Maksa par .Valdības Vēstnesi-

sākot no 1. janvāra-

Saņemot ekspedīcijā:
Par 1 mēnesi

1 lats 50 sant.

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi

Par atsevišķu

, lats

numuru :

.__

saņemot

ekspedīcijā
Pie atkalpārdevējiem ...!

Noteikumi moderniecibām,
eksportsviestu.

»

kuras

g
*
7 »

*

ražo

Rīkojums par vienkārša darba strādnieka
vidējo dienas algu slimo kases dalībnieku atsvabināšanai no iemaksām.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

moderniecibām, kuras ražo
eksportsviestu.
1.

Zemkopības ministrijas lauksaim-

niecības pārvaldes eksportsviesta kontrole
pieņem novērtēšanai un izlaiž uz ārze-

mēm sviestu Ūkai no tām moderniecibām,
kuras reģist e as pārvaldē un saņēmušas
pārvaldes reģistrācijas apliecības.
2
Pēc 1926. g. 1. janvāra visām
jaundibinātām moderniecibām vienu mēnesi pirms darbības uzsākšanas jāpieteicas lauksaimniecības
pārvaldē
Rīgā,
iesniedzot attiecīgu lūgumu, kurā jāuzdod : 1) sīki apzīmēta atrašanās vieta
(apriņķis, pagasts, ciems, muiža, māja
u. t. t.);

2) pasta adrese un

3) tuvākā

dzelzsceļa stacija. Pie lūguma vēl jāpievieno : a) kopmoderniecibām — apliecināts noraksts no apgabaltiesā reģistrētiem statūtiem; b) privātām moderniecibām — vietējās

dītāja maiņu.
modernieciba izbeidz

savu darbību un likvidējas, tad par to
mēneša laikā jāpaziņo pārvaldes eksportpaziņopieliekot
sviesta kontrolei,
Tas
apliecību.
jumam
reģistrācijas
pāriet
modernieciba
pats jādara, kad
cita īpašnieka rokās vai paliek par kādas
citas modernieclbas nodaļu (krejošanas
staciju), kā ari ja sabiedrisku kopmoderaiecību iznomā privātuzņēmējam.
6. Visām lauksaimniecības pārvaldē
obligatonski:
reģistrētām moderniecibām
liea) Eksportsviesta pagatavošanai
zemāk
ne
jāpasterizē
totais krējums
par 82° Celzija.
b) Eksportsviests jāiestampā (JSiepakā
kilomuciņās tīrā (netto) svarā 51,2
kg
25,6
netto
kastēs
grami vai
sviesta
katrā. Ja muciņās un kastēs
sviests uz
svars būs mazāks, tad
izlaists.
netiks
ārzemēm
jāapzīmēi ar
c) Katra sviesta muciņa
modernieclbas
2 centimetri augstu
(R «i... 0
reģistrācijas numuru
?.. ? ?) Pa(T
&_
numuru
un tekošo
Ne
ērtības
sviesta izstrādāšanas
muciņām
kādas citas atzīmes uz
nav atļautas,

slejīgām rindiņām
par katru tālāku rindiņu

ekspord) Reizē ar sviestu jānosūta
faktūra
adīta
sas
tierim ari pareizi
fak
pēc zemāk pievestās iormas.

3 lat.
. — ,

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

Faktūras forma.

tura
modernieclbas
jāparaksta

.

,16
,20

Latvijas

univeisitates

lauk-

saimniecības fakultātes kontroles
stacijai (Rīgā, Kronvalda bulvāri
Ks 1) bakterioloģiskai un ķimiskai
analīzei. Analizēs izdevumi, pēc
stacijā pastāvošas takses, jāsedz
moderniecībai. Ja ūdens pēc savām
īpašībām izrādīsies nederīgs, tad
moderniecībai, pārvaldes noteiktā
laika, jāapgādā labs ūdens,
h) Kārtīgi
jāpilda visi rīkojumi un
techniskās instrukcijas, ko pārvalde
izdod par modernieclbu telpām,
iekārtu, vadību un darbību eksportsviesta pagatavošanā, uzglabāšanā,
nosūtīšana u. t. t.

m

nesālīts

J*M>

Paraksti:

9. Lauksaimniecības pārvaldes pilnvarotām personām ir tiesība katrā laikā
apmeklēt moderniecības, kontrolēt viņu
telpas, iekārtu, darbību un pārbaudīt
visas moderniecības grāmatas, pie kam
moderniecibām jāapgādā priekš šām
personām zirgi no stacijas līdz moderuz
staciju
vai
niecībai un atpakaļ
tuvāko modernieclbu, kā ari jādod tam
naktsmājas.
10. Šo noteikumu pārkāpšanas gadīpārvalde var
jumos lauksaimniecības
atņemt vainīgām moderniecibām sviesta
eksporta tiesības un bez tam vainīgās
personas par šo noteikumu neizpildīšanu
saucamas pie atbildības tiesas ceļā uz
sodu likumu

138. p. pamata.

tņ

nekrāsots

1
Netto

1,™

ko

novērtējuma

Moderniecības atbildīgais vadītājs
Valdes loceklis
īpašnieks
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
Finansu ministris J. Blumbergs.

Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks V. Gulbis.

Rīkojums
par vienkārša darba strādnieka
vidējo dienas algu slimo kasu
dalībnieku atsvabināšanai no
iemaksām.

Jūrniecibas departamenta
paziņojums Lielupes piekrastes
iedzīvotājiem
Ņemot vērā iestājušos atkusni un Lielupes ledus nedrošo stāvokli, iesākta ledus uzlaušana no Jelgavas uz leju un
no Buļļupes uz augšu kuģniecības satiksmes atklāšanai, kādēļ iedzīvotāji tiek

1. Slimo kasu dalībnieki-(ces), kuru
darba alga nesasniedz šinī rīkojumā nosacīto normu, atsvabināmi no iemaksām brīdināti satiksmi pa ledu pārtraukt.
slimo kasēs un viņu vietā

iemaksas

iz-

dara darba devējs no saviem līdzekļiem:
vāramo sāli.
a) vīriešiem: 1) Vidzemē un Kurzemē
d) Piejaukt sviestam kautkādus kon— Ls 2,80 dienā, vai Ls 70,— mēservēšanas līdzekļus, izņemot tīru
nesi un Latgalē — Ls 2,40 dienā,
vāramo sāli.
vai Ls 60,— mēnesī,
b)
dzelzsceļniekiem (vīriešiem) visa
e) Lietot anilina un citas aizliegtas
valsti Ls 2,40 dienā, vai Ls 60,—
krāsas sviesta krāsošanai.
mēnesi,
f) Lietot netīras vai vecas muciņas,
c) sievietēm Ls 2 00 dienā vaiLs 50,—
pergamentu
un
netīrus,
sliktu
mēnesī visā valsti,
vecus, slapjus maisus sviesta iesaid) mazgadējiem un pusaudžiem (līdz
ņošanai.
pilniem 18 gadiem) Ls 1,80 dienā,
g) Pieteikt vēl reiz novērtēšanai tādu
vai Ls 45,— mēnesī visā valstī.
sviestu, kuru kontrole jau reiz
2.
Šis rīkojums spēkā no 1926. g.
ievietojusi III šķirā, kā ari tādu
1.
līdz 1926. g. 31. martam.
janvāra
sviestu pārstrādāt un jaukt klāt
Pamats.
.Noteikumu par strādnieku
eksportsviestam.
un
citu
algotu
darbinieku nodroših) Uzdot par savu un pieteikt eksnāšanu slimības gadījumos" 63. pants.
portam citu modernieclbu sviestu.
1925. g. 30. decembri. M> 12765.
8. Par vadītāju lauksaimniecības pārDepartamenta direktors Fr. Roze.
valdē reģistrētās modernieclbas var būt
Sociālās apdrošināšanas nodaļas
tikai personas, kurām ir Latvijā izdota
vadītājs J u 1. T r e i m a n i s
apliecība par vadītāja vai sviesta meistara
tiesībām no valsts piensaimniecības
vai
tādiem
piensaimniecības
skolām
kursiem, kas sarīkoti ar Zemkopības Valdības iestāžu paziņojami.
ministrijas atļauju. Pārējo personu tiePaziņojums.
sības uz vadītāja amatu izšķir lauksaimniecības pārvalde.

.

Pielikums.

,

va
dītājam, kurš atbild par uzdēto
Moderniecības: reģistrācijas Ne
datu
pareizību, un sabiedrības
Nosaukums
valdes loceklim vai moderniecības
īpašniekam.
Adrese
e) Kārtīgi jāved visas moderniecības
grāmatas pēc pārvaldes apstipriFAKTŪRA par
muciņām.
nātiem paraugiem.
Nosūtīts „
192
g. uz Rīgu
"
f) Uz pārvaldes pieprasījumu noteiktā
(diena)
(mēnesis)
laikā jāiesūta ziņas par modernieclbas stāvokli un darbību, bet
(eksportfirmas nosaukums)
katra gada sākumā — darbības
——————.
^—^- ^
|
pārskats par iepriekšējo gadu.
Eksportsviests
r
Muciņu
;
g) Uz pārvaldes pieprasījumu jānosūta
2
"TT'Z
Bratto
Tara
j
Kādas šķiras
tekošie
Sālīts vai
Krāsots vai
modernieciba lietojamā ūdens pa3
-2
_
pēc vadītajā
raugi

60 sant.
12

b) citām iestādēm un amata per-

ekspedīcija:
jrfSlf 3^.mļļf^JO» Kantoris un
Rīgā, pilī Ko 3. Tel.9-89 ®51ii|ļ|i|
IIP** Rīgā . P^ * Tel- ^ 9"57
p^MlprfP'ļr
Runas stundas no 11—12
Atvērts no pulksten 9—3
^

pašvaldības aplie-

4. Visām pārvaldē reģistrētām moderniecibām, kuras grib atvērt krejošanas
stacijas-punktus, par katra punkta atvēršanu jāpaziņo pārvaldes eksportsviesta
kontrolei, uzrādot punkta atrašanās vielu
un pieliekot telpu skici ar metros uzdoTāpat moderniecibām
tiem samēriem.
jāpaziņo par pāreju uz tvaika vai citu
dzinējspēku, uz citām telpām vai jaunu
vietu, ari par visam lielākām pārmaiņām
modernieclbas iekārtā un par katru vaJa reģistrētā

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

JĒ&SmļUMĒt^jģļsvētdienasunsvetkudienaa

7. _V;sām lauksaimniecības pārvaldē
cība, ka tai nav iebildumu pret moder- reģistrētām
moderniecibām stingri aiznieclbas ierīkošanu paredzētā vietā un liegts:
c) modernecības telpu plāns, uzdodot
a) Iesūtīt un pieteikt eksportam sviestu,
telpu samērus metros.
kas satur vairāk par 16% ūdens.
3. Mēneša laikā pēc pieteikšanas laukb) Piejaukt ekspottsviestam suliņu (sūsaimniecības pārvalde izsūta savu liet. kala) vai laucinieku (māju) sviestu,
pratēju pārliecinātie! uz vietas, vai mokā ari uzdot tādus par eksportderaiecība pēc sava stāvokļa, techniskās
sviestu.
iekārtas un citiem apstākļiem ir spējīga
c)
Piejaukt sviestam kautkādas svešas
ražot sviestu eksportam. Tikai atzīšanas
vielas
un piemaisījumus, izņemot
gadījumā pārvalde reģistrē modernieclbu
dabīgo (augu) sviesta krāsu un tīru
un. izsniedz tai reģistrācijas apliecību.

5.

Sludinājumu maksa:

oficiāls laikraksts

Redakcija:

^

*

jgigL

Sakarā ar Ventas

tilta

bojājumu

Jūrniecības departamenta
direktora vietā inženieris Kalējs.
Iekšējo ūdensceļu pāninis M. Fa masts*

Izlabojumi.
„Pa dzelzsceļiem pārvadājamo preču
alfabētiskās nomenklatūras un klasifikācijas" iespiedumā «Valdības Vēstneša"
pag. g. 242.—253. numuros ieviesušās
sekošas kļūdas:
1. 242. numurā:
a) iespiests „Arkli, koka, un ragaiņi",
jābūt „Arkli un viļu daļas,
koka, un ragaiņi",
b) pozicijā «Atkritumi
un atliekas,
dzīvnieku, izņ. nom. sev. min."
kravas norma uz krievu un normaldzelzsceļiem iespiesta «125", jābūt
,12.5".

2. 243. numurā:
a) iespiests «Boskits, vai boskits", jābūt «Bckstts, vai boskits",
b) pozicijā «Brezenti, audekla un zēģejaudekla, jauni", kravas norma uz

c)

pie

Skrundas stacijas pasažieru
satiksme
Aizputes—Saldus līnijā, sākot no š. g.
4. janvāra, notiek ar pārsēšanos pie minētā tilta, bet bagāžu, pastu, pienu un
pasažieru ātruma sīkos sūtījumus pieņem
pārvadāšanai vienīgi ar pārkraušanu pie
tilta, negrozot līdzšinējo pasažieru vilcienu sarakstu. Parastā ātruma sūtījumus
pārtraukuma laikā pieņems pārvadāšanai

3.

4.
a)

virzienā no Aizputes ne tālāk par Skrun-

das staciju un no Saldus ne tālāk par
Zirņu staciju, uz ko dzelzsceļu virsvalde
griež publikas vērību.
1926. g. 4. janvāri NEC/25.
Dzelzsceļu eksploatacijas direktors

T.Dumpis.
Rīcības nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

b)
c)

pievedu dzelzsceļiem iespiesta „85",
jābūt ,8,5",
iespiests «Dzelzs, lūžņos, sk. lūžņi" ,
jābūt «Dzelzs un tērauds, lūžņos, sk. lūžņi" .
244. numurā iespiests «Ecēšas, izņemot nomenklatūrā sev. miu.", jābūt «Ecēšas un to daļas, izņemot notreukl. sev. min.".
246. numura:
pozicijā «Kabeļi, telefona un telegrāfa" kravas norma uz krievu
un
normaldzelzsceļiem
iespiesta
«125" un uz pievedu — «105",
jābūt .12,5" un ,10,5",
pozicijā «Kauli, vienkārši, nededzinās u. t. t."
Iespiests grupas
apzīmējums ,5", jābūt «4",
pozicijā «Ķibļi, — dzelzs, tērauda un
čuguna" kravas norma uz pievedu
dzelzsceļiem iespiesta «,5", jābūt

„10,5",

Pārskats par lipīgu slimību kustību

priekšnieka 1925. g. 12. oktobra raksts
d) piezīmes iedalē, §13., pēdējā rindiņā iespiests «kā 10 tonnām", Ns 402/11 (22-lX-25). — 15879/25.
5480. Geists, Rūdolfs Alfrēda d. —
jābūt ,kā par 10 tonnām"._
§
15.,
Rīgas
numurā,
piezīmes
iedale,
kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
5. 247.
4. rindiņā

no

apakšas

iespiests

.izstādāšanai". iābut _izs'r_dāšanai\

6.

248. numurā, pozicijās :

a) „Krūmi, Latvijā brivā dabā augošu
sugu, — cirsti", b) «Krusti, kapu, —
koka", c) « Laipas (kuģu trepes)",
d) « Laivu un kuģīšu daļas — koka",
e) -Madrači", f) « Maisi, izņemot
nomenkl. sev. minēt." un g) « Maize,
izņemot rudzu, ari kaltēta" kravas
dzelzsceļiem
norma uz pievedu
iespiesta ,85", jābūt ,8,5", bet
pozicijā «Krusti, kapu, — dzelzs,
tērauda un čuguna" kravas

7.

8.

norma

14. oktobra raksts Ns 62873 (31-VIII-25).

—

15430,25.

novembrim.
no 1925. g. 1. līdz 30.
Ē^!g^^=^^^

6.

S

5

i S I o.
8 " s
|
Apriņķu un pilsētu
|
.
«
|
§
g !
§
|
|

~

l

Kazimirs Kazi5181. Grželakovskis,
' J « f ,
nosaukums
« - - 3 '_
_ S S "I i
mira d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas |
|
|
1
I
3
i
-g
=
*
nodaļas rīcībā (3-VJ1I-25). — 14924/25.
„o.5ft.gfa-'-'«> aj g
5482. Joffe, Berks Jankela d. — Rī$ £ £ £ S. oSS
gas policijas 2. iec. priekšnieka 1925. g.
7. septembra raksts Ns 17896 (4-VIII 25). Aizputes apr. .... —
]_—

—

14934/25.

Bauskas apr. .

.

. ?

Jegi, dzim. Komison, Matrona Cēsu apr
Aleksandra m. — Emigrantu un bēgļu Daugavpils apr. ...
5483.

Ilūkstes apr
Jaunjelgavas apr..

transporta nodaļas 1925. g. 14. augusta
raksts
Ns 18334/25. (lO-VUi-25). - Jelgavas apr

..

_———
— ——
—

—
—
—
—

—

Liepājas pilsēta

...

Ludzas apr.. ....
Rēzeknes apr.. ..,.., :
Rīgas apr
Ri|as pilsēta . . . .
Talsu apr
Tukuma apr
Valkas apr
.
Valmieras apriņķa priekšnieka 1925. g. Valmieras apr. ...
Ventspils apr
12. oktobra raksts Ns 8024 (7-IV-25). — Madonas apr. . . .. ...
13241/25.
Jaunlatgales apr.. .

nevirpotas" un «Riepas (bandāžas,
šinas), izņemot nomenkl. sevišķi
minētās" kravas norma uz lauku
dzelzsceļiem iespiesta ,4,5", jābūt . 5487. Kudins, Matvejs Jāzepa d. —
,5".
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
7. augusta raksts Na 3991,25 (10-VIII-25) .
9.
252. numurā:
a) iespiests «Spoles, — stiepuļa dzelzs, — 15029/25.
5488. Kegis, Pēteris Jēkaba dēls. —
tērauda un čuguna", jābūt « Spoles,—

Kriminālās

K0pā

—
—
—

—
—

— ——

—

?—
—

5—
5
1 — —

— — —

—

—

—

I
1 2 —
1 —

—
—
—

__

Jelgavas pilsēta ...—
15026/25.
Kuldīgas
apr
—
5484. Jakobsons, Kārlis Alberta dL —
Liepājas apr. .... — -

uz pievedu dzelzsceļiem iespiesta
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcība
,105", jābūt «10,5".
250. numura pozicijā «Rati, darba" (25-VI-25). — 14342/25.
kategorijā, jābūt
5485. Kastrovskis, Georgs Ernesta d.
iespiesta
«XI."
— Rīgas prefektūras III nodaļas 1925. g.
«XXI".
14. augusta raksts J\fe 4820 (3-VIII 25). —
251. numurā pozicijās «Riepas (bandāžas, šinas), — dzelzs, tērauda 14937/25.
5486. Karkliņš, Aleksandrs Friča d. —
un čuguna, virpotas (dreijātas) un

stiepuļa, dzelzs, tērauda un čuguna",
b) pozīcijā « Sūkņi un viņu daļas"
kravas norma uz pievedu dzelzsceļiem iespiesta „85", jābūt « 8,5".
10. 253. numurā:
a) pozicijā « Uzgriežņi (mitriķi),
—
dzelzs, tērauda un čuguna" kravas
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Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. Zentels.
Darbvedis Vēsma ns.

pārvaldes Rīgas nodaļas rī-

cībā (13-VIII 25). — 15032/25.
5489. Laubergs, Kārlis Otto dēls. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g,
8. oktobra raksts Ns 61878 (26 21-1). —
7213/23.

i

——

______

—

o___

—
—

?

l

__«________________-

-^--"^---- --_______

5530. Traktier?, Augusts Jāņa d. Raskevič, Elza. — Rig s polic.
policijas 6. iec pr-ka 1925. g.
Rīgas
augusta
5. iec. priekšnieka 1925. g. 31.
raksts Ka 13244 (4-VIU-25). — 14964/25. 24. augusta raksts Ns 184/394 (4-VIII-25).
5509.

d. — — 14986/25.
5531. Traktiers, Augusts Jāņa d. 5490. Levensans, Berks Haima d. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
norma uz krievu un normaldzelzsKriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas 29. aug. raksts Ns 1851/25 (30-VII-25). Rīgas apgabaltiesas 6. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1925. g. 18. augusta raksts
ceļiem iespiesta « 125", jābūt ,12,5", 1925
g. 13. augusta raksts Ns 1619 — 14869/25.
Ns
2375 (24-V1I 25). — 14887/25.
b) pozicijā «Zāle, barības" kravas norma (5-VIII 25). — 14947/25.
55H. Robežnieks, Krišjānis Pētera d.
5532.
Terentjevs, Jēkabs Benedikta
uz pievedu dzelzsceļiem iespiesta
5491. Lancmans, Mārtiņš Jāņa d. — — Cēsu apriņķa
priekšnieka
palīga
priekšnieka
Mežu
departamenta
mežsaimniecības 1. iec.
«85", jābūt .8,5".
1925. g. 12. oktobra raksts dēls. — Valmieras apriņķa
1925. g. 31. augusta
raksts Na 13544 Ns 7271/105 (7-VII-25). — 14544/25.
1925. g. 12. oktobra raksts Na 8024
Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs
5512. Ruckij, Florians Andreja d. — (28IV-25) 13555/25.
V. Spriņģis. (10 VIII 25). — 15047/25.
5533. Tararujs, Jānis Danieļa dēls. —
5492. Lukaševičs, Pēteris Pētera d.— Kriminālās
pārvaldes
Rīgas
nodaļas
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Daugavpils apriņķa priekšnieka 1925. g.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- rīcībā. (2-VII-25). — 14449/25.
cībā (31-VJI-25). — 14946/25.
5513. Ruckij, Florians Andreja d. — 12. oktobra raksts Ns 1197/III (70 211).
Personu saraksts,
5493. Madrevic, Anna Jāņa m. — Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rī- — 533/21.
kuru meklēšana izbeigta, Nr. 145 Rīgas prefekturaa 3. nodaļas 1925. g cībā (4-VII-25). — 14547 25.
5534. Tauko, Ustics. — Kriminālās
7.
oktobra
raksts
Ns
2569/25
(6-VI1I-25).
pārvaldes
Daugavpils nodaļas priekšnieka
5514.
Bernhards
Rašna,
Pētera d.—
5463. Artemjevs, Aleksandrs Antropa
14951, 25.
1925.
g.
13. okt. raksts Ns 2361/11/219
Rīgas
pilsētas
komedanta
1925.
gada
dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
5494.
Majors, Jānis Jāņa d. — Kri13. oktobra raksts Ns 5618 (36-21-1). ? -- (86-21-1). — 859/21.
nodaļas rīcībā (10-VH1-25). — 14991/25.
5535. Vitkovskij,
Vilhelms Andreja
5515. Razums, Jānis Dāvida d. —
5464. Augustiņš, Ivars Arnolda d. — minālās pārvsldes Rīgas nodaļas rīcībā
Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rī- dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas noRīgas pilsētas komandanta
1925 g. (30-VJ-25). - 14854/25.
5495. Mišukovskis, Vasilijs Andreja cībā (13-VIH-25). 15073/25.
daļas rīcībā (202/24 X). — 10994/24.
21. augusta raksts Ns 4414 (12-VIII 25)
d.
—
Latgales
apgabaltiesas
Jaunlatgales
5516.
Sedval,
Olga
Pētera
m.
—
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
— 14996/25.
G. T i f e n t ā 1s
5465. Akmentiņš, Arturs Jāņa d. — apr. 2. iec. miert. 1925. g. 26. septembra Ropažu meiteņu kolonijas 1925. gada
Darbvedis A. Zaķis.
Rīgas pilsētas
1. iec.
miertiesneša raksts Ns 2412 (2VIII-25). — 14856/25. 2. augusta rak_ts Ns 103 (3-VIU-25). —
5496. Maslobojevs, Kornejs Kondra14968/25.
1925. g. 10. oktobra raksts Ns 323
tija d. — Latgales apgabaltiesas Rē5517. Smilga, Heinrichs Miķeja d-—
Iecelšanas.
(6-VIII-25). — 14903/25.
5466. Blok, Vilhelmine Jāņa m. — zeknes apr. 1, iec. izmeklēšanas ties- Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rīRīkojums
Ns R-2511.
Rīgas
nodaļas neša 1925. g. 24. septembra raksts cībā (6-VIII 25). — 14971/25.
Kriminālās pārvaldes
1925. g. 31. decembri.
JMs 2502 (10-V-II 25). — 15055/25.
Atsvabinu Rēzeknes valsts arodu skolas priekšrīcībā (366-24X1). — 11088/24.
5518. Zieds, Jānis Pētera dēls. —
5467. Baumbergs, Mārtiņš Artura d.
5497. Michailovska, Antoniņa Antona Rīgas pilsētas komandanta
1925. g. nieku inženieri Gustavu Z o s u 1 i uz paša lūgumu
-— Valkas apriņķa priekšnieka 1925. g. meita. — Rīgas prefektūras sanitārā 21. augusta raksts Ns 4114(3 VIII 25). — no amata pienākumu izpild/šanas, skaitot ar 1926. g.
1. janvāri.
18. sept. raksts Ns 350/ 1 (8 VI1I-25), — galda 1925. g. 16. septembra raksts 14974/25.
Izglītības ministris E. Z i e m e 1 s.
15000/25.
Ns 762 (10 Vili 25). — 15046/25.
5519. Zebergs, Kārlis Jāņa dēls. —
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Arodu skolu direktors I. Z u b a n s.
5468. Beljakovs, Ivans Kirila d. —
5498. Millers, Richards Kārļa dēls.— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī*
Rīgas 8. iec. miertiesneša 1925. g. Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī- cībā (4-VIII-25). — 14975/25
J_ R-2512.
Rīkojums
9. sept. raksts Ns 524 (3-VIII-25). — cībā (28-IX-25). — 13504/25.
5520. Slmans,
Eduards Didža d. —
1925. g. 31. decembri.
14905/25.
5499. Neidels, Eduards Eduarda d. — Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
Ieceļu Cēsu valsts arodu skolas skolotāju inže5469. Bostrems, Zigfrids Ernesta d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. rīcībā izmeklēšanas tiesnieša 1925. g. 14. oknieri Jāni Cīruli dienesta labā par Rēzeknes
Rīgas Prefektūras 1925. g. 14. oktobra (18-IV-25). — 13376/25.
!_
tobra raksts
831 (115-24-IX). — valsts arodu skolas priekšnieku, ar algu pēc valsts
raksts Ns 8128 (7-IV-25). — 13189/25.
5500. Neidels, Eduards Eduarda d.— 9255/24.
civildienesta amatu saraksta VII kat 3. pakāpes,
5470. Barkovskis, Jānis Antona d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. rīcībā
5521. Zsļeskis, Jozefs Miķeļa d. — ka darbinieku ar pabeigtu augstskolas izglītību,
Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (26-111-25). — 13042/24.
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g. skaitot ar 19.6. g. 1. janvāri un izdienu VII kat.
3. pak. ar to pašu laiku.
(17-VI-25). — 14229/25.
5501. Orup, Helene Antona meita.— 5. oktobra raksts Ns 4882/25 (13-VIII-25).
Izglītfbas ministris E Z i e m e i s.
5471. Damjekalns-Dambergs, Georgs Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g. — 15076/25.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Kristjāņa d. — Kriminālās Pārvaldes Rīgas 26. augusta raksts JMs 5261 (3-VIH-25).—
Arodu skolu direktors 1. Zubans.
5522. Skudra, Teodors Franča d. —
*
nodaļas rīcībā (17-VII-25). — 14721/25. 14954/25.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodalās rīRīkojums
Ns V-4147.
5472. Damjekalns-Dambergs, Georgs5502. Ozoliņš, Kailis Jura dēls. — cībā (ll-VIII-25). — 15081/25.
1925. g. 31. decembrī.
Luis Kristjāņa d. — Kriminālās Pār- Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. rīcībā
5523. Silovs, Antons Kazim ra dēls.—
Grozot š. g. 7. decembra
rīkojumu Nš V-4147,
valdes Rīgas nodaļas rīcībā (23-V-25). — (25-VII-25). — 14857/25.
Madonas apriņķa I iecirkņa miertiesneša skaitīt Liepājas valsts vidusskolas direktora palīga
13910/25.
5503. Pujiņ, Minna Pētera m. — 1925. g. 21. septemb ra raksts Ns 133 vietas izp. Kārli Spuri
par atsvabinātu no amata
pienākurriu izpildīšanas ar š. g 18. decembri.
5473.
Dobroļubovs, Vladimirs NikoKriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (11-VH1-25). — 15094/25.
Izglītības ministris E Ziemels.
laja d — Kriminālās Pārvaldes Rīgas (6 VIII-25). — 14958/25
5524. Strauja, Jānis Anša dēls. —
Skolu virsvaldes direktors ReinisLiepinš.
nodaļas rīcībā

(5-VIII-25). —

14919/25.

5474. Eklons, Alfrēds Ādama d. —
Rīgas apriņķa priekšnieka 1925. gada
17. sept. raksts Ns 2378/11 (6-VIII-25). —

14922/25.
5475.

Gelbergs, Jānis. — Rīgas poiecirkņa priekšnieka 1925. g.
augusta
telefonograma
Ns
180

licijas 8.
29.

(3 VI1I-25). — 14925/25.
5476. Gelbergs, Jānis Ernesta d. —
Kriminālās

pārvaldes Rīgas

nodaļas rī-

cībā (3-VIII-25). — 14926/25.
5477. Giguls, Pauls Andreja delf.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
cībā (6 VIII-25). — 14929/25.
5478. Gronskis, Antons Jāņa dēls.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas

—
rī-

—
rī-

cībā (3-V1II-25). — 14931/25._

5479. Garozs, Žanis Krišjaņa dēls. —
Kriminālās pārvaldes Liepājas nodaļas

5504.

5510.

Reinšisels, Žanis Ādolfa

Pulē,

Pēteris Dāvā d. — Rīgas
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
pilsētas komandanta 1925. g. 11. sept.
(20-VI-25). — 14392/25.
raksts Ns 4880 (3V.Il-25). — 14962/25.
5525. Strauja, Jānis Anša dēls. —
5505. Plociņš, Augusts Jāzepa d. —
Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
Daugavpils apriņķa priekšnieka 1925. g,
(20-VI-25). — 14393/25.
12. okt. raksts Ns 3331/IH (17-11 25). —
5526. Stinkats, Jēkabs Jāņa dēls. —
12562/25.
Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
5506. Padskošijs, Maksims Vasilija
(13-VIII
25).
— 15087/25.
dēls. — Daugavpils apriņķa Aglones
Kārlis Mārtiņa dēls. —
5527.
bmidts,
policijas priekšnieka 1925. g. 17. eept.
priekšnieka palīga I iec
raksts
Ns 2386/212
(13 VIII-25). — Cēsu apriņķa
1925. g 12. oktobra raksts Na 11436/512 B
25061/25.
5507. Purīts, Jānis Kārļa d. — Rīgas (11 VII 25). — 15097/25.
policijas 8. iec, priekšnieka
1925. g.
5528. Tretjakovs, Eižens Ignata d. —
24. sept. raksts Ns 195 (13-VHI-25). — Kriminālas pārvaldes Rīgas nodaļas rī15062/25.
cībā (4-VIII 25). — 14979/25.
5508. Rekšans, Pēteris Anša d. —
5529. Traktiera, Augusts Jāņa d. —
Jaunlatgales apriņķa priekšnieka 1925. g. Rīgas policijas 6. iec. pr-ka 1925. g.
4. aug- raksts Ns 1322 IV (4-VIII 25). — 31. augusta raksts JVā 24997 (6 VIII-25)
14S63/25.
— 14982/25.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.
*

Rezolūcija .Ns 136.
Jaunlatgales apriņķa Baltinovas iecirkņa policijas
priekšnieku
Jāni Vijumu
ieskaitu IX kategorijas otras algas pakāpē no
š. g. 16. septembra ,
a'gU P§C ŠIS PakāPes no š. g. I. oktoba
Rīgā, 1925. g. 29. decembri.
Ns 14C73.
.... Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.
Administrativā departamenta direktors
Š1 o s b e 1 g s.
Rezolūcija

Liepājas apriņķa

J_ 137.

priekšnieka II iecirkņa palīgu
Nikolaju Ja nsbergu
ieskaitu IX kategorijas
no l92
t*
*- Sada n - Janvaja,
2f__-fPi§U pe
pēc šis PakaPes no 1926 * gada

r&_a

Rīgā, 1925. g. 29.
decembri. >& 14074.
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.
.. .
AOministrativā departamenta direktors
Š10 s b e r g s.

Rezolūcija
J_ 138.
Psard z,ibas pārvaldes vecāko
-J^ Š?.
kancleias
leiedm
Mariju Ulivei ieskaitu
XV kate_ ori as
tresa algas pakāpē no 1926. gada 1.
janvafaTz
3lgU P6C Šis
PP« "0 1926 gada
īl'gļ

I

?

Rīgā, 1925. g. 29. decembri.
N> 14075
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i n š
Administratīvā departamenta direktors
_______^

Slosbergs.

?a!d_bas vietējo iestāžu
nkojsmi.
Saistošie noteikumi
par tirgošanos uz ielām
un laukumiem.

5.

Sodrēji

skursteņos

un

dūmvados

vai izlikto reklāmu un sludinājumu kop-

pamatīgi nokasāmi, skursteņi slaukāmi platība ir mazāka par V10 kv. metra.
ar virve piesietu slotu un bumbu, bet no
Nav atļauts aplipināt un apsegt citus uz
skursteņa pamata sodrēji aizvācami protāfelēm iepriekš izliktos sludinājumus
jām. Sodrēju izdedzināšana kā skursteun reklāmas, kurām nav notecējis izlikņos, tāpat ari dūmvados stingri aizliegta. šanas termiņš.
6. Skursteņi, dūmvadi, krāsnis, ķēķi
9. Izkāpt veikala izkārtnes perpendiun pavardi, kurus skursteņslaucītājs atkulāri
sienai vai atstāti no tās, tām
zinis par nedrošiem ugunsgrēka
ziņā, jābūt ne zemāki par 2 metriem no
ziņo par to nama īpašniekam un pilsētas
valdei. Skursteņus un dūmvadus, kurus trotuāra.
Pieliekot pie būvēm vai žogiem panama īpašnieks kārtīgi
netīra, pilsētas
stāvīga rakstura reklāmas, iepriekš ir
valde u.dod iztīrīt uz vainīgā rēķina.
jāizprasa no īpašnieka atļauja.
7. Skursteņi, kupem pievienoti ķēķi,

pavardi u. t. t., obligatoriski jātīra vismaz 4 reizes gadā.
Skursteņi, kuriem
pievienotas
tikai krāsnis, tīrāmi
vismaz
Pieņemti Kuldīgas pilsētas domes 1925
s
2 reizes apkurināšanas periodā.
16. novembra sēde un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
8. Uzraudzība par šo noteikumu pas. g. 3. decembra rakstu J\f. 109133.
reizuizpildlšanu piekrīt pilsētas valdei
un buvkomisija '.
p 1. Tirgošanās ar malku Kuldīgas
9. Par šo noteikumu neizpildīšanu
pilsēta atļauta katru dienu no pulksten
6 rītā līdz pulksten 2 dienā sekošās vainīgie saucami pie atbildības uz attiecīgiem *odu likuma pantiem.
vietās:
10. Šie noteikumi stājas spēkā 14
a) nzlaukuma Jelgavas un Kalnu ielu
dienas
pec viņu izsludinājuma « Valdības
slurī;
t») uz laukuma Ventspils, Smilts un Vēstnesi".
Piķētas galva K. S t e i n e r s.
Teātra ielu stari.
§ 2. Tirgošanās ar lopu ēdamo, kā:
2
Sekretārs Gangnus.
sienu, salmiem u. t. 1., atļauta katru
dienu no pulksten 6 rītā līdz pulksten
Saistošie noteikumi
2 dienā uz laukuma Policijas un Bazpar reklāmu, sludinājumu un

10.

Viena mēneša laikā pēc šonotei-

reklāmu skaits, kur
reklāmas platība.
11.

izliktas

un

spēkā divu nedēļu laikā skaitot no publicēšanas dienas .Valdības Vēstnesi".
Kuldīgā, 1925. g. 7. decembrī.
_

Kuldīgas pilsētas valde.

Papildinājums
saistošos

noteikumos

par

un ceļ j tīrīšanu,

ielu

kuri publicēti 1922. gada . Valdības
Vē&tneša" 176. numura.
Pieņemts Kuldīg _ as_ pilsētas domes 1925. g.
16. novembra sēde un apstiprināts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
š. g. 3. decembja rakstu J_ 109132.

Šo noteikumu

neievērotājus

pārkāpējus sauks pie atbildības
ar soda likumiem.

Minēto noteikumu § 1 papildināts ar
sekošu piezīmi:
uz stingrāko aizliegts
Piezīme:

12.

Šie noteikumi

stājas spēkā pēc

2 nedēļām no viņu izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

13.

1921. gada

valdes izstrādātas instrukcijas.

.

100 Dānijas kronu

100
100
100
100

Čechoslovaķijas kronu .
Holandes guldeņu. . .
Vācijas marku ....
Somijas marku ....

publikas
vēlēšanos no
jauna izrādīs
1-imā .Kameliju 'dāma* ar Liliju
Štengel titula lomā. Sestdien, 9. janv.,
jaunā kopirmo reizi Jūlija Petersona
A. Mierlauka
mēdija -Diplomāti"
režijā. Abonentus lūdz atjaunot laikus
savus abonementus.
Var pa-

rakstīties ari gluži no jauna.
divās

reizēs, katru

Nomaksāt
reizi

p a_ r

piecām biļetēm. Abonementi dabūjami uz visām vietām teātri.

208,25 — 209,80

123,00—124, 25
13,00—13,20
1,37 —1,40
62,00 — 72,00
50,80 — 52,00
26,40 — 26,83

(Latvija» telegrāfa aģentūras

3420 — 3450
104 — 112

Vērtspapīri:

98—100
98—100
92 — 93
96 — 97

Rīgas biržas kotacijas

Zvērināts biržas maklers Rupners.

cilvēku un priekšmetu visai vērīgs uztvē-

rējs un novērotājs dzīvi un patiesīgi apraksta muižas iekārtu, viņas kungu, pārvaldnieku, muižas ierēdņu un rīkotāju dzīvi,
kā ari jo sevišķi muižas saimes un citu
darba ļaužu un gājēju (kalpu, saimnieku,
mežsargu u. t. t.) gaitas gan grūtās darbu
klaušās, gan ari viņu izpriecas svētku
dienās un godu un dzīru gadījumos.
Zemnieku dzīve tanīs beztiesību laikos
bija

smaga,

bija
lab

apskaužams, bet tomēr tie tānebūt nepaļāvās mazdūšībai, gļē-

vulībai

vispār

un

viņu

anemja telegraraa».)

Literatūra.
vācu valodā par

latviešiem.
(Meschwalden.
Ein alt!ivlāndischer Gutshof im Kreislauie des Jahres.
Von Oskar Grosberg. 1926. Verlag
der Buchhandlung G. Loffler Riga.)
vācu

žurnālists

Oskars

Grosbergs ņēmies augšminētā grāmatā
muižā paaprakstīt dzīvi Vidzemes
gājušā
gadu
simteņa
sešdesmitos
gados,
kad
saimnieku
rentes gadi
gāja uz beigām un tuvojās jau zemnieku
māju iepirkšana uz dzimtu, bet kad tomēr maskotā vHdā pastāvēja
vēl ari
klaušu nastas. Šā laikmeta dzīvi autors
pazīst pamatīgi, visos sīkumos, jo viņš
bērnībā un jaunībā pastāvīgi dzīvojis un
vēlākos gados bieži uzturējies muižā, kur
viņa tēvs ilgus gadus bijis par pārvaldnieku.

liktenis

nelūkojās

ne-

vienaldzīgi

uz dzīvi, nedz ari
nodevās
izsamišanai, kā to tagadnes dzīvē tik bieži
redzam, kur gandrīz katru dienu nākas
dzirdēt par jaunu, veselu cilvēku pašnāvībām, vaj pašnāvību

mēģinājumiem —

aiz .dzīves apnikuma", nelaimīgas mīlestības, vai kādām citām dzīves likstām.
Mūsu

tēvu tēvi tādu gļēvulību, mazdū-

šību

un

Šai

tos

« dzīves
mūsu

ziņā

apnikumu"
tagadnes

ņemties sev par

nepazina.

jaunieši var

spožu

paraugu,

kādus tos ari O. Grosbergs tēlojis savā

grāmatā.
Bet nevien zemniekus un
muižas īpašnieka ģimeni viņš kā dzīvus
ved mums no toreizējiem laikiem priekšā,
— nē, ari visas tās

šķiras,

ari

kurām

lauku dzīves vidus

ar

toreizējo

muižu

bija jo cieši sakari, kā mācītāju, dakteri,
mežkungu, šķesteri, skolotāju, caur nodzeršanos panīkušo studenteli (lai gan

tas bija

ievērojamā ģeneralsuperindenta

Fišera

pēcnācējs).

Redzam

un

d?ir ,'am darbojamies ari Rīgas miesnieku,
kas Mežvaldes muižā

uzpirkt.

atbraucis

vēršus

Visi tie ir patiesi cilvēki, dzīvē

noskatīti un kā pēc fotogrāfijas zīmēti.
Kas par krietnu saimnieci, piemēram, ir

vecā Plintene, kura nevien pati valda
savas mājas, bet ari savus uzaugušos
dēlus

tura

kā

pats
ņemt
^
šņaucienu no viņas tabakas radziņa. Bez
tam ļaudis tic un runā, ka viņa zinot
tādus vārdus, ar kuriem ugunsgrēku var

lielskungs"

kumeļus

netur

par

grožos,

kaunu,

Uz saviem tēlojamiem cilvēkiem, viņu
dzīvi un darbiem, viņu priekiem un bēdām autors skatās viscauri ar dzimuša
humorista gaišo, labsirdīgo skatu, kas

Romā, 4. janvāri, Itālijas karali e ne - m āte M a rg eri t a šodien
mirusi pulksten 10.15 min. Bordigerā. -viņa darbu dara jo sevišķi
viegli baudāmu.

Pazīstamais

komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n a.

nodzēst.

Telegramas.

Kāda grāmata

23,35 - 23,80
1C0.05 — 100,80
20,75 — 21,15
139,80
138,7104,65 —106 75
127,25 — 129,85
15,25 — 15,55

5°/o neatkarības aizņēmums
4°/o Valsts prem. aizņ. . .
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
bankas ķīlu
8°/o Hipotēku
zīmes

par
domes sēdē pieņemtie .Noteikumi
nodokli no reklāmām, afišām un sludi-

var ari

25,1b' —25,23
19,70 — 2 1,10

Dārgmetāli:

22. oktobra

Nacionālais teātris. Otrdien- 5. janv.,
3. Pastāvīga rakstura reklāmas var 7/- vakarā A. Tolstoja un P. Ščogoļeva
izlikt, iepriekš par to rakstiski paziņojot populārā drāma . Carienes sazvēpilsētas valdei. Paziņojumā jānorāda kur restība" . Trešdien, 6.janvāri, pīkst. 2
pēc pusdienas,
V. Grēviņa dramatireklāma tiks izlikta, kāda pasākuma reklazējums „Princis un ubaga zēns".
mēšanai un kāds reklāmai apmērs.
7/» vakarā R. Blaumaņa koīsa laika reklāmas var izlikt tikai tad, Pulksten
„Skroderdienas
Silmaja par to ir samaksāts pilsētas nodoklis. mēdija
č 0 s " ar muziķu un dziesmām. Ceturt4. Visas uz īsu laiku izliekamās reklādien, 7. janvāri, pulksten 5 pēc pusd.
mas, sludinājumus un t. t. ir atļauts iz„ Boa ss
vīriem Aspazijas
kara
uz
pilsētas
likt vienīgi skatu logos,
Piektdien,
8.
janvāri,
uz
un
Rute".
reklāmu stabiem un pilsētas valdes vai

stingri aizliegta.
izlikšanu
6. Par īsa laika reklāmu
pilsētas valdei par katru
jāsamaksā
kvadrātmetru platības 2 lati un par nepilniem kvadrātmetriem attiecīgā daļa, pie
kam nodokli aprēķina tikai no vienā izliekamā vietā aizņemtās platības. Par bez
iepriekšējas samaksas izliktiem reklamejumiem piedzenams nodoklis divkārtējā
Saistošie noteikumi
apmērā.
par dūmvadu ierīkošanu un tīrīšanu
Par pastāvīga rakstura rfklamām, izAlūksnes pilsētā.
ņemot katra veikala galveno izkārtni,
1925. g.
Pieņemti-Alūksnes pilsētas domes
par kuru nodoklis nav ņemams, jāmaksā
ar iekš11. augusta sēdē un apstiprināti
nodoklis reizē ar citiem nodokļiem sekošā
departamenta
lietu ministrijas pašvaldības
10914_.
apmērā:
J_
rakstu
1925. g. 3. decembra
Par viena pasākuma reklamēšanai dovisāda
1. Šiem noteikumiem padoti
mātām reklāmām, kuru kopplatība ir ne
Par skurveida skursteņi un dūmvadi.
lielāka par 1 kvadrātmetri, 50 santimu
steni skaitās katrs dūmvads, kurs saicas mēnesī, par katru turpmāko kvadrātlīdz
izvests
-r apkurināšanas ietaisi un
metru līdz 5 metriem 25 santimu mē,_
vai cauri jumtam.
.„_ nesī, un par katru turpmāko kvadrātdunivadus
2. Ierīkojot skursteņus un
par 5 metriem 10 santimu
pārvietojot tos metru pāri
jaunceļamos namos, vai
mēnesī.
to,
pastāvošos namos, cieši jārauga» uj
Nodoklis no reklāmām resp. sludinātavējām
uz
pāriet
ka uguns nevarētu
jumiem laikrakstos, žurnālos un kalenlīdz dum«kas koka daļām. No koka1
ņemams 5% apmērā no sludinādāros
vismaz
i- but
v.da
iekšējai sienai
jumu maksas un nomaksājams laikraksta
.
25 centimetri lielam attālumam.
ar maksu par sludinājuateju kantorī kopā
3. Aizliegts ievadīt dūmvadus lāpāt miem. Laikraksta kantoris norēķinās
nodokļiem ar pilsētas
un ventilācijas novadu kanālos,
vienas par ievāktiem
dūmvadus no
mēnesī
jeb iemaksa tos
aizliegts ierīkot
katru
valdi
Talsu
nodaļa piķētas
bankas
istabas trešajā.
_,
„„^ar
hnties Latvijas
nodarboties
valdes depozitos.
4. Personām, kuras veļas
,,js
un sabiedrisku
ar skursteņu un dūmvadu tīrīšanu
7 Valsts, pašvaldību
jāizņem
un
w_ istrēias
valde
nilsētas
sludinājumi, ciktāl
tiem nav
iestāžu
raksturs, ir no nodokļa
pļauja , kuru izsniedz par ™";
''
veikalniecisks
ana
Tāpat no nodokļa
Pildor skursteņu un dūmvadu1 t*
maksas atsvabināti.
pilsētas
pec
personas, kuru izliekamo
datbus , šis personas rīkojas
atsvabinātas
ēdināt zirgus uz ielām. Šis papildinājums stājas spēka divu nedēļu
laikā, skaitot no viņa publicēšanas
dienas « Valdības Vēstnesī".
Kuldīgā, 1925. g. 7. decembrī.
Kuldīgas pilsētas valde.
3

.

.

Reizā ar šo noteikumu spēkā stā-

šanos atcelti

jumu ir jāizlabo.

5. Būvju sienu, žogu, stabu un citu
priekšmetu aplipināšana vai aplikšana ar
reklāmām, afišām vai sludinājumiem ir

.

un

saskaņā

norādī-

privātpersonu ierīkotām sevišķām tāfelēm,
pie kam no pēdējiem ir jāizprasa atļauja.

100 Zviedrijas kronu

5,189 — 5,199

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

Māksla.

Šie saistošie noteikumi

.

100 Norvēģijas kronu .

katras

Riga.

§ 5.

D evi z e s :

1 Amerikas dolārs ....
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku . . .
100 Beļģijas franku... .
100 Šveices franku ... .
100 Itālijas liru

kumu spēkā stāšanos visiem pasākumu 100 Igaunijas marku . . .
īpašniekiem, kuri izlikuši reklamejumus, 100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
ir rakstiski jāpaziņo pilsētas valdei, kāda
1 SSSR červoņecs ....
uzņēmuma reklamēšanai reklāmas izliktas,

nājumiem Talsos".
nīcas ielu stūrī ar nosaukumu „Mazais
afišu izlikšanu Talsu pilsēta.
Talsos, 1925. g. 4. decembri.
tirgus".
Pieņemti
Talsu
pilsētas
domes
sēdē
ar
§ 3 Tirgošanās
lauksaimniecības
Talsu pilsētas galva A. Reiznieks.
1926. gada 2. decembrī un apstiprināti
produktiem, dzīviem lopiem, žāvētu gaļu
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar2
Sekretārs J. Lagzdiņš.
]_
u. t. li, atļauta 3 reizes nedēļā: pirmtamenta rakstu
109340
10. decembrī
1925.
g.
dienās, trešdienās un piektdienās no
pulksten 6 rītā līdz pulksten 2 dienā uz
1. Veikalnieciska rakstura reklāmas
lielā tirgus laukuma un no pilsētas sadalās pastāvīgās un īsa laika reklāmās.
valde, norādītās vietās.
Par pastāvīgām uzskatamas veikalu
Mākslas akadēmijas audzēkņu
1. piezīme.
Ar augļiem atļauts izkārtnes, plakāti, uzraksti un uzbildējumi
darbu izstāde
tirgoties tirgus dienā no pulksten uz logu stikliem, ēku sienām, žogiem
pagarināta uz publikas vēlēšanos līdz š.g.
€ rīta līdz pulksten 6 un 30 min. vai citiem priekšmetiem.
Par īsa laika — sludinājumi un aiišas 10. janvārim.
vakarā, bet ar zivīm līdz pulksten
Skatu logi, ja tajos ir vienīgi preču
4 pēc pusdienas tirgus dienās, bet
Rīgas ielu dzelzsceļu valde
pārejas darba dienās līdz pulksten paraugi, par reklāmām netiek uzskatīti.
paziņo,
ka š. g. 6. janvāri ielu dzelzs2
Visiem
reklāmu
nolūkā
izliktiem
1 dienā.
ceļu kustība tiks uzturēta no pulksten
2. piezīme. Zirgiem uz lielā tirgus izkārtņu, plakātu un sludinājumu uzlaukuma jābūt izjūgtiem.
rakstiem jābūt pareizā latvju valodā un 7 un 30 min. rītā līdz pulksten 12 naktī.
§ 4. Vainīgie par šo noteikumu ne- ortogrāfijā. Zem latvju valodas teksta
izpildīšanu tiek saukti pie likumīgas at- var rakstīt ari citās valodās, bet ne lielākiem burtiem kā latvju teksts. Valodas
bildības uz sodu likuma pamata.
stājas un ortogrāfijas kļūdas uz pirmo

KURSI.
Rīgas birža, 1926. gada 5. janvāri.

Grosbergs tad ari kā visu redzēto

patīkamu un

Nn.

Ministrijas
Mēneš.Izglītības
raksta" 1925. g. 12. buitn. Izdevēja: Izglītības
ministrija. Red.: T. Zeiferts. Saturā: N Kanna
Tautas izglītība un skola Igaunijā, _ J. Kronlīna_
Mācības grāmatas latviešu pamatskolās, J. Vlgraba '
Rozena deklarācijas sastādīšanas gaita un viņas
vēsturiskā nozīme, J. Bērziņa Dažas etnograf skf.s
ziņas no Indriķa Straumītes neizdotiem rakstiem,
P. Birkerta Skaistuma princips sakarā ar mīlas
jautājumu dainās T. Līventāla Apcerējumi par
Amerikas bibliotēkām, M. Stumberga Valsts bibliotēkas gada pārskats u. c.
Redaktors: M. Ārons.

_

« a^9^nanmn^n>nnaii^BM

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.
Maksā:

1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā)

...

ar piesūtīšanu pa pasta

65 snt.
85

.

kina kustamo
mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novēitētu par Ls 540.—
Valdības
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari paziņo, ka 1926. g. 19. janvāra
izsolē
(sludinājums iespiests *"« _«
mmmmmmmmmmm-^^^^^mmmm^^imm^M *mKd
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- Vēstnesī' Ni 287.) nāks pārdošanā 1925. g. 29. decembra izsole neparaoia
_
Rīgas apgabaltiesas 3 civilnod., došanas dienā uz vietas.
_____
vienība ar pazeminātu novērtējumu:
Rīgā, 2. janvārī 1926. g.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pieTiesu izpild. K r e b s.
Drošības > £
_
zīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka 20376
„_?
Pārdos
__ s»
Nover*,_j
„—
Kāda virsmelniecība, novadā
nauda izlaulātie draugi — Naums Jāzepa dēls
ļī^T
2,
9.gas
apgabaltiesas
iecirkņa
'
Binders un Riva Izraēla meita Binlatos
n
ģ
apgaitā
un
kvartāli
at.
koki
;?
p'
f-'^ "].
tiesu izpildītais
LS
~
der,
dzim. Becker,
noslēguši
sav°" .
"ha
gab.
?
>
starpigo laulības
līgumu
pie Rīgas saziņo, ka 12. janvārī 19.6 s., pulksten
notāra V. Lieveņa 1925. g. 21. no10 dienā, Rīgā, Ūnijas jēlā J* 26a,
Kuldīgas virsmežniecībā
._.gļ -S
vembrī, reģistra Ns 59/19999, ar kuru N. Jordan un J. Villa lietas
pārdos
Kuldīgas novadJ.
|-;
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, Leontines Grigolka
kustamo
mantu,
19.
Mednieka apgaitā, kvart. 71
_,—Š
ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un sastāvošu no 3 govīm un novērtētu
piegriezums pie Rudnieku
o_^
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas par Ls 300.—.
4232
212
mežsargu mājas . . .
6,35
55
kopību.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
L. J* 4740. īpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- 20345
J-Teži- _ie__>or<—mCTi-SWgS, 1925. g. 10. dec.
iešanas dienā uz vietas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 18. decembri 1925. g.
19061
Sekretārs A. Kalve.
20377
Tiesa isplld. K r e b s.

t

M#žu d.partamenls

Ties» slfldinājamt.

m

____

Ainažu virsmežniecība

Rīgas apgabalt. 3. civīln.,
u Latvijas Civillikumu

Rīgas apgabaltiesas

2. iecirkņa

kop. 88. p. pietiesu izpildītājs
vispārībai, ka
laulātie draugi — Voldemārs Peteja d. jāziņo, ka 12. janvārī 1926. g., pulksten
Pakalniets un Aleksandra Andreja meita It diena,
Riga, Struktora ielā J_ 7,
Pakalniet, dzim. Liepa, noslēguši sav- fabr., pārdos H. Andersona, L. Altstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra hauzena un V. Karnupa kustamo mantu,
G. Zemgaļa 1925. g. 1. decembrī reģisastāvošu no augļūdens iestādes iekārstra _ 28/14300, ar kuru viņi, attiecībā tas, zirga, raspuskas, pudelēm u. t. t.
uz viņu noslēgto laulību ir
atcēluši un novērtētu par Ls 840.—.
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
paredzēto laulāto mantas kopību.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārL. Nk 4743. došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1925. g. 10. dec.
Rīgā, 11. decembrī 1925. g.
PriekSsēd. v. A. Veidners.
20S78
Tiesu izpilri. K. Krebs.
19062
Sekretārs A. Kalve.

minēs

pamata,

Rīgas

paziņo

apgabalt.

3. civilnodaļa,

apgabaltiesa,

Latgales

apgabaltiesas

Jaunlatgales

apriņķi, paziņo vispārībai _.
It26. g 14- janvārī, p l.<s'en m \u~
pi; pagasta valdes nama Kroņa Vīrcav

Je'gavas

dM atklātā laittii

Brašutn piederošu mantu
sa
stāvošu no l at.peju ecešam un diviem
darba ratiem, un novērtētu par Ls 60 -_
dēļ va'sts un pašvaldības nodokļu n7
rādu piedzīšanas.
Kro.;a Vircavā, 29 drx. 1925. g. j* i4c~
|
Ihdrķim

Priekšsēdētājs (paraksts)
Darbvedis Var ens '

20323

Daugavpils pi sētas polic. I. j^T

priekSn eks

1926. g. 14. janvārī, pulkst
i2 diena, Daugavp li, Zaļa ieU Ns §

paziņo, ka

paiis laiiHSaia

izsolē

Gelbfarb Fridai piederošo sek, mantību .
1 kušeti, 1 galdiņu, 1 trimo spoguli _"
4. iebruarī
1926. gadā, pulksten 12 dienā, Ainažos, virsmežniecības kanclejā, 1 dreb-ju skapi.
palikušas no iepriekšējam izsolēm nepārdotās
Minētos priekšmetus apskatīt un rovēitēj raa uzzināt var pārdošanas dieni

augoša un atmiruša meža vienības,

uz vietas.

20343

Rīgas

apgabaltiesas

3. iecirkņa

atklātā iiāisolišaoi m

Aņria ceļu inzeniers vāif

Ainaiu virsmežniecība

Plosta ielā _ N° 21,

pārdos mutiskā izsolē

pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
tiesu izpildītājs
paziņo, ka šīs tiesas sēde 28. janvārī
1926. gadā, attaisīs un nolasīs 19(5. g. oaziņo, ka 12. janvārī 1926 g., pulkst.
1926. gadā, pulksten 12 diena,
vai 1916. gadā mirušā Jāzepa Jāņa d. 10 dienā, Rīgā, Vitebskas ļelā J_ 12/14, Ainažos, virsmežniecības kanclejā,, 4. februārī
u
b
i
k
a
testamentu.
otra
ū
t
r
u
pe
R
mežu uz fonda un rentes māju zemēm
Jēkaba Z ā ģ e r a kustamo augošu
Jelgavā, 30. dec. 1925. g.
J_1885 pārdos
mantu,
sastāvošu
no
koka
apstrādāpēc platības un celmu skaita.
Priekšsēdei, v. P. E f f e r t s.
šanas
mašinām
un
novērtētu
par
20326
Sekretārs K. Pus sars.
II
Rozēnu
iecirkņa mežniecībā — Purlenu, Dripatas un Rozēnu novados,
Ls 5210.—.
pavisam 37 vienības, vērtībā no Ls 6 līdz Ls 4864.
novērtējumu,
Izzināt
sarakstu,
ki
ari
Liepājas apgabaltiesa
III Ungurpils iecirkņa mežniecībā — Ungurpils novadā, pavisam 3 vienības,
psketlt pārdodamo mantu varēs piipsziņo, ka saskaņā ar viņas 1926. g. A. ifMMM dienā uz vietas.
vērtībā no Ls 718 līdz Ls 3789.
2. janvāra lēmumuir izbeidzama
Pie izsoles pielajdis personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o droRīgā, 4. janvārī 1926. gada.
Johana
Augusta Jāņa dēla Z e 11 e s
20434
Tiesu izpild. J. Kazubierns. šības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
meklēšana,
kujš
tika
meklēts
uz
no pilnas nosolītas sumas.
\
Liepājas apgabaltiesas 1923. g. 22. noVirsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
Rīgas apgabalt. 4. iec.
vembfa lēmuma pamata.
pēc saviem _ ieskatiem
tiesu izpildītājs,
(Skat. . Valdības Vēstnesī' J_ 279 —
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iec. mežziņiem.
1923. g.).
kura kancleja _ atrodas Rīgā, Andreja
20347
Jāinažia gir_j_Ticžwteci-_>o.
J_
Liepājā, 2. janvārī 1926. g. J\6 6001. Pumpura
ielā
1,
paziņa,
ka
Tiesas loceklis (paraksts).
13. janvāri is-26 g., pulksten 10 dienā,
Apriņķa ce|u inzeniers Rēzeknē
20371
Sekretārs (paraksts).
Rīga, Kaļķu ielāSS 7, Vidzemes savst.
izdos savā kanclejā, Dārzu ielā Ns 37,
t.lpās' pX r do s Oskara
kreditbiedr.
Bertholda kustamo mantu, sastāvošu no

izlabojums.

~

pazeminājāt iepriekšējo novērtējumu — augošam mežam par 30°/o un augošam Daugavpils apriņķa priekšnieka
mežam par 25°/o.
palgs II. iec.
I Ainažu iecirkņa mežniecībā — Ainažu un III Rūjienas novados, pavisam paziņo, ka 14. janvārī 1926. g, pulksten
18 vienības, vērtībā no Ls 57 līdz Ls 738
10 rītā, Līvānu
miestā, uz tirgus
II Rozēnu iecirkņa mežniecībā — Rozēnu, Dripatas, Puršenu, Vilzenu,
laukuma,
III Rūjienas un II Rūjienas novados, pavisam 57 vienības, vērtība no Ls 14 līdz
Ls 1245.
III Ungurpils iecirkņa mežniecība — Ungurpils, Stakenbergu un Limšenu
Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņt
vienu misiņa patvāri (tējmašinu) uit
novados, pavisam 12 vienības, vērtībā no Ls 21 līdz Ls 2904.
tiesu izpildītājs
vienu istabas galdu, piederošos pilsonim
Pie izsoles _ pielaidīs personas, kūjai iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības
paziņo, ka 7. janvārī 19.6. g., pulks*en
Ābramam Pozvoļskam novērtētus par
naudas no novērtētās sumas, ku[a pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
10 dienā, Rīgā, Marijas ielā J* 10b,
Ls 12,—, dēļ pilsētu un miestu nekust,
pilnas nosolītās sumas.
ā r d . s Ābrama G e r s o n a kulteņu
mantas nodokļa par 1924. g. segšanai.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
manto, sastāvošu no kungu mēteļiem
Krustpilī, 2. janvārī 1925. g. J_ 9897
pec
saviem
ieskatiem.
un novērtētu par Ls 460.—
Daugavpils apriņķa priekšnieka
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
20344
palīgs II. iec. (paraksts).
20346
__Hwb-»__m _r
frs_Ti-._-W-e-f-_—
apskatīt pārdodamo mantu vatēs pār-

saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ka 12. janvāri
1926. &ada,
paziņo,
minētas nodaļas
atklāta
tiesas sēdē
n lasis 1925. g. 28. novembrī mirušā
Ādažu pagastā, .Vecsalaspušlu" mājas
īpašnieka Gustava Dāvā dēla Vei1a n d a testamentu.
Rīgā, 2. janvārī 1926. g.
L. J_ 2270
došanas dienā uz vietas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 4. janvārī 1956. g.
20366
Sekretārs A Kalve.
20335
Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Jelgavas

pārdos mutiskā

Vircavas pagasta iai.

5 blanko cedētām

obligācijām ingrosētām uz nekust. īpašumiem, atrod. Rīgā,

jauktā izsolē

Parka ielā Ns 3 (I. Ns 904) un Avotu grants
pievešanu zemesceļiem sek. pagastos:
ielā Ns 11 (III. X» 142) un novērtētu
11.
janvāri
1926. g., pulksten 10, Rēzeknes
apriņķī:
par Ls 38,000.—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka aii Labvaržas (drošibas nauda Ls 30), Bukmuižas (Ls 320), Atašienes (Ls 110\
(Ls 76),
Rēznas (Ls 150), Makašenu (Ls 70), Borkovas (Ls 120)'
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- Kaunatas
šanas dienā uz vietas.
Stirnienes <Ls 360), Ružinas (Ls 4u), Vijenu (Ls 30), Dricānu (Ls 90) un
20335
Tiesu izpild. V. Poza riski s.
Sakstagalas (Ls 15).
Jaunlatgales apriņķī:
3
narda d. Bondara un t. t.
Liepnas (Ls 2170) un Bolvu (Ls 250).
Rīgas apgabaltles. 7. iec.
20068
Miertiesnesis J. Guttnans.
12. janvārī 1926. g., pulksten 10, Ludzas apriņķī:
tiesu izpildītājs
Nirzas (ls 145),_ Šķaunes (Ls . 360), Briģu
(Ls 290), Pildas
paziņo, ka 8. janvārī 1926. g., pulksten Rundēnu (Ls 25),
(Ls 110), Zvirgzdienes (Ls 240), Mērdzenes (Ls 250), Istras (Ls 340), Nautrēnu
11 diena, Rīga, m. Jaunavu iela J_ 3,
(Ls 25 , Ciblas (Ls 190), Kārsavas (Ls 15u) un Pasienes (Ls 15u).
Latgales apgabaltiesas
Jaunlatgales dz. 2, pārdos Heinricha K a r 1i n a
Tuvākas ziņas kancUjā katru darba dienu no pulksten 10—14.
20374
kuttamo mantu, sastāvošu no kantora
apr. 1. iec. mie.tiesneša sudinājumā,
iespiestā 1925 g. .Valdības Vēstnesī* iekārtas un novērtētu par Ls 1476.—.
^
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
JN° 219, miruša Lūka Jefimijeva mantiīpskatīt pārdodamo mantu varēs pārdonieku lietā ieviesusies kļūda
uzvārda ianM dienā uz vietas.
paziņo, ka 1926. gadā 13. janvarī,
Jaunjelgavas apnņķī, izsludina vispārības pulksten
nosaukumā: mirušais nosaukts par Lūka
10 diena ,
Rīgā,
Dzirnavu
20?37
Tiesu izpild. L. Jakstiņš. zināšanai, sekošu
Jefimejevu, kas nepareizi, vajaga būt un
ielā J_ 43, dz. 7,
jālasa Lūka Jefimijeva
mantinieki «īga*» apgabaltiesas Rīgas apr.
un t. t.
1. iec. tiesu izpildītājs
20O69
Miertiesnesis J. Gutmans.
paziņo, ka 20. janvāri š. g., pulksten
pils. Linai Mellach piederošas mantas,
1 dienā,
Ropažu
pag., .Skuķīšos",
sastāvošas no skapja un kumodes, nopārdos
Augustam Treimanim piedeEķengrāves miestā.
vērtētas par Ls 100.—, piedzenot šo
rošo
kustamo
mantu
sastāvošu no
sumu par labu zv. adv. p. Loevenbergam
Pieņemta
no Eķengrāves
miesta
dara zināmu vispārībai, ka Eduards pianino, zāles garnitūrām,
^
kabineta ieka ti sāšanas izdevumus.
domes
21.
jūlijā
1923.
g.
un
apstiRauge adoptē Lidiju Ēriku Dikman, kārtas,
ēdamistabas iekārtas,
diviem
Apskatīt pārdodamo mantu, kā ari
prināta
no Jaunjelgavas apriņķa
Martas
Dikmanes
dzimušu zirgiem, sešām
meitu,
govīm, bises un orītes
izzināt novērtējumus, varēs pārdošanas
valdes ar rakstu Ws 4263 no 25. sep26. aprilī 1924. gadā, un uzaicina visus, un novērtētu par Ls 4100.
diena uz vietas.
temb[a 1923 g. un no iekšlietu minikam Dūtu kādas ierunas pret šo adopciju,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Rīgā, 2. janvārī 1926. g N°. 3.926
strijas pasv ldibas departamenta ar
pieteikt tās šai pagasta tiesai sešu apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo20312
Priekšnieks Frei vaids.
i ākstu i 08706 no 5. oktobra 1923 g.
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma šanas diena uz vietas.
1) Par atsevišķu istabu ar gultu un
iespiešanas dienas trešo reizi ,ValRīgas pol. 3 iec. priekšnieks
Rīgā, 4. janvāri 1926. g.
visiem gultas piederumiem Ls 1,20
dibis Vēstnesi".
20339
i iešu izpild. A. Ozoliņš
paziņo, ka
14. janvārī
2)
Par
atsevišķu
istabu
ar
divām
vai
1926. g
Vēlāk pieteiktas ierunas netiks ievēpulksten lO'/a,
vis'em
vairāk
gultām,
ar
gultas
pieRīga,
Ausekļa
ielā
3īgaa apgabaltiesas Rīgas ap
rotas un adopciju apstiprinās.
3
X»
4, dz. 2,
derumiem, par pirmo gultu Ls 1,20,
2C092
Par priekšsēd. E. Z a ļ k a 1n s.
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs
par katru nākošo gultu Ls 0,60.
paziņo, ka 16. janvārī 1926. ģ., pulksten 3) Far gul.u kopējs s telpās, bez gultas
1 _ dienā, Asaros, Damba ielā Ns 1,
veļas Ls 0,20.
pārdos
Fanijai Valdman piederošo
Piezīme: Gulēšana uz grīdas nav pils. Alldel Rom
piederošas mantas,
sastāvošas no galda, dīvāna, spogjļa
dara zināmu, ka viņa kantorī, Riga, kustamo mantu, sastāvošu no divām
pielaiž, ma.
un 2 krēsliem, novērtētas par Ls
18415
Priekšsēdētājs (paraksts).
Raiņa bulvāra Ne 21 apstiprināts 30. de- koka vasarnīcām, šķūnīša un mūra pa60.—
piedzenot šo sumu par labu Rīgas pils '
cembrī
1925. g. ar reģistra N- 7066, graba noplēšanai
un
novērtētu par
pēc
Rīgas polic. 3 iec. priekšnieks valdei ka dzīvokļu nod.
pirkuma-pardevuma līgums
kūja Ls 2000.
^
Latvijas pilsonis
Jēkabs Ābrama dēls
Apskatīt pārdodamās mantas, kā ari
13. janvārī
1926. g,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari paziņo, ka
Še e r s
pārdeva
viņam
piederošo apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- pulksten
iela izzināt novērtējumus, varēs pārdošanas
10'/», Rīgā, Lāčplēša
diena uz vietas.
manufaktūras veikalu Rīgā, Audēju ielā šanas dienā uz vietas.
J_ 20, ceptuvē,
Rigā, 2. janvārī 1926. g. N>. 3S307.
J_
12,
Latvijas
pilsonim
Jēkabam
4.
janvārī
1926.
g.
Rīgā,
Bernarda dēlam Domam.
20341
Priekšnieks Frei vaids.
20338
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
Rīgā, 2. janvārī 1926. g.
pils. Fricim Berze piederošas mantas,
20352
Notārs E. T r a u t s o 11 s.
sastāvošas no koka skapja un beņķiem,
novērtētas par Ls 11.—, piedzenot šo 20. janvārī 1926. g., uz elektriskām spulRīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
dzēm, dažādām IlOOgab. Torgu sākums
sumu par labu slimo kasei.
tiesu izpi.dita s
Ērģemes pagasta valde izsludina par
pulksten 10 rīta. Torgu dalībniekiem
Apskatīt pārdodamo mantu varēs pārjāpaziņo, ka 12. janvārī 1926 g., pulksten nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
iemaksā 10°/o drošibas naudas no piedādošanas dienā uz vietas.
10 dienā, Rīga, Lazaretes ielā Ns 3, izdotu 1920. g. 8. septembrī J_ 139 no
vājuma vērtības. Tuvākas ziņas izsniedz
Rīgā, 2. janvatī 1926. g. Ns 32643
dz. 1, 1. Rīgas amatn un sīkrūpn. krāj- min. pag. valdes uz Minnas Andreja m.
dzelzsceļu virsvaldē ,
Gogolu
ielā
aizd. sab. lietā, pārdos Movša Gut- Klāras vardu.
19319 20340
Priekšnieka v. (paraksrs).
J* 3, istaba 101.
2
20375
apr. 1. iec
miertiesneša sludinājumā,
iespiestā „ Valdības Vēstnesī" J_ 221,
1925. g. par mirušā Vaclava Bernarda
dēla bondara jnantinieku uzaicināšanu,
ieviesusies
kļūda:
nelaiķa
vārds ir
iespiests par Valcavu, kas nepareizi,
vajaga būt un jālasa Vaclava Ber-

Izlabojums.

Eļeograve. miesta valda.

Mii guļas iii

Rīmi policijas 3. lec. priekšnieks

pārdos ittoU

Uģis pagasta tiesa

pildos vailioliSaoā

Sīgas notārs Ercauls Molls

pārdos valrflK.oll.ono

Dzelmēm ikmHi rtJ&Sz

[ Ciiu jtstflla sža_i__-!---L )

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

^

izdos raks iska un mutiskā

izsolē

grants pievašanu uz

zemesceļiem,
kufi labojami uz valsts mežu rēķina:
1) 14. janvārī 1926. g., pīkst. 10 dienā,
sekošos pagastos:
Ances, Djndagas,
Ēdoles, Piltenes, Popes, Puzes, Sarkanmuižas, Ziras, Zūras, _ Zlēkas, Ugāles,
Usmas, Užf.vas un Vārves.
10
2) 5. janvāri 1926. g., pīkst.
sekošos pagastos: Arlavas, Virbu, Kanda as, Libagu, Lub.'.eres, Mērsraga,
Nogales, Mūrmuižas, Pastendes, Strazjes,
Stendes, Spāres, Zentenes, Upesgrīvas,.
Vandzenes, Valgales, Laidzes un Cēies.

dienā

Pirms

solīšanas

jāiemaksā

attiecīgs

drošības nauda.
Tuv kas ziņas apriņķa ceļu inženkja kanckjā no pulksten 9 līdz 1.
2
20265

flpnga uļ nitiitR Jelgavā
izdos 12. janvārī 1926. g., savā kanclejā . Upes iela Ns 9,

iiUsU no mutiskā izsolē

mazākprasītājiem

sekošus darbus:

11, Vanagu-Vitaušķu ceļa
pārbuves nobeigšanas darbus Sniķeres;
un Bukaišu pagasta robežās.
1) pulksten

2) pulksten
12: a. 300 kub. metra
akmeņu piegādāšanu uz Tukuma-Auces
ceļa pie Jaunpils muižas; drošības nauda»
Ls 1250.—; b. 260 kub. mtr. akmeņu
piegādāšanu uz Jelgavas - Zaļasmuižas

ceļa
Ls

pie Zaļasmuižas;
6.0.—.

Tuvāki

paskaidrojumi
'

pulksten 9— !_? .

drošības nauda
kanclejā,

no»

20170

1

Ventspils ostas nalde
15. janvārī

1926.

g.,

pīkst.

12 dienā,

pārdos slēgtā un atRlātā valrāksolīšanĒ
21 mikmkafiiuSi
zceltus no tv. .Russlar.d" vraka. Ar
noteikumiem var iepazīties ostas valdē
darbdienās no 9—3 dienā.
Katli apskatāmi Ventspilī uz ziemeļa balasta
kalna.
i
20263

lz*aboift#ifts.

Zemkopības minisrij.-s, zemkopības
departame ta sludinājumā par 20 janvārī
19_o. g. noturamiem torgiem RucavasKalnšķu
novadgrāvju
rakšanas un
stakles un Vī snes upīšu regulēšanas
darbiem, iespiestā .Valdības Vēstneša *
1926. g. 1. num., ieviesusies kļūda:
Stakles un Vīksnes upīšu regulēšanas
un tilta būves darbiem torgi sāksies no
nosumas Ls 32,700.—
un
nevis
Ls 32^00.— kā tas nepareizi iespiests
minēta numurā.
20179a

Kārķu pagasta ialtlel,
Valkas apriņķī, caur Ērģemi, vaja dzīgs

iestrādājies

kūncteiistj.
Kandidāti
tiek lūgti pieteikties pie
pagasta
valdes
līdz
18. janvarim
1926. g., iesniedzot
dokumentus
līdzšinējo darbību un savus noteikumus.
Tuvāka dzelzsceļa piestātne Piksar.
— 9 _ kiiometi
3
Ka/ķos, 31. decenbrī 1925. g. '
20311
Priekšsēdētājs (paraksts).

V

