājam. dzīves vietu.
16154. Palters, Eduards Pētera d.,
!62. p. — Paziņot dzīves vietu.
16142. Mileika, Alekse s Staņislava
dzim.
1893. g., pied. pie Cesu_ apr,
pag.,
Osunas
dzim. 1902. g., pied. pie
16130.
Loze, Jānis Jēkaba d, dzim d.,
pag., agrāk dzīv. Rīga, ZiePraulienas
Katnnagr.
dzīv.
Rīgā,
Daugavpils
apr.,
1896. g., pied. pie Dreiliņu pag., Rīgas
21, dz. 6. — Rīgas pol.
Na
»pr.. agr. dzīv. Rīgā, Duntes ielā Na 16, dambī Na 2, dz. 11. — Rīgas pol. 5. iec. meļu ielā
5. iec. priekšn. 1925 g. 24. septembra
raksts
Ms
14991
1925.
g.
24.
sept.
priekšu.
Iz. 22. — Rīgas pol. 5. iec. priekšu.
A.Bumanis.

Ks 10779 (2-X-25),

sodīts administrativā
ar Ls 10,— vai 5 dtenām _ aresta.

Daugavpils

prefekta

(!>IX-25), sod. ar

raksts

lēmumu

Ns

no

U902

1921. g.

10. janvāra Na 397 par dokumentu nevizēšanu ar 300 rbļ jeb 7 dienām cietuma.

— Paziņot dzīves vietu.

16161.

Saveijevs,

25 g. v., pied. pie
apriņķa.

Timotej»

Ivana

d,

Gavru psg,, Ludzas

—

Rīgas 9. iec miertiesneša
septembra raksts Na 916
(5-X-25), apv. sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietr.
16162. Semjonovs, Savelijs Ksprijana

1925. g. 21.

dēls, 13 g. v., pied. pie Daugavpils apr,
Maļinovas pagasta.

9.

—

Daugavpils apr.

iec.

miertiesneša 1625. g. 23. sept.
raksts J* 671 (5-X-25), apv. sod lik.
581. p. — Paziņot dzīves vietu.
16163. Zembergs, Alberts Jāņa dēls,
28 g. v., piederīgs pie Krustpils pag,
bij. Jēkabpils apr.,
robežpolicijas uz
raugs, pēdējā dzīves vieta Rites pag,
Kacifes krogā.
Jēkabpils iecirkņa
—
mierriesnieša 1925. g. 25. septembra
rakita Na 2276 (5-X-25), apv. sod. lik.
510. p. 2. d. 3. pkt. — Paziņot dzīves

vie'u.
16164. Zamara, Fclikss Ludviga dēls,
14 g. vecs, dzīvojis
Rīgā, Priežu ielā
2. iec.
Na 2, dz. 24. — Rīgas apriņķa
miertiesneša 1925. g. 23. septembra
raksts Na 3142 (5-X-25). apv. sod. lik,

581. _p. 1. d. — Apcietināt

un

nogādāt

meklētāja rīcībā.
16165..

Segals,

Gersons

Jankeļa

dēls,

19 g, vecs, piederīgs pie Dauoavpil* . —
Daugavpils apriņķa 9. iecirkņa miertiesneia
1925. g. 21. septembra rakts
Na 760 (7-X-25), apv. uz sod. lik. S69. p.
— Paziņot dzīves vietu.

dēls,

nesta nozarei, tiek ieskaitīti sekošās algas pakāpes;:

pied. pie Michailovas
pag., Ludza? apr., agrpk dzīv. Rīgā,
Ado.fa ielā Na 21, dz. 103. — Rīgas policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
24. septembra raksts Ns 14977 (7-X-25),
nav izpildījis kara klausības lik. 98. p. —
Paziņot dzīves vietu.

revidents Didriķis V i d b e r g s VII amatu kategorijas IV pakāpē, ar izdienu no š g. 1. janvāra;
uz brīva līguma pamata dienestā sastāvošais
speciālists nviitas lieiās Nikolajs Lego VII amatu

Zujans,

Osips

Andreja

1891. g,

16167. Zarans, Ādams Ādama dēls,
dzim. 1898. g., pied. pie Jasmuižas pag.,

kategorijas III pakāpē un

uz bīva līguma

pamata

dier.estā sastāvošais vecīkā sevišķu uzdevumu
ierēdņa vietas p. izpildītājs Heinrichs
S te imans VIII amatu kategorijas III pakāpē, izmaksājot viņiem pēc augšminētām pakāpēm algu;
Vidbergam un Lego sākot no š g. 1. aprija, bet
Steinmaņam no š g. 1. maija.

vietu.

Finansu ministrs J. Blumbergs.-

16169. Zeltiņš, Aleksandrs,

apm. iO. g.

vecs, bez noteiktas dzīves vietas, 1925. g.
februāra mēn. dzīvojis Rīgā, (tuvāku
ziņu nav). — R gas 7. iec. miertiesu.
1925 g. 28. sept. raksts Ns 1817 (7-X-25),

Departamenta direktors E. Dundurs.
Ns 523

1925. g 9 ' ktobrī.
Saskaņā ar š. g 7. jūlija vai ts darbinieku atalgojumu noteikumiem, muitas departamenta zemāk

vecs, maiznieks, pied. pie Valmieras tecbniķis Roberts T r e s s X amatu kategorijas
pakāpē ar izdienu no 1924. g. 16. maija; uz
apr., Puiķeles pag., agrāk dzīv. Jelgavā, III
brīva 1 gurna pamata dienesta sastāvošais kandidāts
—
Dobeles
iecirkņa uz eksperta amatu Augusts Z i 1 b e r t s XIII amatu
Katoļu ielā Ns 26.
miertiesu. 1925, g. 29. sept. raksts Ns 405 kategorijas III pakāpe un uz brīva līguma pamata
1925.) <7-X-25), dienestā sastāvošais kandidāts uz eksperta amatu
K u n a u s XUI amatu kategorijas III paapv. uz soi. lik. 284. un . 2to2. p. p. — Fricis izmaksājot
viņiem pec augšmin tām pakāpēm
kāpē,
Paziņot dzīves vietu.
algu: Trešam sākot no š. g. 1. apriļa, Zilbertam
, 16171. Zunda, Jāzeps Jāzepa d., 31 g. no š. g. 1. maija un Kunauam no š.g. 1. augusta.
16.

maija

vecs, Latvijas pav, agrāk dzīv. Rīgā,
Maskavas ielā Ns 44, dz. 5. — Rīgas

Pavēle Ns 524.
1925. g. 9 oktobri.

3. iec. miertiesu. 1925. g. 22. septembra
raksts Ms 1214 (5-X-2j), apv. sod. lik.
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts dsrbinieku atalgojumu noteikumiem, muitas departamenta I šķiras
grāmatvedis Jānis B ē r z i_ ņ š tiek ļeskaitīts XI
amatu kategorijas II pakāpe ar šlspakapes izdienu
no 1924 g. 1. oktobra, izmaksājot viņam pec
augšminētās pakāpes algu sākot no š. g. 1. apriļa

16; 72.

Spilberg?,

Fridrichs

Jāņa d.,

piederīgs pie Vaidavas pag,
Valmieras apr., agrāk dzīvojis Bulduros,
Lielā Prospektā Na 105 — Rīgas 10. iec.

47 g. v.,

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D, V i 1 s o n s,

miertiesneša 1925. g.
10. septembra
raksts un 1925. g. 14. septembra raksts
NsNs 1038, 1093. un 1084 (5 X-25), apv.
sod. lik. 262. un 284. p. —Ziņot

meklētājam.
16173. Zeltiņ,

— pagasta valde; tirgos — tirgu
turētājs; lauku mājās un dzīvokļos
— īpašnieki

3.

Jaunas

Personallietu pārzinis A. Liepiņš..

P a v ē 1 e Nš i 25.
1925'; g. 9. oktobri
Saskaņā

ar s. g. 7. jūlija

valsts

akas

kino-izrādi

savās

otrās bibliotēkas

telpās

Rīgā, Iļģeciemā, Bsļļu ielā Na 6.
Lasīs Dr. Dreikants—
Veselības
*
baušļi".

Māksla
J. Raiņa jtibie;as svētki Nacionālā teātrī.

Pirmdien, 19. okiobn. nacionāla teatr
ievērojami svētki: godinās mūsu lielo
dzejnieku J. Raini viņa 60 gadu dzimšanas dienas jubilejas gadījumā. Nesen
godināja viņu kā

politisku

un

drisku darb nieku, tagad viņu

sabie-

apsveiks

kā mākslas
un kultūras
pārstāvi. Šo
svētku rīkošanā sadevušās kopā, vairākās

iestādes rn
organizācijas: nacionālais
teātris, dailes teātris, nacionālā opera
aktieru savienība ua rakstnieku un žurrastos peļķes.
nalis u biedrība. ; Ar to uzsvērts, ka
4. Mājas īpašniekam vai tās iedzīvo- Raiņa darbu nozīme aptver visplašākās
tājiem par katru aizdomīgu saslimšanas mūsu mākslas uu kultūras aprindas, ka
gadījumu jāpaziņo policijai vai vietējam viņa darbi ir _ visas tautas piederums.
?
ārstam.
Un katrs mūsu mākslas un
kultū5.

Pavēle

apv. uz sod. lik. 51. un 581. p. 2 d. p. minētie darbinieki, kuriem ir pabeigta augstskolas
— Nogādāt meklētājam.
izglītība un kura piemērota viņu attiecīgai dļe16170. Sunītis, Ernsts Jāņa d., 41. g. nesta nozarei, tiek ieskaitīti sekošās algas pakāpēs:

(Ns 198 no

dezinficējamas

nav atļauts ierīkot
Pavēle hk 522.
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
1925. g. 9 oktobrī.
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
Saskaņā ar š. g. 7. jūlija vaUts darbinieku atjāpaceļas
algojumu noteikumiem, muitas departamenta zemāk grodiem vai cementa kubliem
Vismaz
minētie darbinieki
tiek ieskaitīti sekošās algas vismaz 8/4 metra virs zemes.
pfkapes: tarifa nodaļas vadītājs Jānis K ļ a v i ņ š V-ļa mtr. apkārt
akai zeme noņemama
Vllamatu kategorijas II pakāpē ar izdienu no
*/b metra dziļumā un viņas vietā jāliek
š. g. 1. aprīļa, kontrabandas
nodaļas vadītājs
māli, virs māliem kāds ciets materiāls,
Augusts S u lua n s VII amatu kategorijas II pakā: akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u.tt,
kāpē ar _ izdienu no 1924 g. 17. augusta un revidents Jānis C a u n ē VII amatu kategorijas II paAp aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne-

Daugavpils apr., agrāk dzīv. Rīgā, Ka
ķažēkļa dambī N» 5. — Rīgas policijas
5. iecirkņa priekšnieka 192o. g 24. septembra raksts Ns 14988 (7-X-25), - nav
izpilcījis karaklaudbas lik. 98. pantu. —
Paziņot dzīves vietu.
16168. Sipkin, Avsejs Feodora dēls,
35 g. vecs, pied. p ' e Daugavpils apr.,
V.'šku pagasta. — Daugavpih apriņķa
kāpe ar izdienu no 1924. g. 14 maija
9. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 25. sepVisiem pavēlē uzskaitītiem darbiniekiem alga
tembra raksts Na 429 (7-X 25;, apv. uz pec
augšminētam-pakāpēm izmaksājama sākot no
sodu lik. 532. p. 1. d. 3. pkt. — Paziņot š. g. 1. apriļa.
dzīves

v'gi (t. i. periodiski)

ar karbolu, kaļķiem
vai ar citu līdzīgu desinfekcijas vielu.
2. piezīme.
Destafekcijas līdzekļus
iegādā: skolās, pagasta namos u"
citās pagasta sabiedrības iestādēs

Saslimšanas

gadījumos

ar

mēri,

koleru, izsitumu tifu, atgulās tīfu, šarlaku,
difteritu, masalām

un asinssērgu — at-

sevišķi stāvošās mājās, redzamā vietā uz
ceļa pie ieejas pagalmā,

jābūt skaidram

ras

līdzdarbinieks

vēks,

un

neraugoties

kultūras

uz

c 1-

virzienu

iz*

ieskatīs per'" savu pienākumu
šķ r bu,
klāt jubilejas svinībās.
un godu, būt
Tā».rīkotas arļjti plašu un interesantu

un redzamam uzrakstam ..(slimības no programu. Vispirms jau Aspazijas jaun
saukums) ieeja aizliegta".
sarakstītais svētku prologs, rakstnieku m
6 Apriņķu un pagastu valdēm, apžurnālistu biedrības priekšsēdētāja A. Šva
riņķa ārstam, vietējam sanitarārstam, kā bes runa par Raini
un tad dzejnieka
ari vietējiem ārstiem un sanitarkomisijaa slavenais darbs „ Jāzeps un viņa brāļi"
locekļiem un policijai
katrā laikā :i kurš tagad iekaro ati citu tautu skatuves
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu Programa beigties ar jubilāra apsveikuizpildīšanu.
miem. Organizācijām, kas vēl nebūtu
Piezīme:

Vietējiem ārstiem ir tie-

sības izdarīt kontroli tikai kopīgi at
policiju vai psgesta vai apriņķa valdi.
7. Vainīgos par šo noteikumu neizpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu

pieteikušas

uz

apsveikšanu,

jādara tas

d iz. Izrāde sāksies jau pulksten 7, la
^
plašo programu vatētu
laikāk veikt La
svētki būtu plašāk pieejami, tad cenas
uzl ktas mērenas (no 40.sa nt. — Ls 3,50)

.

16166.

dzim.

likuma pamata.
8. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļu
laikā pēc to publicēšanas «Vaid. Vēstnesī".

R. Vīksna,

Datbvedšs K. R a u d z i ņ š

-iirin* iHW*ir7mrEfflmrrtiffiim"ffl>.ai»rWTiffiiiiHW^

zālē būs sarīkots

uz kuru kartes

maksās 7 lati

Banketu kuplinās augstāk minēto iestāžu

vajag atlikt uz pēdējo brīdi.
Nacionālais teātris.

Sestdien,

17. ok-

tobrī, pulksten 7/» vakarā R. Blaumaņa
komēdija „Trīnes
grēki", ar dziesmām un dejām. Svētdien, 18. oktobrī
pīkst. 2 dienā Lilijas Štengel viesu

Rīga

darbinieku atal-

urnu noteikumiem, muitas resora zemāk minētie
Ida Pētera m., 40 g. go
darbinieki, kufiem ir pabeigta augstskolas izglītība
veca, pied. pie Valmieras apr., Naukšēnu un kura piemērota viņu attiecīgai dienesta nozarei,
pag., agrāk dzvojusi Rīgā, Mucenieku tiek ieskaitīti sekošās algas pakāpēs: Rīgas muitas
3 iec. miertiesneša priekšnieka palīgs Kārlis R u b i s VII am^tu
ielā Ns 7. — Rīgas

bankets,

māksliniski ar priekšnesumiem. Izrādes
biļešu un banketa karšu iegādāšanu ne-

Kuldīgas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes priekšsēdētājs
i

Pēc irūdes I balkona

rzrādē
„Adrienna
Lekuvrer"
Uzaicinājums.
Hercogienes lomā — Lilijā Ēriks
Brīvībās saule spid pār mūsu zemi.
Svētdien, 18. oktobrī, pīkst. 77a vakarā
Daudz upurus ir prasījušas mūsu brīvīAndreja Upiša jaunā komēdija
kategorijas
lil pakāpe, ar izdienuno 1924. g.
„At
1925. g. 22. septembra raksts Ns 1196 1. apriļa; Rīgas muitas revidenti: Rūdolfs Hepbas cīņas, bet ari varoņus ir viņas raraitnes vīrs". Pirmdien, 19. oktobrī,
(5 X-25), apv. sod. lik. 294 p. — Papetters VIII amatu kategorijas IV pakāpē, ar dījušas.
Neaizmirsīsim tos. Viņu piej. Raiņa
jrbilejas svētki, ar Aspazijas
izdienu no 1925. g. 16. februāra;> Nikolajs Pāķis
ziņot dzīve.* vietu.
miņai jābūt svētai un dārgai, un viņu
A.
Švabej tunu un « Jāzeps
prologu,
VIII
amatu
kategorijas
III
pakāpē
ar
izdienu
no
_
16174. Strautmans, Ludvigs Kātļa d.,
tēvijas mīlestības garam mūžīgi jāliesmo
un viņa brāļi"
izrādi un jubilāra
dzim. 1900. g. 20. martā (v. st.), pied. 1922. g. 21. decembra un Hugo _ Glāzenaps
Tikai tad būsim stipri
VIII amatu kategorijas III pakāpē ar izdienu no tautas dvēselē.
sumināšana. Pēc izrādes bankets, uz
pie Jelgavas apr., Naudītes pag., labas 1924 g. 1. maija un Liepā,as muitas revidents savā dzīvē.
Tādēļ jāgādā, lai tautas
kuru kartes dabūjamas Nacionālā teātri
rokas dzīsla ievainota zem lielā pirkstā, Albeits Gustavs VIII amatu kategorijas IV pa
varoņu un slaveno dienu atmiņa būtu
un J. Rozes grāmatu veikalā.

pēdējā dzīves vieta Kosas pagastā. —
Rīgas
apgabaltiesas 1. kriminalnodaļas
1925. £. 25. septembra raksts Ns 19844
(5-X-25), apv. sod. lik. 154. p. II d —
1) Pieprasīt drošības naudu Ls 100 apmērā, kuras neiesniegšanas gadījumā ap-

kapē, ar izdienu no 1923. g. 15. decembra ieskaitot

cietināt

„Čarļa krust
Saskaņa ar s. g 7. juhja valsts darbinieku atalmāte". Svētdien, 18. okt., pīkst. 2 d
Briedis
pirmo
reizi
latviešu
strēlnieku
gojumu noteikumiem, muitas resora zemāk minētie
un
pīkst pus
jo spīdošu uzvaru „Čarļa krustmāte"
darbinieki tiek ieikaitifi sekošās algas pakāpēs: rotas priekšgalā ar
Rīgas muitas revidents Roberts Z ā 1 ī t s VIII pierādīja visai
pasaulei, ka dzīvs ir vēl 8 vak, «Ļaunais gars". Otrdien
amatu kategorijas II pakāpē ar izdienu no 1925. g latviešos Lāčplēša gars. Šinī dienā
pēc 20. okt., pkst 5 p. pusd. skolnieku iz
1. apriļa, Daugavpils muitas priekšnieks Voldemārs
rādē „Čarļa
krustmāte".
CeturtLielmež s VIII amatu kategorijas II pakāpē ar tumšiem un ilgiem verdzības gadu simpiri.o
pīkst,
dien,
22.
okt.,
pus
8
vak.
teņiem
no
jaunu
uzl
esmoja
latvju
senču
izdienu no 1925. g. 18. augusta, Liepājas muitas
priekšnieks Jānis B ē r z u p s VII amatu katevaroņu gars. Šinī dienā parādījās pirmā reizi L. Pirandello līdzība 3 eēl. „Vīrs
gorijas II pakāpē ar izdienu no 1^25. g. 23. janzvērs un tikums".
blāzma Latvijas uzejošai saulei
30 okvaja
un Ventspils
mui'as
p iekšnieks Pēters
tobrim
ļābūt
par
lielu
piemiņas dienu
Strazdiņš VIII amatu kategorijas II pakāpē, ar
visai latviešu taatai. Šogad 30. un 31.
k u m s i.
izdienu no 1925. g. 1. oktobra
Pavēlē uzskaitītiem darbiniekiem alga pēc augš
RIrim birfiS, »995. gact» 17. oktobri.
oktobri pulkveža Brieža fonda biedrība

un

2) jāpaziņo

ieskaitīt

ari

meklētāja

rīcībā;

viņa mautas atrašanās

vieta.
(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tif entāls
Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rezolūcija.
1925. g. 13. oktobri.
Apstiprinu amatā Madonas apriņķa ārsta vietas
izpildītāju
Dr. Arvedu Ķ ē z e, skaitot no š. g.
1. oktobra.

Tautas labklājības ministrs V. S a 1 n a i s.
Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.
Pavēle Ns 520.
1925'. g. 9 oktobrī.

Cebuls
izdienu no
ierēdne Tea

II šķiras

darbvedis

Adrians

XII amatu kategorijas II pakāpē ai
1924. g. 1. aprija; vecākā kanclejas
Bankovič

XV amatu

kategorijas

II pakāpē ar izdienu no š. g. 25. februāra; mašīnrakstītāja Ella L ā c XV amatu kategorijas II pakāpē ar izdienu no š g. 16 februāra un apkalpotāja Irma B a c h XX amatu kategorijas II pakāpē
ar izdienu no 1924. g. 14. jūlija.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs
Administratīvās nodaļas vadītājs
Personallietu pārzinis
Pavēle

D. V i I s o n s
A. L i e p i ņ š

Ns 52.

1925. g. 9. oktobri
Saskaņā ar š g. 7. jūlija valsts darbinieku atalgojumu noteikumiem, muitas departamenta zemāk
minētie darbinieki, kuriem ir pabeigta augstskolas
izglītība un kura piemērota viņu attiecīgai 'ie-

mūžam dzīva.
Izcilus varonis mums bija strēlnieku
vadonis pulkvedis Briedis, kurs cīnīdamies par tautas brīvību
tēvu zemi, svešā malā

minētām pakāpēm
izmaksājama:
Žālīšam un
Bērzupam sākot no š. g. 1. aptiļa, Lielmežam no
š. g. l.septembfa, bet Strazdiņam no š. g. 1. oktobra .
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Muitas departamenta direktors Ē. Dundurs-

r
ikojiimi.
Saistoši noteikumi

par sanitāro uzraudzību Kuldīgas
apriņķa pagastos.

un

mīlēdams

tā ari pagalmos.
2. Katrā mājā jābūt slēgtai

svētdienas.
Dailes

gada

30

oktobrī

pulkvedis

rīko visā Latvijā plašus pulkveža Brieža
svētkus ar lekcijām, piemiņas vakariem
im 1. novembri
ziedojumu
vākšanu
pulkveža Brieža pieminekļa celšanai un
viņa dēla audzināšanai. Lai svētki kupli

izdotos, biedrības valde griežas pie visām
biedrībām, organizācijām un skolām ar
lūgumu sarīkot visā

Latvijā šinīs dienās

pulkveža Brieža piemiņas vakarus, priekšlasījumus par pulkvedi Br edi v. t. t.,
kā ari nākt palīgā biedrībai pie ziedojumu vākšanas ar bundžiņām.
lektorus pēc

iespējas

lūdzam

izrau

dzīties uz vielām, cik

iespējams uz piecijas valdes
1925. g. 29. augusta sēdē un
prasījumiem ari biedrība nSks pretim.
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
Bundžiņas ziedojumu vākfanai pieprasīt
departamenta 19'J5. g. 1. oktobra rakstu
no biedrības līdz 20. oktobrim.
Ns 107359.
Visu korespondeoci
un ziedojumus
1. Katram
māju
īpašniekam, pārvaldniekam vai rentniekam jārūpējas par lūdzam sūiīt R gā, Blaumaņa ielā 30/32,
Brieža Fojds";
«Pulkveža
pilnlg'i kārtību un tlribu kā pašās mājās, biedrībai
Pieņemti Kuldīgas apriņķa pašvaldības likvidā-

Uz Pirandello lugas „Sešas personas meklē a u to ru" izrādi 21. oktobrī, biļetes būs dabūjamas sākot no

mira mocekļa

nāvē

1915.

Valdības vietējo iestāžu

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku atalgojuma
noteikumiem,
muitas
departamenta
zemāk minētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošās
algas'pakāpēs : I šķiras darbvedis Jēkabs Krūmiņš XI amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu
no š. g. 28. marta;

šās palnpes izdienā vēl 3 mēnešus un 25 dienas
agrāk šaī kategorijā nokalpotā laika.
Visiem pavēlē uzskaitītiem
darbiniekiem alga
pēc augšminētām pakāpēm izmaksājama sākot no
s. g. 1. apriļa.
PavēleNs 526.
1925. g 9" oktobrī.

tālrunis 39-6?.

pīkst

teatrs.

pus

8

Sestdien,

17.

okt

vak.,

'

""?
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Devices:

1 Amerikas dolārs ....
Anglijas mārciņa ....
100 Francija»

irānim

.

.

.

100 Beļģijas franku ....
190 Sveicis h&nhuL
. .
100 Itālija» lira
.
„"? . ' .
100 Zviedrijai krorsR .
100 Norvēģija* tmm .
100 Dānijas krona
.
i(X> Čccaostov-tķfjda kmaa
l'JP Holandes g*Me$.4
,
100 VSciJM.mūka
.
,
10f. Somijoi marta*
100 Igaunija* wk& ,
.
, . . .
100 Polija» ztote
, ,
I» Lietavas Mt»
l SSSR červooaca .
.

5,175
35,10
23,05
23,45

—
—
—
—
99,50 —
20,70 —
13815 —
104,55 —
128,80 —

5.20
25,22
23,50
23 90
10t .0
21,15
139 fO
106,55
131 HQ

15,20 — U 50

207,45 — 209. 55
122,50—124 15
13,00 — 18,23
1,37 — 1/0
80,00 — 90 00
50, 50 — 5200

26,40 — 2685

Dāigmetali:
Zslts 1 kg . .
Sudrabi 1 kg .

.
.

.

'

342n _ 84f
1(8 — 116

VSrtspapifl:

5°/e neatkarībai aisnēmoms .

98 — 10t

Valsta prem, aizņ. . .
—
98
atejai ar P. B. F. priekšsēdētājs ģen. A u z a n s. 4°/o
ĪCK
io/
o
Zemei
bankai kfln līmes
92 —
93
P.
B.
F
sekretārs
J.
P
a
u
1
u
k
s.
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību
bankai
8°/o Hipotekn
ķīla
gadījumos atejas vietas desinficējamas ar
līmei .......
96 — 97
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu
Latvijas bērnu palīdzības
Rigai birža? kotaci as komfeijas

desinfekcijas vielu.
1. piezīme. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietu atejas pastā-

saviervba

sarīko bērniem un bērnu vecākiem š. g.
18. oktobri bezmaksas priekšlasījumu ar

Zvērir '"

priekisSdStī's A K a c e n i.
" *M mākleri Th. S u m m e r
-.viiaktors : M. Krons.

Tiesu sliž^mājima.

]

Rīgas apgsaalt ā. civilnod.,
uz civ, ties. lik.
207y p. p. un

1967., 2011.—2014. nn
Ba!t. privāttiesību kop.
"2451. P- pamata, uz Arvīda Vichmana
lūgumu uzaicina'visas' personas, turam
pretenzijas, strīdi vai
if kaut kādas
ierunas pret šai tiesā 1925. g. 6. oktobrī
publicēto
'925. g 14. septembrī mirušā
j^unburtņieku pag. .Rūsasmājas īpašni-ka Kārļa Jēkaba dēla R e v a 1 d a
testamentu, ka ari visas personas, kurām
ir kaut kādas
tiesības uz
mirušā
Kārļa Rēvalda mantojumu vai sakarā ar šo
mantojuma, kā mantiniekiem,
legatarijiem, tideikomisarijlem, parāddevējiem
u, t t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. piezīmes pamata ar Šo paziņo vispā'ībti
ka laulātie draugi
Peters Johans Heinneha dēls Kek (Keck) un Elza Augusta
meita Kek (Keck), dzim Sultc noslēguši
savstarpīgo kulības iīyur: i pie Rīga»
notaia M. Culkova
1975. g. 10 ^ ept
reģ.
J* 12548, ar
Juru viņi, atticcibā _ uz viņu noslēgto laulību, ir atcē uši
vi<-feir _ civillikumu 79 un turpm. p p.
paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 29. sept. l'<25. g. Ns N 4098
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1-651

Sekretārs

A. Kalvp

Rīgas

apgabaltesas _1. iecirkņa

tieu i/pilditas

vērtētu par Ls 1450.

Izzimt sarakstu, novērtējumu, kā art
arskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 9. oktobri 1925. g.
14604

Tiesu izpild. V i I d a u s.

? 'tgita ergabaltiesas

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

Ja minētās _ personas

savas tiesības
14215
Sekretārs A. Kalve.
mgšā uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
/iņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas .
Rigas gpgatelt. 3. civirod,
Rīgā, 1925. g. 29. sept. L. Ns 4096
uz civ. ties. lik. 1907.. 2011.—2014. ur
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2079. p p. un Bārt. privāttiesību kop.
13677
Sekretārs A. Kalve.
2451. p.pam ta, uz Natalijus Ozol pilnv.
zv. adv. Voldemāra Beķera
lūgumu us.- Rīgas apgabaltiesas
3. cfvilnodaļa
aicina visas personas, kurām ii kaut
uz civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019 p. o
kādas pretenzijai,
strīdi vsi ierunai
pamata
pa/iņo
ka nec
1919 gada
i>f šai tiesš !?25 . g. 6. oktobrī publicēt'^ mirušā namīpašnieka
iv<25 g. 5. jūnijā Rīgā
mirušā Pētera 28. aprīli Rīga
Kārļa Jāņa dēla Paipala
ir atklāts
Jāņa dēla Ozol atestamentu, ka ari
mantojums
un
uzaicina , kam ir uz
visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesības
uz
miruša
Pētera
Ozola šo mantojumu, vai sakarā ai to,' tiemantiniekiem, legatarijiem,
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, sības ka
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
kā:
mantiniekiem, legatarijiem,
fideipieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
komisarijiem, parāddevējiem u. 1.1., pielaikā, skaitot no šī sludināpretenzijas
un mēnešu
ieikt
savas tiesības,
juma iespiešanas dienas.
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
Ja _ minetās _ personas savas tiesības
laika, skaitot no ši sludinājuma iespieaugša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
šanas dienas.
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
Rīgā, 1925 g. 5. oktobrī
L. Ns 4016
tad minētas personas atzīs kā atteikuPriekšsēdētāja v, A. V e i d n e r s.
šās no ierunām un zaudējušas savas
Sekretārs A. Kalve.
tiesības, bet testamentu pasludinās par 14198
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 9. okt. 1925. g.L. Ns 4172

klga;, apgabaltiesas 4. civilnodaļa

tietu izpildītājs

$ljas apgabaltiesas 2 iečirkst
tiesu izpildītājs

p«!no, ka 23. ok obrT 1925. g_. pulkst.
2 dienā, Rīgā, Uz rnavu ielā Nš 3,
Latv. zemnieku bankas un P. Ozoliņa
lietās, pārdos 1. ui II ūtrupē Fridricna
Bērziņa kustamo mantu, sastāvošu no
mebe:ēm, un novērtētu psr La 800.1—
Izzināt sarakstu, nover.ējumu, kā ari
apskatīt

pārdodamo

mantu

varēs

uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem,
legatarijiem,
k.editoriem
u. t. t.,
iideikomisaijiim,
pieteikt šīs tit-sības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās

personas

savas

liesībis

augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L Ns 4100
Rīgā, 1925. g. 29. sept.
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.
13674
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2054. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pec 1925. g. V- mertā
Palsmmes pag. . Jaunkruvz-.mniekos '
Ozoliņa
f irušā
Kārļa
d.
Jāņa
un
ir
atklāts
mantojums
(Ozola)
uz
manšo
uzaicina, kam
jr
tojumu , vai sakara
ar to, tiesības ka
mantiniekiem, legatarijiem, fideikorrisanjiem, kredjtoriem u t t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiežamas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā
termiņā .nepieteiks tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 29. sept. 1925. g. L. Ne 3472
Priekšsēdētāja v. V. V e i d n e r s.
13675

Sekretārs A. K alve.

pagastā.

Jelgavā, 30. sept. 1925. g.
13737
Reģistrācijas nodajas pārziņa v.
.1. Zvirbulis.
Sekretāra v Fr. K a p _r _aj i s.

par

ielā

Ns

220

lizinatsarakstu, novērtējuma,ki ml
«paketlt pārdodamo manto, varPs pār-'' •Sāna"! dienā uz vietas.

Rīgā, 12. oktobrī 1925. g.
14653
Tiesu ,'zpild. J. Griņios.

Rigas

apgabali.

8. iec. tiesu

izzināt sarakstu, novērtējamu, ki ai!
mantu, varēi pārdošanas dienā uz vietas.
pskatit pārdodamo

10 rīta, Rigā, Š*ūņu iela Ns 17,

iiik taiilbtiui
Adollam

Rīgas pol. 11. iec. priekšn.
ka
28. oktobri
1625. g.
12 dirna 1. Kandavas iela 172,

pazhjo,
pulksten

I. tārtfas liālsolM

14795

Tiesu izpild

Rīgas

Rīga» ap

I. iec. tietu izpildītājs

14798

Tiesu izpild. A. O z o 1 i ņ š.

718it, 15 oktobri 1925 «j, .

''£ «8 apcabaltiesas Rigas ep-

Tiesu izpild. Orinfelds.

riņķa 1. iec. tiesu izpildītājs
paziņo,
ka
28.
oktobrī
1925. g
pulksten
12 diena, Ropažu pagasta,
.Ropažu mu žē", pārdos Voldemāram
GsilīŠam piedarošo kustamo mastu, sastāvošu no vienas ķēves, viena ērjeļa,
divām slaucamām
govīm un atsperu
v.ģiem un novērtētu par Ls 380.—
Izzināt saraksta, novērtējama, ka ari
'pskattt pārdodamo manto, varēs pāi-

(oarakstsV

Priekšnieks

iec.

Rīgas apr. priekš . palīgs I
12

J. Orinios.

apgabaltiesas

riņķa

14707

paziņo

Rīgā, 14. oktobri 1925. g.

pazņo, ka 25 oktobrī š. g., pulksten
12 dienā, Ikšķiles
pagasta, .Mazuru*
Rīgā, 12. oktobrī 1925. g.
Ernestam Eltem
māj^s, prrdos
14822
Tiesu izpild Krebs.
piederošo kustamo mr.niu, saslāvošu no
zirgiem, govim, laukstimniecības mašīRīgas apgabaltiesas
nām, vāģiem, ragavām un arkliem, kura
3. iec. tiesu
izpildītājs atrodas Mazuru mājās, siena, kurš atropaziņo, ka 23 ostobrt 1925. g , pulksten das mācitāja muižas salā un lopbarības
10 dienā Rīgā, Ģertrūdes
ielā Ns 40, tau'.iem, atrodas mācitāja muižā un nopārdos A. S. L i e t c kustamo mantu, vērtētu par Ls 3018.—
jtstivofv no mēbelēm un novērtētu
Izzināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārpar La 540.
Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari iešanas diena oz vietas.
ipskaftt pā.'dodauio mantu, varēs pārRīgā, 16. oktobrī 1925. g.

14791

pizico, ka 2& oktobrī 1925. g.,pulksten

Fridricham
Šind^eram
piederošo
izpildītājs
govi,
nevīrtētu par Ls 200.—, šīs
„*aL>c, ia 29 oktobrī 1925. g., pulkst suTas piedzīšanai par labu Rīgas pilsēt.
12 dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 138, vfldei, sakarā ar piļsttas valdes tirdzdz. 3,
pārdos
Leiba
Haifina
niecības nodaļas rakstu J& 6726.
kustamo mantu, sastāvošu no 1 bufetes
Rigā, 15. oktobrī !925. g. Ns 175f 2
un novērtētu par Ls 260.

došanas dienā uz vietas.

Dianas dienā nz vietas

Rigai patīc. I. iet. w\\w\

Birk
piederošas mantas:
vienu
vienu drāts aptinamo mašino,
tiesu izpildītājs
šņores griežamo mašinu, vienas stelles
tpelējamo ratu, apka 3, novembrī 1925. g., un vienu vilnas
10 dienā, RīgS, Bruņinieku vertē as ko sumā par ls 178—, ires
75, pārdos Friča Baloža
parāda segšanai.
mantu, sastāvošu nokur, nieku
Rīgā, 16. oktobrī 1925. g.
mašīnas
un novērtētu par
148K>
Priekšnieks (paraksts). .

paziņo,
pulksten

pār-

v. V. V e i d n e r s.

pamata
paziņo ka pēc
1924. g. 4.
aprilī Ramkas pagastā . Lejas Reveļu"
rhāj?s
mi ušā
Pētera
D t i ņ ķ e
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ii

novērtēta

Rgas apgabaltiesas 8 iecirkņa

kustamo
1. iecirkne lāpāmās
Ls

apgaPaltiesas 3. iec.
i? lik par laul. 77. p. pamata, ar še 3tgas
dara zināmu, ka tiesa 1925. g 23. septiesu izpildītājs
14352
Sekretārs A. Kalve
tembrī Michaila Jakima
d. Komarova
p-ziņo, is 23 oktobrī H£& g. pulksten
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa prasības lietā pret Elenu Leona m. Ko10 dienā, Rīgā, Blaumaņa iela Aft.36,
par laulības
marovu, dzim Sokolovu,
uz civ. ties. lik. 201 i., 2014. un 2019. p. p šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt dz. 10, pārdoa Artura Linkoviča
pamata paziņo
ka pēc
1918. gada laulību, kas noslēgta 1895. ģ 12. februāri sustamo mantu, sastāvošu no klavierēm
un novērtētu par Ls 535 —
12. martā
Gulbenes draudzē
mirušr, starp M'chailu Komarovu un" Elenu KoIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Beļavas pag. .Sarkanas Ns 22* mājas maiov, dzim. Sokolova.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
īpašniekā
Ot o Andreja dēla SarJa atbildētāja civ. proc lik 728., 731
kana
ir atklāts mantojums un uzai- un 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs Iešanas dienā uz vietas.
cina,
Rīgā, 16 oktobri 1925. g.
kam ir uz šo mantojumu,
vai tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, spriedums stāsies likumīgā spēkā.
:4792
Tiesu izpild Q r i n i e I d s.
legatarijiem, fideikomisirijiem, kreditoRīgf, 1925. g 7. oktobrī.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. liesu
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
Ns 437092 ;774. _
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
izpildītājs,
Priekšsēdētaja b. E g 111 s.
14194
Sekretāra v. S t ū r e.
ši sludinājuma iespiešanas dienas.
kura kanc'.eja
atrodas Rīgā, Andreja
Ja minētās personas savas tiesības
Pump ra ielā Ns 1, paziņo, k<i 29. oktoaugšā uzradīta termiņā nepieteiks, tad Jiifivu nnUMmt rtiiiiradj» mi\i bri 1925. gv pulksten i0 dienā, Rīgā,
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
ielā Ns 23,
pārdos
pamatodamas uzcivil ties. likuma 1460" Daugavgrīvas
Edgara Matuseviča kustamo mantu,
Rīgā, 1925. g. 29. sept. L. Ns 4108. panta paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas 24. sept.
1925. gadā atklātā sēdē sastāvošu no viena zirga tn novērtēfu
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
nolēma reģistrēt Saukas piensaimnieku par Ls 600.
rvkictare A. Ķelvf
13676
sabiedrību . Straume", ievedot viņu koopeIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā. apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārRīgas apgabali 3. civilnod.,
Biedrības
valdes _ sēdeklis atrodas došanas dienā uz vietas.
uz Latvijas civillikumu kap. 36. p. pieSaukas Ratuiānu mājās.
14793
Tiesu izpild. V Požariskis.
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
Jelgavā, 1925. g 30 sept.
ka laulāti? draugi Pēteris Jāņa dēls
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
Rīgas
apgabali.
4. lec.
Jura meita Zariņ,
Zariņš un Teodora
J Zvirbulis.
dzimusi Ziegmund noslēguši sav.'tarpīgo 13741
tiesu izpildītājs,
Sekretāra v. Fr. Kaprālis.
laulības līguma pie Rīgas notāra M Čulkura kancleja
atrodas Rīgā, Andreja
koval925 . g. 8. sept. reģ. Ns 12398 ai
ielā
Ns 1,
paziņu,
ka
kuru viņi, attiecība uz
vķu noslēgto liignu .pia.al.ii..: risina, nedila, Pumpura
laulību ir atcēluši
vietējo
civillikumu pana.pdamas uz civil ties likuma 1460" 29. oktobrī 15«5. g., puuts en 10 dienā,
Rijā, Kalpaka bulvāra Ns 10, dz. 4,
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto panta paziņo, ka minētā tiesa civjlnodaļas 1925. g. 24. septembja atklāta sēdē P ār dos Ama'ijas Mašek kustamo
mantas kopību.
sastāvošu
no
mēbelēm un
a o 1 ē ma
kooperatīvu
sabiedrību mantu,
Rīgā, 29. sept. 1925. g. L. Ni 4090
sa- novērtētu par Ls 320.
reģistri par Emburgas Krāj-aizdevu
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
biedrību ievest šis sabiedrības š. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kl ari
13552
Sekretārs A. Kalve.
21. jūnija pilnas sapulces pieņemto satpskatīt pārdodamo mantu, varēs pa;
saskaņa ar ie- došanai dienā uz vietas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, lūtu § 11 pārgrozījumus
sniegto šī pārgrozījuma redakciju.
14794
Tiesu izpild. V. Požariskis.
uz civ. ties. lik 2011., 2014. un 2019. p.p.
atrodat Emburgas
Valdes sideklis
Priekšsēdētāja

un

50OIzzinātsarakstu, novērtējumu,kaari

pazņo, ka
29. oktobri
1925. g., apskatīt pārdooair.o mantu, varēs pārdopulksten 10 diena, Rīgā, lielā Smilšu šanas dienā uz vietas.
:ela Ns 1, uz 1. un II. torgiem pārdos
R gā 12 oktobrī 1975 g
Dāvida G1 i k s m a ņ a kustamo mantu,
14652
Tieau izpild. Orinios.
sa stāvošu no lUuma grāmatām un no-

? ņ- ka 30. oktobri 1925. g., pulkst.
uz civ. ties. lik 2011., 2014 un 2019. p.p.
lamata paziņo,
ka
pēc 1925 gada 10 dienā, *?ī gā, Audēju iela I* 10, r * r 7. aprilī Rīga mirušas Kr stines Elizabetes dus Ltzara
Lubinčika
ki.^ ~ o
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā- Freiberg (Freijberg),e atr. Vitten alas '"auta, aasiā/ošu no kantora iekārtas
Vitt, dzim. Putr.is n atklāts mantojums un novērtētu par Ls 792.
juma iespiešanas dienas.
Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā. ar
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, vai sakara ar to,
P'.katīt pārdodamo mantu, varēt pār
tiesības
kā
mantad minētas personas atzīs kā atteiku?oSenas dienā nz vietas.
tiniekiem,
legatarijiem,
fideikomisarišas no ierunām un zaudējušas savas
jiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
Rīgā, 9. oktobrī 1925. g.
tiesības, bet testamentu pasludinās pai tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu 14605
Tr.nl Itoild. Vilrfans.
likumīgā spēkā gājušu.
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie192J.
g.
L.
Ns
4144
oktobrī
R«ā..7.
šanas dienas.
Priekšēdētaj* v. V. Veidners.

monor olpudtlēm

Ls

ka 27. oktobrī

š. g., pulksten
Ķekavu
Doles
pagastā,
sudmalas,

dienā,

pildos :if'iu m\lM\ml
vienu dinamo mašinu,
220 voltu,

60 ampēru stipru en dēlīšu
zfgējam.0 mašinu, <1ē! neapstrīdamā nodokļa l s 1170.— piedzīšanas no Acdrēja
Pušķaina, saskaņā ar Tiešo nodokļu
departamenta
rakstu
Ns 136495 no
6. augusta š. g.
Rīgā, 15. oktobri 1975. g.
Ns 9361
14800"
Priekšn pal 1. .iec (paraksts).

Priekules policijas priekšnieks
paziņo, ka 1925 g. 29. oktobrī, pulksten
10 ro rīta, Liepšjas apr., Gramzdas pagastā Diž-Gramzdas muižā, pārdos

atķifitā

vairāksolīšanā

Aleksandrim

Kīrļa

d. Hassmanim

pie-

derošo

zirgu — ķēvi.
tovērtēlu

par

Ls

260,—,

saskaņā

ar

tie'o n dokju departamenta šī gada 28.
augusta rakstu JMe 110854.

14709

Jannlatgales apr. Baltinovas iec.

policijas priekšnieks

°

ļ

toianas diena uz vietas,

Rīgā, 12. oktobrī
14688

ar šo dīrā zināmu, ka

1925. g. 29. ok-

tobrī, pulksten 10 no rīta, Bdtinovas
pag, Lipusala fēnā t ks pārdota

1925. ļ.

Tiesu iznildīt. A. O z o 1i n š

vairāksolīšanā

Jelgavas apgabalties. lustes Batinovas pagastā dzī*\ pili. Jēkabam
Maksimovrm (iederoša kustama manta,
apriņķa tiesu izpildītājs,
sastā'. oša no vie a zirga, 11 g. vtca,
paziņo, ka
4. novembrī
1925. g., i.ēras krāsas, un vienas govs, 5 g.
pulksten 10 dienā, Ilūkstes apr., Asares vecas, parLsJSO,—, neapstrīdamas prapagasta, Speliku ūdens dzirnavās,
sības notr.aksāš- nai.
14811

pārdos
Otilijas

Tomson

kustamo

Jaunlatgales apr. Baltinovas

mantu, sa-

stāvošu ro vienas lokomobiles 10 normālu zirgu spēka
firmas
.Tleitner'
19i6. g. būves, novērtētu par Ls 2000 —
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs redzēt
pārdošanas dienā i:z vietas.

14748

i

Cfiu iestāžu sludinājumi
Latvijas

universitātes leģnimac

ar šo dara zināmu, ka 1925. g. 30. oktobr, pulksten 10 dienā, Baltinova» pagastā, Augstasila sādžā,

pārdos sūliāfesoltfflu
Ba.ti.ovas pagasta

Tiem izpild. C. Biernis.

j

iec.

policijas priekšnieks

dzīvojošam pilsonim

Jēzupam Adcmi dētm Supe piederofo
kustamo mantu, sfstāvošu no 15 pudu
rudzu, par Ls 30,— neapstrīdamas pratir-as nomaksāšanai.
14812

L U m tematikas un dabūs zinātņu
Ns 3583 uz Just na Berkovica vaidu, fakultātes studiju grāmatiņa Ns 4M3 uz
^
pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par Eīlnas Z i r n e s vārdu nozaudēta un ar
nederīgn

kartiņa

14806 šo tiek izgludināta

Latvijas

univer itates

leģiim

kartiņa

par nederīgu.

L. U. matemātikas un

dabas

148^8

zinātņu

Ns 663, _ uz Hermaņa Zvaigznes vārdu, fakultātes studiju giāmatiņa Ns 5397 uz
pazaudēta un ar so tiek
izsludināta Vasilija Matvejeva vārda nozaudēti
14# 15 un ar šo u'ek izslud nāta

par nederīgu.

Rīgas apgabaltiesa; 8. iecirkņa

Kapa

tiesu izpildītājs

minii trijās

par

nederīgr.

eka

io ka 30. oktobrī 1925. g., pulkst.
Valdemāra ielā Ns 10/12, 27. oktobrī i925. g., pulksten 10 rīt»,
10 dienā, Rīgā, Matīsa ielā J* 29,
jardos akc. sab. . Salace* kustam j
no 4 pusmuciņšm
aj«nt», tastāvolu
skatu logu stikli
3,10, 3,45 mtr.
Liepājas apgabaltiesa, siļķu un citām. precēm un novērtētu
Logi apskatāmi uz vietas.
14823
s 525.
uz sava lēmuma no 1925. g. 28 sept.
(Stīgas
gtifs.
pamata uzaicina 1914. g. 10. decembrī
novērtējumu,
kā
ari
uzņēmumu valdei vajadzīgas:
Izzināt sarakstu,
dēla
S ī 1 e ap katīt p rdodamo mantu varēs pārdomimšā
Krista
Jura
« tertonnav'i lubum «aze* o%les, s*.k markas»
3200
legakreditoius,
mantiniekus,
šanas dienā u£ vietas.
pēc uzņēmumu
\ aldes
ieskata
1) LONDONDERBT
2) WfARMOUTH
tarus, fideikomisarus un visas citas perjeb citas gāzes ogļu markas, kuras atbilst uzņenumu valdes piegad. noteikumiem
Rigā, 12. oktobrī 1925. g.
kādas
tiesības
sonas, kam varētu būt
r,„ unild
Ga; es ogles jžpiegādā līdz 25 novembrim 1,425. g. fiauko Rīgas pilsētas II.
14fiS7
1. Orinios.
atstāto mantojumu,
jeb prasības
uz
gāzes iec Jdē. Bruņnieku ielā Ns 157, saskaņā ar ogļu piegādāšanas nbteijrumjem.
laikā,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
Piedāvājumos jāuzrāda cena par J meter toņu gāzes oglēm, frahko Rīgas
Kigas apgabaltiesas 8. iecirkņa
iespiešanas
sludinājuma
skaitot
no
pilsētas II gāzes iestādē, Bruņinieku iela _NsJ57 un jāuzrada raktuves no kurām
tte.tu
izpildītājs
dienas.
ogles piegādās. Piesolījumi jāiesniedz slēgtas aploksnēs fr uzrakstu: ,9āzes
ka
30.
oktobrī
1925. g,
paziņo,
Tiesības un prasības, par kurām nepiedāvājums
22. ottt 1925. g jrlfzst. ĪSS dienā '
RIgi, Bruņinieku oēlu
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks at12 diena,
pulksten
līdz 22 oktobrim 192ā. g., pīkst. 12 dienā, uzņēmumu valdes kancleja, Basteja
pārdos
ctros
torgos
Friča
75,
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.
lā
i
J*
bulvaiā Ns 10 istabā Ns 11.
kustamo
mantu, sastāvošu
Liepājā. 2. okt
1925. g. J* 975 m/25 Baloža
līdz ar piedāvājumiem, kup; apliekami ar attiecīgu zīmognodokli, jāiesniedz
kungu,
dāmu
kurpēm
un
gslošām
Priekšsēdētaja b. v
ao
ari parakstīti ogļu piegādāšanas noteikumi un jāiemaksā uzņēmumu valdes kasē
e
1
d
s.
Ls
2i2.
A. K i r š f
un novērtētu i>ar
Ls 2000.— liela drošiba uzradot kvīti par iemaksāto naudn pie piesolījuma ie13945
Sekreta-s A. Kasperovičs.
Izzināt sarakstu, novertSjumu, kā n sniegšanas uzņēmumu valdes kancleja.
apskatīt pārdodamo manto, vaiē» ,-»
Uzņēmumu valde patur sev tie ībās gāzes ogļu pasūtījumu izdot pēc saviem
ieskatiem, : eatkarīgi no iesniegtiem pied vājumiem.
Llepāli* apsUHitiesii rrjiitiatlla mi\i loianas diena uz vietas.
uz likuma par biedrībām, savienībām un
Note kūmi par gāzes ogļu īpašībām un p egādāšanu saņemami uzņēmumu
Rīgā, 14. oktobrī 1925. g.
politiskām organizācijām 17. panta pa14827
valdes kaneļpjā, istabā >fe 11.
Tiesu izpild. J. O r i n i 01.
14797
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 29 sept.
Risas
pils.
uzņēmumu
nodaļa
iznomā
līdz
31.
decembrim
1926.
g.
reklāmu
lēmumu reģistrētais Ebreju tautas klubs Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa izkS'šanai tvaikoņu satiksmes kuģu kajituun pasažieru i-z^flidamo mājiņu
telpās.
un
viņu
ievests bezpeļņas biedrību
tiesu izDĪiditājs
Reklāmu firma», kufas velētos minētās telpas nom t. tiek lūgtas iesūtīt
savienību reģistra I daļā.
oktobri
1925. g., piedāvājumus, apliktus ar attiecifo zīmognodokli, slēgtās aploksnēs līdz š. g.
ka
30
paziņo,
Valdes sēdeklis atrodas Vent-pUī
Rīgā. Valmieras iela 1. novembrim Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļā Basteja b-jlv. 10, istabā 11.
diena,
pulksten
10
g.
Ns
109,25.
3.
okt.
1925.
Liepājā,
Volfberga Uzņēmumu nodaļa patur sev tiesibas iznomāt telpas pēc saviem ieskatiem, nePārzinis A. K i r š f e 1 d s.
/* 2, pārdos Calela
14828
kustamo
mantu,
'. 'ošu no 5C00 g atkarīgi no iesūtītiem piedāvājumiem.
Sekretārs
A.
Jansoni.
14166

pārdoti

tiks

?=

vairfiksollSani

virsvaldes

Pasta un telegrāfa

galvenā

darbnīca

izsludina rakstisku izsoli

Liepīles - GIDdas dzelzsceļa Mii valde

——KONKURENCI

—————«—*izsludina

scH. materiālu piegādāšanai.
12828 t.
Sliedes
3088 t.
Sliežu savienojums
. .
400 t.
Pārmijas un krusteņi, 160 komplektu, apm . . . .
Ventas upes dzelzstilta virsbūvi, trim ailam, viena 60 m un divas
30 m katra, kopsvarā apm
.
600 t.
Pasūtījums par 1, 2, 3 punktiem izdodams kopīgi, bet tilta virsbūve (4. p.)
var tikt piedāvāta neatkarīgi
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 100.000.— skaitot
Ls 10.000 par tilta virsbūvi un Ls 90 000 par pārējiem materiāliem. Drošības
naudas iemaksas vietā var stāties Latvijas bankas garantija, vai ai valsts garantēti vērtspapīri.
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās anloksnes ar uzrakstu: .Uz Liepājas-Gludas
dzelzsceļa virsbūves materiālu konkurenci 10. decembrī 1925. g.", jāiesniedz
būves valdes kancleja, Dzelzsceļu
virsvaldē, istaba Ns 220, ne vēlāk, kā līdz
pulksten 12 dienā — 10. decembri 1925. g.
1
14388
Tuvākas ziņas dabūjamas darbdienās no pulksten 11 līdz 13 būves valdes
techniskā daļā, Dzelzsceļu virsvaldē, Rīgā, Oogoļa ielā Ns 3, istabā Ns 303.

1)
2)
3)
4)

pārdos

Liepājā, Kara ostā,

rakstiskā

.

— kantkokus

5x7,5 cm — 5 m;

priežu

{

dēļus

5x25 cm — 5 m;

16
17
18
19

21

22

23

24
25

28

7,5x25 cm — 5 m;

29
dēļus
ozola
30
31
3x30 cm — 2 m; 5x30 cm — 5 mun 7,5x30 cm — 5 m.
32
Piegādāšanas laks — 4 nedēļas no pasūtījuma došanas dienas.
33
Rakstiski piedāvājumi uzradot piegādāšanas laiku un cenu franko Artilērijas 34
laboratorijas noliktavas Liepājā, ka[a cstā, nomaksāti ar at'iecīgu zīmognodokli 35
un slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,U<£ rakstiski konkurenci 3. novembrī >925/g." 36
iesūtāmi Artilērijas laboratorijai līdz pulksten 12 dienā š. g. 3 novembrim.
37
Techniskie

noteikumi

saņemami Artilērijas

laboratorijas

saimniecības daļā, 38

kā ari uz pieprasījumu izsūta pa pastu.
Iesniedzot

piedāvājumu,

jāiemaksā

Artilērijas

laboratorijas kasē drošības
Droš.bas naud'i var atvietot ar
nauda 10°/o apmērā no piedāvājama surr.as.
vērtspapīriem, izsludinātiem š. ģ .Valdības Vēstnesī" Nš 42, ķā ari ar Latvijai
bankas garantijām
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokja un uzraksta neievēros
1
14620

Slotas tfirsmeinieciba

pārdos mutiskā izsolē
192^. g 24. un 25. novembrī . Slotas virsmežniecības kancleja,

augošu mežu pēc platības

un celmu skaita:

24. novembrī:
1. iecirkņa mežniecīaas

līdz "Ls 9925.

— Slotas novadā,

psvisam 61 vienību,

Asares

novados,

pavisam

vērtība no Ls 876 līdz Ls 11445.

39
40
41
42
43

,

neizpirktus sotflamas:

. .

. .

7i

™{lļl :::::::::

. ...

76

Apses

10
10
10

un 59

..
..

Zvirbuļa,

.

..
..

..... .

10

10

.

10

74
74
74
74

50

50

.

.. ..
. .

. .

40
40
40

. .

74

74

.

.

Solīšana sāksies pulksten

divos dienā.

3fi
30

30

30

.
.
.

.

627
30
30
30
30
S0
60
60
60

„

60

,

120
120
120

Solīšanas

60

.
.

55

.

120
165

dalībniekiem

sten JO no rīsa, Mstīsa ielā N& 137,

ettfiiiiiiu I

dē| »limo kasu nodokļa dzēšana*, s$ar darb
ska^ā
a inspektora slimo kasu
lietā» š. g_ 20. jūlija rakstu Ns 81)546.
Pārdodamai riepa» varen apskati
minētā dienā no rīta.
1482t

.
.

40

dara zināmu, ka š. g. 30. oktobrī , tulk-

30
150

.

jāiemaksā

Rīgas

1925. g.,

Sclpils Mežamuiža, virsmežniec. kancleja,

pārdos otrreizējā izsolē
nepārdotās

vienības:

iecirkņa

dara zināmu, ka š. g, 30. oktobrī pulksten 11 dienā, Rumpm ižas ielā Nu 27,
dzīv 13,

vaivu&soUšanā
tiks pārdotas Eduardam Khbusam pie»
derošas mantas, sastāvošas no dažādām msbelēm
un _ novēlētas kopi '
par Ls 19,— īres parāda Ls 17,— dzēšanai, saskajā ar Rīgčs 3 rajoni ii;t
valdes ši gada 8 augusta izpildu i ākstu
Ns_ 2716 par labu Augustam Reinvaldam
Pārdodamā» mantas varēs apskatīt minetā dienā no rta norādītā vetā
1 '82i

pārdos pol. viiolDl

neapstrīdama nodokļa Ls

Zilupes muita
uzaicina zemāk minēto

preču īpašniekus

nekavējoties

Preces
u.a
kad

1925 g.

pienākušas:
pa kādu
F

nosau-

vietu

ceļu

kuras

skftits

SSSR

pa dzehsceļu

papi-

rokas bgažā

rosi

34 paciņas

Lipjanska,
Marija

pa dzelzsceju
rckas bagāžā

papirosi

. 4 k.«-

Fišers,
Semons

11. jūlija
1

stītes

.Zilupes

_

- . J . .
ipssmeks

muita.

Galvsnā inlendanturas pārvalde
1382i

pārdos

apr. priekšnieka paligs

1. iecirknī

no

SSSR

208— piedzī-

šanas no Abe B e r n e r a, saskaņā ar
Lauksaimn. pārvaldes raksts Jvfe lī'833
no 2. septembra 1924 g.
Rīgā, 13. oktobri 1925. g. Ns 6182/24,
147U1
Priekšn. pal. (paraksts).

Bauskas

Preču

kurjenes

I. febr.
1925. g.

preces

vairāksolīšanā

paziņo, ka š. _ g. 30. oktobri, pulksten 12
dienā, Bauska, ) . pol.'iec. sētā, Pils
iela Ns 33, pārdos

atklātā uairansolišana
pret tūl>tēju ssmaksu no vācu okupācijas varai pamesto vie.iu zirga grābekli, novērtētu par Ls 60,—.
1,813

Poleščinas iecirkņa policijas

priekšnieks
dara vispīrībai zināmu

..Jfl

ka š

g. 1. no-

vembrī, pul >aten

12 dienā, htras
gatta, VecslabJdas cie-nā, pārdos

pa-

illll lillioiii

6 armijai nederīgus ZIRGUS
š. g. 19. oktobrī, pulkst. 10, Rīgā, Pērnavas ielā 19.

15.'septembrī š. g., Ns 3 ar 30°/o
15, 16 un 17 ar 20°/(r pazeminātu
Sludinājumi iespiesti š. g,
Izsoles sākums pulksten 12

un 6. oktobrī š. g. NsNs 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14,
Alūksnes virsmežniecība pārdos mītiskā Izsolē š. g 16. novembrī
novērtējumu.
pīksi. 12 diena, Alūksnes Saviesīgas bied-. telpas, augošu mežu pēc
platības un
. Vaid. Vēstu.' N° 171 un 193
celmu skaita.
diena.
'
I. iecirkņa mežniecībā, Jaunlaicenes un Apes novados, pavisam 28 vienības
Izsole tiks noturēta saskaņā ar likumu par mežu pārdošanu.
vērtība no Ls 37 līdz Ls 9034
13. oktobrī 1925. g. Nš 883.
II. iecirkņa mežniecībā, Zumera, Šļukuma, Jaun-Lāzberga ,
Apekalna Kor14809
Sēlpils virsmežniecība
nata un Veclaicenes novada, pavisam. 19 vienības, vērūbā no Ls
32.3 lidz Ls ' 6813
111- 'ecirkņa mežniecība, A sviķa un^Korvas novados, pavisam
'
-,,11 vienioas.
vienības
Apriņķa ce|u inženiers Rēzeknē
vērtība no Ls 611 lidz Ls 5066
ieci kn3 mežniecība Alsviķa, Alūksnes un
Kalnapededzes novados pa.
Izdos savā kancleja, Dārzu ielā Ns 37, 26. oktobrī
,„
1925. g., pulksten 10, visam !
30 vienību, vērtībā no Ls 7 līdz Ls 74t
4.
V. iecirkņa mežniecība, Vizikumaun
-,
Beijas novados, pavisam 20 vie
Javi!><lm
mbas, vērtībai0leS
no Ls 173 līdz Ls 5'32.
.
,!rf
P'-(-JP ersonas - , kuf's iemaksās iz oles komisijai 10 »/o dro
r^e n^
idz 10
1) 3 klm. gara Rezeknes-Ludzis ceļa gabali remontu. Drošības nauda Ls 950.— nopilnas
>
«āTIuma?^ ^ ^^^ ^™m™ l
2) 2 kim. g»ja Rezeknes-Kaunatu ceļa gabala remonti. Drošības nauda Ls320.—
PatUr
S6V
tieS
baS
n
vie
3) 10,25 mtr. gara koka tilta būvea darbus uz Bukmuižas-Poliščino ceļa pie Zja'
°ņemt n ° iZSOks izsludinātās
pēc savieT.SS.
zuļki sādžas. Drošības nauda Ls 1U0.—
3
Tuvākas zi?as ««mežniecības kancleja un pie
iecirkņu mežziņiem.
Tuvākas ziņas kancleja katru darba dienu no pulksten 10—14.
14829 14826
Alūksnes virsmežniecība.
Iespiests Valsts tipogrāfijā.
"

jauktā galīgā izsolē

8.

priekšnieks

.' ? ?

3. novembrī

policijas

pirms solīšanas 10 proc. drošības nauias no vērtētās sumas «kaidrā naulā, kura
Rīgas apr. priskšn. palīgs 1 iec.
pec noolīšanas papildināma līdz 10 proc. no nosolītās sumvs
ka
26. oktobri
1925. g.'
Ja par nosolīto vienību pircējs tūliņ pēc izsoles samaksā visu pienākošos paziņo,
12
dienā, Olaines pagasti,
sumu,_ drošības nauda liek ieskaitīta m ksājumā un ligums nav j-slēdz
Sa- pulksten
gāzušas malkas grēdas pieņemamas bez pārkraušanas pēc saraksta. Katras sugas Rollbušu mājas,
malka var būt citu sugu; piejaukuma līdz 2 pioc.
Mežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc
saviem ieskatiem vēl izsoles dienā.
Tuvākas ziņas mežniecības kancleja Aucē.
15 pndus rudzu, 20 pudus auzas, 10 bir1466
Mež īecībai pSrzlnls.
ka vas siena un 15 pudu kartupeļu, dēļ

nokārtot
Bttiedgas muitas formalitātes, pretējā gadījumā
10 vienības,
izūtrupēs, saskaņā ar muitas lik. paragr. 494, 496., 49<'. un 562.

Sēlpils virsmežniecība

policijas 8. iecirkņa
priekšnieks

Pēterim Kreišmaņem
piedegošas auto
riepu daļas, novērtēta» par Ls 2 0,-

150

.

Rīgas

30
30

.

.,

.

74
74
74

30

,
,

.

..
.

.

30

.

. .2J
.
20
. . 74

. .

.

209

.
.

.

'390

30

10
.......... 10
10
.
10
.
10
20
20
.
,
.
.
20

74

,

10

..

„

kv. Ns 74
74
74

. .

10
10

„ .
,

.

..
..

10

,

} 35°

:

132

... 54
54
.
. .. ,. 54
.
. ..
,
. . 54
.
...
54

,
. . 54
.
, . 54
,
. . 54
,
, , 54
... 54
Zvirbuļa, kv. Ns 54

q

. .

Zvirbuļa, , . 54

IV. iec. mežniecības — Susejas un Akn šas novados, pavisam 18 vienības, vērtībā
no Ls 2?8 līdz Ls 14508.
'!. » Pārbaud
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
žiS
P,"?"
MM
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās i'soles komisijai 10°/o droļ*
šības naudas no novērtētās zumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītas sumas.
1
1925 g.
Psr vienībām, uz jaunsaimniecības iedalītām zemēm, drošības nauda ; mežu
4. febr.
kultūru darbiem nav ņemamas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles Izsludinātās vienības
2
1925. g
pec saviem ieskatiem.
28. sept
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
145t6
14810
Slotas virsmežniecība.
? ? ?

..

...

25. novembrī:
no Ls 22 lidz Ls 2085. _
III. iecirkņa mežniecbss — Gārsenes un

ūtrupē

saņēmējiem

"

vērtībā no Ls 90

IL iecirkņa mežniecības — Slotas un Zasrs novados, pavisam 57 vienības, vērtībā

sekošus no

?: :
£ : :
: :8 )
: :

:

o

27

bērza

pārdos

. . .

...

2o

12,5x20 cm — 5 m;

.

.

20

konkurencē

1925. g. 3. novembrī

3x25 cm — 2 m;

iegādās

mutiskā izsotē sagatav. mat&u

uz parastiem mežu departamenta līgumu nosacījumiem:

1) 1 k<st. āboli, svaigi, sv. 25 k g,
Novēr>& 86266,
pēc s5t. Stāmere—Rīga-Pr.,
Daudzums
tējums
Apgaita, kvartāls
Kāda malka
,
nosūt. P. Lāder, saņem. L Vanag.
utos
2) 1 ms. āboli, svaigi, iv. 39 kg., pēc
«o
M
sūt. Lizums-Rīgā-Pr., Ns 69285, nosūt
B. Samtiņš, saņem. Z. Cīrul.
3) 1 ms. kāposti un kiļl, sv. 35 kg,
120
20
kb. mtr.
pēcsut. Ramka—Riga-Preču, Ns 25133,
Bērza, krauta kb. metros
1
Ramaņa, kv. Nš 57
nosūt. P. Grūba, saņem. J. Burka.
EgleS
i
*
it
'
l KI
'
11
„'
61
.
4) 6 saiņ. ādai neģērētas, sv. 108 kg,
2
57 J Apses,
>
»
)
pēc sūt. Ope—Rīga-Pr. J* 95239, nos.
I Egles, krauta kb.asīi 7 pēd.
* 4 kb. ass
B. Ratut, saņem, dub uzr.
V« .
.
.
.
[
< Egles,
j
3
5) 3 ks-stes, koka, sv. 72 kg, pēc sut. [
.
.
I
. . 46 { Apses, ,
f
2/a
104 Rūjiena—Rīga-Pr., J* 15097, nosūt, fti
3 {
1 Priedes, .
.
. .
f
!*
Slesser, saņem. Meijerovic un Jakobson,
Egles
,
.
47 f
4
1
*
.
'
6) 5 kastes, koka, sv. 75 kg., pēc
'
"
\ Apses
I* ,
525
13»8 .
4
Mucenieka,
,
„
sūt. Cēsis—Rīga-Pr., ^6 88035, nošu?.
. 88 Priedes, .
.
a./s. Konzums, saņem dub. uzr.
7^2 kastes, koka, 1 muca, koka urt
2s
\
Berza,
,
,
,
.
1 kst. ar porcelānu, kopsv. 43 kg. pēc
3*s
Egles,
,
sūt. Cēsis—Rigā-Pr, Jfe 87950, nosūt.;
.
.
] 226
.
.
,
,
2/8 ,
Vold. Veiss, saņem. dub. uzr
{ Apses,
.
J
f Berza,
,
.
'« .
.
)
8) 4 ms. pudelej, tukša*, sv. 256 kg,
nosūt. Q. Baron, saņem. a/s. Latvija»
167
'
"
'
'gļ£
ļļft , .
,
„
«tikls, pēc sūt. Daugavpils—Rīga Pr,
Apses,
.
^ /»
^ Egles,
,
,
.
»/» ' "" »
. 76
?>
.
J* 121646.
- .
1
40
8
Ozoliņa,
,
2
Egles,
,
,
.
9) 1!t muca, koka, sv. 19 kg., pec
9
195 sūt. Bolvi-Riga-Pr. Ns 118315, nosūt,
5
Apses, aršingara ....
6/i2
8
Apses, krauta kb. metros
48
10
.
16
kb. mtr.
.
.
R. Zilber, saņem dib. uzr.
Apses,
9
)
»
.
50) 6 kastes, koka, sv. 185 kg., peci
o
n
/
11
1
sūt. Piebalga—Piga-Pr., Ne 80297, no*.
'
" '
...
\ Bērza,
\
27
12
25
egles baļķi ...... 2,56 ,
.
.,
.
Jaun-Piebalgas pat. b-ba, saņem. f./Si
1050 Latvijas stikls.
13
Mucenieka,
, 65
Apses . . 349 kraujmtr.
14804
Rīgas preču stac. pr. (.para k sts).
15

Artilērijas laboratorija,

19. un 20. oktobrī š. g. pikst. 10 no rīta ,
[

1925. g. 2. novembrī, Vecauces pagasta valdes telpās, Vecaucē,

30. oktobrī š. g, uz
Misiņu, apaļu, seškant., caurai, un skārdu . 11830 kg
900 ,
Foskrbronzasskārdu
100 ,
Membanu skārdu,
400 ,
Alumīnija skārdu
o;
Techniskie un izsoles noteikumi saņemami darbnīcas kaaclejā, Slokas ielā Ns 2,
1
14671
Sl
10—13
dienā.
darbdienas no pulkst.
?5 2

.

Rigas precu stacija

irasi» mīcīs un iiinijiH ižiti iii

'

^
"'

saskaņā ar Latgales apgabaltiesas II kriminalnod* ļas $. g. 17. septembra rakstu
Ns 480/18862 pilsoņa Ag-fana Krasanova aprakstītos — zirgu un goy!i.*
novērtētu» pat Ls 130,— dēļ sodi na 14816 .
das piedzīšanas.
Policijas priekšnieks K. Mednis,

Raunas pagastam,
Cēsu apriņķī, vajadzīgs
dībai darbos labi iestrādājies

pašval-

darbveža palīgs.
Alga līdz Ls 87,— mēnesī pie brīva
ar apsildīšanu vn apgai c"
sanu.
pagaft
Pi-teikšanās rak< tīski
pie
valdes, pieliek? t dokumentus par izg 1'"
tību un agrāko nodarbošanos.
Pieņemšana pie padomes š. g. 27. oktobrī, pulksten 12 dienī.
dzīvokļa

.

14697

Valde.

