
Rīkojums par Jūgtos stacijas atvēršana
visām komerzoperacijām.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1925. g. 15. oktobrī.
Satiksmes ministrs

J.Pa u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 367
par Juglas stacijas atvēršanu

visām komercoperacijām.
Lieku priekšā Juglas stacijā no š. g.

15. oktobra ievest, bez pastāvošās pasa-
žieru operācijas, ari bagāžas un preču
operācijas.

Sskarā ar to, rīkojumā Ns 6\ (sk.
,,Valdības Vēstneša" 1925. g 47 nwmuru
un „Dz. virsv. rik. krāj." 1925. g
8. numum), kurš papildināts un izlabots
ar vēlākiem rīkojumiem, pie Jug as sta-
cijas nosaukuma izdarāmo operāciju ap-
zīmējumu „p" izlabot par „V\

Šis rīkojums spēkā no 1925. g.
15. oktobra.

Dzelzsceļu galvenā direktora palīga
vietas izpildītājs K. Spriņģis.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi
Radio uztvērēji uz nomaksu.

Pasta un te'egrda virsvaldes galvenā
darbnīca pārdod un uzstāda uz nomaksu
līdz 1926. g. 25. martam pret iestāžu
priekšnieku galvojumiem valsts un p š-
valdlbas darbiniekiem dažāda tipa radio
uztvērējus līdz ar papildu daļām. Tu-
vākas ziņas sniedz pasta un telegrāfa
virsvaldes radiocentrale, Aspazijas bal
varā No 15, un darbaica, Slokas ielā
Na 2, vai pa tālruņiem 11-49 nn 10-75

Darbnicas vadītājs T I p a i n s.
Komercnodaļas vadītājs Aleinikovs.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Ne 141

5084. Avgejeva, Pebgeja Ivana m. —
Iekšlietu ministrijas administratīvā depar-
tamenta pasn nodaļas 1925. g. 18. sep-
tembra raksts Ns45843, IV (123-22-111).—
5984/22. g.

5085. Asēnieks, Ivans Andreja d. —
Daugavpils apriņķa priekšnieka 1925. g.
22. septembra rausts Nš 10784. III. 20. g.
(38-21-1). — 9/21. g. — 260/21. g.

5086. Brachmans, Voldemārs Jāņa
dēls. — Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 14. septembra raksts Ns 321
(26-IV-25). — 13448/25. g.

5087. Baltušis, Jānis Pēiera d., Jēkab-
pils iecirkņa miertiesneša 1925. g.
15 septembra raksts Nš 440/24. g.
(291/24-X). - 10157/24. g.

5088. Bētiņš, Aleksandrs. — Jelgavas
apriņķa tiesas prokurora 1925 g. 21. sep-
lembra raksts Ns 7809 (88-21-1). —
37/21. g.

5989. Biezais, Jānis Indriķa dēls. —
Bauskas apriņķa priekšnieka 1925. g.
21. septembra raksts Ns 455/1. 23.
(283-23-VII). — 8081/23. g.

5090 Bušs, Heinrichs Gerharda d. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g
23 septembra raksts Nš59862 (44 19. g)
— 59/21. g)

5091. Barkans, Zalmanj Leiba d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (28-V-25. — 13897/25. g.

5092. Brauas, Augusts. — Rīgas pre-
fektūras adrešu galda 1925. g. 24. sep-
tembra raksts Ns 3896 (1343-1921) —
289/21. g. ,_:

4093. Clruls, Jānis Jura d. — Jēkab-
pils iecirkņa miertiesneša 1925 g. 17. sep-

tembra raksts Nš 2U3 (27-24-VI) —
10040/24. g.

5094. Cvetkovs, Jezups Efima d. —
Madonas acriņķa 2 iecirkņa miertiesneša
1925. g. 22 septembra raksts X» 370
(15 VI 25) — 14J33/25. g

5095. Deģis, Augusts Jāņa d. — Rīgas
pilsētas komandanta palīga 1925. gada
12. septembra rakits Ns <,897 (45-1-21).
— 1418/21. g.

5096. Dalbiņš, Bertolds-Eduards Mār-
tiņa d., — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas rīcībā (22 VI-24). — 12623/25 g.

5097. Epšteins, Beils, Z^muels, Estere
un Alte. — Iekšlietu ministrijas emi-
granta un bēgļu transporta nodaļas
19:5. g 17. septenbra raksts Ns 125977
(52 1-22). — 6671/22. g.

5098. Eruchmanof, Alise Nikolaja m.,
Eruchmanof, Marks, Roche, Kamila un
Ābrams. — Iekšlietu ministrijas emi-
grantu un bēgļu transporta nodaļas
1925. g. 17. septembra raksts Ns 125977
(53-1-2,:). — 6672/22 g.

5099. Garnza, Šloms Giiša-Idka d. —
Daugavpils prefekta 1925. g. 14. sep-
tembra raksts Nš 1260 (10-1-25). —
12453/25. g.

5100. Ģibiets, Fricis Jura d. —
Daugavpils apriņķa priekša eka palīga
2. iecirkņa 1925cg. 17. septerrbra raksts
Ne 10815/23. g (235-Xt-24). —
11599/24. g.

5101. Glazenaps, Veruers-Jāzeps Hein-
richa dēls. — Liepājas kara apriņķa pār-
valdes 1925. g. 18. septembra raksts
Ns 18256 (ll-V-25). — 13701/25. g. _

5102 Grundans, Jānis Donata dēls.
— Jelgavas apriņķa priekšnieka palīga
2 iec. 1925. g. 9. septembra raksts
Nš 3428/24. g. (6-II-25). — 124^2/25. g

5103. Henkuzens, Gustavs - Eduards
Friča d. — Daugavpils pilsētas policijas
1 iec. priekšnieka 1925 g. 21 augusta
raki's Ns 4849 (20-V-25). — 13813/25. g.

5104. Hazenfus, Eduards Alberta d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
ridbā (31-11125) — 13107/25. g.

5105 Jančenko, Semjocs Firsa d. —
Madonas apnņķa 2. iecirkņa mierties-
neša 1925. g. 22. septembra, raksts
Ns 370 (15 VI-25). — 14255/25. g_

5 06. Janaitis, Kārlis Friča dēls. —
Ventspils pilsētas policijas priekšnieka
1925. g. 23. septembra raksts Ns 145
'(25-iII 25). - 13020/25. g.

5)07. Kleins (Kedus,, Rūdolfs. —
Alūksnei iec. pol. priekšu. 1925. g.
14 sept. raksts Ns 142 20 (4-22 III). —
2015/21. g.

5108. Kleins, Rūdolfs. — Alūksnes
iec. pol. priekšu. 1£25 g. 14. sept.
raksts Nš 142/20 (135-21-1). — 224/21. g.

5109. Klein, Marija Miķeļa m. —
Kriminālās pārvaldes Liepājas nodaļas
priekša. 1925. g. 13 sept. raksts Ns 1838
(24 VII 25). — 14832/25 g.

5110 Kaufeldt, Marija Aleksandra m.
Rīgas 6. iec miertiesu 1925. g. 17, sept.
raksts Ns K 87 (6-V1-25). - 14114/25. g.

5111 Kabiščer, Juda*a Josela m. —
Rīgas 6 iec. miertiesu 1925. g. 23. sept
raksts N°K 444 (29-V-25). - 14'03/,5.g.

5 i 12. Lapkovskis, Jēkabs Jēkaba d.
Ilūkstes apr. priekšu 19 5. g. 12. sept
raksts Nš 689/;i (90-121). - 609/21. g.

5113. Laškovs, Moisejs Potapa d —
Daugavpils apr. 1. iec. miertiesu. 192o. g
19 sept. raksts Nš 1652 (128 24-X). -
9951/24. g

5114. Luters, Miķelis. — Liepājas
apgabaltiesas kriminalnodajas 1925. g
19. septembra raksts Nš 5132 (95-21-1),
— 614 21. g.

5115. Liepājnieks, Ēvalds Anša d. —
Rīgas policijas 8. iecirkņa priekšnieka
1925 g. 22. septembra raksts JVe 24897
(224-24 XII). - 11408/24. g.

5116 Lancmans, Kārlis Indriķa d. —

Rīgas policijas 8 iecirkņa priekšnieka
1925 g. 23. septembra raksts Nš 32994
(74-21 I). — 1750/21. g.

5117. Mikulovs, Araiejs. — Aglones
iecirkņa policijas priekšnieka 1925. g.
15. septembra raksts Nš 3582 (133-21-1).

— 1580/21. g.
5118. Majors, Jānis Jāņa dēls. —

Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (25-IV-25). — 13501,25. g.

5119. Miloševic, Vladimirs Gasvara
dēls. — Daugavpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
1925. g. 17. septembra raksts Nš3903/21.
(112 21-1). — 662/21. g.

5120. Macinkevičs, Pauls. —Iekšlietu
ministri as emigrantu un bēgļu trans-
porta nodaļas 1925. g. 17. septembra
raksts Nš 125977 (58-21-1)). — 1391/21. g.

5121. Makarovs, Averjats Sergeja d.
— Valkas apriņķa priekšnieka 1925. g.
18. septembra raksts Ns 2748/1 (28-1-25).
— 12285 25. g.)

5122. Minalgo, Kazimits Zenona d.
— Ventspils apriņķa priekšnieka palīga
2. ie:. 1925, g. i7. septembra raksts
Ns 3 07 (28-24-lX). — 9020/24. g.

5123. Maizlts, Voldemāra Pētera d.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 19i5 g.
24. septembra raksts JVTs 13865/24
(10-111-25). — 12846/25. g.

5124. Ostrovskis, Romualds Antona d.
— Valkas apriņķa priekšnieka palīga
2. iec. :925 g. ,5 septembra raksts
N2 2583/20 g. (32 1-21) — 631/21. g.

5125. ' Olevskis, Titus Miķeļa d. —
I ūkstes apriņķa priekšnieka 1925 gada
16 septembra raksts Nš 1090,21. g.
(27-1-2). — 472/21. g.

5126. Orlovskijs, Ernests Sīmanis
Vilhelma d. — Kriminālās pārvaldes
Jelgavas nodaļas priekšnieka 1925. g.
19. septembra raksts Nš 1338/1 21. g.
(24-1-21). — 22j2/21. g.

5127. Pallorokas, Jānis Antona d. —
Rīgas prefektūras 1925. g. 16. septembra
raksts Ns 7279 (104-1-21) — 27C0/21. g.

5128. Pakalns, Alfrēds Kristapa d. —
Rīgas kara apr. priekšu. 1925. g.
18. sept. raksts Nš 5S082 (34-21-1). —
739/21 g.

5129. Poljakovs, Jānis Vasilija d. —
Rlgss pilsētas komandanta 1915. g.
19 sept. raksts Nš 5066 (53-21-1). —
1013/21. g.

5130. Pumpurs, Kārlis Andreja d. —
Rīgas pilsētas komandanta 1925. g.
22. sept. raksts raksts Ns 5124 (58-24-X).
— 9883/24. g

5131. Petrovičs, Michails — Iekšl.
min. emigrantu un bēgļu transporta nod.
1925. g. 17. sept. raksts Ns 125977
(159-21 II) 1503/21. g.

5132. Paipals, Otlo Toma d. — Rīgas
pref. 3. nod 1925. g. 25. sept. raksts
Ns 2139 (25-IV-25). — 13516/25. g.

5133. Furiņš, Miķelis Miķeļa d —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 19.'5. g.
25. septembra raksts Ns 2455/25
(25 IV-25). — 13517/25. g.

5134. Ribakovs, Vladimirs Tepdora
dēls. — Talsu iecirkņa miertiesneša
1925. g. 14. septembra raksts Nš 398

(4-II 25). — 12413/25. g.
5135. Romanovs, Andrejs. — Iekš-

lietu ministrijas emigrantu un bēgļu
transporta nodaļas 1925. g. 17. sep-
tembra raksts Ns 126056 (107-21-1). —
1509/21. g.

5136. Rubiks, Jāzeps Andreja d. —
Kriminālās pārvaldes Daugavpils nodaļas
priekšnieka 1925. g. 17. septembra raksts
Ns 352/1. 24 g. (113 24-VIII). —
10217/24. g.

5137. Rubiks, Osips. — Kriminālās
pārvaldes Daugavpils nodaļas priekš-
nieka 1925. g. 18 septembra raksts
Ns ::361/II. 21 g. (72-21-I>. — 751/21. g

5138. Rišga, Dārta Pctera mei'a. —
Daugavpils apriņ ķa priekšnieka 1925. g
18. septembra raksts Ns 142/111 1921. g.
(84 21 I). — 767'21. g.

5139 Radiņš, Jānis Kārļa dēls. —
Va'mieras apriņķa priekšnieka 1925. g.
21. septembra raksts Ns 8024 (65-24 VIII;.
Ns 9546/24 g.

5140. Roze, Hermans. — Jelgavas
apriņķa priekšnieka palīga 2. iecirkņa
1925. g. 22. septembra raksts Ns3577/20.
(90-21-1). — 776/21. g.

5141. Rasolskijs, Mārtiņš. — Bau-
skas apriņķa 1. iec. miertiesneša 1925. g.
21. septembra raksts Ns 732 (1560/21).
— 4891/2'.. g.

5142. Rakuts, Andrejs Jāņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (68 23-IV). — 7682/23. g,

5143. Skābe, Tila. — Iekšlietu mini-
strijas emigrantu un bēgļu transporta
nodaļas 1925. g. 17. septembri raksts
Ns 125977 (219-21-H). — 784/21. g.

5144. Sorkins, Leizers Mituša d. —
Daugavpils apriņķa 1. iecirkņa mierties-
neša 1925. g. 19. septembra raksts
Ns 377/Kr. (29-1-25). — 12314/25. g

5145. Zelikmans, Mendels-Leiba Izra-
ēla d — Daugavpils piķētas policijas
1. iec. priekšnieka 1925. g. 22. sep-
tembra raksts Ns 3250 (7-III-25). —
12876/25. g.

5146. Sechlisanovs, Kātos. — Iekšl.
min. emigrantu un bēgļu transporta nod.
1925. g. 17. sept. raksts Ns 125977
(184-21-11). — 509/21. g.

5147. Spilbergs, Fridrichs Jāņa d —
Rīgas prei 3. nod 1925 g. 24. febr.
raksts Nš 1865/25 (25-111-25). —
13061/25. g.

5148. Spiridouova, Heiena. — Pref.
5. nod. 1925. g. 24. seplemt^ra raksts
Ns 9471 (58-21-1). — 6206/22 g

5149. Šmemans, Vilhelms- Pēteris
Kristapa d. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas rīcībā (16-1V-26). —
13409/25. g

5150. Smidts, Jānis. — Liepājas
apr. priekšu. 1925, g. 17. sept. raksts
No 3816/1 (47-23-IV). — 7536 un papil-
dinājums „Vald. Vēstn." N» 216/23. g.

5151. Vunderlichs, Andrejs Ģirta d.
— Kara tiesas priekšsēdētāja 1925. g.
18. septembra raksts N° 12402 (1262/20;.

— 3.83/22. g.
5152. Viļumsons, Jānis Pētera d. —

Bauskas apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 16. septembra raksts Ns 410
(218-24-X). — 11357/24. g

5i53. Vasiļjevs, Aleksandr*. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas rlcltā
(2185/20;. — 5952/22. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T.i f e n i ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 233.

16185. Austriņš, Jēkabi Ernsta d.,
1925. g. 8. apr. atsvabināt-» no centrāl-
cietuma pēc piespriesta soda 1 g. 6 nēn.
pārmācības namā izciešanas (Tuvāku
ziņu nav). — Valmieras apriņķa priekš-
nieka 1925. g 28. «»ept. raksts Nš 83^9
(14 X-25). Noliekami zem policijas uz-
raudzības, saskaņā ar sod. lik. 34 uu
35. p., par ko paziņot meklētājam.

16186. Alutis, Jāzeps Jāzeoa d,
20 g. vecs, agrāk dziv. Lietavā, Žagarē,
Vācu iela Ns 38. — Reņģes muitas
1925 g. 29. sept. raksts N: 4735
(10-X-25); apvainots uz muit. lik. 1045 p.,
piedzenama soda nauda Ls 372,—.
— Abta vai viņa mautas atrašanas
gadijienā nodrošināt soda naudas pie-
dzīšinu, par to paziņojot caur kriminal-
parvaldi Reņģes muitai.

16187. j\vals, Vilis Jāņa d.. 18 g.
vecs, agrāk dzīvoji! Lietavā, Žagarē. —
Rerjģes muitas 1925. g. 29. sept. raksts
Nš 4735 (!0-X 25); apvainots uz muit.
lik. 1015, p., piedzenama soda nauda
Ls 315,—. — Avala vai viņa mantas
atrašanas gadījies ā nodrošināt scda
naudas piedzīšanu, par ko paziņot caur
krirainalpārvaldi Reņģes muitai.

16188. Augustovpkis, Jūlijs Franča d.,
36 gadus vecs, Latvijas pav., pēdēja
dzīves vieta Jelgavas apr, Lielsesavas

Malas pai .ValdībasVēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

p« 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par arsevffiķu numum: saņemot

ekspedīcija _ p g .pie atkalpārdevējiem..... — j

Latvijas valdības >^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izgemot

Redakcijai

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

svētdiena* un svetkudienae

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilīNš 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katrs tālāks risditju . . — .12

b) citā» iestādēm ?» amata per-
sonām par katra vieaslejlgu
rindiņa — . 16 ,

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa (par obligit. sludin.) . — . 20 .



pag. Pladu mājās. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka 1925. g. 5. septembra raksts
Ns 358/1921. g. (9-X-25), sodīts admini-
stratīvā kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

16189. ApiņŠ, Pēteris Ilzes d., dzim.
1886. g., piederīgs pie Bērzonēs pag.,
Cēsu apr., agrāk dzīvojis Rīgā, Alūksnes
ielā Na 1, dz. 17. — Rīgas pol. 5. iec.
priekšnieka 1925. g. 5. oktobra raksts
Ns 14157 (H-X-25), nav izpildījis kara
klausības iik. 98. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16190. Bērziņ, Marija Annas m., 27 g.
veca, piederīga pie Ādažu pag., latviete,
neprecēta, prostitueta, dzīvo Rīgā, lielā
Lāču ielā Nš 18, dz. 31. — Rīgas 8. iec.
miertiesu. 1925. g. 26. septembra raksts
Nš 945 (9-X 25). Notiesāta pēc sod. lik.
60. p. 528. p. — Paziņot dzīves vietu.

16191. Bunkus, Ādams Jāņa d.^
33 gadus vecs, Lietavas pav. — Rīgas
2. iec. miertiesn. 1925. g. 30. septembra
raksts Nš 1196 (14-X25), apvainots uz
sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16192. Baltokas, Bronis Kazimira d.,
20 g. vecs, agrāk dzīvojis Lietavā, Ža-
garē. — Reņģes muitas 1925. g; 29* sep-
tembra raksts Ns 4735 (10-X-25). Apv.
uz muit. lik. 1045. p, piedzenama soda
nauda Ls 130. — Baltokasa vai viņa
mantas atrašanas gadījumā nodrošināt
soda naudas piedzīšanu, par to paziņojot
caur krim. pārvaldi Reņģes muitai. ,»t.

16193. Bember, Anna Pētera m.,
21 g. veca, ar aprobežotām prāta spējām,
slaida auguma, iegarenu seju, ģērbusies
pelēkā virsjakā, galvā balta šaljte. Do-
kumentu pie viņas nav. — Rīgas pol.
10. iec. priekšu. 1925. g. 24. septembra
telefonograma Nš 120 (10-X-25). Izgā-
juse no nespējnieku patversmes Telts
ietā Nš 1 un nav atgriezusēs. — Ziņot
meklētājam.

16194. Branaus, Otto Jāņa d, 15 g.
vecs, agrāk dzīv. Laboratorijas Ielā Nš25,
dz. 1. Maza auguma, gaišiem matiem,
ģērbies gaiši pelēkos svārkos, zilās biksēs,
galvā zila sporta cepure. — Rīgas pol.
8. iec. priekšn. 1925. g. 26. sept. telefo-
nogr. Nš 192/454 (10-X-25). Nozudis.
— Nogādāt meklētājam.

16195. Balkauskaite, Anna Matīsam.,
36 g. veca, agrāk dzīvojusi Lietavā,
Možeiku apriņķī, Akmenes pagasta Su-
dinču sādžā. — Reņģes muitas 1925. g.
29. septembra raksts Ns 4735 (10-X-25),
apvainota uz muitas lik. 1045. p., pie-
dzenama soda nauda Ls 585. — Bal-
kauskaites vai viņas mantas atrašanas
gadījumā nodrošināt soda naudas pie-
dzīšanu, par to paziņojot caur kriminal-
pārvaldi Reņģes muitai.

16196. Butkaite, Anna Dominika m.,
33 g. veca, agrāk dzīvojusi Lietavā,
Skodā. — Reņģes muitas 1925. g,
29. septembra raksts Ns 4735 (10-X-25),
apvainota uz muitas likuma 1045. p.,
piedzenama soda nauda Ls 180,— . —
Butkaites vai viņas mantas atrašanas
gadījumā nodrošināt soda naudas pie-
dzīšanu, par to paziņojot Reņģes muitai.

16197. Bogda^ Ādolfine Jāzepa m,
30 g. veea, agrāk dzīvojusi Lietavā,
Žagarē. — Reņģes muitas 1925. g.
29. septembra rak?:a Nš 4735 (0-X-25),
apvainota uz muitas likuma 1045. p.,
piedzenama soda nauda Ls 123,75. —
Bogdau vai viņas mantas atrašanas ga-
dījumā nodrošināt soda naudas pie-
dzīšanu, par to paziņojot caur kriminal-
pārvaldi Reņģes muitai.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s

Darbvedis A. Zaķis.

Ziņas par mutes un nagu sērgas gaitu Latvijā no 1925. g. 8. līdz 15. oktobrim.
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Veterinafvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrnlis.

, Darbvedis G r. a u d i ņ š.

Iecelšanas

Rezolūcija J* 119.
No š. g. 29. septembra saslimšanas dēļ atvaļi-

nāto dzelzsceļu policijas priekšnieku Jāni O z o
linu, skaitīt ka stājušos pie dienesta pienākumu
izpildīšanas no š. g. 12. oktobra

Rīgā, 1925. g. 15. oktobrī. M> 13219.
. Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.

Administrativā departamenta direktors
Šlosbergs.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojami.

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību Kuldīgas

apriņķa pagastos.
Pieņemti Kuldīgas apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdes 1925. g. 29. augusta sēdē un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 1. oktobfa rakstu

J* 107359.
1. Katram māju īpašniekam, pār-

valdniekam vai rentniekam jārūpējas par
pilnīgu kartību un tīrību kā pašās mājās,
tā ari pagalmos.

2. Katrā mājā jābūt slēgtai atejai ar
slēgtu izkārnījumu bedri. Lipīgu slimību
gadījumos atejas vietas desinfieejamas ar
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu
desinfekcijas vielu.

1. p i e z I m e. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publisku vietu atejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) desinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai ar citu lī-
dzīgu desinfekcijas vielu.

2. piezīme. Desinfekcijas līdzekļus
iegādā: skolās, pagasta namos un
citās pagasta sabiedrības iestādēs
— pagasta valde; tirgos — tirgu
turētājs; lauku mājās un dzīvokļos
— īpašnieki.

. 3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
grodiem vai cementa kubliem jāpaceļas
vismaz 3

/* metra virs zemes. Vismaz
17a mtr. apkārt akai zeme noņemama
Vs metra dziļumā un viņas vietā jāliek
māli, virs māliem kāds ciets materiāls,
kā: akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u. 1.1.
Ap aku katra ziņā, jābūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

4. Mājas īpašniekam vai tās iedzīvo-
tājiem par katru aizdomīgu saslimšanas
gadījumu jāpaziņo policijai vai vietējam
ārstam.

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tifu, atgulās tifu, šarlaku,
difteritu, masalām un asinssērgu — at-
sevišķi stāvošās mājās, redzamā vietā uz
ceļa pie ieejaspagalmā, jābūt skaidram
un redzamam uzrakstam «(slimības no-
saukums) ieeja aizliegta".

6. Apriņķu un pagastu valdēm, ap-
riņķa ārstam, vietējam sanltsrārstam, kā
ari vietējiem ārstiem un sanitarkomisijas
locekļiem un policijai katrā laikā ir
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu
izpildīšanu.

Piezīme: Vietējiem ārstiem ir tie-
sības izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
policiju vai ppgasta vai apriņķa valdi.

7. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

8. Šie noteikumi stājas spēki 2 nedēļu
laikā pēc to publicēšanas .Vaid. Vēstnesi".
Kuldīgas apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs
R.Vīksna.

3 Darbvedis K. Raudziņš.

Rīga
Rīgas pilsētas domes ārkārtēja

sēde
notiks pirmdien, š. g. 19. oktobrī, pulkst.6
vakarā, lielā Ķēniņa ielā Nš 5.

Dienas kārtība:
1. īres valdes locekļa ievēlēšana vakanti

vietā.
2. Delegātu ievēlēšana Latvijas pilsētu

ceturtam kongresam (š. g. 24. okt.),
revidējot pilsētas domes š.g. 15. okt
lēmumu šai lietā.

3. Nekustamu īpašumu atdošana dzimts-
nomā:
a) Ogres Mālu kalna zemes gabali

NšNs 30, 80, 90,
b) Priedaines zemes gabals Nš 123,
c) Rīga, gr. 56 Nš 4 (apm; 2445 kv,

asis),
<0 R'gā, gr. 28 Nš 76 (apm. 866 kv

asis).
4. Nekustama īpašuma iegūšana Torņa

ielā Ns 21 (gr. 8 Nš 106).
5. Līguma noslēgšana ar Rīgas ielu

dzelzsceļu akciju sabiedrību.
6. Daži priekšlikumi par dzīvokļu krīze*

novēršanu R'gā.
Domes priekšsēdētājs K. DēķenJ.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

J. Raiņa 60-gadu jubileju
vak r̂dien svinēja Nacionālā teātrī af
plašu programu. Vakara izrādei b'ij*
izraudzīta Raiņa lielā traģēdija ,Jāzep»
un viņa brāļi", kuru ievadīja Aspa-
zijas sacerēts prologs Lilijas Štengel
cēlā izpildījumā. Tam sekoja rakstnieku
un žurnālistu biedrības priekšnieki
A. Švabes koncentrēti savilkta ruDJ
par Raiņa likteni, raksturu un viņa darbu

Loou īpašnieki, zemkopji,
sargājiet savus lopus no liellopu

mutes un nagu sērgas!
Kopš lielā kara Latvijā rav plosījusies

liellopu mutes un nagu sērga. Katram,
it sevišķi Kurzemes b?gļieai vēl buš at-
miņā, kādus smagus upurus tā prssija,
Visus šos gadu*, pateicoties stingrai ro-
bežu apsardzībai, izdevās Latviju izsargāt
no sērgas, lai gan viņa bija izplatīta,
izņemot Igauniju, vis-Ss. kaimiņvalstis un
gandrīz visās Vakareiropas valstīs, pērn-
vasar pat plašā mērā ļlosljās Dānijā un
Zviedrijā.

Tagad netiešā ceļā ar barību jfl sērga
ievazāta ari pie mums un parādījusies
Rīgā, centrālās pječu un ostas stacijas
apkārtnē pie dzelzsceļa kalpotāju govīm,
galvenā kārtā Ganību dambī Sērga ļoti
lipīga, kamdēļ viņa draud izplatīties uz
visu pilsētu un no pilsētas ari uz laukiem.

Sekaskādas sagaidāmas no
sērgas izplatīšanās.

Sērgai izplatoties, kā valstij, tā ari Iop-
turiem celsies milzīgi zaudējumi.

1) Pēdējos pāris gados ļoti strauji
attīstījās kā dzīvo lopu, tā ari
gaļas eksports. Pateicoties eks-
portam, stipri paceļas mūsu lop-
kopju ienākumi. Ekspots iespējams
tikai tad, kad valstī neplosās lopu
sērgas, jo kolīdz sērga izplatīsies,
ārvalstis slēgs savas robežas un
neielaidis vairs nedz mūsu lopus,
nedz ari lopu produktus. Sekas
būs tās, ka lopu un gaļas cenas
stipri kritīs.

2) Izplatoties sērgai būs stipri jā-
ierobežo, ja ne pavisam jāpārtrauc,
koppienotavu darbība. Tas smagi
gulsies uz lopkopja pleciem. Tāpat
ari pilsētu lopturiern ierobežos, vai
pavisam aizliegs pārdot pienu
svaigā veidā, jo ari cilvēk*, se-
višķi bērni var saslimt ar šo slimību,
lietojot nevārītu pienu no slimiem
lopiem.

3) Saimniecības, kuras piemeklēs mutes
un nagu_ sērga, stipri cietīs. Slimie
lopi mēdz novājot uu pavisam
apraut pienu. Jārēķinās ari ar dažu
lopu nobeigšanos, par kuriem ari
atlīdzība no valsts netiks izmaksāta.

4) Sērga var atkārtoties vai turpināties
nākamā vasarā un pat vairākus
gadus no vietas, tā ka grūti būs
no viņas vaļā tikt, kā to mēs
redzam Vakateiropas valstis.

Sērgas pazīmes. Ar mutes un
nagu sērgu saslimst ragu lopi, aitas,
kazas un cūkas, galvenam kārtām pir-
mējie Saslimstot lopi sāk stipri sieka-
lot, čāpstina ar muti, kurā sakuļas putas;
slienas no!ek tn nostiepjas līdz zemei.
Ēstgriba, it īpaši uz rupju barību zūd.
Nereti saslimst ari naga starpas un val-
nīši ; tie ir sāpīgi un uzpampuši — lops
iet vārīgi. Mutē uzmets? čulgas, kuras
plīst un atstāj vātis. (Tomēr lopu īpaš
niekam nav ieteicams rakņāties ar rokām
pa lopa muti.) Čulgas uzmetas dažureiz
ari uz tesmeņa.

Kā izsargāties no sērgas?
Prātīgs un uzmanīgs lopkopis arvienu
pratis izsargāt no sērgas ievazāšanas
savu kūti. Tas panākams sekošā kārtā:

1) Sērgas laikā nevajagapU:. 'opus no
nezināmām vietām, tagad i; īpaši no
Rīgas pilsētas.

2) Nelaist savās kūtis neviena sveša
cilvēka, sevilķi lopu uzpircējus un
cilvēkus no sērgas apdraudētām sē-
tām. Tāpat ari pašu mājas cilvēki
nedrīkst iet kaimiņu kūtīs un sētā?,
sevišķi tanīs, kir '-domīgas, vaitādas, kārās ;a ,.lfea.

3) Neļaut svešus "lopus dzīt caur jūsu
sētu.

4) Nepirkt Rīgā un nevest uz laukiem
liellopu gaļu svaigā veida.

5) Nepirkt Rīgā un neizbarct cūkām
jēlas gaļas atkritumus, iekšas un
asinis. Sevišķi jāstrgās izvest tos
uz laukiem.

6) Nepirkt lopu barību no aizdomīgām
vietām

7) Ja sērga ir jūsu apkārlnē, tad ne-
vajaga ņemt no koppienotavām
neuzkarsētu vājpienu, paniņas vai
sūkalas un izbarot to sīklopiem.

Kas jādara sērgai parādo-
ties? Ko līdz pamanāt pie sa^ām
govīm, vai citiem lopiem augšā minētas
pazīmes,tad nekavējoties iiņojietvai
bu vietējam rajona vai pilsētas veterinār-
ārstam, vai ari policijas ierēdnim

Par laikus nepaziņošanu draud stingrs
sods, . ' .,^ -

Pirms veterinārārsta ierašanās atda-
liet veselos lopusnoslimiera,
pieliekot tiem atsevišķu kopēju. Kopē-
jiem, atstājot kuti, ieteicams pārmainīt,
vai labi nomazgāt apavus, tāpat pār-
mainīt virsdrēbes un labi nomazgāt rokas.

Nekādā gadījumā sērgu ne-

slēpjat, tas apdraud bez jūsu saimnie-
cības ari kaimiņus un visu sabiedrību,
Par jūsu lopu saslimšanu policija to.nēt
izzinās un tad jums draudēs sods. Tu-
vākus nosacījumus jums sniegs attiecī-
gais veterinārārsts, kura rīkojumi stingri
jāizpilda. Tuvākais ir izzināms no sai-
stošiem noteikumiem, kuri saņemami pie
veterinārā personāla un policijas.

Lopkopji, esat apzinīgi un
modri, tad izdosies sērgu ap
slāp ēt.

Zemkopības ministrijas veterinarvalde



idejām. Gaviļnieka sumināšana notika
ļoti dzīvi un svinīgi. Jau viņam ienākot
teātra loža, viņu saņēma ar sevišķi -šim
gadījumam sacerēta un r askandinātu
spēcīgu apsveikuma dziesmu. Pēc iz-
rādes sākās plaši apsveikumi no dažJdti
mākslas un rakstniecības iestāžu puses.
Tos ievad'/ a no Nacionālā teātra di-,
rektors Av ' B ē r z i ņ Š , kam sekoja, kopā
ar krāšņiem vaiņagiem; puķēm un citām
balvām, apsveikumi no operas un operas
zolstiem / dailes teātra, krievu "drāmas ,
teātra biedrības ceļojošā teātra , <*£££ .
kārfgo makslin' eku Sabiedrības , Ieviesu
sieviei|m .;^nn >vēl_ dažādām citām sa-
b. edrlbām, personām , laikrakstiem u. 1.1.
Apsveikuma telegramu ari bija prāvs
skaits, ? starp citu eo Valsts Prezidfn'a
J. C a k s t es. Gaviļnieks savā patei-
cības runā izcēla (Izejas augsto noz mi,
tā vienojot, kopojot un-caur . to stip-
rinot ' tautu, izcēla ari nacionālisms ,
„ latvieša" nozīmi. Šis vārds
un viņca nozīme nezudīšot ja ari
paši darbinjeki no skatuves ' noietu.
Viņš pateicās sirsnīgi' visiem, kas no
L a t v ijas viņu šovakarsveicinšiuši Tas
viņa mūžd Lūšpt kā spožs saules stars
pie vakara mākoņiem.

.Šīm svinībām sekoja turpat teātra telpās
vēl bankets ar attiecīgām runām un
jautrību.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkga
tēsu izpildītājs

paziņa, ka 27. oktobrī 1925. ?., pulkst.
10 dienā, Kīgā, Lāčplēša ielā hb 16,
Peizacba Levinsteina un citu prasībās,
ji S r d o i I. un N- torgos Morica Go'.d-

berga lustama samtu, isttavcSe m
mēbelēm un »ov?rtētn par Ls 671.

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

Rīgā, 12 oktobri 1925. g.
14863 Tiesa izpild. J. Z i r ģ e 11.

Māksla.
Novitāte ar pasaules slavu nacionālā

teātri. Visslavenākais dramatiķis Eiropā
ir patiaban itāļu rakstnieks , Luidži Pi-
rat-dello. Viņa lugas tulko visās pasules va-
lodās unizrāda arlieliem panākumiem visos
ievērojamos mākslas centros. Pirandeilo
ir jau labu laiku rakstījis »omanus un
noveles, bet slavens viņš kļuva vēl nesen
un ļoti ātrā gaitā ar dramatiskiem dar-
b em. Viņš pats ar savu teātri viesojies
jau Anglijā, Francijā un patlaban Vācijā,
kur visur viņu uzņem ar lielu piekrišrnu.
Pasaules slavu Pirandeilo ieguva ar savu
Ingu .Sešas personas meklē autoru".
Šo lupi tagad trešdien, 21. oktobrī, pirmo ļ

eizi fžrādīs ari latvju valoda nacionālā !

teātrī. Tā ir ļoti orģicela un nopietnu
mākslisku vērtību bagāti luga. Skatītai
dabūs noskatīties neparastā ainā. Lugi
iesākas kā teātra mēģinājums. Ievada
ainā daudz paša teātra ikdieras dzīves
improvizācijas, un to pārtrauc sešas per-
sona? , kuras nāk no ārienes, kā autora
iz- iviuāU teli, ar savu pašu dzīves drāmu ,
kura jāpārveido uz skatuves par
izrādi. Tie ir interesanti skati,
kas norisinās tkatitāju priekšā , ar dzi-
ļumu, dzivurnu un neparastu veidu.. Iz-
olde prasa ari .no skatītāja, spēļu, intere-
sēties par Skatuves , un d/lves proble-
m:'em, bet sapratīgam skatītājam tā sniegs
īstu mākslas baudu. Skatītāji, bez tam,
bus teātrim pateicīgi, ka tas dev s
iespēju, iepazīties sr darbu, par kuru
interesējas visa Firopā. Režija — Ernsta
Feldmaņa; lomās vairāki pirmie spēki.
Par :kgi plašs raksts „ Teātra Vēstnesī".
B Jeiea uz izrādi jau dabūjamas.

. . Nacionālais ieaus. „ A d r i e n n a
L e k u vr e r" pēdējā izrāde bij atkal
izpārdcta. Lugas nākamā izrāde - —
sestdien Tāpat izpārdota bij komēdijas
n Atraitne* virs" iztāde. Otrdien, 20. okt,
pulkste i T- % vakarā par tauUs izrāžu
cenām Saniieša komēdija „l n t e 1 i -
ģ e n t i". Trešdien, 21. okt interesanta
oriģiu'ela novitāte: slavenā itāļu rakst-
nieka Pirandeilo „h-ga, k.ra jārada" —
«Sešas personas meklē au-
toru" . Lugā sarežģītas trīs drāmas:
teātra personāla komēdija, sešu personu
savstarpējā traģēdija un šis traģēdijas
radīšana no jauca uz skatuves Uz otu
tautu lielajā ii skatuvēm liga izrādīta
simtām reižu. Aktieru savienības izrāde
— A. Tolstoja jaunā drāma .Carienes
sazvērestība* noM'ics 56. oktobrī.
Biļetes jau dabūjamas.

Dailes teatrs. Otrdien, 20. oktobrī,
pulksten 5 pēcpusdienas skolnieku iz-
rādē „Ļaunais gars". Ceturtdien,
22, oktobri, pulksten 1;'a8 vakarā, Piran-
deilo līdzība ,VIrr, zvērs un ti-
kums". Komēdijas humors izaug no
Šekspira komiskās koncepsijas, no anti-
tezes starp to, kas cilvēki sev, vai citiem

liekas un kas tie īstenībā. Tā ir pret- i
runa starp īstenību un iikciju, romantisku
dziņu un humoristiskām sekām. Te
groteskā prete Ibā rādīta kapteiņa klajā,
patiesā instinktu dzīve pret Paolino un
kapteiņa kundzes trulo filistrisko erotiku,
kurā nav nekā skaidra un tīra. Kap-
teinis Perella ir mūžigas jūras braucienos;
māja? tam sieva «tikumīgi" aizsegta un
brilēs nemaņā krītoša par savu kailumu.
Kapteinis bēg no viņas; kad atbrauc
mājās, viņš saceļ tīšu traci un ieslēdzas
savā istabā. . Viņam ir otra sieva citā
pilsētā; tā ir vaļīga un neiežņaugta
«tikumības" korsetē. Bet «šķistai" Pe-
rella kundzei . ir savs pielūdzējs:
« skaidrais" mājskolotājs Paolino No viņa
tai gaidāms bērns. Paolino gaida Pe-
rello mājās, lai to ar preparētu torti
ieēdinātu vz intīmiem sakariem ar s'evu.
Visa komēdija ir būvēta uz Paolino
morālisko baiļu linijas.

Piektdien, 23. oktobri, palksten 7a8
vakarā, .Virs, zvērs un tikums".
iīe:tdien, 24. oktobrī, nĻ a u n ai s gars"
un svētd'en dienā par strādnieku izrādes
cenām «Laupītāji".

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramma

Maskavā, 19. oktobri. Latvijas
saimnieciskā delegācija svēt-
dien izbrauca uz bijušo Troice-Sergf jevas
klosteri, kur tagad atrodas vēsturiskais
muzejs. Delegāciju pavadīja Aralovs un citi
ārlietu komisariāta darbinieki. Ceļā de-
legācija iegriezās Puskina « bērnu pilsētā",
kur apskatīja plašo bērnu koloniju

Šodien delegācijas locekļi nodeva vi-
zīti finansu komisāram Sokoļņiko-
vam. Pēc tam apmeklēja valsts mantu
krātuvi un valsts banku, kur delegā-
cijai rādija SSSR dārgmetālu un
dārgakmeņu fondus. Pēcpusdienā notika
sēue, kurā piedalījās visa Latvijas dele-
gācija un no krievu puses komisijas
priekšsēdētājs Jansons un locekļi
— Gambarovs un Jurevičs (saim-

nieciskās padomes pārstāvis). Sēdei bija
informācijas un organizācijas raksturs:
pārrunāja darbu programu un technisko
kārtību.

B e r I i n ē", 19. oktobrī. No Maikavas
ziņo, ka savā laikā uz nāvi notiesātie
vācu studenti Kindermans, Volšts un
Ditmars apžēloti.

- —. ?! ,..«?...?

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rtgs* 1>bžl, 1955 pn 1s 20 oktobri

Deviies:
1 Amerikas dolāri ". . 5.178 — S.20
1 Anglijas meitiņa .... 25.C9 — 25 21
100 Francijas iienfea ... 22 70 — 23,15
100 Bdgija* banka ,w..---, 13,40 — 23,85
1G0 Šveicei franka . 99,45 — 1PC.45
100 «aliļaa lira . ... 20,45 — 20 90
100 Zviedrijas kroan . . . 138.15 — 139 50
100 Norvēģijas k«a« ... 104 85 — 106 95
100 Dānijas krona ... 128,95 — 131.50
100 Čechoslovaķijse krona . 15.20 — k 50
100 Holandes gaidāma. . . 20750 — 209 55
100 Vācijas marka . ... 122,50 — 12420
100 Somijas marku .... 13,00 — 13 23
100 Igaunijai maika . . . 1,37 — 1,40
100 Polijas zlota 80,00 — 9000
100 Lietavas lita 50,50 — 52,00
I SSSR červoņcca .... 28,40 — 36,82

Dārgmetāli:
Zelts I kg 3430 — 845C
Sidrabs f kg ...... !08 — 116

vērtspapīri:
5°/» neatkarības ataņēmaras . 98 — 10C
4°/e Valsti prem. aizn. . . 98—100
t°/« Zemei bankai ķīla zīmes 92 — 93
8«/« Hipotēka bankas ķīla

zīmes 98 — 97
Rlgsi biržas kotacij&a komiskas

priekšsēdētājs A. K a c e o s.
Zvērināti biržas māzers P. R ap n e r s.

Literatūra.
Veter i n ar s an i t a r ais pārskats par

1924. gadu. Zemkopības ministrijas veterinārās
pārvaldes izdevums. Rīgā, 1925. g.

ledaktors: M. Aions.

r^^^Rīgas apgabali 3. civilnodaļa ,
saskaņā ar civilprocess likumu i 958. p
ar šo paziņo, ka 27. oktobri 1925. |,
minētās nodaļas atklāts Kesas sēde
nolasīs 1924. g. 24. jūlijā mir. Mores
pag, .Lubes" mājas īpašu, atraitņa
Ādama Jēkaba dēla Bremana-Brammana
testamentu.

Rīgā, 16. oktobrī 1925. g. L. J*3952
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

14845 Sekretāra A. K a 1 v e

Rīgas apgabaltiesa, 3. civilnod,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 27. oktobbrT 1925 g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sed-j
inolasīs 1924. g. 1. februārī miruša
Ikšķiles pagastā, .Sprogu" mājas, Jaga
Andreja d. Kalniņa testamentu.

Rīgā, 16. oktobrī 1925. g. L. *6 1754
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14846 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabali,3.civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 27. oktobrī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas - sēdē
nolasīs 1925. g 1. septembrī mirušās
Sarkanu .-pagastā, .Dzeņu* mājas
īpašniece* Līzes Jāņa meitas R a m i n
testamentu.

Rīgā, 14. oktobri 1925. g. L A& 40.5
Priekšsēd. v, A. Veidners.

14784 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p _. pie-
zīmes pamata ar šo paziņo vispaiībai,
ka laulātie draugi Jnlius Jēkaba dēls
Rudzits un Krisiine Pētera meita Rudzīt,
dzim. Grebis noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra J- Kruk-
landa 1925. g. 24. septembri
reģ. J* 17283, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, Ir atcSuši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 6. okt. 1925. g. J*N 4175
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14227 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kap. 36. p. pie-
zīmei pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka Ošers Šmuiļa dēls Akermans un
Guste Jēkaba meita Jakobson noslegttši
pr ekšlaulība» līgumu pie Rīgas no-
tāra M. Čulkova 1925. g. 16. sept.

reģ. J* 12801, ar kurn viņi attiecībā uz
viņu noslēgto laulību ir atcēluši vietējo
ci illikumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 6 okt. 1925. g. L. J* 4152

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14226 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesai 3. civilnodaja
uz civ. ties. lik. 2011., 2014 un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924 g. 29. febr.
Rīga mirušās Olgas-Vilhelmines-Emmas
Ellenberg, dzim. Broemze ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakara ar to, tiesības ka man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, kreditoriem un t. Ļ, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 6. okt. L. M 4149
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14205 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja
oz civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1923. gada
22. janvārī Smi'tenes pagastā miruša
Dīva Pētera d Krūmiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudrjušas.

Rīgā, 1925. g. 6. oktobrī L. J* 4028
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14203 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja

nz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p
pamata paziņo, ka oēc 1923. gada
2. maijā Brazīlijā, .Vārpas" kolonija
mirušā Smiltenes pagasta .Vec-Talenu"
mājas līdzīpašnieka Jēkaba Jēkaba dēla
L a u b e ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
sugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
riņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 6. okt. L. J* 4169.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners
14204 Sekretar. » A. Kulvf

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaja

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 1925. g 23. sep-
tembrī Marijas-Auguites Jāņa m. Bitman,
atr Lange, dzim. Kaul.ng, prasības lieta
pret Rūdolfu Bitmani par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas noslēgta 16. augusta 1920. g
Krievijā starp Rūdolfu Bitmani un Ma-
riju Bitman, dzim. Kauling, atļaujot
prasītājai iedoties jauna laulība tūlīt pec
sprieduma spēkā stašanav

Ja atbildētājs civ. proc lik 728., 731
un 748. p. p paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1925. g 7. oktobrī.
J* 437094/810.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
141S6 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014.un 2019.p.p _
pamata paziņo, ka pec 1908. g. 27. marta
Rīgā mirušā namīpašnieka Kārļa Kar-
n i t a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikonusa-
rijiem, kreditoriem u t t., pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudrjušas

Rīgā, 6. okt. 1925. g L. J* 3659
Priekšsēdētāja v A. Veidners.

14208 Sekretārs A. K alve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,

uz civ. ties. lik. 2011.,2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1890. g. 10.
oktobri Katlakalna Olaines draudzē mi-
rušā Rigas namlīdzīpašnieka Nikolaja-
Aleksandra-Jēkaba-Georga d. P ļ a v n jeka
ir atklāts mantojums un uzaļcina, kam ir
uz šo mantojumu, vai s'kara ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesīoas minētai tiesai s e š_u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja -iniētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 6. okt, L, J* 4170
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14207 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2C62. p. p, ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1925. g._13 ok-
tobra lēmumu, paziņo, ka _ parādnieks
Kārlis Jāņa dēls Zuitiņš paradu pec obli-
gācijas par l'OO rubļiem ka pirkšanas
?urnas atlikums, apstiprināta 20. janvārī
1878. g. >& 123, uz nekustamo īpašumu
Madonas apriņķī Dzel āvas muižas zem-
nieku zemes .Vilak M 17" mājam zem
zemes grāmatu reģ. J* 2710 par labu
Kārlim fon Tranzehe Rozenekam, ir sa-
maksājis, bet ši augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesa sešu mēneša Jaika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums

iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 15. oktobrī 1925. g. *& 4226.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14842 Sekretārs A. Kalve.

Ugāles pagasta tiesa
dara zināmu vispārībai, ka Johans un
Matilde Zamerovski adoptē Vilhelmu
Richardu Zemerovska, Ernesta un Minnas
Zamerovsku dēlu, dzimušu 27. septembrī
1922. g un uzaicina visus kam būtu
kādas ierunas pret šo adoptaciju, pie-
teikt tās šai pagasta tiesai divu
mēnešu taikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Vēlāk pieteiktas Ierunas netiks ievē-
rotas un adopcija apstiprinās.

Ugālē, 23. septembri 1925. g.
Par priekšsēdētāju E. Zaļkalns.

14104 Darbvedis (paraksts).

Valmieras apriņķa 4. iec.
miertiesnesis

iihiifh Jāna Miķelsona meklēšanu,
ILMU kas publicēta .Valdības Vēst-
nesī^ J* 24 no

1923. g. 31. janvāra,
ta kā Miķelsons atrasts.

Rūjienā, 15. oktobri 1925. g. J* 474/23.
14981 Miertiesnesis V. Bērsons.

Rīgas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

naslņo, ka 28. oktobrī 1925. g., pulkišen
10 dienā, Rīgā, Struktora iela Afe 7,
Krimuldena prasības lietā, pildos
Augusta Kamoliņa karamo mantn,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 233—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodsmo mantu varēs pardo-
Sanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. oktobri 1925. g.
15021 Tiesa izpild. K- Krebs.

Rīgas apgabali, 6. iec, tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 26 oktobrī š. g., pulksten
10 dienā, Rīgā Kr. Barona iela J* 3,
veikalā, Ādolfa Šneidera lietā, pārdos
Ābrama Seeia kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 450.

Izzināt saraksti', a vērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. oktobri 1925. g.
14867 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Otu iestāžu sludinājumi
*? j

īlišs leloiii d!piH8iit3
taSādo maksājuma piedzinējs paziņo, ka

26. oktobrī 1925. g., pulksten 2 dieni,
Rīgā, Juliusa ielā Ni 2,

plintes idriBBNBnBi
akc. sab. .Beck* stikl. fabr. kustamo
mantu, novērtētu par Ls 8140 un sa-
stāvošu no smaga automobiļa .Ford*
&istema, naudas skapja un rakstāmgalda,
dēļ viņa dažādu nodokļa segšanas.

Rīgā, 19. oktobrī 1925. g.
14993 Piedzinēja Heibovičs.

īitlfi iidilln departaiuta
dažādu maksājuma piedzinēji paziņo,
ka 29. o k t o b r ī 1925. g., pulkst. 1 d.,
Rīgā, Elizabetes ielā *& 101, dz. 32,

pārdos ooMksolKanO
Lunda Aleksandra kustamo manta, no-
vērtētu par Ls 200 un sastāvošu no
mēbelēm, dēļ viņa 1922/1923. g.
ienākuma nodokļa segšatas.

Rīgā, 19. oktobri 1925. g.
14994 Piedzinējs Heibovičs.

U Hhkji departunta
dažādu maksājama piedzinējs paziņo, ka
30. oktobrī 1925. g., pulksten 3 dienā,
Rīga, Lazaretei iela Ns 3, dz. 1,

pārdos mmalBanfl
Gutkina Movša kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 1480 un sastāvoša no da-
žādām mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
proc. peļņas un ienākuma nodokļa seg-
šanas.

Rīgā, 13. oktobri 1925. g.
15022 Piedzinējs Heibovičs.

Tiešo nod. departamenta
dažādu maksājama piedzinej- tiņo,
ka 26. oktobrī 1925. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, 1. Grēcinieku ielā tk 20,
pārdos vair&ksollsanfi
Alperovič A. un B. kustamo manto, no-
vērtētu par Ls 2556 un sastāvoša
bo 1 naudas skapja un 46 maisiem, dēļ
viņa 1924. g. °/o peļņas nadokļu
segšanas.

Kīgā, 19. oktobrī
14995 iedTīm _. o o v i č s.



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Sakas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu! Latvijas iekš-
zemes pas-i, izdot-i no Aizputes apr.,
Upeamuifes p^g. izpildu komitejai
2. ajgustā 1920. g. ar K8,I305, uz Anša
Andreja d. Ernšteina vLārdu ' 14334

Sakas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, -zdotu no Upesmuižas pag.
izpildu komitejas Aupates apriņķ ; ,
22. jūnijā 1920. g. ar te 729 uz Milz ^
arājs. Kalis Andreja d. vardu. 1433:

Latvijas universitātes leģitlmac. kartiņa
JA6019, uz Uveiras Slobodas vardu,
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 1*991

Latvijas universitatis leģitim. kartiņa
te 89-8, uz Kalmana Magaršaka vardu,
pazaudēta un ar šo tiek izsludi sta
par nederīgu. 14992

Uz 920. gada 29. aprļa pagaidi no-
teikuma par vertspapiru modifikāciju 3.
un 11. pantu (,Va>d Vēstn. te 97.) un
1921. g. iO. upriļa iikuma par akciju un>
dalībnieku sabiedrībām (.Vaid. Vēstn.*
te 93.) pamata akc. sab. .Langenzīpen
un bdri' valde Rigā, Brīvības^ ielā
Ni 167, dara zināmu, ka attiecībā uz
zemāk uzskaitītam mortif-cētflm akcijām,
par kūju pa'.audšštnu izsl-dināts 1925.
gada 2. aprilī .Valdībai Vēstneša" 75,
num. un 19^5. gada 15 maija .EkciK-
mint« " te 10, nekād as tesības vai iebil-
dumi nav paziņoti, kadeļ akc. sab. ,Lan-
genzīpen un Bdri' valde, uz minēto
mortlfikacijas noHkumu pamata, uzskatīs
izaludinā as akcijas par nederīgām uti
pazaudēto akciju vietī izdoi jaunās
akcijas.

2. iBitiUai aKtijii saraksts:
a) pirmizlaidumā akcijas par 1000

krievu nomināliem rubļiem katra, tete
1—65, 116—525, -1086-1105;

b) pirmā papildu izlaiduma akcijas
p->r 100 krievu nomināliem rubļiem
katra, tete 6001—7(KK\ 10C01— .0100,
10401—1-500, 10597—11000, 14031—
150( 0, 16001-17000, 19001—20000.
; Rīgā, 1925. g. 19. oktobrī.
15012 Valde.

Rēzeknes virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
20. novembri 1925. g., miertiesneša nama, Rēzeknē,

augošu mežu pēc platības:
II. iec. mežniecības, Taudojānu, Makašānu un Adamovas novados, pavisam

23 vienības, vērtībā no Ls 38 līdz Ls 79?.
III iec. mežniecības,'Ozolmuižas, Janapole-s, Stoļerovas. Rozenmuižas Luknas

aa Žogotu novadā, pavisam 25 vienības, vērtībā no Ls 4 līdz 632.
IV. iec. mežniecība, Kaunātu-Dukstigales, Baļinovas, Roslces, Karnolinas,

Rikopoles un Gorku (Dubenskija-Gori) novados, pavisam 15 vienības, novērtētas
no Ls 101 līdz Ls 1297.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidis personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai 10° o drošības naudas no novērtētās somas, kura pēc
aoscllšanas jāpapildina līdz 18'/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības reoņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākai ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
14986 ffiēaseftaaea a-aa-artaaegrrtccgfto.

Bebrenes virsmežniecība
pārdos mutiskā Izsolē

1925. g. 20. novembri, Bebrenei pagasta valdes telpās,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
I. iec. mežn., Marjanovas novadā, 5 vienības, vfrtībāno Ls 327 līdzLs 1598 ;
II. iec. mežn, Ancenes novada 26 vienības, vērtība no Ls 28 līdz Ls 921;
III. iec. meža., Dvietes novadā, 5 vienības, vērtība no Ls 8 līdz Ls 97 un
IV. iecirkņa mežniecībā, Dunavas un Rubeņu nevados, 19 vienības, vē tībā

no Ls 47 lidz Ls 1374.
Iz»ole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, karasiemaksas izsoles komi ijai 10°/o dro-

šības naud»s no novērtētas sumas, kura pec nosūtīšanas Jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskttiam.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
149?3 ggeferegie» virsmežniecība.

Saldus virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
25. novembrī 1925. g., Saldu, Saldus pagasta valdes telpās, .

mežu pēc platības un celmu skaita:
I. iecirkņa mežniecības, Saldus, Kalnamuižas un Kaulicu novados, pavisam

43 vienības, vērtībā no Ls 4 līdz ls 36,40.
II. iecirkņa mežniecības Saldus un Sesiles novados, pavisam 49 vienības,

vērtībā no Ls 10 lidz ls 776.
III. iecirkņa mežniecības, Liel-Sat ķu novadā, pavisam 1 vieiība, vērtībā

Ls 4030.
IV. iecirkņa mežniecības, Blīdenes novadā, pavisam 10 vienības, vērtībā

no Ls 56 līdz Ls 3u 17.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs un piedāvājumus atzīs ne- personām, kūjas iemaksās

izsoles komisijai 10°/o drošibss naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/* no nosolītās sumas.

Par.pārdodamiem lidz L% 2(0.— rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkuma sumu samak»ā nekavējoši pēc Jvienības nosolīšanas, pie kam no-
māksi ieskaitāma ari izsolē iemaksātā -:roSības nauda. i

Cirtumu tīrīšanas sn izcirtue-u apaežošams drošības naudas iemaksājamas
pie ciršanas biļetes izņemšanas.

Sa dus virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās un pārdošanai no-
leinUs vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem-

Tuvākas ziņas Saldus virsmežniecības kauc ejā, Upesaiuiži, caur Saldu un
mežs spriestam uz «ietas pie attiecīgiem mežsargiem.
14987 ^alduat a>irsme%n«ecī£>«a.

Kandavas virsmežniecība
19. novembrī 1925.g., Kandavas pag. valdes telpās

pārdos mutiskā izsolē
augošu muežu pēc nlatības un celmu

sfraita:
I. iecirkņa mežniecības -- Strazde*, Oksles, Cēres, Patnenes un Gailenes

novados , pavisam 3i viesības, ve.tiba no Ls 92.— lidz Ls 10448.—.
II. iecirkņa mežniecības — Kandavas, Kukšu, Zemītes, Kaln-ružas, Aiz-

dzires un Rūmenes nevados, .parisam 83 vienības, v.rtibi no Ls 80.— līdz
Ls 4620 —

III. ic-ci kņa mežniecības — Kandavas, Strazde", Firks-Pedvčles, Briņķ-
Pedvāles, Matkules, Veģu, Liel- Virbu un Maz-Virbu novados, pavisam 19j vie-
nības, veitbā no Ls 42.— līdz Ls 1438—.

IV. iecirkņa mežniecības — Matkules, Zemītes un Kalnmuižas novaio;,
pavisam 7! vienības, vērtībā no Ls 41.— līdz Ls li 794.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošī-

bas naudas no novērtētās sumas, ktra pec nosoīīšanas jāpapildina lidz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
14384 ļfundatm rārsaaiežiaiecfaVra.

Apriņķa ceļu inženiers Rēzeknē
izdos savā kancleja, Dārzu ielā te 37, .26 okJob ri .1925. .g., pulksten 10,

jauktā gaiigā izsolē
1) 3 klm. gari Rēzeknes-Ludž-s ceļa gabali remontu. Drošības naada Ls 950.—
2) 2.k'm. g'[-i Rezeknes-Kaunatu ceļa gabala remonta. Drošības nauda Ls 3?0.—
3) 10,25' mtr gara koka tilta būves darbus uz Bukmuižas-Poliščino ceļa pie Zja-

zuļki sādža». Drošības nauda Ls 1' 0.— 1
Tuvākas ziņas kancleja katru darba dienu no pulksten 10—14. 14829

flTDUBElE Trešdien, 28 oktobrī 1925 g, pulksten 3 p.p., pārdos
W 1 KMl En Dzirnavu iela te 13 — ..Šeinker & Co." noliktavā, tās
aa"^ "aaBBB"^ "«BBB«BB^™pašas firmas izdevumā:

2 Ģijpeiei un
5 saiņus ietinamā panira.

Tuvākas z^ņas un psrdodamo priekšmetu apskate, R'gl, Dzirnavu ielā te 13,
pie .Šeinker <S Co-" -

15023 Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Rendas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pec platības

Valsts mežā un uz jaunsaimniecību likvidējamiem gabaliem

20.novembrī 1925.g., Rendas pag. valdes telpās:
I. Usmas iecirkņa mežniecbas, Usmas novadā, pavisam 1 vienību, vērtībā

Ls 84—.
II. Rendas iecirkņa mežniecības, RenJas novadā, pavisam 4 vienības, vērt ba

no Ls 46.— līdz Ls 322 —.
21. novembrī 1925. g , Kabiles pag. valdes telpās:

I Kabi'es iecirkga mežniecības, Kabiles novadā, pavisam 20 vienības,
vērtībā no Ls 98— lidz Li 10232 —

II. Vānes iecirkņa mežniecības, Kabiles novadā, pavisam 15 vienības,
vērtībā no Ls 161 — lidz Ls 3225.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidis personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai 10e/o drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc
nosodīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežnieci k; patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Rendas meža muižā un pie
iecirkņu mežziņiem.

14985 (ftendas artrsanežaiiecifto.

Kara linīeuias iimils Biiimiii nm
OaugavpiU cietbkanī. Embotes Iela te 26, grupas kancleja, 26. oktobri
1925. g, pulksten 12, izsludina

jauktu galīgu izsoli
par Prettilta nocietinājuma jumta remontēšanu

un noklāšanu ar jaunu skārdu.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

solīšani, nomaksāti ar attiecīgi zimognodo'di, iesniedzami grup*s kancleja izsoles
dienā līdz pulksten 12 1

Pie piedalīšanās izsolē jaiemakM drošības nauda L* 19'6.
Tuvākus noteikumus, darba maksas aprēķinu un zīmējumus var apskatīt

dtrba dienās no mlksten 9 līdz 15, Daugavpils granas kancleja. HH08

Kp būnleclbas pirmldes Liepājas grupa
Liepājas kafa osta, Lāčplēša iela te 24, 26. pktobrīl925. g., pīkst. 11,

izdo; niūjsiiiollsfinl
betona pulvera pagraba Nr. 41 — artilērijas la-
boratorijas grupā, Liepājas kara ostā, atjauno-

šanao darbus, par sumu apm. Ls 10750.—.
Izsole būs jaukta ar pēcsoli.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

zsolē —mazāksolīšanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami grupai,
zsoles dienā, līdz pulksten 10 Vdienā.

Pie piedalīšanās mazāksolīš<snā jāiem ksa drošības nauda Ls 1103.—.
Minētļ darba apstiprinātas vienības āenas un noteikumus var apskati

grupas kancleja darba dienās no pulksten 9 līdz 15. 2 14923

Rīgas apr. prieka/», palīgs I. iec
paziņo, ka 3. novembrī š. g., pulksten
12 dienā, Baldones pagasta, Līdaku mājās,

i'ita milti Auli
vienu ekseļu mašinu un
un vienu atsperu ecēšu
dē! neapstrīdamā nodokļa Ls 2%—
piedzīšanas no Robeitr Biša, saskaņā
ar Tiešo nodokļu depart-rhenta rakstu
te 102359 no 4. sept. š.g.

Rīgā, 19. oktobri 1915. g. te 9174
1500i) Priekšn. pal. I. iec. (paraksls).

Rīgas polic. 3. iec. priekēn.
paziņo, ka 26 ok'-robrl 1925. g.,
pīki*. 10,';0, Rīgā, Elizabetes ielā J*41/43,
dz. 10,

pārdos vairāksolīšanā
pils Verai Osipovai piederošās msntas,
sastāvošas no daž?d:m mēbelēm, kā:
spoguļa, galda, kreslie n n c , novērtētas
par Ls 4^5, piedzenot šo sumu pār
labu slimo kasei.

Apsfcit.t pārdodamo mantu ki ari iz-
zināt saraksta' un aovertējuuiu, vare
M - Janas dienā uz vietas.

Rīgā, 17. oktobrī 1925. g.
14998 Iecirkņa priekšn. v. (paraksts),

Rīgas pohcijss III. iec. priekēn.
paziņo, ka _27, oktobrī 1925. g.._pulksten
10,20 dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā te 20,
dz. 4,

pārdos vairiksoJISanf
pils Alekssndrarn Meļgikovara piederošās
mantas, sastāvošas no 10 lundžām
monpasjē, 3 kastēm bhkvīšu, 300»1 šk.
papirosiem un tS kāst. konfekšu, no-
vērtētas par Ls 2"2,5U, _ piedzenot Šo
sumu par labu muitai, kā soda naudu
kontrabandas lietā.

Rīgā, 17. oktobri 1925. g. te 30253
14997 Priekšnieka v. (paraksts).

Rigas pol. 1. iec. priekšnieka
paziņo, ka 29. oktobrT 1925. g,
pulksten 10 diena, mazā Smilšu ielā
te 1, .- -. ? ?

pārdos vairāksolīšanā
K. Gintera un biedri piederošo vienu
speilējamo mašinu un vienu doppel
mašinu apavu apstrādāšanai, apvērtētas
kopsumā par Ls 894, Rīgas centrālās
s'.imo kasei parāda segšanai.

Rīgā, 19. oktobrī 1925. g. '
14<j99 Priekšnieks (paraksts). .

Dzelzsceļu Aīnlli^&£2S.
4. novembrī 1925. g., uz atsperu
tf'raudu — 30 tonnas. 4. novembrī
19i6. g, uz 1) ur jmašinu meta.am,
2) evelmašinu, koka .-pitrādaJanai un
3) skārdā aplokamo maširiu. Konkurenča
8.ikums polks'en 10 rīti. Konkurenč\>
dalībniekem jāiemaksā 10°,o drošības
naudas no piedāvājuma v rtibas. Tu-
vākas ziņas izsļiiedi dtlzsccļu virsvaldē,
Oogoļa iflā,te ?, ist 101. 2 I49i9

Ludzai apriņķa pr-ia Palīgi 1. Ik.
dara zināmu, ka dēļ rentes parāda
naudas piedzīšanas, 30. oktobrī 1925. g.,
pulksten I2 _ dienā, Pildas p.'gj'slā,
Tribuču ciema,

otuictd «ksoliienl
pret tul tēju samaksu tiks pārdota pilsoņa
Mīrtiņa Savicka kastama mantība,
sastāvoša no

viena zirga
Apskatīt oardodamo martu varēs

pārdošanas dienā uz vietai.
? 5001 Priekšn pal. .(paraksts)

Līdzas w.miHtkii paL 1. iec.
dara zināmu, ka, pamatojoties uz Tiešo
nodokļu departamenta rakstu no š. g
4. septembra zem . te , 138913 —

29 oktobrī i925. g, pulksten 12 d:enā,
Pi das pagasta, Pracepoles muižā,

atklāti mmm
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilson.
Nikuiinas kostīma mantībā, sastāvoša no

vienas govs.
Apskatīt pardodamj mantu, kā ari

uzzināt nov r.ejumu varēs pāfdpšanas
diena uz vjetas.
15̂ 02 Pr-kai pal. (paraksts).

Ludzai apr. priekšnieka pal. 1. lec.
dara zināmu visparts-ai,ka,pamatojotiesuz Rēzeknes apriņķa 2. iec. mierties-
neša izpildu rakstu no š. g. 10. jūlija
ar te 116 , 2) . oktobri 1925. g,
pulksten 12 diena, Zvirgzdines pagastā,
Skinčevas cienu,

aikliii nubafsiii
pret tuiīteju samaksu tiks pārdota pilsoņa
Benedikta S e 1 a k o v a kustama mantība,
sastāvoša no

vienas govs,
Apskatīt pārdodamo mantu, kā ari

uninat novērtējumu, varēs pārioisna*
diena uz vietas.
15013 Priekšnieka palīgs (paraksts).

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 30. oktobrī 1925 g , pulksten
13.30 dienā, Zilupes psLcijss iec. telpās,

pārdos
Todres Merklna kustamo manto sa-
stāvoša no 12 pāru kungu galošām, no-
vērtētām par Ls 36.—.

Zilupē, 17 oktob-i 1925. g.
Zilupes iecirkņa policijas

IEO04 priekfoieks (parakstiO.

Zilupe» iecirkņa policija * p- k ān.
paeiņo, ka 30 oktobrT š. g., pulks en
13 diena, Zilupei polic. iecirkņa telpās,

pārdos
Borisa Libermaņa kustamo manta, sa-
?tāvolu no 21 pīra chroma ādas kamašu
virsām, novērtētām par Ls 44.—.

Zilupē, 17. oktobri 1925. g.
15007 Priekšnieki (paraksts).

Mārkalnes pag. valdei,
Valkas apr., caur AlūKsni, vaj*dz gi ie-
strādājies pagasta valdes un tiesas

iaii pali.
Kanrfidati var ierasties'.personīgi 9 no-

vembri š. g., pulksten 2 pēc pusdienas;
pie pagasta padonnrs, v*i ari pieteikties
rakstiski, iesniedzot dokumentus par
izglītību un agrāko dvbību pag pašval-
dības kanclejas darbā.

Alga pēc vienošanās, brīvs dzīvoklis
ar apsildīšanu un apgaisaioš»nu
14920 1 Priekšsēd. (paraksts).

Sakas pagasta valde izsladina par
nederīgu, kā nozaudētn, Latvijas iekš-
zemes pasi, Izdotu no Upesmuižas pa>;.
valde», Aizputes apr., 28. jūnijā 1922. g.
ar /* 1722, uz Marija» Abramova m.
Strazdiņ, dzim Zukova v. 1 i?33

II IM II—I II. li III—^..IIM

ļ Dažādi sJndmājnoiL j
Rīgas stiklu rūpniecības

A./S.
valde sasauc

ilicioiii pii sapii
19?5. g. 4. novembri, pulksten 7 vakara,,

Rīgā, Merķeļa ieHI te 5.
Dienas kārtība

1. Saplcei darbinieku vēlēšana.
2. Valdes un revizijas *emisijas ziņo-

jumi.
3. Torpmākais darbības plāns.
4. Dažādi jautājumi un ziņojumi.

15010 Valde

AndroSināžart. akeju sabiedrīja

..DAOGflOA",
pam»to4amies uz Rēzeknes aģentūras
z.ņoj'nmu, izsludina savs» pagtidu kvītea
zem tete 52S9, b324, 5728, 5729, 5832,
5533, 58 5, 58?6, 58 5. 5810, 5911,
6407, 62 5 un 6279 par nozaudētām Un
sakarā ar to par nederīgam. 15009
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