
Saeima.
Noteikumi par nepieprasīto preču un

bagāžas pārvadājumu , rokas bagāžas,
atrasto lietu un bezdokumentu preču
likvidāciju uz Latvijas dzelzsceļiem.
(1. turpinājums).

Paziņojums

I. Saeimas astotās un II. Saeimas
pirmās sesijas starplaikā Ministru ka-
binets Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kSrtlbā izdevis un iesniedzis
Saeimai sekošus noteikumus:

1. Pagaidu noteikumi par aroda tiesību
piešķiršanu dažiem ārvalstu augst-
skola absolventiem.

2. Noteikumi par valsts darbinieku at-
algojumu.

3. Valsts civildienesta amatu saraksts.
4. Noteikumi par valsts militāro no-

slēpumu apsargāšanu.
5. Pārgrozījums likumā par zirga, rata,

ragavu, pajūgu, automobiļu un citu
transporta līdzekļu mobilizāciju un
rekviziciju karaspēka vajadzībām.

6. Karaspēka amatu saraksts.
7. Noteikumi par gaisa satiksmi.
8. Noteikumi par agrāko kred tiestāžu

darbības atjaunošanu.
9. Noteikumi par kara sodu likumu

dažu pantu grozīšanu.
10. Noteikumi par privātām mācības

iestādēm.

ii. Pārgrozījumi noteikumos par valsts
darbinieku ala'gojumu

12. Noteikumi par noguldījumu noilgumu.
13. Noteikumi par pensijas piešķiršanu

neliiķa ārlietu ministra Zigfrida
Meierovica bērniem.

14. Pārgrozījumi valsts civildienesta
amatu sarakstā.

15. Noteikumi par pārgrozījumiem likumā
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

16. Noteikums par 1921. g. 14. jūlija
rīkojuma par pāitikas produktu un
citu pr eu pieteikšanu un spekulā-
cijas apkarošanu atcelšanu.

17. Pārgrozījumi un papildinājumi 1903.g.
Sodu likumos.

f8. Pārgrozījums Kara sodu likumos.
19. Izlabojums Noteikumos par Kara

sodu likumu dažu pantu grozīšanu.
20. Noteikumi par kara skolas audzēkņu

apgādi ar ietērpiem, ietērpu piederu
raiem un gultas drēbēm.

21. Noteikumi par armijas obligatoriskā
dienesta kareivju un instruktoru ap-
gādi ar ietērpu un ietērpa pie-
derumiem.

22. Noteikumi par iiotes obligatoriskā
dienesta matrožu un instruktoru ap-
gādi ar ietērpu un ietērpa pie-
derumiem.

23. Noteikami par armijas un flotes ap-
gādi ar gultas piederumiem, speciālā,
siltā un kaujas ietērpa priekšmetiem

24. Pārgrozījumi un papildinājumi 1903 g.
Sodu likumos.

25. Noteikumi par Kurzemes pilsētu
hipotēku biedrības darbības izbeig-
šanu un tās lietu nodošanu Latvijas
hipotēku bankai.

26. Papildinājumi pie agrārās reformas
: likuma IV. daļas.

27. Noteikumi par eksportējamo augļu
un ogu kontroli.

28. Noteikumi par ziedojumu vā«csaau.
29. Papildinājums likuma par atlīdzības

izsniegšanu sērgu dēļ nogalināto un
sērgās kritušo lopu īpašniekiem .

30. Papildinājums noteikumos par valsts
darbinieku atalgojumu.

31- Pārgrozījumi likumā par jūrskolām.
32. Noteikumi par tirdzniecības kuģu

mechauiķu skolām.
iļ- Pārgrozījumi muitas likumā.
3Pārgrozījumi vietējo civillikumu

II. grāmatā.
35- Pārgrozījumi vietējo civillikumu IV.

grāmatā. .

36. Grozījumi un papildinājumi likumā
par bi;ušo Krievijas agrarbanku
aizdevumiem Latvijā.

37. Noteikumi par valsts iestāžu juris-
konsultiem.

38. Noteikumi par k^ja skolu.
39. Noteikumi par grāvju un citu ūdens-

buvju ierīkošanu uz svešām zemēm
zemes nosusināšanas un apūdeņo-
šanas nolūkos.

40. Noteikumi par meliorācijas sabie-
drībām.

41. Noteikumi par valsts robežu ap-
sardzību.

42. Noteikumi par atstatumu starp kara-
spēka munīcijas noliktavām ua ap-
dzīvotām ēkām vai ratiksmes ceļiem.

43. Papildinājums muitas likumā.
Rīgā, 1925. g. 14. novembrī.

Pauls Kalniņš,
Saeimas priekšsēdētājs.

P. Juraševskis,
Saeimas sekretārs.

SAEIMA

Sēde 13. novembri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājsDr. P. K a 1n iņ š
pulksten 5,5 paziņodams dienas kārtību,
pēc kam nolasa un nodod attiecīgās ko-
misijās starpsesiju laikā 81. panta
kartībā ministru kabineta izdotos no-
teikumus. Pie noteikumiem par valsts
darbinieku atalgojumu J. Višņa ņem
vārdu un liek priekšā, tos neno
dot vis komisijā, bet vienkārši noiaidīt,
tādēļ ka tie esot netaisni, jo zemākiem
ierēdņiem ar to alga palikusi nepaaug-
stināta. Pēc tam, kad šai lietā izteiku-
šies vēl Fr. Trasuns, tautas labklā-
jības ministris V. S a 1 n a i s, V B a s t-
jānis, A. Kļīve, V. Holcmanis
un J. Aduzs, Višņas priekšlikumu ar
51 pret 37 balsīm, 2 atturotier, no-
raida, ar ko reizā ir pieņemts prezidija
priekšlikums, nodot noteikumus sociālās
likumdošanas un budžeta komisijām, bet
pieņem otru Višņas priekšlikumu, uzdot
komisijām tcs triju nedēļu laikā lūkot
cauri, lai gan Dr. G. Reinhards
aizrāda, ka tas tik īsā laikā nekādi
nebūs iespējams.

Pie noteikumiem par nelaiķa ārlietu mi-
nistra Z. A. Meie ovica _ bērnu pensijām
ņem A. Rudevics vārdu uo, aplieci-
nādams visu cienību pret nelaiķa nopel-
niem, atrod tomēr, ka ar šo noteikumu iz-
došanu notikusi citiem neapgādātiem uo
apgādājamiem ierēdņu bāriņiem it kā
ne'aisniba; nebijis ministru kabinetam
ari tā ko steigties šai lietā, jo Meierovica
bērni varējuši dabūt pensiju uz pastāvošā
pensiju likuma pamala, bet vēlāk, ja va-
jadzīgs, pati Saeima būtu varējusi šo lietu
nokārtot ar Īpašu 1 kūmu; tādēļ sociāl-
demokrāti komisijā uzstāšoties pret izdo-
tiem noteikum em Pcc tam, kad tautas lab-
klājības ministris V. Salnais aprādījis, ka
kabinets rīkojies vienīgi pareizi un likuma
robežās, izpildīdams savu pienākumu pret
nelaiķi un valsti, S.eima piekrīt p ezidija
priekšlikumam, nodot noteikum tiskomls jā.

P.e citiem 81. panta kārtibl izdo-
tiem noteikumiem nekādi iebildumi
nenotiek un tos nodod komitljā»,
Tāpat attiecīgās komisijās nodod ari ka-
bineta iesniegtos likumu projektus.

Ienākuši lūgumi, dot atļauju saukt pie

atbildības tiesas ceļā sēcošus deputātus
K Būmeistaru (3 lietās), K. Eliasu (6 lie-
tās), E. Gulbi, Aug. Kalniņu, Br Kal-
niņa, M. Rozettalu, V. Rubuli (3 lietā»),

A Rudevicu (4 lietās), J. Trasunu (2iie-

tās) un P. Zeibo'.tu. Ienākuši ari lū-
gumi, dot Saeimas atļ?uju izpildīt tiesas
spriedumu pie Br. Kalniņa, A. Rudevica
un Kr. Eliasa. Visas šās lielas nodod

deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.

Lāčplēša kara ordeņa domē ievēl: O.
No nāci, J. Raini, J. Celmiņu, A.
K11 v i, J. Rubuli, J. G o 1 d m a n i
un A. Kvel bergu.

Pēc tam sēdi slēdz pulksten 6,35.

18. novembri, kā valsts dibināšanas
svētkos', notiks puksten 12 Saeimas svi-
nīga sēde. Nākošo darba sēdi izziņos
prezidijs vēlāk.

Valdības rīkojumi un pavēles
•. Apstiprinu.

1925. g. 27. septembrī.
Satiksmes ministris

J. Pauluks.

Noteikumi Nr. 280
par nepieprasīto preču un
bagāžas pārvadājumu, rokas
bagāžas, atrasto lietu un bez-
dokumentu preču likvidāciju

uz Latvijas dzelzsceļiem.
(1. turpinājums,.)

Atkritumi, padibenes, nogulsnes —
augeļļu.

Atkritumi, pad benes, nogulsnes pie deg-
vīna ražošanas.

Atkritumi, nagu un ragu.
Atkritumi, no tauku tecināšanas.
Atkritumi, drumstalas un druskas marmora.
Atkritumi, vilnas un kokvilnas.
Atkritumi, no stikla Izstrādāšanas.
Atkritumi, vaska, vaska sveču degļu

(daktu), ari sveča galiņi.
Atkritumi (kantes, malas), vilnas, vad-

malas un kokvilnas izstrādājumu.
Atliekas, dzintara.
Attiekas, dziju, kokvilnas, linu, pakulu

un kaņe āju izstrādājumu.
Atliekas, sīrupveidlgas no cukurrūpnie-

cības (melanins jeb melass).
Biezenis, dārzāju, augļu un ogu.
Bietes (svikli), ari cukurbietes, svaigas.
Bišu stropi un to daļas, koka.
Blanķe'es, ari vaļēju vēstuļu, vecās, ap

rakstītas.
Biāga, šķidra un kaltēta.
Brāķis, tipogrāfiju (vecs, drukāts un ap-

rakstīt) papirs).
Brezenti, audekla un zēģelaudekla, veci.
Brūklenes, mērcētas.

Buljons.
Bumbieri, mērcēti un kaltēti (žāvēti).
BurkSni, svaigi.
Dakšas nekurni), koka.
Deglis (posa), koka.
Degvīni, liķieri un citi spirta dzērieni, kā:

absents;
araks;
balzams;
degvīni, sīrupa, augļu, ogu;
degv'ni, vīnogu;
konjaks, ari konjaka spirts;
liķieri; <
vīni, maizes;
peisachovka, ebreju;
rums.

Dēļi, veļas mazgājamie, ari apkalti ai
bleķi.

Drabiņas, šķidras un kaltētas.
Dzērvenes, mēcētas.
Duļķe, kartupeļu.
Dūnas (spalvas), putnu, presētas un ne-

presētas.
Eilts ar zariem, bez saknēm.
Eglītes un priedites, cirstas.
Eļļa, zivju.
Eļļa (tauki), ragu un kaulu.
Eļļa, ētera.
Eļļa, koku un sēklu, kā: deguts, kakao,

kanadas, kaņepu, kokosa, kokvilnas,
linsēklu, magoņu, olives, palmkoku,
pernicu, pupu, rāceņos rapšj, rīcinu,
riekstu, rudmiešu, sampuķu, sezamu,
sinepju u. t. t.

Eļļa, minerālu, kā:
dedzināmā eļļa (mineral un sēkleļļu

maisījums);
cilindra un mašineļļas;

cilindru nafta*, smēreļļas;
mineraleļļas maisījums ar augu un

dzīvnieku eļļām, ari ar ?iepju
piemaisījumu, ari ādas eļļošanai;

naftas smēreļļas; '
naftas tauki;
oleaafta ;
sebonafta (smēreļļu maisījums ar

cerezinu);
smēreļļas destilati.

Finieri (saplākšņi), nelīmēti, koka.
Formas, koka — dakstiņu, ķ eģeļu, pod-

nieku, ari lējumu.
G*ļas preces: māju un mežu putnu un

kustoņu, sālītās uu žāvētas, ari kon-
zervos.

Galdi, ko'ca, ķieģeļu izgatavošanai (stāvi).
Galetes (žāvēti rauši).
Gali, striķu, virvju, dziju.
Grāmatas, kantora, vecas, pierakstītas.
Grābekļi, koka.
Gremzdi (kartupeļu drabiņai).
Gurķi un gurķīši (piparu), sāliti un mēr-

cēti.

Iekuri, koka, ari darvoti.
Iesaiņojumi, ari redeļu, krāti, būri, pīti

grozi un kurvji, kuros pārvadātas pre-
ces, mēbeles, putni un augļi, izņemot
furgonus.

Iesals.
Ievārījumi, sausi rn šķidri.
Ilksis, koka, vienkāršas.
Jūgi, koka.
Izdegumi (pelni, slaka), ari alvas, anti-

mona, cinka, kapara, misiņa un svina.
Izsijās, labības.
Izsukas, džutes, kaņepāju un linu.
Izstrādājumi, ādu, veci, saplēsti.
Izstrādājumi, gumijas, gutaperčas, kau-

čuka — veci, saplēsti.
Izstrādājumi un ba ;ki: porcelāna un fa-

jansa, ari ar vienkārša metāla daļām,
kā : korķi, pudeļu; ornamenti; plienī-
tes; puķes; statujiņas un citi izstrā-
dājumi un trauki.

Izstrādājumi uu trauki: māla, ari ar
vienkārša oietala daļām, kā: baloni;
caurules; dakstiņi, jumtu; filtri; kau-
siņi; krūzes ; lietas, spēļu; mufes; uz-
velkamie ; mufes, me!ala kausēšanai;
ornamenti; pīpes, smēķējamā?, vien-
kāršas; plates; ploškas; podi; podiņi;
podiņi, krāšņu; pudeles; pudelītei; re-
tortes; tapiņas un citi podnieku iz-
strādājumi un trauki.

Izstrādājumi un trauki: stikla, ari ar
vienkārša metāla daļām, ka: abažņi,
lampu ; atgaismi; bankas ; bumb. s ;
burkas; cilmdri, lampu; Ēsma cha
stiklu trauki ar ādas nn metāla turē-
tajiem ; elektrotech īika» izolācijas pie-
derumi: izolatori: piltuves; s^ntu-
līši; spundes; uzgriežņi u. t. t.;
glāzītes, smēreļļu; kanniņas, eļļas;
kolbas

^
kupoli; lampas; lampiņas,

ari svētbilžu; lampu, luktura un
lustru; bumbas, prizmas u. t. t.;
pudeles; pudelītes; rezervuāri, an
priekš Auera degļiem; retortes; ši-
foni ; spulgsedži, lampu; stikliņi,
ūdens mērāmie; bauki in trauciņi,
aptieku, galdu, ķēķa un laboratorijas
un citi stiklu izstrādājumi un trauki;
uzbāžņi; uzvažņi; vāki; vizuļi, kā
ari stikla šķiedrains un stikls: bal-
tais, bema, lapu, logu, ma'a un citās
krāsās.

Kāļi svaigi.
Kankari, lapatas, skrandas.
Kāposti, svaigi un skābi
Karotes, koka.
Kartupeļi.
Kastaņi.
Kastes un kastītes, koka, kurās pārva-

dātas preces
Kāti, koka, ari birstu un slotu.
Kauli, vienkārši, neapstrādāti.
Kauli, vienkārši, aps'rādāti ar Sālsskābi.
Kauli, vienkārši, dedzināti, melni (kaulu

ogles).
Kaulu milti (kauli grūsti ua m li).
Kausi, koka.

Kakta par .Valdības Vēstnesi* sikot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pgr 1 mēnesi 1 lats 50 tant.
Plesātot mājā un pa pastu:

pat 1 mencai . . . ... . . l lats 80 sant.
par ctscviSku numuru: saņemot

ekspedīcija — „ 6 .
pie atkalpārdevējiem — , 7

Latvijas valdības **Am oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņamot

Redakcijai
Rīgā, pili tfs 3. Tel. Nš 9-89
Runas stundas no 11—12

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12

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

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

svētdiena*unevetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilīNs 1. Tel. Nš 9-57
Atvērts no pulksten 9—3



Ķerras, koka.
Ķieģeļi, dažādi, dedzināti un nededzi-

nāti: glazēti, hidrauliski, magnizēti,
sārņu, sifoniski, silikātu, smilšu, ša-
mota, un tukšveidlgi, ugunsizturīgi,
ari dauzīti un malti (lūžņcs).

Ķīļi, koka.
Kinruss (kvēpi, sodrēji), sausi.
Ķipji, koka.
Ķiploki.
Ķirbji, ari sālīti un mercet'.
Ķiršogas, cukurotas un ievārītas, ari kal-

tētas un mērcētas.
Klūgas, klūdziņas, ari zari un rīkstes.
Klucīši, koka, noapaļoti.
Kluči, bremžu (lēninātāju), koka.
Knaģi, koka, veļas.
Koka milti un pulveris.
Koki un koku būvmateriāli, kā: alkšņu,

apses, bērza, egles, ievas, gobas,
kārkla, kastaņa, kļavas, lazdas, liepas,
ozola, oša, paegļa (kadiķa), pīlādža,
(sērmūkšļa), priedes, vīksnes, vītola
u. t. t.

Visi apstrādātie, t. i. aptēsti, apzā-
ģēti, ēvelēti, nodarvoti, piesūcināti ar
pūšanu aizturošu vielu (darvu, naftu
u. t. t.) — kā : brusas ; dēļi; dēlīši;
frizas ; gulšņi (slīperi); lafetes ; latas ;
lubas, jumtu ; mūrlatas; pļaukas;
skaidas, jumtu; skali ,* šindeļi u. t. t.

Visi neapstrādātie kokmateriāli ar
mizu un nomizoti, kā: apgriezumi,
atšķeltnes, baļķi, bluķi, botmasti, gali,
galotnes, grodu koki, kārtis, kluči,
malas, mieti, nomaļi, pāļ', sijas, spāru
koki, sprunguļi, stabi, stimbani, stutu
koki (stenceles) šķilas u. t. t.

Konzervi, dārzāju, augļu un ogu.
Krīts, balts, tīrīts, netīrīts : gabalos, malts

un sasmalcināts.
Krūmi, sausi Jzagari), ari kadiķi.
Krusti, kapu, koka.

Labības noskrotējumt un saslaukas.
Lapas, tiltiņi, kuģu trepes, koka.
Laka, dažāda, kā : eļļas, spirta, terpentīna

un politūra.
Lapas, koka, vietējo koku augu.
Lāpsta', koka
Lēģeri (gultņi), koka, vienkāiši.
Lentes, telegrāfa, vecas.

n koka, kā: puķu kurvju izgrezno-
šanai un citām taml.dzīgām vajadzībām.

Līstes, sienu, koka.
Lūžņi, — (lauzumi, lūzumi, drupatas,

druskas, drumstalas, suķes, šķembas un
šķembeles): dzelzs, dzelzsskārda, tē-
rauda, čuguna un dzelzs drāts (stie-
I uļa) ari dzeloņu, vecos lūžņos un ss-
iūsējus 1, kā ari māla, podnieku, stikla,
porcelāna un fajansa.

Mākslīgi tauki, augeļjas (salolins un. sa-
lomass).

Makulatūra (papirs, vecs, drukāts un ap-
rakstīts) .

Malka, sakne», celmi, iašinas un žagari.
Margarīns (mākslīgs sviestsj.
Mārrutki.

Māzeri un puni, koka.
Maši un lūki un viņu izstrādājumi, kā:

strīķi, maisi, maisiņi, kules, kulītes,
vīzes, lūki, mačalkas, pinumi — jauni
un veci, audumi, slotas, dubultmaši,
valgi, virves augu tūba, kā ari māšu
un lūku aikritumi un apgriezumi.

Medus, šūniņās, tecināts un netecināts.
Meldri, neapstrādāti.
Melones, sālītas ua mērcētas.
Mizas, dažādu koku sugu (izņemot

ozolkoka (ģērmizas) gabalos un maltas,
vītola, mimozas, alojas, melnās pape-
les, kā ari krāsu koku, drogu un ap-
tieku preču mizas).

Mucas un muciņas, koka, kurās pārva-
dātas preces.

Muldas, koka.
Nīgi, zirgu.
Naglas, kuģu, koka (smailītes),

(tapas, tapiņas), koka.
Niedras, niednji, neapstrādātas.
Nosukās no z rgu astēm un krēpēm.
Ogas, sevišķi neminētas, kaltētas, mēr-

cētas, cukurotas, ari ievārījumos.
Ogļskābe šķidra.
Olas un olu dzeltenumi.

Oliņas, skudru.
O ives, sausas, marinētas, eļļā, aii kon-

zervor .
Periodiskie izdevumi un avizes, vecas.
Pildeņi, koka, kā: durvju, slēģu, šķērs-

sienu, mēbeļu u. t. t.
Pilādžu (sērmūkšļa) ogas.
Pirē, dārzāju, augļu un ogu.
Piteņi un p numi — lubu, skalu, klū-

dziņu, kārklu.
Plūmes, kaltētas, mērcētas un žāvētas.
Pūšas (pīšļi), lini, kaņepāju, džutes un

pakulu.
Rāceņi.
Ragi, dzīvnieku.

Rieksti, zemes.
Kūdās, d. žJd«-.s, kā: alauna: alauna

zeme; alauna akmeņa; alvas ak-
meņa; alinits (aluminits, alauna ak-
meņa); ant monija (artimona); alvas;
braunstema (mangāna); cinks; ko-
balta ; kriolib; lokās t r vai boskita;
magneiita; rūdas bfiķeta (spaista);
serssola; strondanita, dabīga; sudraba
rūdas slāņa (svina sudraba); svina;
dzelzs; dzelzs akmeņa; dzelzsakmeņa,
brūna; dzelzs sola (pirita); vara;
varasola u. t. t. izņemot dārg-
metāla,

Ruļļi, veļas, koka.
Rumbas, riteņu, koka,
Runkuļi.
Rūsa. T^T?
Rutki.
Zāles (aptieku) sagatavotas.
Zaļumi un saknes, dārza un lauka,

ēdami, svaigi, ari sālīta*, mērcētas,
marinētas un konzerves, izņemot atse-
višķi minētos.

Zārki, koka.
Zeme, vienkārša, dārza, i:n kaļķu un

māli (izņemot krāsu zemi un krāsu
mālus), kā:

balasts;
dubļi un sārņi, minerālu, priekš

vannām;
dūņas; #
ģips-, ari dedzināts un nededzināts;
grants;
gruži (mēsli), būvju;
mālainais (glūdas zeme, sāls un

sērskāba);
merģelis;
pelni, dažādi;
smiltis;
velēnas.

Zīles, koku, kaltētas un nekaltētas.
Zivis, sālītas (izņemot kaltētas un žā-

vētas skumbrijas, pārvadājamas laikā
no 1. aprija līdz 1. oktobiim un žā-
vētas reņģes); zivju ikri, izņemot
svaigus; storu muguras un zivis da-
žādās bleķa bundžās un burkās.

Želeja, dažāda.
Sārņi — dzelzs, tērauda, čuguna, ce-

menta un stikla
Sārņi — tvaiceņu (lokomotīvju).

n — vilnas un vasku.
Sedulku koki.
Sēnalas.

Sēnes, dažādas, kā: mērcētas, sālītas,
vārītas un marinētas eļļa un etiķi.

Serdes, koka.
Sērkociņi, dažādi, kā: koka, posa,

zviedru, vaska u. t. t.
Sieri, dažādi.
Sieti un to stīpas, koka.
Silāji.
Siles, dobtas, koka.
Siļķes, sālītas.
Sinepes, ietaisītas.
Sīrups, augu un medus.
Skaidas, zāģu, ēveļu, koka (izņemot

? korķu, ādmiņu un krāsu koka),
Skaidas, dzelzs, tērauda un čuguna.
Skali, ska'iņi — sērkociņu, aizkaru,

priekškaru, ari priekš sērkociņu kār-
biņām.

Slieces, koka
Slotas, dažādas, ari pirtsslotas.
Smēre, nagu.
Spaļi.
SpaH, koka.
Spalvas, presētas un nepresētas, izņemot

dārgputnu.
Speķis.
Spieķi (nūjas), koka, vienkārši.
Spieķi, riteņu, kok?.
Spirts, koka.
S;irts un vienkārša degvīna eļļa, kā:

augļu;
degvīna;
denaturēts, ari cietais;
kartupeļu;

;
sīrupu ;
vīnogu.

Stādi (koki, kociņi un krūmi), dzīvi,
meža, augļu un ogu koku krūmi, to
potzari, ari vīnkoku stādu kociņi, pār-
vadājot laikā no 1. februāra līdz
15. jūlijam, uzglabājami 14 dienps,
bet pārvadājot laika no 15. jūlija līdz
1. felruarim uzglabājami 30 dienas.

Steķi, koka.
Stīpas, stīpiņas, dažādas, koka.
Sūnas, dažādas, izņemot ārzemes.
Svari un to daļas, koka (svaru pamat-

daļas grīdaQu. t. i).
Svirņi, koka.
Šķipeles, koka.
Špe.Ies, kurpnieka, koka.
Tāsis un to tarbiņas.
Tauki, zosu,
Tauki, 4iuri rodas pie ādu apstrādāšanas.

Tauki un tauku v elas, ēdamas, svaigas
un kausētas

Tauki kaulu un vilnas.
Trepes, koka.
Trifeļi.
Turnepši.
Čiekuri, dažādi, vietējo skuju koku.
Vangales, koka.
Vilna, koka.
Vīns, vīnogu, mucās.
Virši.

4 §.
Dzelzsceļi nepiesūta nekādus pavestī-

jumus preču "nosūtītājiem par to, ka šo
noteikumu 3. § uzskaitītās preces to
saņēmēji minētos saīsinātos termiņos nav
pieprasījuši un izveduši no gala stacijas.

?5. §.

Šo noteikumu 3. § uzskaitītās preces,
kuras to saņēmēji nav noteiktā laikā
pieprasījuši un izveduši no gala stacijas,
pēc minētā paragrāfā paredzētā uzglabā-
šanas termiņa notecēšanas dzelzsceļiem
ir tiesība, pēc saviem ieskatiem, izūtrupēt
gala vai kādā citā stacijā, kura ftrodas
tuvSki tirdzniecības centram un kur var
cerēt preces izdevīgāki pārdot.

Nosūtot preces pārdošanai, uz citu sta-
ciju, jāievēio 28. § nosacījumi par preču
vietu atsaiņošanu un pārsūtīšanu.

6. §.
Par 3. §. uzskaitīto nepieprasīto precu

ūtrupēm gala stacija vai tā stacija
uz kuru preces pārsūtītas izpārdo
šanai, sastāda sludinājumus un izkar tādus
publikai redzamās un pieejamās vietās,
kā — pie biļešu, bagāžas un preču ka-
sēm, preču un bagāžas kantoros un pie
noliktavām un noņem tos ne agrāk, kā
pēc pabeigtas ūtrupes, pēc kam tie uz-
glabājami pie stacijai dokumentiem.

Šajos sludinājumos jāuzrāda: preču
pienākšanas diena gala stacijā, izsūtāmās
stacijas nosaukums, preču zīmes numurs,
preču nosaukums, vietu (gabalu) skaits,
svars, ūtrupes vieta, diena un stunda, kā
ari preču nosūtītājs un saņēmējs.

7. §.
Priekšējā (6.) paragrāfa minētie sludi-

nājumi izkarami tais stacijās, kurās no»
lemts preces pārdot:

1) par tādu preču pārdošanu, kūju
pieprasīšanai un izvešanai no gala
stacijas noteikts 48 stundu vai
3 dienu laiks — pirms noteiktā
izūtrupēšanas laika — 24 st.

2) par tādu preču pārdošanu, kuj-u
pieprasīšanai un izvešanai no gala
stacijas noteikts 7 dienu laiks —
pirms nofeikā izūtrupēšanas laika —
2 dienas;

3) par tādu. preču pārdošanu, kuru
pieprasīšanai un izvešanai no gala
stacijas-noteikts 14 dienu laiks —
pirms noteiktā izūtrupēšanas laika—-
3 dienas.

(Turpmāk vēl.)

Dzelzsceļu galvenais dirtktois A. Rode.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Valdības iestāžu pazlņojuim

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Nr. 142

(3. turpinājums.)

5184. Kafels, Ābrams Icika dēls. —
Daugavpils pilsētas policijas 3. iecirkņa
priekšnieka 1925. g. 27. jūlija raksts
Ks 4616/24 (10-VI25). — 14122/25. g.

5185. Kalniņš, Ernsts Miķeļa dēls.-—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(ll-VI-25). — 14124/25. g.

5186. Kaņeps, Herberts Jāņa dēls. —
Rīgas 13 iec. miertiesneša H25. gada
18. augusta raksts Ns 483 (8-VI-25). —
14127/25. g.

5187. Krievups, Augusts Kārļa d. —
Bauskas apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
1924. g.. 25. augusta raksts Ms 140
(9 Vi-25). — 14128/25. g

5188. Kneis, Hermans Hermana d. —
Bauskas apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 3. jūlija raksts Ns 205 (9-VI-25).

— 14129/25, g.
5189. Krevmers, Movša Ābrama d.—

Iekšlietu ministrijas administratīvā de-
partamenta pasu nodaļas 1925. g 25. ok-
tobra raksts Ks> 464&7/IV (279-21-11). —
1385/21. g

5190. Krastiņš, Indriķis Indriķa d. —
Rīgas policijas 5. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 6. jūlija telefonograma JNs 98
(13-VI-25). - 14256/25. g.

5191. Kampernau, Alvine Dores m.^.
Kriminālās pārvaldes STgas nodaļas «
clbā (17-VI 25). — 14262/5. g.

5192. Kozanenko, Jānis Grigorija d. -.
Rīgas policijas 5 iecirkņa priekšnieka
1925 g 22. jūlija telefonograma Ne Hi
(17-VI 25). — 14265/25. g

5193. Konrāds, Fridrichs Kristapa d,~~
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rl
čībā (18-VI-25 . — 14266/25. g.

5194. Kokts, Ādams Donata dēls. —
Ludzas apriņķa 1. iec. miertiesneša
1925. g. 29. septembra raksts Nt 2895
(30-IV-25). — 13604/i5. g.

5195. Kuzmins, Aleksandrs Ale
ksandra dēls. — Rfgaā prtfekiuras3. no-
daļas 1925. g. 10. augusta raksts
Ns -3474/25 (25-VI-25). — 14 50/ 5. g.

5196. Kurais, Bernhards Ferdinanda
dēls. — Kriminālās pārvaldes Rigas no-
daļas rīcībā (26-VI-25). — 14354 25. ģ.

5197. Ļipinš, Jozifs Igņatija dēls. —'
Jelgavas-Baaskas kar, a apriņķa pār aldes
1925. g. 13. augusta raksts Nb 14252

(30 V-25). — 14015/25. g.
5198. Labudze, Osips Radīta d. —

Rīga prefektūras 3 nodaļas 1925. g
9. jūlija raksts Nu 3510 (30-V-25). -
14016/25. g.

5199. Labudze, Osips Rachela d. —
Rīgas 5. iec. miertiesneša 1925. g,
11. sept raksts Ns 382 (28-V-25). —

14155/25 g.
5 00 Baunerts, Brsno Ādolfa d, —

Rīgas prefekta palīga 1925 g. 13. juliļa
raksts Ns 4090 (8-VI 25). — 14138/25 g.

5201. Leizer, Pesse Icika m. —Rīgas
5. iec. miertiesneša 1925. g. 4. jubja
raksts Nš 427 (ll-VI-25). — 14134 25 g.

5202 Lejiņ, Elizabete Jāņa m. —
Rīgas policijas 6. iec. priekšnieka
1925. g. jūlija telefonograma M° 153
(8-VI-25). — 14139/25. g.

. 5203. Libers, Roberts Mārtiņa d. —
Rīgas 5. iec. miertiesneša 1925. g.
14 jūlija raksts Ns 402 (9-VI-25). -
14140/25. g.

5204. Lapiņš, BernhardsPēteraā.Rīgas policijas 6. iec. priekšnieka
1925. g. 14. augusta raksts h& 23603
(18-VI 25). — 14272/25. g.

5214a. Leizander», Ernsts Miķeļa d.
— Rīgas pilsštas komandanta pailga
1925. g. 17. jūnija raksts Nš 3246
OS-VI-25). — 14270/25. g.

(Turpmāk vēl.) ļ
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. Tifentāis.
Darbvedis A. Z a ķ i s.

Iecelšanas.
. Pavēle M 590.

1925. g. 3. novembrī.
Muitas departamenta uz brīva līguma pamata

dienesta sastāvošais kandidāts uz eksperta , amatu
vietas pagaidu izpildītājs Jānis Z o 11 ri e r's die-
nesta laba pārcelts uz Ventspils muitu par jaunāko
ekspertu, skaitot no š. g. 1. novembra, ieskaitot
ar to pašu datumu viņu ari štata darbinieka
sarakstos . .

Alga pēc XI amata kategorijas I pakāpes ai
izdzenu no 1825. g. 1. novembra.

Pavēle J* 591. .,
1925. g. 3. novembrī.

Paulis Gu» tava d. P u ķ ī t s pieņemts muitas
departamentā par kandidātu uz eksperta amatu
vietas p?gaidu izpildītāju, skaitot no š. g. 3. no-
vembra

Alga pēc XIII amatu kategorijas I pakāpes

Pavēle J* 592.
1925. g, 5. novembri. I

Jānis Pētera d. Marsaus pieņemts Ventspils
muita par jaunākā kanclejas ierēdņa vietas pagaida
izpildītāju, skaitot no Š. ģ. 5. novembra.

Alga pec XVII amatu kategorijas I pakāpes.
. Pavēlēj* 593.
1925. g. 6. novembrī. jl

Saskaņā ar Meitenes, Reņģes, Zilupes un Valkas
muitu ierindošanu Latvijas muitu III šķira, minēto
muitu priekšniekiem: Meitenes — Jēkabam
Z i g 1 e v i c a m, Reņģes Jaņam Ieviņa m,
Zilupes _— Mārtiņam S a u 1 ī š a m un Valkas - -
Voldemāram S i m s o n a m, pamatojoties b*
1825. g. 14.' jūlija valsts civildienesta amatu sa-

rakstu, sākot no š. g. 1. novembra alga izmaksā-
jama kā III šķirasmuitas priekšniekam pēc IX amatu
kategorijas I pakāpes, ar izdienu no š. g. 1. no-
vembra.

Pamats: 1925. g. fT.oktobra .Vaid. Vēstu'
J* 241 izslud. finansu ministra š. g. 19. oktobf*
rīkojums J* 173.

Pavēle J* 594.
1925. g. 6 novembri.

Reņģes muitas jaunākais eksperts Aleksandrs
Zacharovs uz paša lūguma pamata atlaists
no dienesta, skaitot no š. g. 7. novembra, ar kādu
datumu to ari dzēst no Reņģes muitas darbinieku
sarakstiem.

P a m a t s : A. Zacharova 1925. g. 5. oktobfs
lūgums (departamenta ienāk. J* 18752).

Pavēle J*555.
1925. g. 6. novembri

Rīgas mujtas vecākā kanclejas ierēdne Vi tai
Ber z i ņ tiek paaugstināta par nodokļu aprēķi-
nātajā palīgu, skaitot no š. g. 16. novembra.



Alga pec XIII amatu kategorijas I pakāpes
.ar izdienu no š. g. 16. novembra.

pamats: Rīgas muitas priekšnieka 1925. g.
2 i. oktobra raksts J* 22281.

Pavēle J* 596.
1925. g. 6. novembrī.

Jānis Kārļa d
^

Dimperans pieņemts Eglaines
muita psr jaunāka muitas uzrauga vietas pagaidu
izpildītāju

^ skaitot no i. g. 9. novembra.
Alga pec XIX amatu kategorijas I pakāpes.

?Pamats: Eglaines muitas priekšn. 1925. g.
27. oktobra raKsts J* 1622.

Pavēle J* 597.
1925. g. 6. novembrī.

' Eglaines muitas jaunākais muitas uzraugs Eduards
R ē n g b e rg s paaugstināts par vecāko muitas
uzraugu, skaitot no š g. 16. novembra.

Alga p"ecXVtII amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no l. g. 16.. novembra.

Pamats: -Eglaines muitas priekšn. 1925. g.
26. oktobra raksts Jti 1599.

Pavēle J« 598.
1925. g. 6. novembri.

Daugavpils muitas noliktavas pārziņa palīgs
Eduards Graudiņš atlaists no dienesta u2
paša lūguma pamata, ieskaitot viņam pienākušos
-divu nedēļu kārtējā atvaļinājuma, skaitot noš. g.
23. novembra, ar kādu datumu to ari dzēst no
Daugavpils muitas darbinieku sarakstiem.

Pamats: Daugavpils muitas 1V25. g. 4. no-
vembra raksts Ms 7965 un E. Graudiņa š. g,
2. novembra lūgums (Daugavpils muitas
ienāk. J*9843).

Pavēle *e 599.

1925. g. 6. novembrī.
Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku atal-

gojumu noteikumiem, Rīgas muitas zemāk minētie
darbinieki tiek ieskaitīti sekošās algas pakāpēs:
vecākais muitas uzraugs Bernhards Liepa
XVIII amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu no
1923. g. 1. jūlija un algas izmaksu no 1925. g.
1. aprīļa; vecākais muita» uzraugs Mārtiņš Ci-
lti 1 s XVIII amau kategorijas II pakāpē, ar iz-
dienu no 1923. g. 1. maija un algas izmaksu no
1925. g. 1. aprija; jaunākais muitas uzraugs Jānis

S i 1 k a 1 n s XIX amatu kategorijas II pakāpē, ar
izdienu no 1923. g. 24. apriļa uu algas izmaksu
no 1925. g. 1. apriļa un jaunākais, meitas uzraugs
Jānis P u k n a s XIX amatu kategorijas II pakāpē,
ar izdienu no 1923. g. 25. jūnija un algas izmaksu
no 1925. g. 1. apriļa.

Pavēle J* 600.
1925. g. 6 novembrī.

Saskaņā ar š. g. 7. jūlija valsts darbinieku atal-
gojumu noteikumiem, Liepājas muitas vecākais
muitas uzraugs Kristaps D i š 1 e r s tiek ieskaitīts
XVIII amatu kategorijas II pakāpē, ar izdienu na
1925. g. 16 apriļa un algas izmaksu no š g.
1. maija.

Pavēle J* 601.
1925. g. 10. novembri.

Daugavpils muitas zemāk minētie darbinieki tiek
paaugstināti sekošās algas katdgoiijās: I šķiras
grāmatvedis Eduards B i m a n s par vecāko grā-
matvedi ar algu pēc IX amatu kategorijas I pa-
kāpes, ar izdienu no š. g. 16. novembra; jau-
nākais eksperts Aloizs S a 1 e n i e k s par ekspertu
ar algu pec X.amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g. 16. novembra ; vecākais kanclejas
ierēdnis Jānis K ī s e 1 s par noliktavas pārziņa
palīgu ar algu pēc XIII amatu kategorijas 1 pa-
kāpes ar izdienu no š. g. 16. novembra; jaunākais
kanclejas leiēdnis Ernests R u dzīts par vecāko
kanclejas ierēdni ar algu pēc XV amatu kategorijas
I pakāpes ar izdienu no š. g. 16. novembra un
jaunākais muitas uzraugs Eižens N i k i t i n s par
jaunāko kanclejas ierēdni ar algu pēc XVII amatu
kategorijas 1 pakāpes, »r izdienu no š. g 16. no-
vembra.

Visiem pavēlē minētiem darbiniekiem paaugsti-
nājumu skaitīt no š. g 16. novembra.

Pamats: Daugavpils muitas priekšn. š. g.
5. novembfa ziņojums J4 10/konf.

Pavēle J* 602.
1925. g. 10. novembrī.

Muitas departamenta vecākam kanclejas ierēdnim
Konstantīnam T u m i I o v i č a m, kā slimojošam
ilgāk par diviem mēnešiem, saskaņa ar civildien.
lik. 27. p. noteikumu, sākot no š. g. 9. novembfa
izmaksājama tikai pusalga.

Pavēle J* 603.
1925. g. 10. novembri.

Eglaines muitas III šķiras darbvedis Kārlis G a i -
līts paaugstināts par tās pašas muuas jaunāko
«kspertu, skaitot no š. g. 16 novembfa.

Alga pēc XI amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g. 16. novembfa.

Pamats: Eglaines muitas priekšn. š. g.
7. novembfa raksts Jfe 1/slep.

Pavēle M 604.

1925. g. 10. novembrī.
Rītupes muitas vecākais kanclejas ierCitnis Valdis

B ā 1 i ņ š uz paša lūguma pamata pārcelts uz
Eglaines muitu par 111 šķiras darbvedi, skaitot no
š. g. 16 novembfa.,

Aiga pēc XIII amatu kategorijas I pakāpes ar
izdienu no š. g. 16. novembfa

Pamats: Rītupes muitas š. g. 9. novembfa
raksts J* 2146 un V. Bāliņa š._ g. 7. no-
vembfa lūgums (Rītupes muitas ienāk. J\6 l5£3).

Pavēle N° 605.

1925. g. 11. novembri:

Vladimi s Jāņa d. Pamps pieņemts Rītupes
muitā par jaunākā kanclejas ierēdņa vietas pagaidu
izpildītāju, skaitot no š. g. 16. novembfa.

Alga pēc XVII amatu kategorijas I pakāpes.

Pavēle N° 606.
1925. g. 11- novembrī.

Rūdolfs Gustava d. Rakovskis pieņemts
Rīgas muitā par jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītāju, skaitot no š. g. II. novembfa.

Algi pēc XIX amatu kategorijas I pakāpes.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i I s o n s.

Personallietu pārzinis A. Liepiņš

Valdības vietējo iestāžu
rīkojami.

Papildinājums
saistošos noteikumos par pasa-
žieru pārvadāšanu ar automo-
biļiem pe{ņas nolūkā Rīgas pil-
sētas administratīvās robežās.
Pamatojoieii uz R"gas pilsētas domes

š. g. 15. oktobra lēmumu, kas apstipri-
nāts ar iekšlietu mnis rijas pašvaldības
departamenta š. g. 30. oktobra rakstu
Ks 108055, Rīgas pilsētas valde ar šo
paziņo, ka augšminētos saistošos notei-
kumos 1 dzšinējās 15 § piezīmes vietā
nāk šāda satura piezīme:

§ 15. «Piezīme. Lielā tipa auto-
mobiļiem kuriem izdota atļauja
braukšanai, pagaidām atļauts
braukt, peļņas nolūkā, bez takso-
metriem vēl līdz 1926. g. 9. ok-
tobrim, pie kam šādiem auto-
mobiļiem atļauts stāvēt tikai uz
tā kūkuma, kurš šim nolūkam
ierādīts pie Nacionālās operas.

Šīs piezīmes noteikumi attie-
cas tikai uz tiem automobiļiem,
kuriem jau izdota braukšanas
stļau;a un jaunas atļaujas brauk-

j šanai bez taksometriem nav vairs
/ izdodamas*. 2

Rīgas pilsētas galva A Andersons,
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Noteikumi
par nodokli no izrikojumiem un

izpriecām Daugavpili.
Pieņemti Daugavpils pilsētas domes sēdē
1925. gada 27. jūlijā un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1925. g. 17. sept. rakstu J& 106959. .

§ 1. Visus Daugavpils pilsētā notie-
košos izrīkojumus un izpdecas, izņemot
2, § minētos, apliek ar nodokli saskaņā
ar šiem no eikumiem.

Piezīme. Par izpriecu pamatzlmi
uzskatama i'ejas maksas ņemšana
un programas izpildīšana, kaut ari
sastāvošo no viena numura vai cē-
liena, tāpat ari tādas izpriecas, kur
apmeklētājiem par maksu dotas tie
sības lietot zināmas telpas, vietu ie-
kārtu jeb ietaisi.

§ 2. Ar nodokli nav apliekami:
a) zinātniski priekšlasījumi, ja tādi nav

saistīti ar izprieci:
b) izrīkojumi, kuras sarīko pilsētā at-

rodošās vidusskolu un pamatskolu
padomes, tikai ar vietējo artistu
piedalīšanos uo ne vairāk par
4 reizēm gadā;

c) labdarības organizācijas izrīkojumi
par labu trūcīgiem Daugavpils pil-
soņiem, ar vietējo artistu piedalī-
šanos un ne vairāk par 3 reizēm
gadā;

d) ja ieejas maksa nepārsniedz 5 san-
tīmus ;

e) karaspēka daļu izrīkojumi sarīkoti
no nodaļu komandieriem tikai kara-
vīriem un ja šāJas izpriecas netiek
apmeklētas no citām, pie armijas
sattāva nepiederošām personām ;

1) politis' as un reliģiskas sapulces, ja
tās nav saistītas ar izpriecu.

Piezīme. Strīdus gadījumos pilsē-
tas valde izšķir, vai nodoklis pie-
dzenams jeb izrīkojums atsvabināms
no nodokļa samaksas.

§ 3. Izpriecu nodoklis ņemams 20°/o
apmērā no tās sumss, kuru saņems rīko-
tājs par ieejas biļešu vai citu ieejas
zīmju, kufas noder biļešu vietā, kā pro-
gramu, marku iemaksas zīmju, ielūgumu
u. t. t. pārdošanu.

§ 4. Sabiedrisko un labdarības orga-
nizāciju, Daugavpils pi. sētas skolu un
konfesiju izpriecas, kuru ienākumi iet
par labu sabiedriskām labdarības vajā
dzlbām, apliekamas ar 10% nodokli, pie
kam lb°/o nodokļa aplikšanu tiesības
bauda tikai šinī paragraiā minētas iestā-
de.», kūjas ievestas pilsētas valdes se-
višķā sarak stā.

§ 5. Kinematogrāfi apliekami ai no-
dokli no ieejas maksas līdz 40 sant. —

20° o, no 41 sant līdz 63 šaut. — 25%
un vairāk par 60 sant. — 30%.

Piezīme. No 1. jūnija līdz I. sep-
tembrim izpriecu nodoklis kinema-
togrāfiem tiek pazemināts par 5%.

§ 6. Visas biļetes, zīmītes, ziedojumu
listes u. t. t., kuriem līddga nozīme ar
ieejas biietēm, vismaz 24 stundas iepriekš
izpriecas sākama jāuzrāda pilsētas valdes
finansu nodaļai apzīmogošanai jeb citāda

veida apzīmēšanai. Reģistrācijai jāuz-
rāda ara to izpriecu biļetes, kuras sa-
skaņā ar § 2 nodokli nemaksā. Pilsētas
valdes f nansu nodaļa var pieprasīt bi-
ļešu pārdošanu pēc noteiktā parauga.

§ 7. Uz katras pārdodamās biļetes
jābūt atzīmei par izpriecas nosaukumu,
datumu, vietu un cenu. Biļetēm vajsga
būt numurētām pēc kārtas un pārdo-
damām par to cenu, kuj-a uz viņām at-
zīmēta.

§ 8. Finansu nodaļa var ar pilsētas
valdes piekrišanu atteikties no iepriek-
šējā § minētām prasībām, ja rīkotājs
pazīstams kā uzticama un apzinīga per-
sona. "

§ 9. Pie ieejas telpās, kur notiek iz-
rīkojums, biļetes anulējamas, atraujot
kontrmarku. Anulētās biļetes apmeklē-
tājam jāglabā pa visu izrādes laiku.
Rīkotāja un telpu īpašnieka pienākums
ir sl iegt visas no pilsētas valdes piepra-
sītās ziņas. Nereģistrētu biļešu glabā-
šana un pāidošana aizliegta. Finansu
nodaļas ierēdņiem jāatļauj brīva ieeja
un kontroles izvešana visās Daugavpils
pilsētā sarīkojamās izpriecās.

§ 10. Rīkotājs nodokli samaksā uz
priekšu pie biļešu reģistrācijas. Sevišķos
gadījtmos ar pilsētas valdes locekļa —
finansu nodaļas vadītāja atļauju nodokļa
samiksa atļauta ari pēc izpriecas, bet ne
vēlāk par 7 dienām pēc izpriecas nolik-
tās dienas.

§ 11. Iebildumi un sūdzības par ne-
pareizu nodokļa aplikšanu iesniedzami
tādā kārtībā, kāda paredzēta noteikumos
par pilsētas ienākumiem, izdevumiem,
budžetiem un pārskatiem.

§ 12. Neizlietotās biļetes un pasakņus
jānodod pilsētas valdes finansu nodaļā
trīs dienu laikā pēc nozīmētās izrīko-
jumam dienas, neraugoties uz to, vai
izrīkojums noticis vai nē.

§ 13. Neizlietoto biļešu nepiesūtlšanas
gadījumā § 12 uzrādītā termiņā, nodoklis
tiek aprēķināts no visas reģistrēto biļešu
sumas.

§ 14. Par neizlietotām biļetēm skaitās
tās biļetes, kurām ir klāt kontrmarkas.

§ 15. Laikā cesamaksātais nodoklis
tie* piedzīts caur policiju neapstrīdamā
kārtībā, ar piedzīšanas izdevumu pie-
skaitīšanu un nodokļa sumas paaugsti-
nāšanu mākslinieci:kām izrādēm (teātra,
operu, drāmu v. t. t.) par 5% un visām
pārējām izpriecām par 30%.

§ 16 Ja notiek izrīkojums, kufs nav
pieteikts pilsētas valdes finansu nodaļai,
vai par kurn nav samaksāts nodoklis,
vai nav dota stļau'a nodokļa samaksā-
šanai pēc izpriecas, policija tādu izpriecu
aizliedz.

§ 17. Par šo noteikumu neizpildī-
šanu vainīgie tiek saukti pie likumīgas
atbildības. "

§ 18. Pilsētas valde var izdot attie-
cīgu šiem noteikumiem piemērotu in-
strukciju.

Šienoteikumi stājās spēkā pēc 14 ui^nu
notecēšanas no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

2 Daugavpils pilsētas valde.

LotvUsi tankus nedēlis Meti
uz 11 novembri 1925. g

Aktīvā. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,551,482 95
Ārzemju valūta 31,417,032 13
Sudraba nauda 2,046,587 —
Valsts kases zīmes u.slkametāla nauda 9,525,480 32
īsa termiņa vekseļi 64,174,666 77
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 55,100,966 48
Citi aktivi ......... . . 11,048,956 34

191,865,171 99

Pasīvā. Lati. S.

Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 28,679,460 —
Pamata kapitāls. " 11,659,245 16
Rezerves kapitāls 1,521,714 50
Speciālās rezerves . 1,000,000 —
Noguldījumi 6,716,303 31
Tekoši rēķini 45,319,154 70
Valsts rēķini un depoziti 74,181,935 13
CiU pasīvi . . 22,787,359 19

191,865,171 99

Piezīme: «tz 11. novembri 1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 28,679 460 —

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

Ls 3444,444 nodrošina 8,266,666 -
2) ai $ 1.500.000,— (viens miljons pleci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc

paritātes I S = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 7,773,930 -
3>.ar £ 503.150,—/—(pieci simti trīs tūkstoši simts piecdesmit angļu mārciņām),

kas pēc £ kursa£1.— =' J 4,84688; f 1.— = 1,5046 gr. tīra zelta vai
Ls 5,18262, kas nodrošina . - 12,638,364 -^

pēc 9. novembra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem.
Ls 28,679,460_-

Rīgā, 11. novembrī 1925. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalningi
16760 Galvenā direktora vietnieks K. Vanags.

Rīga

Valsts tipogrāfijas darbinieks,
burtlicis Ernests Gulbe šodien
atskatās uz 25 gadu darbību. Novēlam
tam ari turpmāk būt tik centīgam un
apzinīgam savā darbā, kā līdz šim, pie-
dzīvojot vēl daudz gadus mūsu vidū.

Māksla.

Nacionālais teātris. Sestdien, 14. nov.,
pīkst. 7/» vakarā Šekspīra .Maldu
komēdija", kuru pirmizrādē publika
uzņēma ar lielu jautrību. Svētdien,
15.nov., pīkst. 2 dienā Pirandello oriģinelā
luga .Sešas personas meklē
autoru", kura jāredz katram mākslas
draugam, lai zinātu, par ko tagad intere-
sējas mākslas pasaulē. Pulksten 7Va va-
karā Lilijas Štengel viesu iz-
rādē .Adrienna Ļeku v re r".
Otrdien, 17. nov., pīkst. 77a vakarā
A. Tolstoja un Ščogoļeva drāma .Ca-
rienes sazvērestība". Trešdien,
18. nov., valsts, svētkos pīkst.. 2 dienā
par tautas izrāžu cenām Zeiboltu Jēkaba
drāma .Mājas naids. Pulksten 7/*
vakarā pirmo reizi Aspazijas jaunluga
.Boass un Rute" A. Mierlauka
režijā, L. Liberta dekoratīvā inscenējumā.
Boass — Jānis Ģermānis, Rute — Mirdza
Šmitchea. Biļetes dabūjamas sākot no
svētdienas. Derīga abonementu 8. biļete.

Literatūra

Atpūta. Jfi 54. — 1925. g.

Latvijas Tautas Universitātes
lekciju saraksts VI mācības gada
rudens semestri. Rigā, 1925.

tedaktors: M. Xrons.

šim numurarr 6 lapas puses.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rlgag bfrg, 19»S. gada 14. novembri.

D« vi ies:
1 Amerikai dolāri . . . . 5,175 — 5,20
I Anglijas mārciņa .... 25,14 — 25,26
100 Francijai franka . . . 20,75 — 21,15
100 Beļģijas franku.... 23,30 — 23,75
100 Šveicei franku . . . 99,50 — 10050
100 Italljaa lira . ... 20,85 — 21,25
100 Zviedrijai krona . . . 138,10 — 139.45
100 Norvēģijai krona ... 103,75 — 105.85
100 Dānijas krona .... 127,05 — 129,65
100 Cechoslovaķljaa krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes galdeoa. , . 207,*0 — 209,85
100 Vācijas maka . . . . 122,50 — 124,20
103 Somijai masku .... 13,00 — 18,23
100 Igauniju marka . . . 1,37 — 1,40
100 Polijas slotu 80.00 — 90,00
100 Lietavas Uts 50,50 — 52,00
1 SSSR cervoņcca .... 36,40 — 2635

Dārgmetāli:
Zalti 1 kg ...... . 3420 — 8450
Sedrcbi 1 kg ...... 108 — 116

VIrtipaplif:
S°/e neatkarības aisņēmami , 98 — 108
4«/c Valsts pres, ilsn. . . 98 — Iflf?
f/o Zemes baakas ķila sfmes 92 — 93
r/s Hipotēka bankas ķila

līmes ....... 96 — 97
Rīgas bJrZaa kotadjas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n .
Zvērināts birZas māklera Th. Snmmers



stfias apgabaltiesas S. tiviino**
as civ. ties. lik. 2011., 2014. un 70 9.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1923 g.
24. jūnija Rīgā mirušas Annas
Jāņa meitas Svereikoli at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
i?a Jo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikoinisarijiem, kreditoriem u. t. f.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
setu mēneiu laikā, skaitot no 5i
sk':najurna iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī. *

Ja minētās personas savas tiesības
Si- fe Sd uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g27. oktobrī. L J*4348
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

15793 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civīln.,
ai Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
līmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Ernests Jāņa dēls
K e s e 1s un Alida Kārļa meitā K e-
sel, dzim. Osis, noslēguši savstar-
pigo laul'bas līgumu pie Rīgas no-
tāra J. Purgala 1925. gada 13. oktobrī
reģistra H. 10476, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu nosi-g o laulību, ir atcēluš 1
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopība.

Rīgā, 1925. g. 27. oktobri. LI*4326.
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

15813 Sekretārs A. Ka lv e.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
sadista paziņo, ka pēc 1925. gada

25. jūnijā Valmierā mirušā Friča
Dāvā dēla M i k s ī S a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakara ar to, tiesības,
kā: mantiniekiem, legatariem, iidetko-
mlsariem, kreditoriem un t. t.pieteikt
tis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
sagša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
iņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1925. g.27. oktobri. L. J*4015.

Priekšsed. v. A. Veidners.
15788 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
«z civ. proc, lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamats uzaicina visus, kam
būtu \xz 14. jūnijā 1924. g.mirušā
Bauskas apriņķa Vecm:<ižas'.Bružukalnu"
māju īpašnieka Andreja Andreja dēla
A u p m a ņ a atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiņiek., legat, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 27. okt. 1925. g. L. N° 1949/25
, Priekšsed. v. F e 1 d m a n S:

15774 Sekretārs K. P u s s a r a

Jelgavas apgabaltiesa,
uz clv. proc: lik. 1967., 2011.. 2014. nn
2079. p.p. pamata uzaicina visus, k?m
bāru uz 11. jūlija 1923. g., RīgāJ mir.
Jēkabpils apr., Seces pag. .Kaikļu"
māju īpašniece» Mīles Grund'stein,
dzim. Caunīt, atstāto mantojumu kāda;
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
>ar spēku zaudējušam.

Jelgavā, 27. okt. 1925. g. Ļ J*342/25
Priekšsēdētaja v. F e 1 d m a n s.

15775 Sekretārs K. Pusss'f.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50. un civ. proc. lik. 339., 366,, 411.
un 718. p. pamata dara zināmu Paulam
Vilim Oriinbergam, ka tiesa V g.
24. septembrī, aizmuguras noscriVda
viņa laulību ar Elzu Jī>ņa m Griinberg,
dzim. Pilup, šķirt.

Jelgavā, 24. okt: 1925. g. L. J* 166/25
Priekšsēdei, v. R. Mūllers,

15766 Sekretāra pal. F. Kaps.

Jelgavas apgab. reģ. nod
pamatodamās uz 18- jūlija 1923. g. lik.
par biedrībām, savienībām un poli-
tiskam organizācijām 17. panta, paziņo,
ka minētā tiesa civilnodaļas 8. oktobra
1925. g, atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Sasmakas namīpašnieku biedrību, ievedot
viņu to biedrību reģistra pirmajā daļā,
kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sasmaka.

Jelgavā, 13. okt. 1925. g.
Rēģistr. nod. parz. v. J. Z v i i b u 1s.

14728 Par sekretāru Fr. Kaprālis.

Liepājas apgabaltiesa
vz sava 15. oktobra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 5. jūlijā 1918. g., Du-
nikai pag- mir. Miķeļa Jēkaba d Brizgi
mantiniekus, kreditorus, legatarus, ildei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt _ kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 17. okt. 1925. g. J* 1007-m/25

Priekšsed. b. v. A. Klršfelds.
15176 Sekretārs A. Kasperovlčs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. oktobra 1925. g. lēmumi
pamata uzaicina 27. maijā 1920. g., Vā-
cijā mir. Zanno O u t šm i t a (Gutšmidta)
mantiniekus, kredit., legatar, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas tie-
sai sešu mēnešu laika, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
ota zaudētam uz visiem laikiem.

Liepāja, 24. okt. 1925. g. Nt 1016-m/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

15740 Sekretārs A. Kasperovičs.

umu apgabaltiesa,
uz Anša Makbeta lūgumu, pamatojoties
uz 17. marta 1923. g. likuma un civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p. p. un savu
1925. g. 22. oktobra lēmumu , uzaicina
obligācijas turētāju, kura izdota par
10C0 rubļiem uz Kārļa Ģirta d. Dārz-
nieka vardu un 1913 g. 21. sept.
ar žurn. Nš 1259, nostipr. uz Minnai
Kārļa m.Makbetei, dzim. Dārzniecei un
Ansim Jēkaba d. Makbetam, piedeto&s
nekust, mantas Liepājas apr., Medzes
.Stumbeni" mājas _er II reģistra krep.
J* 1463, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*, ierasties tiesa, līdzņemot
minēto obligāciju deļ iemaksāto Ls 14,13,
t. i. parāda ar procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek_ aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaks, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 23 okt. Ns 745 25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

15735 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
8. oktobrī _ 1925. g. uz Otrās Liepājas
savstarpējas kredītbiedrības valdes lū-
gumu un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2092. p. nolēma:

Uz Kārlim Dāvā d. Lečmanim, pie-
derošo Liepājas nekust. īpašumu ar krep.
X° 3529 nostipr. obligācijas un proti:
1) 1908. g. 20. augustā ar žurn. Mi 712

uz Jevgeņija tvana-d. Bēra vardu 960r.
lielumā un 2) 1912. g. 20. oktobrī ar
žurn. Ns 1740 uz Dāvida Jāņa d. Pilitat
vārdu 12,000 rbļ. lielumā , — atzīt
par .nozaudētām un iznīcinātām un
piešķirt lūdzējai tiesību lūgt zemes-
grāmatu nodaļu izsniegt viņai nozaudēto
obligāciju vietā viņu norakstus ar ori-
ģināldokumentu spēku un nozīmi.

Šo lēmumu, pēc viņa spēkā nāk-
šanas, jzsludināt .Vaid. Vēsto.* likumā
paredzētā kartībā

Liepājā. 21. okt. 1925. g. J*986-1/24-
Priekšsēd. b. v. A. K i r ši e 1 d t s,

15331 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabalt. 1, ctoMaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata Franča
Sīmaņa d. Budana, prasības lietā pret
Aleksandru Sīmaņa d. Budanu par īpa-
šuma tiesību atzīšanu uz nekustamu
īpašumu un pielaišanu pie kop val-
dīšanas , uzaicina Aleksandru
Sīmaņa dēlu Budanu, kura
dzīves vieta prasītājam nav zināma,
četru mēnešu laikā , skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas «Valdī-
bas Vēstnesī,* ierasties šai tiesā sa-
ņemt norakstus no prasītāju iesūdzības
raksta un pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Daugavpili.

Ja min. laikā aicināmā neieradīsies,
lietu noliks uz _ termiņu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu _ dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kancleja.

Daugavp.,1925g.20.okt.
Priekšsed. b. J. Krūmiņš.

15341 Sekr. J. Kangu t,s.

Latgales apiaAaltioas 1. ti!llio.aja,
atklātā tiesas sēdē 1925. gada 9. okt.
izklausījusi Veronikas Antona m. Kor-
zanes lūg. atzīt Boļeslavu Antona dēlu
Zablocki par atrod. bezv. prombūtnē, no-
lēma: publicēt .Valdības Vēstnesī" par
bezvēsts promesošo Boļeslavu Antona d.
Zablocki uu uzdot Istras pagasta pado-
mei iecelt aizbildniecību par bezvēsts
promesošā Boleslava Antona d. Zabīocka
mantu, atrodošos Istras pag., Konevas
sādžā

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 27. okt. 1925.g. U*1393a/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš

16075 Sekretārs J. Kanf irs.

[ Tiesu stadjoājaisi
Rīgas apgabaltiesai 3. civilnod.
ua civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
8. Iebruarī Rīgā mirušā Jāņa Pētera d.
E g 1 ī š a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz So mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
l« ,-atarijiem, iideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt līs tiesbas
minētai tiesai sešu mēneiu laik?,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi.*

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

Rīgā, 1925. g. 27. oktobri. L J*4309
Priekšsed. v. A. V e 1d n e r s.

15790 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 8. civilnodu
m dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
25. janvārī Limbažos mirušās namlīdz-
īpašnieces Elvīras Augustes Henriettes
Jāņa m. C i b e r, dzim. M o r i t c,
ii atklāta mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredi-
toriem n t. t., pieteikt līs tiesības
minētai tiesai sešumēneiu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi."

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

Rīgā, 1925. g27.oktobrī. L J*4332
Priekšsed. v. A. Veidners.

15791 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. cl viļņoti.
ua clv. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
28. jūnijā Rīgā miruša namīpašnieka
Johana Chrlstiaņa Fridricha Joachima d.
Nībūra (Nīebūra) li atklāts man-
tojums ea uzaicina, kam it uz lo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kl mantiniekiem, tegstarijiem, fidei-
Iremisaiijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
m >'? n e i u laikā, skaitot no šī slndlnā-
ļima iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

'm minētas personas savas tiesības
t.vļii sarādītā termiņā nepieteiks, tad
\'tn*s atzīs, kā Sīs tiesības zaudējošas.

Rīgā, 1925. e. 27. oktobrī. L J*4333
Priekšsed. v. A. Veidners.

15792 Sekretāra A. K a I v e.

mm* 4pgabiiltte««i :f, £Mtaa*k
m civ. ties. lik. 3011., 2014. un 3019
P p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
10. augusta Lugažu pag. .Pungoa* mir,
Jāņa (Ivana) Indriķa dēla Apiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, iam
ii ui šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, Iideikomisarijiem, kreditoriem
n. t. t„ pieteikt Sīs tiesības minētai
tiesai seiu mēneiu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespieianas dienas
.Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka Sīs tiesības zaudējušas.

Kigā, 1925. g. 27. oktobrī. L >& 4322
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

15794 Sekretārs A Ka i?»..

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln©*.
uz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 201P.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g
1. septembrī _ Vecpiebalgas pag. .Mie-
tiņos* miruša Jāņa R ētera d. Līna
ir atklāts mantojums un uzaicina
kam uz So mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā .mantiniekiem, lega-
tarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
u t. t., pieteikt Sīs tiesības minētai
tiesai sešumēneiu laikā, skaitot no
li sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī/ ?

Ja minētās personas savas tiesību
aagša uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs k.ī Sīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g_ 26: oktobrī. L J* 4113
PriekSsēdetaja v. A. V e i d n e r s.

15796 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
iī civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņr, ka pec 1924. g.
5. februārī Rīgā mirušā namīpaš-
nieka Jāņa Dāvā dēla B r u c e r a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
io mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t-, pie-
teikt Sīs tiesības minētai tiesai seiu
mēnešu laikā, skaitot no Sī sludinā-
juma iespieSanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesības
Sugšā uzradītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 27. oktobri. L M 3965
Priekšsed. v. A. Veidners.

15795 Sekretārs A. Kalvle.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
vxciv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1921. e. 16. sep-
tembrī Rīgā mirušās Annas Viļā meitas
Vēber, alias Vēver, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz io manto-
jumu, vai sakara ar to, tiesības kā: man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai seSu mēnešu laikā, skaitot
no ii sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1925. g. 27 oktobri. L.M 4296.
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

15789 Sekretārs A. K a 1 ve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 28.
maija Jaungulbenes pagastā mirušā
jaunsaimn eka Pētera Jēkaba d. Supola
ir atklāts mantojums un uzaicina kam
li uz So mantojumu, vai sakara ai to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt Sīs tiesības minētai tiesai seSu
mēnešu laikā, skait-t no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
engšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
rinas atzīs ka Sīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925 g. 26.oktobri M3926.
Priekšsēdēt. v. A. V e i d n e i s.

15797 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 15. jūlijā
Alīdes Gustava m. Kārkli ņ, dzim.
Damroze, prasības lietā pret Eduardu
Jēkaba d. Kārkliņu par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lībo, kas noslēgta 1920 gada 24. jūnijā
starp prasītāju Alidi Gustava meitu
Kārkliņ, dzim. Damoze, tin atbildētāju
Eduardu Jēkaba d. Kārkliņu, piešķirot
prasītājs! turpmāk viņas pirmslaulības
uzvārdu .Damroze"; šo spriedumu pub-
licēt .Valdības Vēstnesī".

'īl atbildētājs ciV. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1925. g. 26. okt. ttt 437479/315.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

15835 Sekrēta» v. Stūre.

Rigae apgabaltiss. 4. civilnod.,
uz lik. pai laul. 77. p. pamata, ar So data
zināmu, ka tiesa 1925 gada 30 sep-
tembri Solomejas Jīņa meitas Šaraas,
dzim. Indzena», prasības lietā pret Jāņi
Mārtiņa d. Sarn s par laulības šķiršanu"
aizmuguriski nosprieda: šķirt šo lau-
lību, kas noslēgta Lietavā, Podbiržu
Rastauskinas katoļu draudzē 1906. gada
13. februāri starp Jāni Šarnasu ' un So-
lomeju $3rn*s, dzim. Inazenas, piešķirot
prasītājai prāvnieku dēlu Leonu, dzim.
1911. g. 10. oktobrī audzināšanai līdz
viņa, pi'ngadibai, uzliekot atbildētājam
pai labu prasītājai, piecpadsmit (lfc) ls
87 s*n . tiests un trīspadsmit (13) ls
34 sant lietas vešanas izdevrmu; at-
raidīt prasību pārējā viņas daļā.

Ja atbildētājs civ proc. Ik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā 1 «ka neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzibt, tad
spriedums stāsies likumīgā tpēkā.

Rīgā, 1925. g. 27. okt. Ni 437519/644.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

15837 Sekretāra v. i. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
itz civ. proc lik. 293., 295.. 298., 301.,
309. un 311. p- p. pamata, uz Emī-
lijas Jāņa m. Jerinolajevas, dzim.
CIpaKon, lūgumu viņas prasības lietā
pret Jevfimu Jevlampija d. Jermolajevu par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma,, iera-
sties tiesā 4.mēnešu laika no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un apliecība par atbildētāja prombūtni
ar norakstiem

Ja atbildētājs noliktā laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 1925. g. 27. okt. 1*437518/1438.
Priekšsēdētāja b. EglīSs

15838 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50. un cir. proc. lik. 339. 366.,
4U„ 698, 700. un 718. panta 1. purkta
pamata dara zināmu Pēterim Pontagam,
ka tiesa š. g. 21. februārī aizmugnras
nosprieda viņa laulību ar Annu Pontag,
diim L5c, šķirt.

Jelgavā, 26. okt
^
l925. g. L. ]*29/25

Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.
15768 Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. lik. 1460".
panta paziņo, ka minēta tiesa civllno-
daj^s

8.
oktob rī 1925 g. atklātā sēdē

nol?ma reģistrēt Tukuma patērētāju bie-
drības kooperatīvu .Nākotne", ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Tukuma.

Jelgavā, 13. okt. 1925. g.
Reģ. nod. parz. v. J. Zvirbuļa.

14727 Sekretāra v. Fr. Kaprāli s.

Jalgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g. lik.
par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta paziņo, ka ml-
nē'ā tiesa civilnodaļas 8. oktobra 1925. g.
atklātā sēdē nolēma reģistrēt Upma!es
lopkopības pārraudzbas biedrību, ievedot
viņu to biedrību reģistra pirmajā daļā,
kūjām nav peļņas iegūšanas mērķa.
_ Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Erberģes pazastā.

Jelgavā, 13. okt. 1925. g.
Reģ. nod. pāniņa v. J. Zv ir buls.

14729 Sekretāra v. F. K a p r a 1 i s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. okt. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 17. aprīlī 1924. g., Lutriņu
pagastā mirušā Jāņa Krista dēla
Bendrata mantiniekus, kreditorus, lega-
terus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
kaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kufām ne-

būs paziņots tiesai minētā taikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

liepājā, 24. okt. 1925. g. 1* 1009-m/25
Priekšsed. b., V. Bienenstams.

15741 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 22. oktobra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 26. apriti 18-0. g., mir.
Kristapa Pennika-Peniņa mantiniekus,
kredit., legat., fideikomis. un visas citas
personas, kam verētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
fkritot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
.?sziņcts tiesai minētā laikā, tiks atzītas
f«r zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. okt. 1925. g. M» 10l0-m/25
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n š t a ms.
15742 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 22. okt. 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 16. ok'obrī 1§24. _g., Nīcas
pagastā mimSā Anša Pētera dēla Skrā-
mha va; Enkuzis un Henkūzens man-
tiniekos, kreditorus, legatarus, iidei-
kemisa us un vt'sts citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma Iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. okt. 1925. g. J* 1014 m/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

15743 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. oktobra 1925. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 6. martā 1925. g., Lie
pajā n.irušā Aleksandra Izaka (Iciga)
dēla Goldberga mantiniekus, kre-
ditorus lega'an , fideikomis īrus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas*
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. okt. 1925. g. JA 101 l-m/25
Priekšsēdēt. b. V. Bienenstams.

15746 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. okt. 1925. g lēmuma pa-
mata uzaicina 4. aprlī 1920. g, Dunikas
pagastā mirušā Jāņa Jēkaba dēla Linde
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un _ visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstato mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laika, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. okt. 1925. g. Ns 1013-m/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

15745 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. oktobra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 29. okt. 1918 g., Lie.
pajā miruša Ernsta Pētera dēla Rui-
c e n a mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēta laika, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. okt. 1925. g. J*1015-m/', 5
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštami».

15744 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
tz Donas zemes bankas likvidācijas ko-
misijas lūgumu, un pamatojoties ua civ.
proc. lik. 2083 un 2084. p. p. un *avw
1925. g. 22. oktobra lēmumu, uzaicin»
obligācijas turētāju, kura izd. par 1300 r.
uz Donas zemes bankas vārdu un
1911. g. 26. martā nojtiprināta uz Kār-
lim Pāvila d. Saulītim, piederošas ne-
kustamas mantas Kuldīgas apr., Skrun-
das pag. .Sauleskalnu* mājām ar krep.
J* 5874, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā; līdzņe-
mot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācija»
turētajā neierašanās gadījuma, parādus
atzīs par samaksātu un pašu obligācijai
par iznīcinātupiešķifOt _ lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 23. okt. 1925. g. M 749/2*
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

15736 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa,
'iz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 7. oktobri
Kārļa-Oskara Ferdinands dēla Getca
prasības lietā pret Nadeždu Konstan-
tīna m. Getc, dzim. Enno, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nospriedi: Šķirt
laulibu, kas noslēgta Rīgas pareizticīgo
Pārdaugavas Trīsvienības baznīcā 1909.
gada 27. septembri jtsrp prasītāju

KSrli-Oskara Ferdinanda-Alberta dēlu
Ge'cu un atbildētāju Nadeždu Konitan-
tina m. Getc, dzim. Enno.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
ua 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga spēka.

Rīgā, 1925. g. 20. okt. J*437368/817.
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

15130 Sekretāra v. Stūre.



Latgales apgahaltleias 1. tinot
ai šo paziņo vispārībai , ka mirušā
1924. g. ,24. febfuaiī Daugavpils, apr.,
Višķu pagasta/piederīga Nikona Lazara
d. Tarasova privattestaments, ar kuru
testatOra; kustama un nekustama manta
novēlēta Malafejam Jāņa d. Ivanovam,
ar apgabaltiesas 1925, g. 15. maija lē-
mumu . apstiprināts un izdots mantinie-
kam Malafejam Ivanovam.

Daugavp., 2i. okt. 19Ž5. g. LN«66a, 25
Priekšsed. b. I Krūmiņš.

15342 Sekretārs J. K a n g-u ns.

Latgalei apgabaitigsas 1. linilnol
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1916. g. 12. rriaijā Daugavpils apriņķa,
Kapiņu pag. piederīga Alekseja Titaja
d. Grigorjeva, privattestaments, ar kuru
testajtora, kustama un nekustama manta
novēlēta Jānim Alekseja d. Grigorjevam
ar apgabaltiesas šV g. 27. marta lēmumu
apstiprināts- un izdots' mantiniekam Jānim
Alekseja d. Grigorjevam.

Daugavp.,22.akt.l925.g. ,LNH67a/25
-?..'? . Priekšsed. b. J. K r ū.m i ņ š.

15343 Sekretārs J. Kān gu rs.

Valmieras apr, 2.iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 58., 58 , 294,

295., 301., 309. un 311. PP. «?
Ernesta Strausa lūgumu viņa prasī-
bas lietā pret Jeanot M. Neibergu
par 14,000 rbļ., uzaicina atbildētāju
Jeanot M. Neibergu, kura dzīves vieta
prasītajam nav zināma, četru menesu
laika no šā sludinājuma iespiešanas
.Vaid. Vēstn.", paziņot miertiesnesim
savu dzīves vietu Ja atbildētājs no-

'"ķtā laikā neieradīsies personīgi vai ne-
pieteiksies caur pilnvarnieku, lieta tis
nolikta uz tiesas s^di izspriešamai aiz-
muguriski 15493

Valmierā, 23. okt. 1925.g. C.l.Ks249/24
Miertiesnesis K. Pētersons.

Latgales apg.Daugavpils apr. 7. Iec.
miertiesnesis,

uz civ. proc. lik. 75 (58l ). 294 295297, 298, 301, 302, 309.-311.Tp- P>-
ma'a un Aleksandra Donata d. Gekiša
lūguma, viņa prasības lietā pret Fran-
cisku Aleksandra m. Bogdan-Greckuju
par 120 lat. zaudējuma, uzaicina atbild
Francisku Aleksandra m Bogdan-Grec-
kuju, kuras dzīves vieta prasītājam nav
zināma, ierasties miertiesneša kamerā
Dagdas miesta, Alejas ielā Ne27 četru
mēneša laika no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn." un uzr
dot savu vai pilnvarotas personas adresi
Dagdas:miestā. Pretējā gadījumā visas
pavēstes minētā lietā tiks atstātas pie
miertiesneša kanclejas un lieta tiks iz-
spriesta aizmuguriski.

Civ. 1. NŠ 265 1925. g. 16. okt. Ns3610.
15188 Miertiesnesis (paraksts).

Tukuma lec. miertiesnesis
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 3: augustā 1912. g. Vecmoku
pog. Knauķu mazmuiža mirušās Anetes
Fridricha m. Grosberg dz. Ansterlad,
atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājumā iespiešanas
dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par speķu zaudējušām.

Tukumā, 21.okt. 1925. g. L.Ns514/25
15572 Miertiesnesis (paraksts).

figaa apgabalt. 6. iec. tisru
izpildītājs

peziņo, ka 30. novembrī 1925. g.,
pulksten 10 dienā. Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 3/firmas .Hoff un biedri"'lietā,
pārdos II torgos Ābrama Šeera
kustamo mantu, .sastāvošu no manu-
faktūras un novērtētu par Ls 60,0. /

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

Rīgā, 6. novembri 1925. g.
16727 Tiesu fep<ld. J. Z i i ģ e 1s

Rīgas pils. III iec.rniertiesn.
uz, savā' 1925'. g. 27. Okt: lēmuma pa-
ftiātā uzaicina 1923; g. 15. janvārī, mi-
rušā Dāvā Kristapa d. Zariņa mantinie-
kus, kreditorus, legatorus,, lideikomisarus
uņ visas citās personas, kujarii vārētu
būt kādas tiesības vai prasības uz nel.
atatātb mantojumu, pieteikt viņas. tiesai
Sešu mēnešu 1 ai kā,/skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas._ Tiesības
un prasības par .kuram nebūs ziņots
tiesai minēta' laikā, tiks atzītas par zau-
ļdštārh uz Visiem laikiem.

Rīgā, 28! okt; 1925. g.
15844 Miertiesnesis (paraksts).

utgiiiiiiB.Pia$t[iilluiilgji
ar šo paziņo vispārībai, kā mirušas
1924. g. 30. nov. ' ^Daugavpils apr.,
Līvānu miesta piederīgas Dartes Jura m.
Stūrnieces: privattestaments, ai kuru
testatora kustamā un nekustama manta
novēlēta Annai Brāžiņskai un Andrejam
Sfūrniekām ai" apgabaltiesas' 1925. g.
18. septembra lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekiem Annai Bražiņsķai un
Andrejam Stūrņiekam. . .-

Daugavp., 28. okt. 1925. g.' INs676a 25
Priekšsed, b. J. Krūmi ņ š.

16074, , ' Sekretārs J. K ā h-g u r S.

Rīgas 7. isa rniertiesn.,
uz civiltiesas- likumu 2011., 2014.
un 2019. p.p. paziņo, ka pec 19_ 19. g.
25. februārī, Liepāja mirušā strādnieka
Aleksandra Jēkaba d. Ziģerta, ir atkl. man-
tojums,; un. uzaicina visus, kam uz
šo mantnjumu vai sakara ar to kādas
'tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem
fideikomisarijiem, .kieditprjem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētam mierties-
nesim sešu (6) mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

virjas atž's kā šīs tiesības zaudējušas.

.' . '. Rīgā, 28. oktobrī 1925. g. Nš2050
15845 Pap. miertiesnesis (pa'aksts).

Rīgas 8. iec. miertiesness
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. p.p. un
Bāli. civ. lik. 2597. p. pamata, uzaicina
1920. g. 25. maijā- Ukrainē, Taurijas
guberņā, Borislavas _ pilsēta mirušā
Friedricha Teodora Mārtiņa d Ozolnie a
mantiniekus, legatarijus, fideikornisarijus,
kreditorus u.'t. t., pieteikties -pie minēta
miertiesneša Andreja Pumpura ielā N°_ l,
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinaj.
iespiešanas dienas .Vaid. Vestn "

Ja miriētās personas savas tiesības
augšā aprādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 1925. g. 26. oktobrī. Ns 1212.
15846 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 9. iecirkņa miertiesnesis
uz civ ties. lik. 2011., 2014., 2019.
un 2079. p. p. pamata paziņo, ka pec
mir. Ādolfa Rozes, ir atklais man-
tojums un uzaic. visus, kam britu uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-

misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības sešu mēnešu laika mier-
tiesnesim, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".

Ja minētās personas augšminēta ter-

miņā savas tiesības nepieteiks, tad viņas

tiks atzītas kā savas tiesības zaudējušas.
15848 Miertiesnesis Grigori.

Priekules-Volņodes iec. rniertiesn.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011. 2014. un
2079. pp. un V. P. L.2451. p. pamata
uzaicina personas! kuram ir kādas ieru-
nas pret publicēto 10. septembrī 1925. g.
mirušas Lībes Podiņ testamentu, kā ari
personas, kurām ir kādas tiesības uz
mirušas mantojumu, vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem
fideikomisariem, kreditoriem un . tml.,
pieteikt savas tiepības un ierunas mier-
tiesnesim s e š u_ mēnešu laikā skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēst.".

Pēc mirteta termiņa notecēšanas ne-
kādas ierunas un pieteikšanas netiks
pieņerntas un testaments tiks atzīts par
likumīgu speķu ieguvušu, 15851

Priekulē, 1925. g. 27. okt. Ns 202,
? Miertiesneša v. (paraksts).

*īi«8 apgabaltiesas 2 iecirkf?
tissu izpildītājs

psriņo, ka 20. novembrī 1925. g.
f>aik.sten 11 dienā, Rīgā, Vidzemes šos
Ns 35a/b, akc. sab.. .Jugla" lietā, pār-
dos I. Vidzemes ādu fabrikas kustamo
mantu, sastāvošu no 70 ģērētām aitādām
un novērtētu nar 1 s 25'J —

Izz"nāt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgī, 6. novembrī 1925. g.
6789 Tiesu izji!l K r e b s.

tīgaa apgabaltiesas 2, iecirkņa
tiesu izpildītājs

jāziņo,ka 20.novembrī 1925g..pulksten
10 diena,, Rīsā, Lāčplēša ielā Ns 1,
L. Haita un Tiešo nod. departam. lietā,
p ā r d o s Valde māra Ak ērma ņ a ki<-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 256.

kzināt sarakstu, novērtējumu, kā cii
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. novembrī 1925. g.
16788 Tiesu izpild, K. K i e b s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītāja

paziņj, k; 30, novembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā. Rīgā, Kt. Barona ielā Ns 3,
firmas .Hoff un Co."-lietā, rārdos
11 torgos Ābrama Seera kustanr
aanta, saatcvoSir ne manufaktūras un
investētu par Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ail
apskatīt pārdodamo mantu varēs plr-
tošanas dieni uz vietas.

Rīgā, 6. novembrī 1925. g.
,6724 Tiesu izpild. J. Z i r * e i 3.

ligas apgrābā't 6. iec. ti*at
izp'di "s

pazur ta 30. novembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā N4 3,
firmas .Hoff un biedri" lietā, pārdos
II. torgos Ābrama Seera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
lovetiotR par Ls 500.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-

došanas diena uz vietas.

Rlgi 6 novembrī 1925. g-
'6726 Tiesu izpild. J. Zirģels.

f-tigas apgabalt. 2. iec. tieers
izpildītājs!

?«Bl"jo, ka 21. novembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, R*?ā, Hanzas laukuma Ns 3,
akc. sab. .Transtred" lieta, pārdos
Sussela Mazura tmlaKO mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 1120

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

Rīgā, 10 novembrī 1925. g.

16779 Tiesu izpild. K. K i e b s.

Rīgas apgabalt. 6. ies. tiesu
'-izpilc'itājs

paziņo, kā' 5. decembrī š. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Akmeņu ielā Ns 5, dz 1,
firmas .Jo^

H.
Bey,erman" īpašn. lieta,

p a rd o.s ' Jfņa Mazura kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu pai
Ls 1600.

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

Rīgā, '3. novembrī 1925. g.
16729 Tiesu izpild. J. Z i ie e I š.

Vārnavas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, kara klausības
apliecību, izdotu no Kurzemes divīzijas
štāba 2. decembrī 1920. g. ar Ns 10620
uz Kārļa Pētera d. Slikšana vardu. 15564

[ Otii Iestāžu slJdiiTliERit
Tiešo nod. departamenta
lažādu maksājumu piedzinējs pailņo,
Ica 20. novembrī 1925.«g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Marijas ielā Nš 11/13,

Bardos Tairaiīolīiani
Šlorria Teitelbauma kustamo mardv,
novērtētu par Ls 5?0.20 un sastāvošu
00 9 sienas pulksteņiem, dēļ viņa
1924. g. proc. pļņās nodokļa segšanas.

Rīgā, 13. novembri 1925. g.
16778 Piedzinējs H e i bo vi č s.

Tliio DoMjD SiļartaDiiDia
daZādu maksājumu piedzinējs paziņo
ia 20!'novēmbrī ļ 1925. g., pulksten
— dienā, Rīgā, Lāčplēša iela >& .52/54,

dz. Ns 69,

iMiniiiksiU
Calela Volfbērga kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 1559.^— un sastāvošu no
daž. mantām, dēļ viņa dažādu nodokļa
segša-as.

Rīgā, 13. novembri 1925. g.'
16777 Piedzinējs Heibovičs.

Rīgas pol'cijas XII. iecirkņa
priekšnieks

1925. g. 24: riovembiī, pulksten 12 d.,

liii pi.railiBlBim
Vidzemes šosejā Nš 60, T. Jirgensona
eksped. mantu, sastavpšu no vieniem
smagā ermaņa

atsperu ratiem,
Ls 41.32 piedzīšanai, saskaņā ar Daiba
inspektora slimo kam lietās rakstu no
23. oktobra 1925 g. Nš 83911.

16755 PrieķšnleVs J. Lācis.

Ripai policijas XII. iec. riitMita
1925 g. 24. novembrī, pulksten 10. iīt.a

PiOS IlMlI IllUiŠiā
Turaidas ielā Nš 5, dz. 2, Leopolda
Zundes mantu, sastāvošu no

vieniem dzelzsasu ratiem
Ls 30.— piedzīšanai, saskaņā ar Rīgas
III. iec. miert. izpildu rakstu Nš 836.

16756 Pn'ekšnieks J. Lācis.

Rīgas pol. 13. iec. priekšn.
pamatojoties uz Rīgas muitas kontra-
bandas nod. raksta no 4. novembra š g.
Ns 23043 m Ns 23044 paziņo, ka
27. novembrī 1925. g., pulksten 11 dienā
Bolderajā, Guberņas ciemā,

pārdos volraMiono
Akc. Sab. .Paul Bērziņ" koku zaģeta-

as iekārtu, sastāvošu no mašīnām,
gateriem, dreijbeņķiem, trer.zāģiem, ēvel-
mašināai un 1.1. un dažādus koka mate-
riālus un malku, novērtētus kopā par
Ls 140821.94 Rīgas muitas kontrabandas
nodļ.'S prasības lietā.

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

Rīgā, 12. novembri 1925. g.
16763 Iecirkņa priekšn. (paraksts).

Rījas policijas 13 iec. priakSn
paziņo, ka 26. _ novembrī 1925. g.
pulksten 10 diena, Bolderajā, Rīgas iela 6

pārdos MhM&nii
krāsotu finiera laivu,

novērtētu par Ls 10.—.
Apskatīt pārdodamo laivu varēs pār-

došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. novembri 1925. g.

16764 Priekšnieks (paraksts).

ZiloplJiiiistiijajiitflB.ilepiiit.iiiiiDif.ais
Jīlewniecības daļa

— iejpirfts r
1925. gada 10. decembrī pīkst. 11 Rīgā, Noliktavas

iela Nr. 1

rakstisko mazaksollSana
ttažudiis raērnleciSns rnstrum. un zīmēšanas
materiālus un piederumus pēc seti. saraksta:

1. Instrumenti un citi priekšmeti.
1. Eklimetri, Brandisa zištemas; visi jeb daja (grādos un °/o) . . 30 gab.

2. , Abneija „ „ . , ' ....... . 30 .
3. Rasetnes, RiChtera zistemas, ar cirķeli un velci . 30 „
4. Atsevišķas velces . 100
5. Speciāli papīru turētāji pr. gaismas kopijām . 6 "

.
6. Teodolitu nostiprināmie uzgriežņi, ar pierīkpšanu ...'... 200 .7. Likņu mērotāji pēc Br. Vichma'ņu kat. N» 1542 ...... 5 „
8. Arkanzas akmeņi, 130x35 mm, vaļēji 5 .
9. Trīsspicu cirkeļi,-Ricbtēra^zistemas ... 15 ,

10. Robežstabu rinķīšu zīmētāji, pr. apaļiem riņķiem ....... §0 ,
11. Sriftu- šablonu komplekti, pr. 6 lielumu burtiem 5, 8, 10i 12,

16, 20 mm, ar piederumiem . . ' . 1 ..."... ;'. . 10 kompl.
12. Speciāli kasāmie naži pr. zīmētavām 30 gab.

2. Zīmēšanas materiāli un piederumi.
13. Pausparirs, ruļļos, 145—150 cmtr. plats, 60—65 gr. pr. kv. metri

biezs, 20 30 mtr. katrā rullī .... - , ; . . ....6000 tek. mtr.
14: Schoellershammeīa Jeb angļu Vatman papīrs, apm. 300 gr. pr.

kv._ metri biezs,.. uzlīmēts uz alumīnija platēm 60><60 cmtr.
, lielas loksnes . ' . . _ .. ........100 loksnes

15? Uz audekla uzlīmētais zīmēšanas papīrs', Schoellersharhmera
jeb angļu Vatmaņa 260- gr. pr. kv. metri biezs, loksnēs,
73x102_ cmtr. _ • • • • 1000 loksnes

16. Dzēšama gumija, mīksta, pr._zīmuļa, gabaliņos 80 gab. vļena klg. 20 klg
17. Dažādu, krasu tušas,_ mazajas pudelītes ..........500 duci
18. Melnā tušastandziņās . . . . 250 ,
19. Dažādu krāsu ūdens krāsas, gabaliņos 5000 gab.
20. Pulveris uz svara, jeb atsevišķās pakiņās pr.kaļkas un panspapira

sagatavošanas zīmēšanai . . 5 kg
21. Specialšķidrumi pr. uzrakstu un tušas un tintes plankumu iznī-

cināšanas ķimiska ceļa atsev. puds-lītēs , kopā SOpudelītes
22. ' Zīmuļu paģarihātāji-turetaji! 5 grosi
23. Koh-i-noor zīmuļi, 2 H, 3 H, HB un F JO ,
24. Ķīmiskie zīmuļi .Gastell" Ns 9100 un 9111 ......... 20 .
25. Caurrakstamais papīrs pr. rakst. maš., ogļu 22'/ax35 cm lielās

loksnes , 5000 loksnes
26. Zīmēšanas spalvās, dažādas 30—50 grosi
27. Rondo-spalvas,' daž: 'NsNs ; 5 grosi
28. Redis-spalvas, daž. NsNškomplektos 200 kompl.
29. Krāsainie ķīmiskie zīmuļi : . . . ... 6 grosi
30. Vienkāršie krāsainie (zilā un sarkanā krāsā) zīmuļi ..... 10 grosi
31'. Krāsaino zīmuļu 'komplekti; ā 12 gab. 30 kompl.
32. Ūdens krāšu pindzelītes Nš 13—15, 8, 10, 25, 27 1000 gab.
33. Līmes pindzelītes; saru . . 500 ,
34. Krāsu trauciņi 500 ,
35. Tušas trauciņi ar vākiem '. ' _,. ....... 500 ,

Tuvākas .ziņas un piēgpdļjāmo instrumentu un citu priekšmetu sīkāks ap-
raksts un materiālu techniskie' noteikumi uzzināmi Zemju pārvaldes instrumentu
noliktava Rīga, Noliktavas ielā Nš 1, pagraba stāvā, darbdienās, laikā no 11—13.
Piedāvājumi apmaksāti ar zīriiognodokli 40 sant. no katras loksnes apmērā slēgtās
aploksnes ar uzrakstu ,Uz mērnjecibas instrumentu un zīmēšanas materiālu pie-
gādāšanas konkurenci 1925. g. 10 d:cembrī"_ iesniedzami turpat, laikā līdz pīkst.
10 rīta 1925. g. 10. decembrī. Paraugi, ja tādi tiktu iesniegti, iesniedzami līdz
1925. g. 8. decembrim pīkst. 15, Piedāvāto priekšmetu un materiālu cenas jāuzdod
latos, franko mērniecības daļas noliktavā jeb cif Rīgā priekš ārzemju piedāvājumiem,
cenām un uzdotiem piegādāšanas noteikumiem jābūt saistošiem līdz 1925. g.
21. decembrim ieskaitot, piedivajumi to iezniedzējiem jānoirošina, iemaksājot
drošības naudu, jeb iesniedzot bankas garantiju lO^/o apmērā no piedāvāto priekš-
metu vērtības kopsumas.

Piedāvājumi bez zīmognodokļa un drošības iemaksas netiks ievēroti.
TeehriisVo un visu citu pļegadašanas un līgumu noslēgšanas noteikumu zināšana
obligatoriskā visiem piedāvājumu iesniedzējiem. 2 16752

Gaiteni intendānturai pinralde

iepirksmutiskā un rakstisks izsolē
330 tonnu vietējā speķa partijās ne mazākās

par 10 tonnām,
ar pakā, enisku nodošanu līdz 1. septembrim 1926. g. franko intendanturas

galvena pārtikas noliktava, Riga.
Iz'ole notiks galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā

Ns 10/12, dz 3 (ie-eja no Elizabetes ielas), š.g. 24. novembrī, pulksten 11 dienā.
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz vietēja speķa izsoli 24. novembri

1925. g *, kā ari lūgumi pielaišanai mutiskā izsolē nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami līdz izsoles _ atklāšanai Galvenās intendanturas pārvaldes
pārtikas daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 10 12, dz. 10, vai izsoles
diena izsoles komi ijai.

Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās izsolē, jāiemaksā Galvenās inten-
danturas pārvaldes kase drošības nauda Ls 250 no katras tonnas speķa.

Ar izsoles noteļkumietn uņ kondicijām var iepazīties Galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļa, darbdienas no pulksten 9—15. 1 16555

Priekules virsmežniecība
16 decembrī 1925 g.,Bātes pag., Bātes tautas namā

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pec nlatinas un celmu

sfraita:
IV. iecirkņa mežniecības — Bakūzes, Dēseles, Embotes, Vibiņu, Veldes

un Bātes no/ados, pavisam S0 vienības no Ls 39.— līdz Ls 2000.—.
II iecirkņa mežniecības — Embotes novadā 3 vienības no Ls 40.—

līdz Ls 600—.

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

bas naudas no novērts tas sumas, kera pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
16733 2 9riefzules riraOTiešniecīfta.



Nītaures pag", valde izsludina par ne-
derīgu, kā pieteiktu par nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi ar Ns 392, izd. no
Nītaures pag valdes 1920. g 20. februārī
uz Elfrīdes Jāņa m. Zalcman, dzim.
Zuppe vārdu. 15203

Dzilzsceln virsvalde«SSS-tft
19. novembrī 1925. g., uz sienas pulkste-

ņiem — 100 gab. un rakstiskas kon-
kurences 16, novembrī 1925. g, uz
kabeli, vara izolētu — ?00 gab
23. novembri 1925. g., uz oglēm, koka
— 5000 kgr. 26. novembrī 1925. g,
1) ar roku dzenamo matriču kalanIru —
1 gab. 2) mašinu klišeju ap;āģī3šanai,
urbšanai un nolīdzināšanai .Universal-
maschine Atlas" — piedzenama caur
transmisiju — 1 gab.

Torgu un konkurenču sākums pulksten
10 rītā. Torgu un konkurenču dalīb-
niekiem jāiemaksā drošības nauda 10°/o
apmērā no piedāvājuma vērtības Tuvā-
kas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē,
Gogola ielā Ns 3, ist. 101. 1 16122

0Z?Illie|O Villialui rakst^onifurend
19. novembrī 1925. g., uz drāti,' dzelzs,
cinkotu, sienamo — 125 klgr. un drātV
dzelzs, cinkotu, telegrafa _ un telefona
560G0 kgr. Konkurences sākums pulkst
10 rītā. Konkurences dalībniekiem
jāiemaksā drošība 10°/o apmēra no pie-
dāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas iz-
sniedz dzelzsceļu virsvaldē, Gogoļu iela
Ns 3, istaba 101. 162S0

Vecumuižas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi ar
Nš 462, izdotu no Vecumuižas pag. valdes
31. augustā 1920. g. uz Helenes Augusta
m. Volgast vardu. 15565

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

likui mītni kineta
notina kiijois.
1925. gada 29. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfija,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . . 0,28

Saturs:,
170) Papildinājumi pie agrārās reformas

likuma IV. daļas.
171) Papildinājums noteikumos par

dzelzsceļu darbinieku dienesta
apģērbu.

172) Pārgrozījumi un papildinājumi
1903. g. Sodu likumos.

173) Noteikumi par ziedojumu vākšanu,
174) Noteikumi par eksportējamo augļu

un ogu kontroli.
175) Noteikumi par Kurzemes pilsētu

hipotēku biedrības darbības izbeig-
šanu un tās lietu nodošanu Latvijas
hipotēku bankai.

176) Noteikumi par darba normām un
atalgojumu zemākā tipa valsts
lauksaimniecības skolās.

177) Noteikumi par atlīdzību augstskoli)
mācības spēkiem_ par papildu pie-
nākumiem un par ārpusštata mācības
spēku atalgojumu.

178) Pārgrozījumi likumā par jūrskolām
179) Noteikumi par tirdzniecības kuģi:

mechaniķu skolām.
180) Pārgrozījumi muitas likumā.
181) Noteikumi par atalgojumu Latvijas

konservatorijas mācības spēkiem.
182) Papildinājums noteikumos par valsts

darbinieku atalgojumu.
183) Papildinājums likumā par atlīdzības

izsniegšanu sērgu dēļ nogalinātc
un sērgas kritušo lopu īpašniekiem.

184) Papildinājumi instrukcijā par darbu
izdošanu un materiālu piegādāšanu
valsts iestādēs.

185) Grozījumi
^

un papildinājumi likumā
par bijušo Krievijas agrarbanku
aizdevumiem Latvija.

186) Noteikumi par valsts iestāžu
juriskonsultiem.

Kraukļu pag. avalde izsludina par ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Madonas iecirkņa policijas priekšnieka
1924. g. ar Ns 739 Uz Artura Andreja d.
Stalbova vārdu, kūja pieteikta pār no-
zaudētu. , . . 15058.

Viļakas pag. valde ar šo izsludina par
nederīgiem seķošus nozaudētos doku-
mentus: 1)* Latvijas pasi ar Nš 5634,
izd, no šīs pag. valdes 25. sept. 1922. g.
uz Sprukuļs, Staņislava Jura d. Vardu;
2) Latvijas pasi'ar, Ns 1275/307, izd. no
Bolvu iec. pol, pr-ka uz Vancaņs, Staņi-
slava Paula d. vardu; 3) Latvijas pasi
ar Nš 6542, izd. no Viļakas pag. valdes
1925. g- uz Saičans-Duļbinskas Helēnas
Andra rņ. vārdu; 4) Latvijas pasi ar
Nš 9108/3316, izd. no Bolvu iec. pol.
pr-kā 1921. g. uz Dundurs Stanislavas
Staņislava m. vārdu; 5) Latvijas pasi ar
Nš 5904 izd. 1924. g. no Viļakas pag.
valdes un kija klausības grāmatiņu ar
Ns 22227 izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1924, g. abi dokumenti uz Semplinskij,
Sergeja,.Nikodima vārdu; 7) Latvijas
pasi ar Ns 795/158,' izd. no_ Bolvu iec.
pr-ka 1920. ģ. uz Antona Pētera d. Bu-
kovskis vārdu. 15569

Palsmanes pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no šīs pag. valdes 31. dec. 1920. g. ar
Ns 1857 uz Brikman, Juliusa Pētera d.v.

15535

Liepājas prefektūra
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par no-
zudušiem :

Liepājas prefektūras pases:
1) Ns 44249 uz Miķeļa Silitča dēla

Beļjana vardu;
2) Nš 49320 uz Oskara Ernesta d.

Priede vardu; ,
3) Ns 37202 uz Jēkaba Mārtiņa dēla

Orbanovic vardu;
4) Nš 5722 uz Annas Otilijas Pētera

meitas Bauman vārdu;
5) Ns 43664 uz Jāņa Vilhelma dēla

Radecki vardu,
6) Ns 49229 uz Metas Valiijas Ellas

Jāņa m. Murniek vardu;
7) dublikātu ar Ns 4293, izd 10. nov.

1924. g. uz Ābrama Možesa d. Ciglera v.;
8) Nš 47629 uz Leizera. Volfa Ābrama

dēla Jofa vardu;
9) Ns 11389 uz Ķerstās Andreja m.

Aizpor, dzim. Mežgal vardu;
10) Nš 11558 uz _ Minnas Bēra m.

Zel, dzīm. Bermak vardu;
11) Ns 27930 uz Mālēs Pētera m.

Muša, dzim. Gaike vardu;
12) dubl. ar Nš 34769, izd. 19. martā

1924. g. už Friča Miķeļa d. Birzniek v;
13) Ns 9700 uz Zofijas Ābrama m.

Veinberg vardu;
14) Ns 45230 uz Ernesta Andreja d.

Beķera vārdu ;
15) Nš 45788 uz Jēkaba Jāņa dēla

Bumeistera vardu:

16) Ns 6342 uz Andreja Andreja
dēla Liepa vardu;

17) dubl. ar J*& 30593, izd. 13. dec.
1920. g. uz Zaņa Jura d. Birznieka v.;

18) Lietuvas nac. pasi, izd. no Lie-
tuvas koņz. Liepājā 1923. g. ar Ns 924
ūz Vladislava Konstantīna d. Zilis v.;

19) Iekšlietu min. uzturis atļauju no
1924. g. ar Ns 02735 uz Vladislava

Zilis vardu;
20) Iekšl. min. uzturas atļauju, der.

līdz 14. dec. 1925. g. ar Ns 032412 uz
Friča Berendta vardu;

2') Liepājas apr. pr-ka pal. par 1. iec
pasi ar Ns 5047 uz Ernesta Jāņa dēla
Brumberga vardu;

22) Gudenieku pag. valdes pasi ar
Ns 1227 uz Veras Vilhelmines Annas
meitas Mieme vārdu;

23) Rīgas pol. 7. iec, pt-ka pasi ar
Ns 58901 uz JohannasLazara meitas
Klein, dzim. Goldberg vārdu;

24) Gramzdas pag valdes pasi ar
Ns _423 uz^Jūlijas Bertas Friča meitas
Krūmiņ vardu;

25) Jurkalnes (Pilsberģes) pag. vaid.
pasi ar_ Ns 672 uz Katrīnas Pētera m.
Šiliņ vardu;

26) Ezeres pag. valdes pasi ar
Ns 3226 uz Almas Friča m. Grinvsld.v.;

27) Lietuvas nac. pasi, izd. Liepājā
no Lietuvas konzula 5 nov. 1923. g. ar
Ns 1062 uz Magdalēnas Aleksandra
meitas Montvillo vardu;

28) Iekšl. min. uzturas atļuju no
29. apriļa 1923. g. ar Ns 13700 uz Irma;
Amālijas Otilijas Stecher vārdu;

29) Liepājas apr. pr-ka pal. par 1. iec.
pasi ar Nš 8639 vz Karolines Jēkaba m.
Dukaton, dzim. Krauze, vārdu;

30) Liepājas apr. pr-ka pal. par 1. iec.
pasi ar Ns 11Č54 uz Nikolaja Kārļa d.
Svedrevica vārdu. 15648

Valmieras pag. valde, Valmieras apr.
izsludina par nozudušu un tādēļ ne-
derīgu Latvijas pasi uz Hermaņa Jāņa
dēla Vimbas všrdu, izdotu no šīs vaid.
3. jūnija 1921. g. ar Ns 1676. 15560

Bejas pag. valde izsludina par ne-
derīgu pieteikto par nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Kolberģa pag.
izpildu komitejas 9. augustā 1920. g.
ar Ns 695 uz Zelmas Alīdes Sīmaņa m.
Pods vardu. 15920

Zentenes pag. vajde izsludina par ne
derīgu, ka nozaudētu, zirga pasi, izd.
no Puzes pag. valdes , Ventspils apr.,
11. novembrī 920 g. ar Ns 413 uz
Viļā Spundiņa vardu ar beidzamo pār-
došanas uzrakstu uz Friča Āboliņa v.

15549

Rugāju pag. valde ar šo izsludina par
nederīgiem, ka nozaudētus, sekošus
dokumentus:

1) zirga pasi ar Nš 83*, izd. no Do-
mopoles pag. valdes ly20. g. 15. sept.
uz Driķis Pētera vardu;

2) Latvijas iekšz pisi ar Nš 4837/8624,
izd. no Bolvu pag. valdes 1921 g
25 aprilī uz Sarkan, Annas Jura m. v;

3) Latvijas iekšzemes pasi ar Ns 172,
izd. no _ Rugāju pag. valdes 1922. g.
31. jūlija uz Kukarana, Staņislava
Jāņa deh vārdu;

4) Latvijas iekšz. pasi ar Ns 736/704,
izd. no Balvu paģv. 1920. g. 22. okt.
uz Dille, Martas Jāņa m. vārdu;

5) Latvijas iekšzemes pasi ar Nš 483,
izd. no Rugāju pag.v. 1921. g 22. dec
uz Ločmeļa, Jāņa Petera _d. v. 15372

Grundzāles pag. valde izsludinā~ pār
zudušu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Cirgaļu- (bij. Aumeisteru) pag. vaid
š. g. 13. februārī ar Nš 1904 uz Pau-
hnes Jāņa m. Leksis , dz Sausais vārdu.

15525

[ Dažādi slqžrjiājttmi7|
Kļūdas izlabojums. "

.Vaid. Vēstneša' š. g 10. noveribra
2W numurā ievietota akc. sab .LatvijasPrivātais lombards' valdes ūtrupes sla-
dinijuma ieviesusies kļūda: iespiests, ka
ūtrupe nolikta uz 7. novembra š. g, kas
nepareizi, bet vajag stāvēt: uz 17. no-
vembra š. g. 16494-a

Kļūdas izlabojums.
.Vaid. Vēstneša" š. g. 10. novembra

252. numurā iesp'esta Krievu-Baltijas
vagonu fabrikas akciju sabiedrības va des
sludinājumā par nozudušām akcijām un
obligācijām ieviesusieskļūda: nodalījunā:
obligācijas otra izlaiduma NsNs nepa-
reizi iespiests Ns 2623. bet vajaga stā-
vēt 1623. 16156-a

Maksātnespējīga parādnieka

Zalmanā Morāla
kreditoru sapulce nolikta uz š. g. 21. nov,
pīkst. 7 vakara _Rīga, apgabaltiesas namā,
advokātu istaba.

Dienas ka r tfb a: 1) pretenziju
pārbaudīšana; 2) jautājums par parād-
nieka personīgo stāvokli un 3) tekošas
saimnieciskas lietas.

Konkursa valdes priekšsēdētājs:
16784 zvēr. adv. pal. M. G r a j e v s k i s.

Pastu un telejrafa uirsualde
izdos 20. novembrī 1925. g., pulksten '10, virsvaldes telpās,

jauktā galīgā izsolē
dažādu remontu darbu izvešanu un auto garāžas
ierīkošanu Rīgas galvenā pasta kantora ekā.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi par pielaišanu mutiskā izsolē jā-

iesniedz virsvaldes būvju nodaļai līdz š. g. 20. novenfbrim, pulksten 10, apmaksā-
jot ar 40 sant. zīmognodokli un kiātpieliekot kvīti par drošības naudas Ls 200.—
iemaksu pasta tekošā rēķinā Nš .700.

Tuvākas ziņas sniedz pasta - telegrāfa, virsvaldes būvju nodaļā, darbdienās
no pulksten 9 līdz 15.. ' '' ; 16792

Posta un telesrafa «Inroldes jalwenl dartnlca
izsludina 20- novembrī š. g;, pulksten 10 no rīta,

mutiskus torsus nez ņēctorg. uz pūrdodanilent:
1) veciem darba rīkiērh,'"' ! '?_
2) veciem dzelzs un čuguna priekšmetiem, kopsvara 507 lg,
3) dzelzs atkritumiem un virpu, skaidām . 10000 kg,
4) Ebonita atkritumiem, 10 kg,
5) fosforbrorizas Štanču atkritumiem, 160 kg,
6) misiņa štanču atkritumiem, 160 kg,
7) T. p. sakausitu bluķos, 160 kg,
8) T. p. virpu skaidām, 160 kg,
9) stiklu baloniem, kurvjos iepītus ".- .' . / . . 50 gab.

10) spuldzēm, izdegušām . . . . . . -. .- . . 150. .
11) vecam petrolejas galda lampām . ... • • 2 »
12) veciem numurētajiem . . ? '?' .. • • 3 ,

Ar tcrgu noteikumiem.iepazīties un pārdodamās'mantas var apskatīt darb-
nīcā, Slokas ielā Ni; 2, darbdienās no 9—14. " 2 '??' '?' 16751

Daugavpils muita
paziņo, ka saskaņa ar muitas likumu 494., 495., 561., 565. un 582 p.p. pārgrozī-
juma, šīs muitas noliktavās, Muitas iela Ns .3 š ?£. 2.. deeem6rī, plķst. 10
no rīta, tiks pārdoto» atftlātā šzsoīē rīo īpašniekiem neizpirktas
sekošās preces, kuras apskatāmas izsoles diena.

. ? &

3 Preču Pārbaudīšanas dokumenta „. „ , L:';. ? Svars ļs 'S >«
.» Precu nosaukums. Skaits. ... =»s
o. NsNš un preču īpašnieks. kg: £ 2. g

% ?*

g , , Latos..

1 37 īpašnieks nezināms Cinkota skārda ,
'vanna 1 g. 6,8 4,67

2 83337 .Baltijas-KrieVijas trans- Sieviešu un vīriešu
porta A./S." ?? apģērbi un veļa I paka 7,9 38,70

3 12757 -, . Veļa. un apģērbi 1 . 8,3 158.P4
4 12758 „ . , .„ - ?!? . 9,4 . 76,78
5 884 Krang Tson Min'g / . 'Galantērijas priekšm 1 , 13,6 151,08
6 9153 Daugavpils muita Vecas dzelzs ma-

teriāli — ' [ — ' 2,80
Daugavpilī, 11, novembrī 1925. g. Nš 8137.

Muitas priekšnieka v. (paraksts).
16774 Darbvedis (paraksts).

lupta lītiteiiias gults,
Krustpils muiža, 25. novembiī 1925. g.,
pulksten 10 dienā,

17 armijai nederīgus
zirgus.

Pulka koirand. v. p. i.
16732 Pulkvedis-leitn (paraksts).

Daugavpils apr. priekšn.
palīgs I. iecirknī

dara zināmu, ka ūtrupē: 26. novembrī
1925g., Naujenes pag, Malinovas
ciemā, tiks

atklāti vAMmi
pārdota 1 cūka,

piederoša Antonam Grigorija d. Koma-
r o v a m, dēļ parāda piedzīšanas, pēc
Daugavpils virsmežniecības protoVo'a
Nš 605, no 23. marta 1925 g.
16787 Priekšn. ral. (paraksts).

Zilupes iec. polic. priekšnieka
paziņo, ka 27.novembrī 1925. g.,pulksten
13 denā, Zilupes iecirkņa policijas telpās,

pi rdos
Borisa L ī'b e r m a ņ a kustamo mantu,
sastāv, šu no ctiroma ādas kamašu
virsām, novērtētas par Ls 44.

Zilupē, 11. novembrī 1925. g.
16748 Priekšnieks (paraksts).

Bauskas apriņķa priekšn. palīgs
1. iecirknī

paziņo, ka 26 novembrī š g., pulksten
12_ dienā, Paņemunas pag., Valtiķu ciemā,

Iii niioliii
pret tūlītēju samaksu pilsonim Jēkabam
Bojas tam aprakstītas ,2 govis, 2 si-
vēnu?, 1 arklu un dažādu citu saimnie-
cības inventāru, novērtētu par Ls 304,50,
dēļ Ls 1128 kont abandas soda naudas
piedzīšanas.

Bauskā, 9. nov. 1925. g. Nš 1982124
1674 i Priekšn. pal. K. V i n t er s.

Bauskas a <i§ķ" p ie Sn palīgs
1. ie kknī

paziņo, ka 28. novembri š. g., pulksten
12 dien% Panemunes pagastā, Zluktenes
ciemā, Ušerovsku mājā, pārdos

Hīti! ilHlit
pret tūlītēju samaVsu pils. Antonam
Ušerovskim aprakstītus 500 gab.
ķieģeļus, 500 ķieģeļi gabalos, vienu
skapi, viena *s ragavas, vienu vien;ūga
koka aktu, divas aramas paug s,
vienu zirgu gana būdu un 17 dēļu,
Ls 2450 kontrabanduj soda naudas
piedzīšanai.

Bauskā, 9. nov. 1925. g. Ns 28621/23.
1644 Priekšn. pal. K. V i n t e r s.

Hctahi pagasta padou.
1. decembri 1925. g„ pulkste.i II rīta,
aptiekas mijā, pie Inčakalna jļtacijas

pieņems

ārstu.
A'ga pēc vienošanās, blīvs dzīvoklis,

apkurināšana vn apgaismošana. 16750

Saldus pils. pamatskolai
vajadzīgs

skolotājs.
Kandidāti ar pildām pamatskolas sko-

lotāju tiesībām tiek uzaicināti pieteikties
rakstiski, iesūtot dokumentus Saldus
pilsētas valdei; Saldū, līdz š. g. 25. nov.
16776 Saldus pilsētas valde.

Rankas pag. valdei,
Cēsu apriņķī, caur Ranku, vajadzīgs
labi iestrādājies valdes, tiesas un dzimt-

sarakstu nodaļas

darbvedis.
Kandidātus uzaicina pieteikties rakstiski

vai ierasties personīgi uz vēlēšanām pie
pagasta padomes 28. novembri š. g.,
pulksten 12 dienā, pagasta namā, ie-
sniedzot dokumentus.

Alga un zeme pēc valdības noteiku-
miem ar brīvu dzīvokli, apkurināšanu un
apgaismošanu.

Priekšsēdētājs, E. L e i ma n i s.
16741 Darbv. v. i. (paraksts).

Puzinolirms.
Trešdien, 2. decembrī, 1925 g. pulkst

12 dienā, Rucavas pag., Paumpes ciemā,
uz tirgus laukuma, -izutrijpes-

ailinalātsoliiait
dažādus lopus un 6 virknes sīpolu, pie-
berošus pilsoņiem: Jānim Lakutam; Mi-
ķelim Demem un Tomam Fromaņim

Izūtrupējamo mantu vērtība Ls 127 —
ar kufu sumū ' tiks dzēsts min. pilsoņu
fēnākurriu nodokļu parāds.

Liepājā, 10. novembrī 1925. g. Nš 4661,
4666, 4665. 16749

Liepājas apr. pr. II. iec. pal. (paraksts).

Saskaņā ar tirdznie:ības un rūpniecības
akciju sabiedrības

„lnterna
1925.g..I7._augustaārkārtējasvispārīgās

sapulces lēmumu, un šīs sabiedrības
statūtu 74. pantu,'tiek ar šo-izziņots vis-
pāīgai zināšanai, ka tirdzniecības un
rūpniecības akciju sabiedrība .Interna"
ir likvidēta^
16783 Likvidācijas komisija.

Krieuo-BaltJjss vagonu fabrikas
akciju laaleflrīaas saldē

uzaicina minētas sabiedrības akcionāru
kungus uz

aitloiaio.liri un miffifi
pilnām sapulcēm
kurām jānotiek _L i ep ā j ā, valdes telpās,

Aleksandra ielā Ns 93.j
KSrtēlS sapulce: otrdien, 15. decembrī

1925. g. pīkst. 3 dienā, un
Ā»k5rtSjā sapulce: tanī pat diena,

pīkst. 4 diena.
Di _enas kārtība

kārtējai pilnai sapulcei:
1) Valdes ziņojums par sabiedrības lietu

stāvokli.
2) Revīzijas komisijas ziņojums.
3) 1925. gada pārskata apstiprināšana.
4) Budžeta apstiprināšana 1926. gadam.
5) Valdes locekļu un valdes locekļu kan-

didātu ievēlēšana, sask. ar stāt. § 24.
6) Revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana,

saskaņa ar statūtu § 40.
7) Tekošas darīšanas,

Dienas kārtība
ārkārtējai pilnai sapulcei:

1) Par sabiedi ības darbības likvidāciju, sa-
skaņaar Finansu ministra priekšlikumu.

Saskaņā ar sabiedrības statūtu § 53.
valde lūdz akcionāru kungus, kas vēlas
piedalīt es pilnas sapulcēs, iesniegt savas
a'fcijas, pagaidu apliec un banku apliecī-
bas valdei uz augšminēto adrēs; vismaz
7 dienas pirms pilno sapulču dienas.

Ja noliktās uz _ 15. decembri pilnās sa-
pulces neatbildes sabiedrības statūtu
§6'. noteikumiem un tantdēļ nevarēs
notikt, tad tiks noliktas otrreizēja kar-
tēja un firkfirtēja pilnas saoulces,
tanīs pat telpās to pašu jautājumu iz-
lemšanai, kas bija nolikti uz pirmajām
sapulcēm. Par otrreizējo sapulču dienu
tiks izziņots atsevišķi.

Otrreizējās sapulces skaitīsies par li-
kumīgi notikušām un viņu lēmumi par
galīgiem, neskatoties uz to, cik akciju
bus iesiiegts, lai varētu viņās piedalīties.

16780 Valde.

Saskaņa ar tirdzniecības un rūpniecības
un automobiļu satiksmes akcijj sabie-
drības .Asturs" likvidācijas komisijas
1925. g. 11. novembra sēdes lēmumu,

kā ari pamatojoties uz sabiedrības sta-
tūtu 67. un 68. pantien,

TīTdznlecIbas dq lūDBiecibas m autu ilsilu
satiksmes akc. lab. .Asfars' Iftcfīdac. komu.
ar šo uzaicina sabiedrības akcionārus
iera ties uz

ārkārtējo pili simti,
kura notiks 1925. g. 7. decembrī
pīkst. 12 diena, Rīgā, Merķeļa ielā Nš 5,
dz. 3, ar sekošo

Dienas kārtību:
1) Norēķinu apstiprināšana un atsvabi-

nāšana no atbildības.
2) Nori ķni ar debitoriem un kreditoriem.
3) Kapitāla neiemaksāšanas sekas.
4) Sabiedrības likvidācija.
5) Dažādi.

16782 Likvidācijas komisija.

Atliecoties uz 1925. g 20. aprīļa
.Valdības Vēstneša" Nš '6 iespiesto
sludinājumu un pamatojoties uz 1920. g.
23. apriļa likuma 3., 7. un 11. pantiem

Apavu ua Idu akciju sabiedrība
„IUFFAl(r

ar šo paziņo, ka

nozudušas augšminētās sabie-
drības a cias

NsNs 5421 5510, līdzieskaitot pavisam
90 akcijas ir atzītas par nederīgām
un vigu vietā īpašniekam tiks izdotas
jaunas akcijas ar tiem pašiem numu-
riem. 16781
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