
Arrangement
entre *

Šisnolīgums ir apstiprināts
ministru kabineta š.g. 19. no-
vembra sēdē.

H. Celmiņš,
ministru prezidents un

ārlietu ministris.

Ies Gouvernemervts de Lettonie
et d'Esthonie pour faciliter la
communication rēciproque des
ressortissants des deux pays.
Le Gouvernement de Lettonie et le

Oouvernement d' Esthonie animēs du
dēsir de faciliter autant que possible Ies
Communications mutuelles des ressor-
tissants de leurs Etats ont dēcidē de
conclure un accord appropriē et ont
dēsignē comme leurs reprēsentants, savoir:

' Le Gouvernement de Lettonie:
Monsieur Jānis Seskis, Envovē

Extraordinaire et Ministre Plēni-
potentiaire ā Tallinu, et

Monsieur Voldemārs Lūdiņš, Vice-
Directeur du Dēpartement Admini-
strēti! du Ministēre de i'Intērieur,

Le Gouvernement d'Esthonie:

Monsieur Aadu Birk, Ministre des
Affaires Etrangēres,

qm apres sētre communlquēs leurs
(pleins pouvoirs trouvēs en bonne et due
formē sont convenus des dispositions
suivantes: *

§ 1.
Les ressortissants de chacune des

Parties Contractantes ont le droit de
franchir la frontiēre de l'autre Partie
sāns visa d'entrēe ni aucune autre auto-
risation spēciale, ā condition qu'ils
soient porteurs d'un passeport soit pour
l'ētranger soit pour l'intērieur, muni de
la photographie des titulaires.

Re m a r q u e. Les ministēres de
l'intērieur des Parties Contractantes
se communiqueront mutuellement
les types des passeports pour
l'intērieur valables pour pēnētrer
dans l'autre Etat, les modelēs de
cachets ā apposer sur les passe-
ports airisi que les instructions
relatives ā la mise en vigueur et ā
l'exēcution du prēsent accord.

§ 2.

Les deux Gouvernements se rēservent
le droit de refuser l'entrēe de leur terri-
toire ā toute personne jugēe indēsirable.

§ 3.
Le passage de la frontiēre ne peut

s'effecteur qu'en de certains points dē-
signēs comme points de passage lēgaux
Le controleur du point de passage inscrit
chaque īois šur le passeport le nom du
lieu et la datē du jour ou la frontiēre
a ētē franchie. Le passage de la fron-
tiēre avec un passeport dēpourvu des
dltes mentions est considērē comme
illēgal.

Remarque. Si aucunservice rēgu-
lier de'douāne ne fonctionne au
point de passage, les personnes qui
franchissent la frontiēre ne peuvent
emporter avec elles que des baga-
ges ā main ā condition toutefois
que ceux-ci soient d'aprēs la lēgisla-
tion en-vigueur exempts de tout
droit de douane et de toute forma-
lite spēciale d'entrēe.

Au cas ou ces personnes seront
porteurs des effets qui ne corres-
pondent pas aux coaditions ci-des-
sus indiquēes, le passage de la
frontiēre leur sera interdit.

§ 4.
Les ressortissants de chacune des

Parties Contractantes ont le droit de
sējourner pendant deux mois dans
l'autre Etat ā compter du jour de pas-
sage de la frontiēre. Pendant leur sējour
sur le territoire de l'autre Etat ils sont
soumis en ce qui concerne l'inscription
sur les reģistrēs de police aux mēmes
lois, rēglemetts et ordonnances que les
ressortissants de cet Etat.

§ 5.
Si quelque ressortissant d'un Etat

dēsire rester sur le territoire de l'autre
Etat plus longtemps que leterme ci-dessus
fixē (§ 4) ii doit adresser aux atstoritēs
compētentes une demande de prolonga-
tion du droit de sējour; l'examen decette
demande se fera d'aprēs les rēgles
gēnērales concernant les ētrangers.

§ 6.
Les personnes ayant sējournē moins

de deux mois sur le territoire de l'autre
Etat ont le droit de quitter le pays sāns
demander un visa de sortie.

§ 7.
Pour les ressortissants des deux

Parties Contractantes les visas de transit
sont entiērement supprimēs.

§ 8.
Pour toutes les questions se rappor-

tant ā l'exēcution du prēsent accord
les Ministēres de ''Intērieur des deux
Etats sont autorkēs ā communiquer
entre eux directement.

§ 9-
Le prēsent accord sera soumis ā la

confirmation des Gc vernements des
deux Part'es Contractantes. II entrera
en vigueur le 1 dēcembre 1925 et pren-
dra fin six mois aprēs sa dēnonciation
par une des Parties Contractantes.

En foi de quoi les reprēsentants ci-
dessus nommēs ont signē le prēsent
accord.

Fait ā Tallinu, le 11 novembre mii
neuf cent vingt-cinq.

Signē: J. Seskis, Signē: A. Bi rk.
V. L u ,d i ņ I.

i \ Tulkojums.

*if*yV Nolīgums
"starp

Latvijas un Igaunijas valdībām par
abu valstu pilsoņu savstarpējas

satiksmes atvieglošanu.
Latvijas valdība un Igaunijas valdība,

vēlēdamās pēc iespējas atvieglināt savu
valstu pilsoņu savstarpējo satiksmi, no-
lēma slēgt attiecīgu nolīgumu un nozī-
mēja par saviem priekšstāvjiem:

Latvijas valdība:
Jāni Seskis kungu, ārkārtējo sūtni

un pilnvarotu ministri Tallinā, un
Valdemāru Ludiņa kungu, tekš

lietu ministrijas administratīva de-
partamenta viced.r^ktoru.

Igaunijas valdība.'
Aadu Birkkungu, ārlietu ministri,

kuri pēc savstarpējās pilnvaru uzrādīša-
nas, kas atrastas par labā un pienācīga
formā sastādītām, vienojās par sekošiem
noteikumiem.

§ 1.

Katras līgumslēdzējas valsts piederīgie
bauda tiesīou pāriet otras valsts robežu
bez iebraukšanas vizas vai bez citas se-

višķas aļaujas ar noteikumu, ka viņi
var uzrādīt vai nu iekšzemes vai ārzemes
pasi ar viņas īpašnieka attiecīgo ģīmetni.

Piezīme. Līgumslēdzēju valstu iekš-
lietu ministrijas paziņo viena otrai
iekšzemju pasu veidus, derīgus
iebraukšanai otrā valstī, uz pasēm
uzspiežamo zīmogu paraugus, tāpat
ari uz šī līguma spēkā stāšanos un
izpildīšanu attiecošās instrukcijas.

§ 2.
Abas valdības patur sev tiesību aiz-

liegt iebraukšanu viņu teritorijā katrai
personai, kuru tās uzskata par nevēlamu.

§ 3.
Robežas pāriešana var notikt tikai zi-

nāmos, likumīgi noteiktos pārejas punktos.
Pārejas punkta kontroliera katru reizi uz
pases at'īmē vietas nosaukumu un dienu,
kad robežas pāriešana notikusi. Ja pasē
trūkst minēto atzīmju, tad robežas pāreja
uzskatama par nelikumīgu.

Piezīme. Ja pārejas punktā neat-
rodas pastāvīgi darbojošos muitas
ieztāde, tad robežu pārejošām per-
sonām ir atjauts ņemt sev līdzi tikai
rokas bagāžu, tomēr ar noteikumu,
ka pēdējā pēc spēkā esošiem liku-
miem ir atsvabināta no visām muitas
nodevām un sevišķām ar ievešanu
saistītām formalitātēm. Personām,
kuru līdzņemtās mantas neatbilst
augšā minētiem nosacījumiem, ro-
bežas pāreja ir aizliegta.

§ 4.
Katras līgumslēdzējas valsts piederī-

giem ir tiesība uzturēties otrā valstī
divus mēnešus, skaitot no robežas pār-
iešanas dienas. Uzturoties otras valsts
teritorijā, attiecībā uz reģistrēšanos po-
licijā,, viņi ir padoti tādiem pat liku-
miem, noteikumiem un rīkojumiem, kā
šās valsts piederīgie.

§ 5.
Ja vienas valsts piederīgais vēlas uz-

turēties otras valsts teritorijā ilgāku laiku,
nekā 4 § ir paredzēts, tad viņam ir jā-
griežas pie attiecīgām iestādēm ar lū-
gumu uzturēšanās atļaujas pagarinā-
šanai. Šī lūguma caurskatīšana iz
rāma saskaņā ar vispārīgiem noteiku-
miem par ārvalstniekiem.

§ 6.
Personām, kuras otras valsts teritorijā

ir nodzīvojušas mazāk par diviem mē-
nešiem, ir tiesība atstāt šo valsti, neiz-
prasot izbraukšanas vizu.

§ 7.
Tranzitvizas abu līgumslēdzēju valstu

piederīgiem ir galīgi atceltas.
§ 8.

AbU valstu iekšlietu ministrijām ir tie-
sība tieši sazināties savā starpā visos
jautājumos, kuri attiecas uz šī nolīguma
izvešanu dzīvē.

§ 9.
Šis nolīgums apstiprināms no abu

līgumslēdzēju valstu valdībām. Viņš
stājas spēkā 1925 g. 1. decembrī un
izbeidzas 6 mēnešus pēc viņa uzteik-
šanas no vienas līgumslēdzējas valsts
puses.

To apliecinot, augšminētie priekšstāvji
parakstījuši šo nolīgumu.

Sastādīts Tallinā, tūkstoš deviņi simti
divdesmit piektā gada 11. novembri.

Paraksti: J. Seskis. Paraksts: A. Birk.
V. Ludiņš.

„Zemes Iericibas Vēstneša" abonentiem

Ievērojot to, ka maksa par «Zemes Ierīcības Vēstnesi" bieži tiek
iesūtīta Valsts tipogrāfijai, pēdējā paziņo, ka šī avīze netiek iespiesta Valsts
tipogrāfijā un tādēļ abonementa maksa par viņu jāsūta ne viņai, bet tieši
Centrālai Zemes Ierīcības Komitejai.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Zemāk minētās ienākuma nodokļa ko-
misijas aprēķinājušas par 1925. gadu
ienākuma nodokli, kā ari uzlikušas attie-
cīgos gadījumos sodu par vajadzīgo ziņu
neiesniegšanu un izsūtījušas visiem mak-
sātājiem maksāšanas listes š. g. sekošās
dienās:
Rīgas 1. iec. kom. 13. novembri

» ^" » » "? »

3. „ „ 14.
4 14

» ** » » * * »
6. 14.
7. , „ 14.

» 8. „ „ 14.
9 14

10. » „ 11.
11. , , 14.

'12..* . 14.
» 13. „ 14.

Rīgas apriņķa 1. , „ 14.
2 14

Valmieras, 1. , „ 14. „
Valkas „ 1. „ „ 14.

Liepājas 1. „ „ 13.
» "? » » *&n

n <^. n n +&* »
Jelgavas pils. „ 14. „
Daugavpils „ „ 10. „
Aizputes apr. „ 14. „
Bauskas „ 14.
Jelgavas „ 14.
Liepājas „ . 14. „
Kuldīgas „ „ 14.
Madonas „.' „ 14.
Talsu „ „ 14.
Ventspils „ , 14.
Jēkabpils „ „ 14, ,
Daugavpils „ 14.
Ilūkstes „ , 14. ? „
Ludzas „ „ 14.
Jaunlatgales, „ 12.
Rēzeknes „ 14.
Valmieras 2. „ „ 13.

Paziņojot par šo, tiešo nodokļu de-
partaments aizrāda:

1. Sūdzības minētā nodokļa lietā ie-
sniedzamas iecirkņa resp. apriņķa komi-
sijai mēneša laikā no šī paziņojuma
iespiešanas dienas «Valdības Vēstnesi".

2. Nodoklis nomaksājams līdz 1925. g.
31. decembriu, bet sods 14 dienu laikā
no maksāšanas listes saņemšanas dienas
vietējā Latvijas bankas nodaļā.

3. Par termiņā nesamaksāto nodokli
jāmaksā soda * nauda l°/o no nodokļa
sumas par katru pilnu vai nepilnu mēnesi.

4. It sevišķi departaments aizrāda vēl
uz to, ka maksāšanaslistes nesaņemšana
laikā nevar būt par iemeslu sūdzības
termiņa pagarināšanai vai nodokļa ne-
samaksai noteiktā laikā. Katra pie-
nākums pārliecināties, vai viņam no-
doklis maksājams, vai nē. Ziņas par to
izsniedz nodokļu fnspektori, pie kuriem
var ari dabūt maksāšanas listes visi tie,
kam tās nebūtu izsniegtas.

Rī gā, 1925. g. 20. novembrī. No 9440.
Tiešo nodokļu departamentā

direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs L. Berghans.

Paziņojums.
Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka,

pamatojoties uz ,Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu kontroli" (.Vaid.
Vēstn." Ko 237 — 1925. g.) un instruk-
cijām ( „Vald. Vēstn." Ne 245 — 1925. g.),
augļu tirgotājs Kārlis Jāņa d. Lācis Rīgā
20. novembri reģistrēts kā augļu izve-
dējs uz ārzemēm zem markas — burti
T. K L. : oņstūrainā ierāmējumā.

umniecības pārvalde.

Kgksa p« «Valdību Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

fV 1 mēnesi . 1 lats 60 sant.
Pfesātot mājā un pa pasta:

p«r 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
fļt (rtsevfSķu numura: saņemot

ekspedīcijā .......— . 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Sludinājuma 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 katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — .20 .

Latvijas valdības jdfe* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija]
Rigā, pili iNs 3. Tel. Ne 9-89
Ruuas stundas ao 11—12

svētdiena» un svētkudienaa

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Nt 1. Tel. Na 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Nolīgums starp Latvijas un Igaunijas
valdībām par abu valstu pilsoņu
savstarpējas satiksmes atvieglošanu.



No pasta un telegrāfa virsvaldes.

Pamatojoties uz Vācijas pasta pārvaldei doto Latvijas pasta un telegrāfa
valdes piekrišanu, ir pielaista, skaitot no 1. oktobra, no laikrakstu izdevējiem
iegūtu abonentu pieteikšana satiksmē starp Latviju un Vāciju. Minētai pieteikšanai
jānotiek uz šādiem pamatiem, kuri galvenos vilcienos noteikti ar Stokholmā
pieņemto nolīgumu par pasta abonementu uz avizēm un citiem periodiskiem
izdevumiem un īsti ar viņa 9. pantu, kurš skan ta:

,Pasta pārvaldes var, savstarpēji vienojotiesatļaut izdevējiem pašiem no
savas puses pieņemt pasūtījumus un, uzdodot saņēmēja adresi, pieteikt laikraksta
iznākšanas vietas pasta kantorim. Šisveids ir pielaists tikai ar saņēmēja piekrišanu.

Šinī gadījumā izdevējam pienākas piedzīt abonēšanas maksu un maksāt
laikraksta iznākšanas vietas pārvaldei pārsūtīšanā dalību ņemošām pārvaldēm
pieskaitošas maksas. Ši pārvalde izdara maksu izdalīšanu."

Attiecībā uz pašas operācijas sīkumiem Vācijas pasta ministrija lūdz ievērot
šādus aizrādījumus:

„Izdevniecībām ir atļauts pieteikt laikrakstu eksemplārus (Vācijā pieņemts
apzīmējums .Verlagssttick") uz_ kalendāra gada ceturksnī, uz šī ceturkšņa atlikušo
daļu vai uz kādu atsevišķu mēnesi. Pasta maksas, kuras sastādās eo kopējām
Latvijas un Vācijas pasta taksēm, izdevniecībām jānomaksā vienmēr par pilniem
mēnešiem, kaut ari laikraksta eksemplāru piegādāšana būtu pieteikta tikai mēneša
vidū. Pieteikumu listes vai saraksti (skat. par. E. pie Stokholmas nolīguma par
avižu un laikrakstu abonēšanu) izdevniecībām jānodod laikraksta iznākšanas vietas
pasta kantorim divos izgatavojumos, no kuriem viens paliek minētam pasta kanto-
rim, bet otru caur savu laikrakstu apmaiņas pasta kantori piesūta attiecīgam ārzemes
apmaiņas pasta kantorim. Uz šo sarakstu pamata katra pārvalde ieraksta viņai
pienākošas pasta maksas kā savu prasību gada ceturkšņa rēķinos.

Laikrakstu eksemplāru (Verlagstucke) pieteikšana no izdevējiem var, kā jau
minēts, notikt vienīgi ar saņēmēja piekrišanu, bet var ari iestāties apstākļi,
kas attaisno pieteikto eksemplāru piegādāšanas priekšlaikus apturēšanu.
Šinīs gadījumos prasību par pieteikto eksemplāru piegādāšanu visu pie-
teikto laikrakstu izdevēji uzskatītu par nevajadzīgiem spaidiem, un tas ari
bez vajadzībās apgrūtinātu pasta iestādes. Tādēļ izdevējiem ir atļauts katrā laikā
atsaukt pieteiktos eksemplārus. Par tādiem eksemplāriem, kurus kādu iemeslu dēļ
nav iespējams piegādāt adresātiem, no pasta iestādes puses piesūta izdevniecībai
īpašu rakstisku paziņojumu ar lūgumu piegādāšanu pārtraukt. Pasta maksas p r
atsauktiem un nepiegādājamiem eksemplāriem paliek attiecīgu pasta pārvalžu
rīcībā un tās izdevniecībām neatmaksā.

Ja izdevniecība grib kādu pieteiktu eksemplāru atsaukt, tad viņa izpilda no
viņas pašas pēc pielikuma Ne 1 parauga izgatavotas pastkartes mugurpusi un to
nodod laikraksta iznākšanas Vietas pasta kantorim. Pēdējais izlabo savas grā-
matas, atzīmē priekšpuses kreisā daļā, cik eksemplāri ir uz priekšu vēl piegādājami
laikraksta izdalīšanas vietas pasta kantorim un pārsūta šo pastkarti tieši no sevis
laikraksta izdalīšanas vietas pasta kantorim kā dienesta (gaitas) sūtījumu. Abpusēju
laikraksta apmaiņas pasta kantoru līdzdalība šinī lietā nav vajadzīga, jo, kā augšā
minēts, viņu savstarpējie rēķini ar to netiek iespaidoti.

Ja kāda ar piegādāšanas rakstu pieteiktu laikraksta eksemplāru kaut kādu
iemeslu dēļ nevar adresātam izdot, tad laikraksta izdalīšanas kantoris (tas ir,
kurš laikrakstus izdod adresātam) -par to ziņo Rīgas pasta kantora laikrakstu
nodaļai, bet pēdējā sastāda pastkartes veidā un lielumā, no pasta resora izgatavotu
paziņojumu, dzēš šo eksemplāru no izdalīšanas sarakstiem u. t. t. un pašu
paziņojumu kā dienesta sūtījumu nosūta tieši laikraksta iznākšanas vietas pasta
kantorim, kurš no savas puses ierosina pie izdevēja šī eksemplāra piegādāšanas
pārtraukšanu. Vispārīgi neizsniegti palikušie laikrakstu numuri paliek tās pārvaldes
rīcībā, kura viņus nav varējusi piegādāt adresātiem, bet vērtīgi laikraksti uz viņu
izdevēju vēlēšanos nosūtami bez maksas atpakaļ.

Par augšminētiem no izdevējiem pieteiktiem laikrakstu eksemplāriem ap
rēķināmas maksas ir šādas:

a) L a t v i j ā :
par laikrakstiem, kas iznāk vairāk kā 1 reizi dienā — 24 santimi mēnesī

» »:???? 3 reizes nedēļā— 12 ,
» » » n

^
» » * reizi „ o „ „

« » »» ' ». l » mēnesī — 4 . ,
bet ja atsevišķu numuru svars ne-

pārsniedz 50 gramus, tad par laik-
rakstiem, kas iznāk ne vairāk kā 2 reizes nedēļā — 8 „ .

1reizi . — 4
1 . mēnesi — _ 2

bez tam 10 santimu liela pasūtīšanas takse par katru pasūtītu eksemplāru, ne
atkarīgi no abonementa ilguma.

b) Vācijā:
par laikrakstiem, kas iznāk ne vairāk kā:

1) laikrakstu takse:
i 1 reiz 1 reiz

mēnesī nedēļā

pie atsev. numura svara līdz 30 gr \ . . 3 fen.
no 30 . 50 gr /

l ttn' 5 .
, 50 , 100 gr 3 , 8 .
, 100 . 250 gr 6 , 12 „ ?
„ 250 , 500 gr 8 . 16 , .
„ 500 . 1000 gr 10 20 ,

Par laikrakstiem, kas iznāk 2 reizes mēnesī — dubulta mēneša maksa.
Par laikrakstiem, kas iznāk vairāk kā 2 reiz mēnesī, bet ne vairāk ka 1reiz

nedēļā, aprēķina nedēļas laikrakstu maksu.
Par laikrakstiem, kas iznāk vairāk kā 1 reizi nedēļā, augšējo nedēļas laik-

rakstu maksu ņem par katru iznākšanas reizi.
Bez tam: 2) piegādāšanas takse:

par eksemplāru
mēnesī

kad laikraksts iznāk mēnesi 1 reizi 2 ten.
2 reizes . . . 4 „
vairāk kā 2 reizes bet ne vairāk

kā 1 reizi nedēļā 6 ,
Par katru tālāku iznākšanas reizi nedēļā 6 »
Augstākā maksa , 72 »
Piemērs: Par 6 reizes nedēļā iznākošu laikr ikstu (p. p. Rigasche Rundschau)

svarā līdz 50 gr Vācijas pasta pārvaldei jāmaksā par 1 mēnesi un no redakcijas
jāpieprasa:

laikrakstu takse 6X5 fen. eja 30 fen.
piegādāšanas , 6X6 , = 36 ,

kopā 66 fen.
1 vācu marka pielīdzināma apaļos skaitļos, Ls 1,25,

kādēļ 66 feniņi līdzinās (82,5 sant.) = Ls 0,83
Še klāt mušu pasūtīšanas takse 0,10

pārsūtīšanas , . .... 0,24
Kopā . . Ls 1,17

Bez tam par tranzitu .0,12
Pavisam . . Ls 1.29

Ševēljāievēro, ka Vācijas pasta pārvalde pieprasa piegādāšanas taksi par visiem
uz turieni nosūtītiem, tieši no izdevējiem pieteiktiem laikrakstiem, neatkarīgi no
tam, vai adresāts laikrakstu saņem pastā, vai viņam tādu piegādā mājās. Tas pats
jāattiecina ari uz Latvijā saņemtiem Vācijas laikrakstiem, par kuriem pieprasa
Latvijai maksu neatkarīgi no viņu piegādāšanas kārtības adresātiem.

Galvenais direktors A. A u z i ņ š.
Pielikums 1.

R E C T O

Retrait d'abonnemeats recueillis directement par
l'ēditeur.

Timbre du bureau
de publication.'

Observations du bureau du lieu
de publication Au

II ne sera plus fourni ā l'avenir que bureau de poste
exemplaires recueillis directement _ — _ _ —_

par l'ēditeur (bureau de poste dictributeur)

exemplaires souserits Service des postes

V E R S O

Administration des Postes
Les abonnements ci-sprēs recueillis directement par l'ēditeur du journal

pour le -trimestre — le — Ies — mois*) j, au 19 -,...
ne seront plus livrēs ā partir du

a^?1„ Nom de l'abonnē Profession Adresse, rue et M> ,,^°",0l.„ °«»-
d ordre d exemplaires vation

La cessation de la livraison ne modifiera en rien la liquidation des
comptes.

*) Biffer les indications inutiles.

Pielikums 2.

R E C T O

Timbre du bureau
Avis de non-hvraison d'un journal distributeur

Au ļ
bureau de poste

(bureau de publication)

Service des postes
I ? ? ....

....! „

V E R S O t

Administration de Postes de _„ ļI
L'abonnement recueilli directement par l'ēditeur du journal pour leļ

trimestre — le — les — mois 19|
pour M [
Nom _ _.: I
Adresse.— __ __ __ I

se trouve en souffrance, parceque l'abonne
ā changē de rēsidence ā refusē l'acceptation

est introuvable est dēcēdē
Veuillez arrēter la livraison immēdiatement et en informer l'ēditeur. ,
La cessation de la livraison ne modifiera en rien la liquidation des comptes.'

Mq j_,^, ..... exemplaires recueillis parNe devront plus etre l'ēditeur exemplaires sous-
fournis dēsormais ici que crits

Paziņojums N» 60.
Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma

10. pantu zemes vērtēšanas virskomisfja
paziņo, kasavās sēdēs skatīs cauri vietējās
zemesvērtešan iskomisijas lēmumus sekošo
muižu saimniecību novērtēšanas lietās:

1925.g.22. decembrī,pulksten 3 dienā,
Rīga, Noliktavas ielā Mal, dzlv. 5.

467) Ludzas apriņķa Istras pagasta Si-
belinas, Kaņecpoles, Annopoles,
Ittras un Laudores muižā, Fiļku

folv. un Vecslabadas pareizticīgo
draudzes zemēs;

468) Jelgavas apriņķa Jaunauces pagasta
JaunaucesJumpravas un Ozolu
muižās Galēs pusmuižā un Ķesteru
mājās.

1925. g. 29. decembri, pīkst. 3 dienā,
turpat

469) Kuldīgas apriņķa Rendas pagasta
Grauzdupes, Ozolu, Rendas un
Mazrendas muižās, Rendas Jaunāpusmuižā, Renr mācītāja muižā
un Streju kroj mnieclbas;

470) Kuldīgas apriņķa Gaiķu pagasta i
Lielsatiķu, Vecsatiķu, Zubru un
Gaiķu muižās.

Rīgā, 1925. g. 20. novembrī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e. f
Sekretāra vietā Fr. Širaks-Gruzīts.

Pamatskolu inspektoriem un
skolu pārziņiem.

Š. g. 27. novembri paiet 100 gadu no
lielā censoņa un latvju tautas modinātāja
K r i š j ā ņ a Valdemāra dzimšanas

^dienas. Skolu virsvalde uzaicina Latvi-
jas pamatskolas šinī dienā pēc 4 notu-
rētām darba stundām ar vecāko klašu
(no 3. līdz 6. kl.) skolēniem sarīkot sa-
runas un priekšnesumus par Krišjāna
Valdemāra dzīvi un viņa nozīmi latviešu
tautas labā. Skolās, kur vēl nebūtu
Valdemāra ģīmetnes, tādas iegādājamas.

Skolu virsvaldes direktors i
ReinisLiepios.Tautskolu direktors K. Melnalksnis.



Meklējamo personu saraksts
Nr 234.

(2. turpinājums.)

16384. Mirovič, Anna Gavrila m.,
dzim. 1862. g. 5. decembrī, pied. pie
Kaunas gub. Jaun-Aleksandrovas apr.,
agrāk dzīv. Daugavpilī, Bulvāru ielā
Ne 7. — Daugavpils prefekta 1925. g.
raksts Ne 9026/1920. g. (24-IX-25). So-
dīta ar ta pašā lēmumu no 5. jūnija
1920. g. ar Ne 114. Par dokumentu ne-
vizēšanu ar 300 rbļ. vai 7 dien. cie-
tuma. — Paziņot dzīves vietu meklētājam.

16385. Majors, Jānis Jāņa d., dzim.
1884. g., pied, pie Valmieras apr. Ren-

cēnu pag., agrāk dzīv. Kalnciemā II. li-
nija No 2, dz. 4. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925. g, 29. septembra raksts
Ne 15230 (17-X-25). Nav izpildījis kara
klausības lik. 98. pantu. — Paziņot dzī-
ves vietu. -

16386. Merkulevs, Alifers Jerofeja d.,
dzim. 1875. g. 10. augustā, latgalietis,
pase izdota no Kapiņu pag. valdes Dau-
gavpils apriņķī -6. oktobrī 1921. g. ar
Ne 2599. — Rūjienas iec. policijas priekš-
nieka 1925. g. 22. septembra raksts
Ne 6773 (19-X-25). Apvainots Jāņa Virša
apzagšana 10. septembrī 1925. g. Rozēnu
pag. Kaņepes mājās. — Apcietināt un
nosūtīt meklētāja rīcībā.

16387. Mackus, Aleksandrs Miķeļa d.,
dzim. 1887. g. 14. janvārī, Latvijas pav.,
agrāk dzīv. Rīgā, Katoļu ielā Ne 14/16,
dz. 2, Latvijas pase Ne 159235 izdota
8. aprilī _ 1924. g. no Rīgas prefekta. —
Kriminālas pārvaldes Rīgas nodaļas raksts
no 17. oktobra 1925. g. (21_-X-25). Apvai-
nots zagtu mantu pārdošana. — Apcietināt.

16388. Massuls, Kristaps Kristapa d.,
dzim. 1888. g., pied. pie Berzmindes p.
Bauskas apr., agrāk dzīv. Rīgā, Vecmil-
grāvī, Kalnciemā III linijā Ne 23. — Rīgas
policijas 5. iec. priekšnieka 1925. g.
1. okt. raksts Ne 15228 (ļ6-X-25). Nav
izpildījis kara klausības lik. 98. pantu. —
Paziņot dzīves vietu.

16389. Markelovs, Prokofijs Haritona
d., 40 g. vecs, pied. pie Daugavpils. —
Daugavpils apriņķa 9. iec. miertiesneša
1925. g. 30. septembra raksts Ne 775
(10-X-25). Apvainots uz sod. lik. 284. p.—
Paziņot dzīves vietu.

16390. Miltiņš, Jānis Andreja d., 21 g.

vecs, pied. pie Liepājas apr. Nicas pag.,
agrāk dzīv. turpat Ziemeļa mājās, agrāk
kalpojis Ludzas apriņķa robežpolicijā. —
Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales apr.
1. iec. miertiesneša 1925. g. 29. sept.
raksts Ne 2494 (16-X-25). — Apvainots
uz sod. lik. 510. p. un 532. p
3. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

16391. Michelsons, Ansis Jura d.
4zim. 1890 g„ pied. pie Dzelzavas pag.
Cēsu apr., agrāk dzīv. Rīgā, Priežu ielā
Ne 2, dz. 5. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925. g. 29. septembra raksts
Ne 15231 (19-X-25). Nav izpildījis kara
klausības lik. 98. pantu. — Paziņot dzī-
ves vietu.

16392. Moncinskis, Donats Jāņa d.,
dzim. 1904. g., pied. pie Pustines pag.
Daugavpils apr., agrāk dzīv. Rīgā, Tvaiku
ielā Ks 981100 dz. 16. — Rīgas policijas
5. iec. priekšnieka 1925. g. 29. septem-
bra raksts Ne 15232 (17-X-25). Nav iz-
pildījis kara klausības lik. 98. pantu. —
Paziņot dzīves vietu.

16393. Nadels, Zalmans Meiera d.,
dzim. 1902. g., pied. pie Daugavpils pils.,
agrāk dzīv. Daugavpilī, Saules ielā Ne76.
— Daugavpils prefekta 1922 gada
.20. marta raksts Ne 13541 (20-X-25).
Sodīts par nodarbošanos ar pašdarināta
degvīna izgatavošanu ar 300 zelta fran-
kiem vai 6 mēn. cietuma. — Paziņot
dzīves vietu.

16394. Novicki, Pēteris Ignata d.,
dzim. 1901. g., pied. _ pie Daugavpils,
polis, katoļtic, precējies, strādnieks,
februāra mēnesī 1925. g. dzīvojis Rīga,
Grāvju ielā Ne 24, dz. 2. — Rīgas 7. iec.
miertiesneša 1925. g. 13. oktobra raksts
Ne 1937 (21-X-25). Sodīts ar Ls 12 vai
4 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

16395. Namsons, Jānis Vinča d., dzim.
1890. g. Ludzas apr. Zaļmuižas pag.,
agrāk dzīv. Rīgā, Katrindambi Ne 3
dz. 39. — Rīgas policijas 5. iec. priekš-
nieka 1925 g. 29. septembra raksts
Ms 15236 (16-X-25). Nav izpildījis kara
klausības lik. 98. pantu. — Paziņot dzi-
ves vietu.

16396. Novickis, Nikolajs Aleksan-
dra d., dzim. 1893. g., agrāk dzīv. Rīga,
Mastu ielā Ne 2, dz. 13. — Rīgas polici-
jas 5. iec. priekšnieka 1925. g. 29. sep-
teinbra raksts Ne 15237 (16-X-25). Nav

izpildījis kara klausības lik. 98. pantu.
— Paziņot dzīves vietu.

16397. Novicki, Eda Andreja m., 31 g.
veca, pied. pie Kuldīgas, latviete, prosti-
tueta. — Rīgas 7. iec. miertiesneša
1925. gada 2. oktobra raksts Ne 1847
(16-X-25)._ Sodīts ar Ls 15,- vai mak-
sāt nespešanas gadījiena ar 5 dien.
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

16398. Novikovs, Vasilijs Terentija d.,
20 g; vecs, Lietavas pavalstnieks, dzīves
vieta Līvānu miestā Daugavpils apriņķī. —
Latgales apgabaltiesas Daugavpils apriņķa
4. iec. miertiesneša 1925. g. 30. sep-
tembra raksts Na 450 (16-X-25). Apvai-
nots uz sod. lik. 51. un 581. p. 1. d. —
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemai-
nīšanu, par ko paziņot meklētājam.

16399. Pilniks, Boris, apm. 33 g. vecs,
žīds, vidēja auguma, paresns, ļoti sārtu
seju, bez bārdas un ūsām, mati gaiši,
pelēkas acis, liels spics deguns, pakausis
pliks, nesa brilles, uzturas uz Nansena
pasi. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļa no 13. oktobra 1925. g. (22-X-25).
Apvainots piesavināšanā. — Apcietināt.

16400. Pankovs, Foka Pimeana d.,
dzim. 1895. g., pied. pie Borovkas pag.
Ilūkstes apr., agrāk dzīv. Rīgā, Aptieku
ielā Ne 38, dz. 7. — Rīgas policijas
5. iec. priekšnieka 1925. g. 29. septembra
raksts Ne 15235 (17-X-25). Nav izpildījis
kara klausības lik. 98. pantu. — Paziņot
dzīves vietu.

16401. Petruševičs, Geronims Viken-
tija d., dzim. 1897. g., pied. pie Dau-
gavpils apr. Piedrujas pag., agrāk dzīv.
Rīgā, Vēžu ielā Na 23, dz. 2. — Rīgas
policijas 5. iec. priekšnieka 1925. g.
29. septembra raksts Ne 15234 (17-X-25).
Nav izpildījis kara klausības lik. 98. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16402. Privis, Ksavers Jāzepa d.,
36 g. vecs, pied. pie Silajāņu pag. Rē-
zeknes apr. — Rīgas 6. iec. miertiesneša
1925. g. 2. oktobra raksts Ne 988
(17-X-25). Apvainots uz sod. lik. 262 p.
1. d. un 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16403. Ramš (Ronis;), Albertine-Emi-
lija-Julija Mārtiņa m., dzim. 5. jūlijā
1898. g. jeb 1896. g Pase izdota no
Mālpils pag. valdes 2. februārī 1925. g.
ar Ne 1169. — Rīgas apriņķa priekš-
nieka palīga 2. iecirknī 1925. g. 4. sep-
tembra _raksts Ne 6930 (15-X-25). Apvai-
nota zādzībā (nozagusi Marijai Šeško
Līgates stacijā Ls 10.— naudas. — Ap-
cietināt.

16404. Ruseckis, Konstantins Pāvela d.,
24 g. vecs, pied. pie Daugavpils, agrāk
dzīv. Daugavpilī, Ventspils ielā Ne 48. —
Daugavpils policijas 3. iec. priekšnieka
1925. g. 23. septembra jaksts Ne 8053
(20-X-25). Patvarīgi atstājis savu dzīves
vietu, kā sastāvošs zem policijas uzrau-
dzības. — Ņemt policijas uzraudzībā sa-
skaņā ar sod. lik. 34. p. par ko paziņot
meklētājam.

16405. Remes, dzim. Kaufeld, Ela
Frida m., dzim. 1882.g., pied. pie Vents-
pils apr. Popes pag. — Rīgas 9. iec.
miertiesneša 1925. g. 5. oktobra raksts
Na 859 (20-X-25). Apvainota uz sod.
lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16406. Rozenbergs, Mārtiņš Mārtiņa
d., 50 g. vecs, pied. pie Vecmuižas pag.
— Rīgas 9. iec. miertiesneša 1925. g.
5. okt. raksts Ne 878 (20-X-25). Apvai-
nots uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

16407. Reingolds, Aleksandrs Edes d.,

dzim. 1891. g., pied. pie Valdegales p.—
Rīgas 9. iec. miertiesneša 1925. g. 5. okt.
raksts Ne 834 (20-X-25). Apvainots uz
sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

16408. Rollers, Zigfrieds Kārļa d.,dzim.
1906. g. 23. jun., Petrograda, lutertic,

agrākā dzīv. vieta Rīgā, Kalnciema ielā
Ko 35, dz. 1. — Rīgas 9. iec. mierties-
neša 1925 g. 5. okt. Ne 1069 (21-X-25).
Apvainots uz sod. lik. 574._p. un 581. p.
2. d. — Apcietināt un nogādāt meklētajam.

16409. Rubens, Jānis Jura d., dzim.
1880. g. 27. maijā , pied. pie Ogres p.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļa no
17. okt. 1925. g. (21-X-25). Apvainots
piesavināšanā. — Paziņot dzīves vietu.

16410. Reinbachs, Edgars Jāņa d.,
dzim. 1904. g., pied. pie Vestienas pag.,
agrākā dzīves vieta Rīgā, Ādolfu iela
Ne 21, dz. 88. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925. g. 30. septembra raksts
Ne 15338 (16-X-25). Nav izpildījis kara
klausības lik. 98. pantu. — Paziņot dzī-
ves vietu.

16411. Rūtens, Fricis Kriša d., dzim.
1893. g-, pied. pie Tukuma apr. Gaiķu
pag., agrākā dzīv. vieta Rīgā, Priežu iela
Ko 2, dz. 41. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925. g. 6. oktobra, raksts

Ne 10772 (16-X-25).. Nav izpildījis kara
klausības lik. 98. pantu. — Paziņot dzī-
ves vietu.

16412. Reinholds, Augusts Ievas d.,
dzim. 1891. g. Jelgavā, pied. pie Valt-
gales pag. Talsu apr., agrākā dzīves vieta
Rīgā, Elijas ielā Ne 23. — Rīgas 9. iec.
miertiesneša 1925. g. 30. sept. raksts
Ks 156 (16-X-25). Apvainots uz sod. lik.
138. p. un 266. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16413. Zalups, Kārlis Jāņa d., dzim.
28. martā 1880. g., pied. pie Sldkas pils,
latvietis, lutertic, precējies, Latvijas'iekš-
zemes pase Nr. 32666 izdota 22. oktobri
1919. g. no Rīgas policijas 11. iec. priekš-
nieka. — Rīgas policijas 11. iec. priekš-
nieka 1925. g. 30. septembra raksts
Nr. 18484 (19-X-25). Apvainots žūpības
apkarošanas likuma pārkāpšana. Paziņot
dzīves vietu.

16414. Sidorovs, Finagejs Fedota d.,
pied. pie Daugavpils apr. Naujenes pag.
(tuvāku ziņu nav). — Daugavpils apriņķa
9. iec. miertiesneša 1925. g. 3. oktobra
raksts Nr. 956 (17-X-25). Apvainots uz
sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16415. Sumarokovs, Stepans Feo-
dora d., 48 g. vecs, pied. pie Rēzeknes
apr. Rozentovas pag., agrākā dzīves vieta
Ķemeros, Ernestīnes ielā Nr. 8. — Rīgas
10. iec. miertiesneša 1925. g. 5. oktobra
raksts Nr. 1083 (21-X-25). Apvainots uz
sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16416. Zvaigzne,VoldemārsMārtiņa d.,
25 g. vecs, Latvijas pav., agrākā dzīv.
vieta Rīgā, Daugavpils ielā Nr. 41-63. —\
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
8. oktobra raksts Nr. 6860 (21-X-25).
Sodīts no prefekta ar Ls 10.—. — Pazi-
ņot meklētājam.

16417. Steinbergs, Augusts Kristapa d.,
dzim. 1888. g., pied. pie Naudītes pag.
Jelgavas apr. — Rīgas 6. iec. mierties-
neša 1925. g. ļ. oktobra raksts Nr. 49
(21-X-25). Apvainots uz sod. lik. 51. un
581. p. 2. d. — Paziņot dzīves vietu.

16418. Seimuškins, Jēzups Ādama d.,
agrākā dzīv. vietaRīgā, Rītupes ielā Nr. 10,
dz. 9. (Tuvāku ziņu nav). — Rīgas 9. iec.
miertiesneša 1925. g. 16. septembra raksts
Nr. 3 (8-X-25). Apvainots uz sod. lik.
475. p. — Paziņot dzīves vietu.

16419. Stinkats, Jēkabs Jāņa d., 42 g.
vecs, pied. pie Aizputes, pag. Talsu apr.,
agrāk dzīv. Rīgā, 1. Lāču ielā Nr. 17. —
Rīgas 10. iec. miertiesneša 1925. g. 5. ok-
tobra raksts Nr. 678 (21-X-25). Apvai-
nots uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16420. Savič, Indriķis - Alberts An-
dreja d., dzim. 1912. g., pied. pie Viļņas
gub. Svenciana apr. Jezevska pag. —
Rīgas 9. iec. miertiesneša 1925. g. 5. ok-
tobra raksts Nr. 626. (21-X-25). Ap-
vainots uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētājam.

16421. Smetaņikovs, Jānis Titaja d.,

dzim. 1907. g., latgalietis, pase izdota
no Kapiņu pagasta valdes 7. jūlijā 1924. g.
ar K? 1238. — Rūjienas iec. policijas
priekšnieka 1925. g. 22. septembra raksts
Ne 6773 (19-X-25). Apvainots Jāņa
Virša apzagšanā 10. septembrī 1925. g.
Rozēnu pag. Kaņepes mājās. — Apcie-
tināt un nosūtīt meklētāja rīcībā.

16422. Zuttis, Peisachs Ābrama d.,
31 g. vecs, pied. pie Grīvas pils. —
Latgales apgabaltiesas Daugavpils ap-
riņ ķa 1. iec. miertiesneša 1925. gada
3. ' oktobra raksts Ne 454 (19-X-25).
Apvainots uz sod. lik. 469. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

16423. Skutels, Listins Augusta _ d.,
dzim. 1902. g., pied. pie Rīgas, agrāka
dzīv. vieta Rīgā, Alekšu ielā Ne 7. —
Rīgas policijas 5. iec. priekšnieka 1925. g.
5. oktobra raksts K» 15711 (20-X-25).
Nav izpildījis kara klausības lik. 98. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16424. Sosuls, Jānis Pētera d., dzim.
1884. g., pied. pie Cēsu apr. Koses pag.,
agrākā dzīv. vieta Rīgā, Patversmes ielā
Ne 22, dz. 75. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925. g. 5. oktobra raksts
Ks 13708 (20-K-25). Nav izpildījis kara
klausības lik. 98. pantu. — Paziņot dzīves
vietu.

16425. Sirisko, Aleksandrs Mārtiņa d.,
44 g. vecs, pied. pie Rīgas, agrākā
dzīves vieta Edinburgā, Vec-Rīgas ielā
Ne 68. — Rīgas 10. iec. miertiesneša
1925. gada 13. oktobra raksts Ne 1092
(21-X-25). Apvainots uz sod. lik. 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16426. Šatrevics, Nikolajs Antona d.
(Tuvāku ziņu nav.) — Rīgas 9. iec.
miertiesneša 1925. gada 5. oktobra raksts
Ne 720 (17-X-25). Apvainots uz sod.
lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.

16427. Šarkovskis, Pēteris Bērtuļa d.,
43 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr. Ro-
zenmuižas pag. — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apriņķa 1. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1925. gada 6. oktobra raksts
JVTs_ 2621 (19-X-25). Tiek turēts aizdo-
mas sod. lik. 412. p. paredzēta nozie-
gumā. — Paziņot dzīves vietu.

16428. Šmelova, Emilija Jāņa m.,
28 g. veca, Krievijas pavalstniece. —
Daugavpils apriņķa 9. iec. miertiesneša
1925. gada 3. oktobra raksts K» 527

(17-X-25). Apvainota uz sod. lik. 581. p.
— Apcietināt un ievietot cietumā, sprie-
duma izpildīšanai.

16429. Šatovs, Aleksejs Spiridona d.,
37 g. vecs, pied. pie Kostromas gub.
Ve'služas apr, Podgorodnas pag. —
Rīgas 9. iec. miertiesneša 1925. gada
5. oktobra raksts Ne 770 (22-X-25).
Apvainots uz sod. lik. 475. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rezolūcija J* 123.

Tukuma apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgu
Zani A u m a 1 i ieskaitu IX kategorijas II algas
pakāpē no š. g. 6. novembra, izmaksājot alga pēc
šīs pakāpes no š. g. 1. decembra.

Rīgā, 1925. g. 12. novembrī. J* 13602a.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

*
Rezolūcija J& 124.

Daugavpils prefektu Kārli _B e r ķ i ieskaitu
VII kategorijas trešā algas pakāpē no š. g. 22. no-
vembra, izmaksājot algu pēc šīs pakāpes no š. g.
1. decembra.

Rīgā, 1925. g. 12. novembri. >fe 13601a.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija J* 125.
Iekšējās apsardzības pārvaldes vecāko kanclejas

ierēdni Melāniju L u c ieskaitu XV kategorijas
trešās algas pakāpē no š. g. 16. novembra, iz-
maksājot algu pēc šīspakāpes no š.g. 1. decembra.

Rīgā, 1925. g. 12. novembrī. H« 13603a.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks

J. O a r oz i ņ š.

Rezolūcija J* 126.
Madonas apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgu

Voldemāru Bubenānu pārceļu par Jelgavas
apriņķa priekšnieka palīgu bez iecirkņa, skaitot no
š. g. 17. novembra, bez pārcelšanas pabalsta iz-
maksas. Atalgojums Bubenanam izmaksājams pēc
IX kategorijas otrās pakāpes, skaitot izdienu no
š. g. 16. septembra.

Rīgā, 1925. g. 13. novembrī. J* 13530.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktora
Šlosbergs.

*
Rezolūcija J& 127.

Madonas apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīgu
Otto F 1 i n t e r i pārceļu par tā paša apriņķa
priekšnieka I iecirkņa palīgu, skaitot no š. g.
17. novembra, bez pārcelšanas pabalsta izmaksas.
Atalgojums Flinteram izmaksājams pēc IX kate-
gorijas pirmās pakāpes, skaitot izdienu no pag.
gada 17. decembra.

Rīgā, 1925. g. 13. novembri. JJs 13658.
Iekšlietu ministris E. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
šlosbergs.

Rezolūcija N° 128.
Valkas _ apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīgu

Kārli Bērziņu dienesta labā pārceļu par Ma-
donas apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīgu, skaitot
no š. g. 17. novembra. Atalgojums Bērziņam
izmaksājams pēc IX kategorijas otrās pakāpes,
skaitot izdienu no š. g. 16. septembra.

Rīgā, 1925. g. 13. novembrī. W> 13659.
Iekšlietu ministris Ed. Lai m i ņ Š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

*
Rezolūcija Nt 129.

Valkas apriņķa priekšnieku Kārli B r o ž e, uz
paša lūgumu atsvabinu no apriņķa priekšnieka
amata un ieceļu par Valkas apriņķa priekšnieka
II iecirkņa palīgu Smiltene, skaitot no š.g. 17. no-
vembra. Atalgojums Brožem, saskaņā ar notei-
kumiem par valsts darbinieku atalgojumu 9. panta
piezīmi, izmaksājams pec IX kategorijas pirmās
pakāpes, skaitot izdienu no š. g. 1. februāra.

Rīgā, 1925. g. 13. novembrī. JJš 13523.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija J* 130.
Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgu bez iekirkņa

Juri Ozoliņu ieceļu par Valkas apriņķa priekš-
nieku, skaitot no š. g. 17. novembra. Atalgojums
Ozoliņam izmaksājams pec VII kategorijas pirmās
pakāpes, «kaitot izdienu no š. g. 17. novembra.

Rīgā, 1925. g. 13. novembri, tē 13376.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departam'"ta direktors
Šlosbergs.



Rīkojums J* 103.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu
ieceļu zemes vērtēšanas daļas vecāko taksatoru
Paulu P r a u 1 i ņ u par Rēzeknes apriņķa Siljaņu
pagasta un Ludzas apriņķa Brigu pagasta zemes
vērtēšanas komisiju priekšsēdētaju.

Rīgā, 1925. g. 20. novembrī.
Zemkopības ministris M. Gailīt».

*
Rīkojums Ns V-4101.

1925. g. 19 novembri.

Apstiprinu Natāliju Bogojavļenskaju
par N. Bogojavļenskajas priv. pamatskolas un
ģimnāzijas direktora vietas izpildītāju, skaitot no
1925. g. 1. augusta.

Izglītības ministris Arv. Kalniņš,
bkolu virsvaldes direktors Reinis Liepīņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.
*

Rīkojums J« V-4102.
1925. g. 19. novembri.

Apstiprinu Olgu B e a t e r par O. Beater priv.
siev. ģimnāzijas direktora vietas izpildītāju, skaitot
no š. g. 1. augusta.

Izglītības ministris Arv. Kalniņš.

Skolm virsvaldes direktors Reinis Liepiņš
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Valdības vietējo iestāžu
\ rīkojumi,

Saistoši noteikumi
par notekūdeņu novadīšanu da-
bīgās ūdenstvertnēs, kanālos un

grāvjos Rīgas pilsētā.
Pieņemti pilsētās domes sēdē 1925. g.
15. oktobrī un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š.g.

30. oktobra rakstu JV» 108054.

§ 1. Grunts un lietus ūdeņus, kā ari
netīrus ķēķa, vannu un mazgājamos
ūdeņus atjauts novadīt no mājām un
gruntsgabaliem dabīgās ūdenstvertnēs,
vaļējos vai segtos kanālos ua grāvjos
un ielu renstelēs, pie kam katrā ziņā
ievērojamas šo noteikumu "prasības.

§ 2. Aizliegts nolaist § 1. minētās
dabīgās ūdenstvertnēs un mākslīgos
ūdens novados visas cietas un rupjas
vielas, kā mēslus, ķēķa atkritumus,
pelnus un smiltis, gružus, cilvēku un
lopu izkārnījumus, izņemot gadījumus,
kad ir iespējams rīkoties pēc pilsētas
domes 1023. g. 6. septembri izdotiem
saistošiem noteikumiem par ateju ūdeņu
pagaidu pieslēgšanu pie pastāvošiem
drenāžu vadiem.

§ 3. Aizliegts novadīt pisuaru ūdeņus
dabīgās ūdenstvettnēs, grāvjos un novad-
grāvlšos, izņemot § 2. minētos gadījumus.
Katrā ziņā ūdeņiem jābūt pietekoši at-
šķaidītiem un, vajadzības gadījumā, ari
dezinficētiem pēc pilsētas būvnodaļas
priekšraksta.

§ 4. Rūpniecības un amatniecības
iestāžu noteku le/us novadīt dabīgās
ūdenstvertnēs un novadgrāvjos atļauts
tikai tai gadījumā, ja notekūdeņi dau-
dzuma un sastā/a ziņā no pilsētas būv-
nodaļas tiek atzīti par nekait/giem, kā
ari tai gadījumā, ja kaitīgās vielas tiek
atdalītas ar sevišķas ietaises palīdzību,
kura darbojas zem attiecīgo pilsētas dar-
binieku uzraudzības.

Katrā atsevišķā gadījumā būvnodaļa,
saziņā ar' veselības nodaļu, lemj par no-
tekūdeņu novadīšanu, kā ari pieprasa
sevišķas tīrīšanas ietaises ierīkošanu kai-
tīgo un vados vai tvertnēs piesērējumua
radošo vielu atdalīšanai.

§ 5. Notekūdeņus var novadīt;
a) ar atklātiem noteku grāvjiem,
b) ar apakšzemes noteku ierīcēm.
Notekūdeņu novadīšana no pisuariem,

rūpniecības iestādēm, restorāniem, pirtīm
un veļas mazgātavām atļauts ? tikai ar
apakšzemes vadiem.

§ 6. Pie apakšzemes noteku vadu
ierīkošanas un uzturēšanas izpildāmi se-
košie noteikumi:

1) Būvnodaļas apstiprināšanai jā-
iesniedz kā vada zīmējums, tā ari
aku un varbūtējo tīrīšanas ietaišu
zīmējumi ar attiecīgu aprakstu
2 eksemplāros. Zīmējumā jāuz-
rāda: gruntsgabala vieta,- vada
šķērsgriezums un, vajadzības gadī-
jumā, ari gareniskais griezums un
jāuzdod darba izpildītāja meistara
vārds. Viens apstiprināts eksem-
plārs paliek būvnodaļa, bet otrs
tiek atdots iesniedzējam.

2) Ūdens novadus pieslēdzamā grunts-
gabala robežās un līdz ielas kon-
trolakai atļauts ierīkot tikai no
māla un cementa caurulēm vai cita
ūdensblīva, no būvnodaļas atļauta
materiāla.

Ja vads starp kontrolaku un iz-
teku ir paredzēts tikai gruntsūdeņu

novadīšanai, tad viņi var būt ari
no ciešām koka caurulēm, kuras
pagatavotas no rievētām priežu
plankām.

3) Drenāžu tīkla rajonā uz katra
gruntsgabala, kuram ir apakšzemes
noteka, jābūt pietiekošā daudzuma
lietus akām, bet uz ielas — sevišķai
kontrolakai.

4) Akas nedrīkst but no koka, bet tas
jāizgatavo no ūdensblīva materiāla
un jānoslēdz ar paceļamiem Vākiem
vai režģiem.

5) Noteku vadu un aku būvei jānotiek
zem būvnodaļas uzraudzības. Bez
būvnodaļas pārstāvju apskatīšanas
ir aizliegts aizbērt vadu un viņa
pievienošanas vietu pie jau pastā-
vošiem vadiem. Par katra jauna
vada pievienošanas darbu iesākšanu
un pabeigšanu jau laikus jāpaziņo
pilsētas inženieram.

6) Gruntsgabalu īpašniekiem jārūpējas
par viņu gruntsgabalu robežās
esošo vadu un lietus aku kārtīgu
tīrīšanu un uzturēšanu.

7) Visām ūdens novadīšanas un tīrī-
šanas ietaisēm jābūt pieejamiem
pilsētas valdes darbiniekiem,kontro-
les nolūkā, laikā no pulksten 8
līdz 20.

To aku un vadu kārtīgu uzraudzību
un tīrīšanu, kas atrodas uz atklātiem
laukumiem, izdara būvnodaļa ar saviem
darbiniekiem, izņemot gadījumus, kur
pastāv atsevišķi noteikumi.

§ 7. Tanīs gruntsgabalos, kur pēc
šiem noteikumiem atļauts ierīkot ūdeņu
novadus, ir aizliegts ietaisīt jaunas
bedres lietus, sniega un tamlīdzīgu ūdeņu
uzkrāšanai un attiecīgās vecās bedres
jāiznīcina.

Atļauts ierīkot no jauna un atstāt ne-
iznīcinātas jau paztāvošās tikai tādas
bedres, kuras noder gruntsūdeņu uz-
tveršanai un no kurām ūdens tiek pār-
pumpēts noteku vados.

§. 8. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie atbildības uz sodu likuma
pamata.

§ 9. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 2 nedēļu laikā pēc viņu publicē-
šanas .Valdības Vēstnesi".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
i Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Alūksnes

pilsēta.
Pieņemti Alūksnes pilsētas domes 1925. g.
11. augusta sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta

1925. g. 27. oktobra rakstu Ns 107987.

1. Tirgotavas atvērtas laikā no 1. aprija
līdz 1. oktobrim no pīkst. 8 rītā līdz
pīkst. 6 pēc pusdienas, pārējā gada laikā
no pīkst. 9 rītā līdz pīkst. 6 vakarā.
Nedēļas tirgus dienā ceturtdienā vai citāt
tās atvietojamā dienā, tirgotavas atvērtas
no pīkst. 8 rītā ari pārējā gada laikā,
bet 23. jūnijā tirgotavas slēdzamas pīkst,
3 pēc pusdienas. Zaļā ceturtdienā, 2 vis-
pārējās mācības bērnu iesvētīšanasdienās,
kapu svētkos un svētdienā priekš Ziemas
svētkiem tirgotavas atļauts atvērt no
pīkst. 1 līdz pīkst. 5 pēc pusdienas.

2. Ēdienu nami, konditorejas un tēj-
nīcas atvērtas no pulksten 7 rītā līdz
pulksten 10 vakarā.

3. Gaļas un desu tirgotavas atveramai
laikā no 1. apriļa līdz 1. oktobrim no
pīkst. 7 rītā līdz pīkst, 6 vakarā, pārējā
gada laikā no pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 6
vakarā, bet svētdienās no pīkst. 7 līdz
pīkst. 9 rītā.

4. Maiznīcas atvērtas no pīkst. 7 rītā
līdz pīkst , 8 vakarā, bet svētdienās no
7 līdz pīkst. 9 rītā un no pīkst. 1 līdz
pīkst. 3 dienā.

5. Augļu ūdeņu pārdotavas un atspir-
dzinošu dzērienu kioski atvērti no pīkst.
8 rītā līdz pīkst. 10 vakarā.

6. Frizieru veikali atvērti darbdienās
no pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 7 vakarā,
svētdienās no pīkst. 8 rītā līdz 12 dienā.
Fotogrāfu darbnīcas atvērtas no pīkst.
8 rītā līdz pīkst. 7 vakarā, bet svētdienās
no pīkst. 1 līdz pīkst. 4 pēc pusdienas.

7. Tirgotavām, tirgus būdās un uz
tirgus galdiņiem tirgošanās aizliegta
visās nedēļās svētdienās, triju lielo
svētku pirmajās 2 un valsts svinamās
dienās, izņemot 1. pantā paredzētās
5 svētdienas. Gaļas un desu tirgotavas,
maiznīcas, augļu ūdeņa pārdotavas un
kioski, frizieru veikali un fotogrāfu darb-
nīcas slēgti triju lielo svētku pirmajās 2
un valsts svinamās dienās.

8. Par tirgošanās laiku ar alkoho-
liskiem dzērieniem traktieros un tirgotavās
jāievēro likums par žūpības apkarošanu.

9. Par algota darba spēka darba un
normālo atpūtas laiku, kā ari virsstundu
atalgojumu, ir spēkā likums par darba
laiku.

10. Šie saistošie noteikumi neattiecas
uz aptiekām, viesnīcām, iebraucamām
vietām, izrīkojumu ua dzelzsceļu bufetēm.

11. Uzraudzība par šo noteikumu
pareizu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un vietējai policijai.

12. Par saistošo noteikumu neizpil-
dīšanu vainīgie saucami pie atbildības
uz attiecīgiem soda likuma pantiem.

13. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 14 dienas pēc viņu izsludināšanas
.Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva K. Šteiners.
Sekretārs G'a n g n u s.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku ar alkoho-
liskiem dzērieniem Viļānu miesta.

Šos noteikumus apstiprinājis iekšlietu
ministrijas pašvaldības departaments ar

š. g. 28. oktobra rakstu Nr. 107993.
1. Visas alkoholisku dzērienu pārdo-

tavas slēdzamas bez jau žūpības apka-
rošanas likumā paredzētām dienām vēl
sekošās dienās: Viļēnu miestā notura-
mās gada tirgus dienās, t i. 2. februārī,
23. aprilī, 2. augustā, 29. septembri,
15. oktobrī, 2. novembri un nedēļas tir-
gus dienās — otrdienās.

2. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgos sauks pie atbildības uz sodu
likuma pameta.

3. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai un
miesta valdei.

4. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc viņu publicēšanas »Val-
dības Vēstnesi".

Viļēnu miesta valdes
priekšsēdētājs (paraksts).

Locekļi (paraksti).
2 Sekretārs (paraksts).

Rīga
Paziņojums

fonda zemju pieprasītājiem Rīgā.
Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka

viņa ar š\ g. 1. novembri ir pārņēmusi
zemes ierīcības lietas pārzināšanu Rīgas
pilsētas administrativās robežās. Fonda
zemju nomniekiem un obroka tiesību
ņēmējiem, kas vēl nebūtu iesnieguši
pieprasījumus, tādi jāiesniedz līdz š. g.
31. decembrim pilsētas valdes namā,
Gleznotāju ielā Ne 4 no pulksten 9 līdz 3
ikdienas. Pieprasītājiem jāuzrāda Latvi-
jas pasē un pierādījumi; ka ir likumīgais
nomnieks vai obroka tiesību ņēmējs.
Sevišķi tiek lūgti iesniegt augšminētos
dokumentus Šampetra, Nordeķu un
Anniņmuižas nomnieki.

Rīgas pilsētas galva
A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Latvijas bērnu palīdzības
savienība

sarīko svētdien, š. g. 22; novembri,
pulksten Va3 dienā savās pirmās bērnu
brivbibliptekas un lasītavas telpās, Gie-
kurkalnā, I līnijā Ne 34 bezmaksas priekš-
lasījumu ar miglas bildēm bērniem un
viņu vecākiem.

Lasis Dr. Feddera kgs par tematu:
«Bērnu veselības kopšana".

Māksla

Dailes teātris vakardien, svinot savu
piecu gada darba cēlienu, izrādīja taisni
šim svētku gadījumam sarakstītu novitāti,
K. Ābeles dramatisku balādi „L i g a -
tura". Ar balādi apzīmē parasti dze-
jisku nostāstu. ,.Ligatura" ir tāds dra-
matisks dzīves nostāsts par cilvēku,
kuru liktenis pie dzimšanas bija novēlējis..baltajam principam" — tīram zeltam,
kas nav sajaukts un nocietināts ar liga-
turas piemaisījumu. Bet dzīvē izrādījās,
ka šis tīrais cilvēks, kas labu vien do-
māja un to centās sasniegt, pastāvīgi
sadūrās ar reālo dzīvi, ar dažādiem
dzīves pretekļiem un viņam pastāvīgi,
viņa ideālo centienu un darbu dēļ nācās
ciest un pat kā noziedzniekam mirt.
Viss šis dramatiskais stāsts uz-
rakstīts kādas 38 ainās, kas uz
skatuves mainījās ātri un dzīvi, itin
kā kinematogrāfā. Ainas norisinājās kopā
ar attie go raibo dekorativo iekārtu un
mūzi!:alo -dījumu, skatuves spēkiem

izveicīgi savas lomas izpildot, bieži vien
ļoti iespaidfgi. Galvenālomaluggminētais cilvēks bez Iigaturas, kas taisni
šis īpašības dēļ sanāca dzīvē visādās
ligās, baladā sauktais Kaspars, atradās
direktora Ed. Smiļģa rokās, kas tad tr>
izpildīja konsekventi, no sākuma līdz
beigām kā mīkstas, taisnas un labsirdī-
gas dabas cilvēku.

Pēc izrādes notika Dailes teātra direk-
cijas un visa mākslas personāla apsveik-
šana un apbalvošana bagātīgi ar adresēm,
vainagiem un krāšņiem ziediem. Per-
sonīgi sveicināja no visu tautību vie-
tējiem teātriem un teātru sabiedrībām,,
bet ar rakstiem un telegrāfiski ari
no dažādām provinču un pat ārzemju
mākslas iestādēm un privātām personām,,
preses pārstāvjiem u. c. Svētku_ teātra
izrādi pagodināja ar savu klātbūtni ari
Valsts Prezidents J. č a k s t e, kā ari
Saeimas priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš.
Protams, Izrāde bija līdz beidzamai vietai
izpārdota. Pēc izrādes notika turpat
apakšējās telpās svinīgs svētku bankets,
kur no jauna tapa sumināta Dailes
teātra vadība.

KURSI

Rīgas birža, 1925. gada 21. novembrī.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,175— 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 2\13— 25,25
100 Francijas franku . . . 20,40—20,85
100 Beļģijas franku. ... 23,25- 23,70
100 Šveices franku .. . . . 99,55—100,55»
100 Itālijas liru 20,60'— 21,00
100 Zviedrijas kronu . . . 138,15 139,50
100 Norvēģijas kronu . .. i03,0i— 107,10''
100 Dānijas kronu 128,10—130,70
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu . . . 207,65 — 2(59,75.
100 Vācijas marku .... 122,50-124,20.
100 Somijas marku. . . . 13/0—13,23 ļ
100 Igaunijas marku . . . 1,37 — 1,40
100 Polijas zlotu ..... 75,00 — 86,()0
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00»
1 SSSR červoņecs . . . . ' 26,40— 26,85»

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420— 345*Sudrabs 1 kg . . . . . . 108 — 116

Vērtspapiri:
5 °/o neatkarības aizņēmums 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98—100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92— 93
8 °/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96—97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. Skujevicj.
Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Teiegraiiias.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju teJegransss >
Tallinā, 20. novembri. Šodien

pulksten 6 pēc pusdienās no Tallinas-
izbrauca uz Rīgu igauņu delegācija,,
kurā ieiet tirdzniecības viceminfstrs
Hurts un ārlietu ministrijas pārstāvis
Mikvics. Delegācija pilnvarota iesniegt
Latvijas valdībai memorandu kā atbildi,
uz Latvijas septembra mēnesi iesnieg-
tiem pretpriekšlikumiem muitas ūnijas
lietā. Igauņu prese ziņo, ka memorands
saturot priekšlikumu, atstāt jautājumu
par muitas ūniju pagaidām atklāt», līdz
bus galīgi izvesti dzīvē 1923. gada
1. novembrī noslēgtā pagaidu līguma
noteikumi, kas dotu ierpēju iegūt datus
vēlamā muitas ūnijas apjoma un pamat-
principu tuvākai noskaidrošanai.

Kaunā, 21. novembrī. Lietavas pār-
stāvis Zviedrijā paskaidrojis laikrakstu
līdzstrādniekiem, ka lietuvju-zviedru bie-
drība kopā ar latvju-zviedru biedrlbis
projektējot sarīkot nākošā gadā Stok-
holmā latvju-lietuvju mākslas izstādi.

LSterafura.
Alberts Zalts: Kooperacijāa mācība.

Pamatskolu VI kl. kurss. Rtgā . 1925. g. Vineta
un Rapas akciju sab. IideVnms. ;

Kooperatīvi sīk pie mums dien» no dienas
vairāk attīstītie». Laba daļa mūsu jauno tirdz-
niecisko pasākumu dibinās uz kooperācijas pa-
matiem. Latvija, ka jau jaunā, mazā valsti, kur
prāvu" svabadu kapitālu maz un kur tidej rto
sīkiem dalībniekiem jārod līdzekļi gandri* katram
lielākam uzņēmumam, .kooperativiem.tā tad nākotne
paredzama jo kupla attlstiba. Tādēļ ar| Izglītības
ministrija gādājuse par kooperācijas mā-
cības uzņemšanu skolu programa.
Bet trūka lidzšim mums jebkādas mācības grā-
matas šai arodā. Šo robu nu aizpilda A. Zalta
.Kooperācijas mācība", kura ir pirmais
darbs šai arodā un tādēļ silti apsveicama. Grā-
mata noderēs nevien skolām, bet ari pašmācības
nplukiem katram, kas grib ar kooperācijas lietām
iepazīties tuvāk. Un vajadzīgs tas ir. visai, jo
bez pienācīgi sagatavotiem darbiniekiem kooperā-
ciju uzņēmumi nīkuļo un nereti izput, atneždami
viņu dalībniekiem zaudējumus. Kā visur citur,
tā ari jo sevišķi kooperācijā pamatīga sava aroda
zināšana nepieciešama. Liels palīgs šai ziņā m»
būs pārrunājamā mācības grāmata.

Redaktors: M. Jtrons.

Šim numuram 8 lapas puses.



Liepājas apgabaltiesa
29. okt. 1925. g. uz promesošā Johana
Friča Jēkaba d. Svēte aizgādņu lūgumu
un civ. proc. lik. 2081. un sek. p. p.
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 6700 rbļ. pirmvērtības lielumā uz
Vitālija Eduarda d. fon Bienenstama
vārdu, kāda oblig. tagad skaitās 6000 r.
atlikuma un 1898. g. 11. jūlija ar žurn.
Jvfe 724, nostipr. uz Jochanam Fricim
Jēkaba dēlam Svēte (Cincel) _ piederošas
nekustamas mantas Liepāja, ar kre-
posta N° 392, — sešu mē-
nešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, paradu atzīs
par samaks. un pašu obligāciju par iz-
nīcinā.u, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1925. g. 7. nov. N°755-I/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

16629 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgalei apgabaltiesai 1. tiiiliedaļe,
atklāta tiesas sēde 1925. gada 1. maija
izklausījusi Latgales apgabaltiesas pro-
kurora lūgumu atzīt Staņislavu Ignata
dēla _ Stašulanu par atrodošo*
bezvēsts prombūtnē, nolēma: publicēt
,Valdības Vēstnesī' par bezvēsts prom-
esošo Staņislavu Ignata d. Stašulanu un
uzdot Liksnas pagasta padomei iecelt
aizbildniecību par bezvēsts promesošā
Staņislava Ignata d. Stašulana mantu,
atrodošos Liksnas pag., Zalta pūra
sādža.

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

Daugavp.,30.okt.l925.g. LM>>813a/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

16079 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 1. lec. mlertlesn,
saskaņā ar savu 1925. g 24. oktobra
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p.,
un lik. sakop. X sēj. 1. d. 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1913. g. 13. aug.
Daugavpilī miruša Šoloma Vulfa Meera
d. Šapiro Daugavpili, Vakzales ielā N° 18
palicis mantojums, un uzaicina visas
personas, kam uz mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības, pieteikt tās
pēc piekrītības, -* sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Daugavpilī, 5. nov. 1925. g. L.M»716
16427 Miertiesneša v. (paraksts).

Hfit apfla&aitluas 7. lec titse izfiītfitais
paziņo, ka 30. novembrī 1925. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, 1. Smilšu ielā M» 1,
veikala, pārdos Dāvida Gliksmaņa
kustamo mantu, sastāvošu no dažādām
grāmatām un novērtētu par Ls 700.—

tzstnft sarakstu, novērtējumu, kā a«1
urdodamo mantu, varēs pāi-

as dienā uz vietas.
Rīgā, 13. novembrī 1925. g.

17217 Tiesu izpild. Kazubierns.

Tiesu sfadhiāJBBsi
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie dra*gi: Edgars Kārļa dēls
E v e r t s un Olga Richarda meita
Evert, dzim. Paš, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rī-
gas notāra J. Kreicberga 1925. gada
15. oktobri reģistra 1* 97/18165, ar
kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību ir atcēluši vietējo civillikumu t9.
un turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 1925. g. 3. novembrī. L. M 4255.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16323 Sekretārs A. Kalve.

?jfM apgabaltiesas 5. civllnoc
ar 1925. g. 27. oktobra lēmumu ir atzinusi
Jāņi Peterad. Bagātais par maksāt ne-
spējīgu parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka
nekustamo īpašumu, kā ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežas;

2) paziņot _ Rīgas apgabaltiesai _ par
visam prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
1) par savuparādu prasībām no parād-
niekiem, ka ari par sumām, kādas
parādniekiem pienākas, neskatoties, vai
maksājuminotecejuši vai ari viņu termiņš
gaidamsjiakamībā, kā ari par maksāt
nespējīgā nekustamiem īpašumiem, kuri
atrastos viņu pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Rīgā, 1925. g. 11. nov. L. t& 531-1. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16847 Sekretārs A. Kalve.

RlSas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. novembri
izklausījusi finansu ministrijas lūgumu
dēļ aizgādniecības iecelšanas par bez-
vēsts prombūtnē esošā Jāzepa-Benjamina
Ovseja d. Kaplana manta, nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā Jāzepa
Benjamiņa Ovseja d. Kaplana mantu
iecelt kurateli, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. I«44. p. paredzētā kārtība.

Rīgā, 1925:g. 11. novembrī. L. Ni> 4350
Priekšsēd. v. A, Veidners.

16846 Sekretārs A- Kalve.

Rīgas apgabaltiesu 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 27. oktobrī
izklausījusi .Eduarda Jāņa d. Damroze
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu _ dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznicinātām ;
a) obligāciju par 500 rbļ., apstiprinātu
14. apnlī 1903. g. ar Ns 308 uz ne-
kustamu īpašumu, Cēsu apriņķa, 'Vec-
piebalgas muižas zemnieku zemes māju
.Kalna-Rogain Ks 58' ārzemes grāmau
reģ. Afe 3294, izd. no Jāņa Gusta d.
Damroze par labu Jānim Jāņa d. Dam-
rozem un b) obligāciju par 500 rbļ. ap-
stiprinātu 14. lebruarī 1905 g. ar N° 1»1
uz to pašu nekustamu īpašumu, izdotu
no tā paša Jāņa Gusta d. Jānim Jāņa d.
Damrozem.

Rīgā, 1925. g. 30.oktobrī. N° 2041

Priekšsēd. v. A. Veidners.
15972 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clviinoa.
atklātā tiesas sēdē_ 1925. g. 13. oktobrī
izklausījusi mir. Klāva Pētera d. Rudzīsa
mantošanas lietu, nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esošā ErnstaKlava d.
Rudzīsa atstato mansu iecelt aizgādniecību,
par ko ar pavēli paziņot Lielstraupes
pag. tiesai auiecgii rīcībai; šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 1944. p. kārtīūa.

Kigā, 1925. g. 5. novembrī. L. N° 883
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16315 Spkrpt-rs A. Kaive.

Rīttas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu,, ka tiesa 1925. g. 14. oktobrī
Sarlotes-Johannas-Līnas Pētera meitas
Krūze, dzim. Ozoliņ, prasības lieta
pret Andrēj u-Robertu Jāņa dēlu Krūze
par laulības šķiršana aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noskslegta
Katrinburgā, Krievijā, 1915. g. 30. ok-
tobrī starp Andreju Krūze un Šarloti,
Krūze, dzim. Ozolņ, atstājot nepilnga-
dīgo meitu Almu mātes audzināšana
līdz viņas pilngadībai.

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

Rīgā, 1925. g. 29. okt. j\fe437534,631.
Priekšsēdētāja b. E glīts.

^985 Sekretāra v. Stūre.

my&8 a uaoaiTiesas a.civnnca.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. novembrī
izklausījusi mir. Jēkaba Jēkaba d.
Paukula testamenta _ lietu, nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā Juliusa
Jēkaba d. Paukul atstato mantu iecelt
aizgādniecību, par ko ar pavēli paziņot
Cēsu pilsētas bariņu tiesai attiecīgai
rīcībai; šo lēmumu publicet _ civ. proc
lik. 1944. p. paredzētā kārtība.

Rīgā, 1925. g. 5. novembrī. L. Ns3711

Priekšsēdtāja v. A. Veidners.
16316 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz Hk. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 14. ok-
tobri Johannas-Lucijas Metliņ, dzim.
Kalniņ, prasības lieta pret Vsevolodu
Metliņu par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt šo laulību, kas
noslegta_ 1921. gada 22 novembrī Rī-
gas pilsētas dzimtssarakstu nodaļa starp
afbjldētaiu Vsevolodu Metlinu un pra-
sītāju

^
Johannu-Luciju Metlin, dzim. Kal-

niņ, uzliekot atbildētājam prasītājai pai
labu vienpadsmit (11) latus 67 santīmus
tiesas un trīspadsmit (13) latus 34 sant.
liotas vešanas Izdevumus; šo sprie-
dumu izsludināt .Valdības Vēstiesī* .

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

Rīgā, 1925. g. 29. okt. Ns 437536/736.
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

15987 Sekretāra v. i. S t ū r e.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 14. oktobrī
Kristīnes Maz ik, dzim. Bērziņ, pras-
ības lietā pret Feidinandu Toma dēlu
Mazik par laulības šķiršanu pizraugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta Rīgas ļPavila draudzē 1917. gadā
starp Ferdinandu Maziku un Kristīni
Mazik, dzim. B.rziņ, piešķirot nepiln-
gadīgo meitu Lilliju, dzim. 1918. gada
13. maijā (j. st.) prasītajās audzināšanā
līdz viņas pilngadībai un atļaujot pra-
sītājai saukt es viņas pirmslaulības uz-
vārda .Bērziņ'.

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

Rīgā, 1925.g. 29. o'<t. Ns 437532,450.
Priekšsēd. b. Eglīts.

15983 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 14. okto-
brī Artura Fridriķa-Jāņa d. P r i e d i i
prasības lietā pret Annu Aleksandra m.
Piiedīt, dzim. Stachovska, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Ludzas katoļu baz-
nīca 1920. gada 5. septembrī ttarp Ar-
turu Priedīti un Annu Piiedīt, dzim.
Stechovska, atstājot nepilngadīgo dēlu
Voldemāru, dzim. 1921. gada 1. sep-
tembrī prasītāja audzināšanā līdz viņa
pilngadībai.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
«priedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgāv 1925. g. 29. okt. Ns 437553/775.
Priekšsēdētāja b. E g 111 s.

15984 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014
<n 2079. p. p pamata uzaicina visus,
*ain būtu uz 20. maijā 1925. g rn rušās
Džūkstes-Pienavas pag Krieviņu-Birģeļu
māju līdzīpašnieces Amalijas-Lizetes
Elcer, dzim. Leuenstein, a stāto man-
ojumu kādas tiesības kā <n«mtidekiem,
«gutariem, fideiko >. n ariem, kredito-
riem i. t t., pieteikt savas tiesības
ai tjesai sešu mēnc&i laika, skaitot
10 sl idin? u aa iest>ie£an*s dienas.

Termiņā nepieteiktas ik-sībaa ieskatīs
>»r spēku zaudējušām.

.'elgavā, 11. n^v. 1925. g. L. Ns 1801/25
Priekšsēd. v. F e 1d m a n s.

16815 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1987., 2011., 2014. un
Jt.i79 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 18. septembrī 1899. g. miruša
Tukuma pil ētas nsma īpa šnieka Jirgena
R u d e atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem fideikomis ,
kredit. u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājums iespU'šanasdienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
jar spēku zaudējušām

Jelgavā, 11. nov. 1925. g. L. J*1729/25

Priekšsēd. v. Feldmans.
16816 * Sekretāra K. P u s s a r s

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kufām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 29. aprīli 1925. g.
mirušā Jēkaba Jēkaba d. Gutliepa
11. janvārī 1923. g. netariela kartība
sastādīto testamentu, pieteikt savus _ strī-
dus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
djenas .Valdības Vēstnesī'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
jeiktas tiesības atzīs par speķu zaudē-
jušām.

Jelgavā, 30. okt. 1925. g. L. M> 1726/25
Priekšsēdei , v. Feldmans.

16170 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50. un 61. un civ. proc. lik. 366.
ua 1 8. p. 3. punkta pamata dara
zināmu Jānim Cīrulim, ka tiesa š.g.
19 oktobiī aizmuguras nosprieda viņa

laulību ar Annu Cīrul, dzim. Rutkis,

^Žgavi 7.nov.l925. Ķ L* 136/25

Priekšsēdētāja v. R. MuUers.

16S06 Sukretara p. F. Kaps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 11. jūnijā 1925. g.
mir. Jāņa Mārtiņa d. Baņņa 26. aprīlī
1^*23 g. notarielā kārtībā saatādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušam.

Jelgavā, 11. nov. 1925. g. L. *& 1948/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

16807 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kujam būtu kādi
strīdi vai_ ierunas pret 2. janvārī 1925 g.
mūušā Jāņa Felzenberga 10. aug.
1924. g. mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas Ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā. 11. nov. 1925. g. L.1*1217/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

16808 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309'.p.p.
pamata uzaicina Katrīni-Minnu S tu ļ ģ e,
dzim. Timpa, kuras dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā saņemt norakstus no viņas vīra
Otto Ģederta dēla S t u ļ ģ e iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 30. okt. 1925. g. L. X»408/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

15992 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293.301. un 309. pj>
pamata uzaicina Kārli Mārtiņa dēlu
A v i e t i, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no iesūdzības raksta
un pielikumiem Annas Jura m. A v i e i
laulības šķiršanas lietā ar Kārli Avieti
un uzdot savu dzīves vietu Jelgavas pil-
sētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
iietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja jeradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, _ aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 2.nov. 1925. g. L. K»412/25
Priekšsēdei, v. R. Miillers.

1SC69 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodala
pamatodamās uz civilties. lik. 1460.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļ's 29. oktobra 1925. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Mērsraga piensaim-
nieku sabiedrību .Plūdons", ievedot
viņu kuo.erativu sabiediību teģistra pir-
majā daļā.

biedrības valdes sēdeklis atrodas
Mērsraga pag īsta namā.

Jelgavā, 9. nov. 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. S k u dr e.

16832 Sekretāra v. Fr. Kaprāli s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
š. g. 18. jūnija nolēmumu iecelta aizgād-
nība garā slimās Elfrīdas Paulīnes
B o n j ē personai un mantai.

Jelgava, 2. nov. Iy25. g. L. Ns531/25
Priekšsēdei, v. Feldmans.

16171 Sekretārs 'K. Pusi ars.

Liepājas apgabaltiesa,
5. nov. 1925. g. uz Annas Cīrul lūgumu
un civ. proc. lik. 2081. un sek. p.p.
uzaicina obligāciju turētāju, kuras iz-
dotas: 1) par 1000 rbļ. uz Annas Anša
m. Cīiul, dzim. Grasman vardu; 2) par

5000 rbļ. uz Ventspils latviešu krāj-aiz-
devu sabiedr. vārdu un 3) par 10000 rbļ
uz Ventspils latv. krāj-aizdevu sabiedr.
vārdu un 1) 10. jun. 1903. g ; 2) 10. sept.
1912. g._ un 3) 2,4. jūlijā 1913. g. no-
stiprinātam uz Annai Anša m. Cīrul, dz
Grasman, pieder, nekust, mantas Vents-
pilī, IV kv. ar kreposta Ns 204, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāju neierašanas gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, un pašu obligāciju par
iznīcinātu., piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parādu izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 7.nov. 1925. g. N° 769-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

16628 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgalei apgabaltiesai 1. Medaļa,
atklāta tiesas sēdē 1925. _g. 16. okt.
izklausījusi Daugavpils pilsētas valdes
lūg. atzīt Urzulu (Uršulu) Boriseviču, par
atrodošos bezvēsts prombūtnē un no-
lēma: publicēt,.Vaid. Vēstnesī" par bez-
vēsts promesošo Ūrsulu (Uršulu) Borise-
viču un uzdot Daugavpils bāriņu tiesai
iecelt aizbildniecību par bezvēsts
promesošās Ursulas (Uršulas) Borisevič
mantu, atrodošos Daugavpilī, Kaunas
ielā N° 88.

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

Daugavp., 1925. g. 11. nov. L X»1477a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16840 Sekretārs J. Kangurs.

Rīgas pils. III iec. miertiesn.
uz sava 1925. g. 3J. okt. lēmuma pa-
mata uzaicina 1910. g. 8. decembrī, mir.
Emmas Matildes Janson, dz. Plikše manti-
niekus, kreditorus, legatorus, fideikomis.
un visas citās personas, kurām varētu
būt kādas tiesības vai prasibas uz nel.
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas. Tiesības
un prasības par kurām nebūs ziņots
tiesai minētā laikā, tiks atzītas par zau-
dētām uz visiem laikiem.

Rīgā, 30. okt. 1925. g
16167 Miertiesnesis (paraksts).

Saldus iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. pr. lik. 2011. un
2012. p. p. un savu 1925. g. 24. oktobra
lēmumu uzaicina 8. janv. 1925. g.
Kuldīgas apr., Kursīšu mācitāja muižā mir.
Jura Kriša dēla Rudovica mantiniekus,
kreditorus, legatarus; fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas miertiesnesim
Saldū s eJ u (6) mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī."

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

Saldū, 1925. g. 24. oktobrī. . Ni>803
16000 Miertiesneša v. i F. Akerblums.

Latgales apgabaltiesas
Bongavpils apr. 3. lec. miertiesa..
kura kamera atrodas Sommeisetā, sa-
skaņā ar savu 1925. g. 12. nov. lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p.p. ar šo uzaicina
i921. g. 28. janvārī mir. Pelagejas De-
msntija m. Kozlovas likumīgos man-
tiniekus pieteikt pie minētā miertiesneša
savas tiesības uz palikušo pec tā Jasmuižas
pagas :ā, Selestpoles folv. mantu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēst esi.
11845 Miertiesnesis (paraksts).

Beļavas pag. tiesa,
ar šo dara vispārībai zināmu, ka pilsoņi
Rūdolfs un Lizete _ Graudiņi vēlas
adoptēt sev par dēlu Pēteri Graudiņu,
dzim. 25. martā 1919. g, Voldemāra
Graudiņa un viņa sievas aēlu.

Personas, kurām ir kādas ierunas pret
šo adopciju, tiek uzaicinātas pieteikties
pie šīs pagasta tiesis_ 6 mēnešu laikā,
kaitot no šī sludinājuma iespiešanas

dienas .Valdības Vēstnesī* trešo reizi.
Pec tam nekādas ierunas netiks pie-

ņemtas un adopcija tiki apstiprināta.
1 Priekšsēdētājs F. Kazaks.

16954 Sekretārs (paraksts).

Daugavpils apriņķa 9. iec.
miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 29. okt. lēm.
uz civ. proc. lik. 1401. u. 1402. p.p., civ. lik.
Xsēj. 1239. p. 1. d. pamata paziņo, ka
pec 1919. gada 5. jūnijā, Lietuvā,
mirušā Aleksandra Jāņa d. K o m a-
r o v a ir palicis nekustams īpa-
šums, Daugavpilī, Baznīcas ielā N° 38,
kādēļ uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi'.

Daugavpilī, 29. okt. 192o. g.
15998 Miertiesnesis (paraksts).

Ogres pagasta tiesa,
Cēsu apr., pamatodamās uz savu lēmumu,
no 2*. ap īļa 1925 g. un uz likuma par
pagasta liesam 108. un 109 p. p. izslu-
dina, ka Fricis un Līze Bērziņi, dzīvojoši
ša pagasta .Brācenu" mājā, kuriem mie-
sīgu bērnu nav, pieņem (adoptē) par
savu meitu un mantenieci Annu Kārļa
m. Ducman, dz._ 18y2. g. 15. oktobrī,
piešķirot viņai Bērziņ uzvārdu.

Personas, kurām būtu pret šo adopciju
kādi iebildumi, top uzaicinātas tos pie-
teikt šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,Valdības Vēstnesi* .

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemtļ un adop-
cija skaitīsies par likumīgā speKā gājušu.

Ogre, 12. maijā 1925. g. N° 27. 2
Priekšsēdētājs K. Žagars.

4334 Darbvedis P. P 1a v i ņ š.

Ogres pagasta tiesa ,
Cēsu apr., pamatodamās uz sava lē-
mumu, no 29. aprija 1925. g. un uz li-
kuma par pag. tiesām 108. un 109 p.p.
izsludina, ka Mārtiņš un Made Brimer-
bergj, dzīvojoši šā pagasta .Sknidenu*
māja, pieņem (adoptē) par savu meitu
un mantenieci Olgu Zvīrbui, dzim.
1902. g. 23. augusta, piešķirot viņai
Brimeiberga uzvārdu.

Personas, kurām būtu pret šo adop-
ciju kādi iebildumi, top uzaicinātas tos
pieteikt šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-
cija skaitīsies par likumīgā spēkā gājušu.

Ogrē, 12. maijā 1925. g. Mi- 26. 2
Priekšsēdētājs K. Žagars.

4333 Darbvedis P. P \ a v i ņ š.

Rigaa apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26. novembrī 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Marijas ielā 1$ 13,
veikalā, pārdos Izaka L e m k i n a
kustamo masta, sast.- ošu no mēbelēm
an <""ērtētu oar La 1060.

Izzināt sarakstu novērtējumu, kī ari
apskatīt pārdodamo mantu vaiēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Ktgā, 20. novembrī 1925. g.
7229 fiesu izpHrt. G r i n f e 1 d *

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs
"«ziņo, ka 3. decembrī 1925. g. pulkst
10 dienā. RIga,_ Avotu ielā Ni 25, darbnīcā
un Avotu ielā Ns 13, dz. f\ pārdos
Zimona Heimansona kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un darb-
nīcas iekārtas: mašīnām un c. un no-
vērtētu par Ls 232,80.

laUnāt sarakstu, novērtējuma, ki ari
ipskstit pārdodamo mantu, varēi pār-
Manas diena uz vietas.

Rīgā, 21. novembrī 1925. g.
17230 Tiesu izpild. Grinlelds.

Rīgas apgabaltiesas 7 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. novembrī 1925. g., pulkst.
11 dienā, Rīga1 Nometņu ielā Jvfe 9,
malkas placi, pārdos Mote|a Movšona
kustamo mantu

^^
sastāvošu no būvmate-

riāla un novērtētu par Ls 580.—
izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari

ipskatīt pārdodamo mantu, vaiēa pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 13. novembrī 1925. g.
17216 Tiesu izpild. J. Kazubierns.



iii» īraabamisai 7. lec tini izpiifitais
paziņo, ka 30. novembri 1925. g.,pulksten
11 dienā, Rīgā, 1. Smilšu iela Nš 1/3,
veikalā, pārdos Dāvida GHksinaņa
kustamo mantu, sastāvošu no grāmatām
un novērtētu par Ls 13830.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs paids-
ianas dienā uz vietai.

Rīgā, 19. novembrī 1925. g.
17214 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīsos apgabaltiesas, Rīgas apr,
Z. Iec. tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīga, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka:

1) Latvijas atjaunošanas sab. .Lats"
Ls 2092.92 prasībā ar Nš 930 un 931,
pēc Ruas apgabaltiesas IV. civilnodaļas
piespiedu uzrakstiem uz vekseļiem no
12. decembra 1924. gada. 2) no
20. decembra 1924. g., akc. sab.
Baltijas celulozes sab. Ls 1059.24,
prasībā ar Ne 1049. 3) no 9. janvāra
1925. gada, Rīgas kredītbiedrības akc
sab. Ls 317.39 ar Nš 58. 4) no
12. janvāra 1925. g., Latv. mazsaimn.
krāj-aizdev sab. Ls 1050.16. prasībā at
J* 60. 5) no 23. februāra 1925. gada,
Movša Krenica Ls 1048.17, prasība at
Nš 261. 6)_no 18. decembra 1924. g _,
Kristapa Bērziņa Ls 157492, prasība
ar Ne 1027 un 1029. 7) akc. sab.
.Latlauks* Ls 12287.47 prasbā, pēc
piespiedu norakstiem uz vekseļiem no
5. decembra 1924. g. ar Nš 874 un 875,
no 9. decembra ar JMš 920, no 20. dec.
ar Nš 1038 un 1039, no 5. janvaja ar
Nš 25, no 21. janvāra ar Ne 120 un
121, no 30. janvāra ar Na 150.
Pec Rīgas IV. iec. miertiesneša p espiedu
uzrakstiem: no 14. janvāra 1925. gada
ar Nš 101, Krievu krāj-aizdevu kases
Ls 511,43 prasībā, no 24. februāra
1925. g. ar Ne 364 un 363,_ Latv.
komercbankas Ls 843.28 prasība, pec
Rīges 9. iec. miertiesneša piespiedu
uzraksta no 2. maija 1925. gada ai
Ne 797, Marijas Rozenbild Ls_ 420.74
prasība, Rīgas apgabaltiesas sēžu zāle
25. februārī 1926. g., pulksten
10 rīta.

tīiski ūiimt pārdos
Annas Zīvert piederošo Lēdurgas pag.,
.Svile-Tule* mājas, kuras ir atdalītas no
Aijažu muižas, zemnieku zemes ar zem.
gr. reģNe 2590 un aptvrr 91.78 deset.,
no kuram ir derīgas zemes 78.08 _ deset.

1) īpašums priekš publiskas pārdoša-
nas novērtēts uz Ls 2.000;

2) uz īpašuma guļ hipotēku parādi
un apgfū inājumi par Ls 14800 un
7183 rbļ.;

3) pie piedalīšanas ūtrupē jāiemaksā
lO'/o no hipotēku parādu kopsumas
t. i. Ls '5500, no kuras sumas ari
sāksies solīšana;

4) Jāuzrāda apliecība no tieslietu
ministrijas par nekustama īpašuma
Iegūšanas tiesībām;

5) zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas - Valmieras zemes
grāmatu nodaļā;

6)_peisonām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdošanas
dienai;

7) Visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
III. civilnodaļas kanclejā.
17213 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīsos prefebtura
izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ne 78788 no
3. pol. iec. uz Elzas Kārļa m. i Bandau
vārdu; 2) Nš 232149 no Rīgas pret. uz
Leva Jefrema d; Kondratjeva vardu;
3) Nš 41639 no 11. pol. iec. uz Jo-
hannas Ādama m. Kreslavka vardu;
4) Ne 25564 no Rīgas pref. uz Arkādija
Pētera d. Valdberga v.; 5) Ne 40 no
Mārcienas pag. v. uz Viļā Andreja d
Dadzena v.; 6) Ne 147867 no Rīgas
pref. uz Jalijas Aleksandra m. Simano-
vič v.; 7) Nš 19906 no 3. pol. lec. uz
Krista Jēkaba d. Leinberga vardu;
8) Ne 35425 no 7. pol. iec. uz Pela-
gejas Matveja m. Tomson vārdu;
9) Ne 75874 no _Rīgas pref. už Ma-
tildes Jēkaba m. Āboliņ v.; 10) Nš 85314
ro Rigas pref. uz Rivkas Benceļa m.
Kravetcs v.; 11) Ne 45382 no 1. pol.
iec. uz Tatjanas Anša m. Kapmal v.;

? 2) Nš 52143 no 11. pol. iec. uz Olgas
Gusta m. Zvīgul-Puriņ v; 13) Ne 43491
no 3. pol. iec. uz Maiijas Augusta m.
Veize v.; 14)_ Ne 2957 no 3. pol. iec.
uz Līnas Mārtiņa m. Bēizupe vārdu;
15) Nš 143221 no Rīgas pref. uz Kārļa
Kāiļa d. Kalniņa v.; 16)_ Nš 172627 no
Rīgas pref. uz Emīlijas Jāņa m. Viļum-
son v.; 17) Nš 154945 no Rīgas pref.
uz Sergeja Kuzma d. Kjuta vārdu;
18) Ne 20416 no 9. pol. iec. uz Jevdo-
kijas Jēkaba m. Afonasjevas vardu;
19) Nš 106867 no 11. pol. iec. uz Dag-
māras Heinricha m. Kellerman vardu;
20) Nš 153/154 no Posines pag. v. uz
Haima Leiba d. Akodisa v.; 21) Nš 173
no Posines pag. v. uz Minas Dāvida
meitas Akodis vārdu:

Personas apl., izd.: 22) Nš 676 no
Rīgas pref. uz Gersona Gersona d
Merkela v.; 23) Ne 566 no Rīgas pref.
uz Hanes Solomoja m. Grinfeldt v.;
24) Ne 18742 no Rīgas pol. v. uz Bro-
ņislava Hmeļevska vardu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
24., 26., 27. un 28. oktobrī 1925. gadā
ar Nš 11193.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
16151 Pasunod. darbv. Grinbergs.

Rigas prefeisturo
izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ne 2489 no
Užvaldes pag. v. uz Andreja Nikolaja
d. Afonasjeva v.; 2) Ne 2772 no Jēkab-
miesta pils. v. uz Izraēla Elijas d.
Jakobsona v.; 3) Nš 67697 no 8. pol.
iec. uz Emmas Jeuaba tu. Versan v.;
4) Ne 111233 no 8. pol. iec. uz Jo-
hannas Mārtiņa m. Vaivad vārdu;
5) Ne 114140 no 10. pol. iec. uz Jāņa
Jāņa d. Strautmaņa v.; 6) Ne H.663j no
Rīgas pref. uz Antona Mikština vardu.

Personas apl., izd.; 7) Nš 10716 no
Rīgas pref uz Meres Afrojema meitas
Evenstein vārdu.

Latvijas pases, izd.: 6) Ne 234336 no
Rīgas pref. uz Kirila Gotfrida d. Linde
vārdu; 9) 106453 no 11. pol. iec uz
Dorotejas Andreja m. Poga vārdu;
10) Nš 32094 no 1. pol. iec. uz Lidijas
Konstantīna m. Strodach v ; 11)Ne 177072
no Rīgas pref. uz Artura Augusta d
Steina v.; 12) Nš 1842 no Bauskas pag.
valdes uz Valentīna Miķeļa m. Skalder
vārdu; 13) Nš 1022 no Rīgas pref. uz
Ernestīnes Jēkaba m. Hincenberg v.;
14) Ne 114101 no 10 pol. iec. uz Annas

Jāņa m. Matrevič v.; 15) Ne 795 no
Tukuma apr. pr-ka pal. uz Emmas
Friča m. Rozental v.

Personas apl., izd.; 16) Nš 10134 no
Rigas pref. uz Vasilija Timofeja d. Leo-
noviča vardu:

Latvijas pase, izd: 17) Ne 249861 no
Rīgas pref. uz Annas Staņislava meitas
Sternberg vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
29. un 30. oktobri 1925. gadā ar
Ne 11226.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
16230 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto atvaļināj.
apliecību, izd. no Instr. batalj. komand.
ar Ne 2393 uz Jāņa Jāņa d. Malera v.,
dzīv. Ausekļa ielā Nš 4, dz. 28, pied.
pie Dreiliņu pag. 16228

Rīgas pol. 9. jec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības apliec.
Nš 1153, izd. no 6. Rīgas kājn. pulka
komand. _25. janvārī 1921. g. uz Alfrēda
Pētera Jāņa d. Caune v., dzim. 18. nov.
1893. g. 16229

Bili iHIkiitlIt» 7. Ik. tini IzUll
paziņo,ka 27. novembri 1925. j?., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kaļķu ielā Ns 17,
pārdos Roberta Frobeena kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 1230.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka _ ari
apskatit pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 13. novembrī 1925. g.
17215 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. decembri 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Valmieras ielā
J* 2, pārdos Caleļa V o 1 f b e r ga
kustamo mantu. sastavošu_ no 50,000 gab.
monopol pudelēm un novērt, par Ls 5000.

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

Rīgā, 11. novembri 1925. g.
17058 Tiesu izpild. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3 decembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā Rīgā, Matīsa ielā Nš 44, dz. 1,
pārdos Augusta R i c h t e r a kc-
stasio mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas un novērtētu par Ls 2200.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā eri
apskatīt pārdodamo mantu, vsrēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. novembrī 1925. g.
17065 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabalt. 8. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 3. decembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā. Valmieras ielā Nš 2,
pārdos Calela V o 1 f b e r g a kustamo
mantu, sastāvošu no 20,000 gab.
monopol pudelēm un novērtētu par
Ls 1400.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
?pskatlt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. novembri 1925. g.
17059 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3. decembrī 1925. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Avotu ielā
Nš 53/55, dz. 17, pārdos Marka
O k u n e v a kustamo mantu, sastāvošu
no dzīvokļu iekārtas un novērtētu par
Ls 735.

bzināt sarakstu, novērtējama, ki «i
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par-
dclanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. novembri 1925. g.
17060 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rigas ap-
riņķa 2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
29. novembrī 1925. g., pulksten 2 p.p.,
Skultes pag. .Rutuļos', pārdos Pētera
B i 11 e s kustamo mantu, sastāvošu no
1 zitga, 3. govīm un 2 vāģiem un no-
vērtētu par Ls 860.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā etl
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
17074 Tiesu izpildīt. L. J a k s t i ņ š

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
1. decembrī š. g., pulksten 10 rītā,
Ķempu pagasta .Sprinģos", pārdos
Pētera Darvina kustamo mantu,
sastāvošu no 1 govs un 1 cūkas un no-
vērtēt^ par Ls

320.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
17068 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rigas apgabaltiesas, Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītāji

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
1. decembrī 1925. g., pulksten 3 p. p.
Līgates pag., caur Karkļu m„ pārdos
Pētera L e i p a s kustamo mantu, sa-
stāvošu no 4 govīm, un novērtētu par
Ls 660.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ks eii
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pa-
došanas dienā uz vietas.
17069 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
1. decembrī 1925. g, pulksten 11 dienā,
Ķempu pagasta .Sprinģos* pārdos
Eduarda G i p š ļ a kustamo mantu, sa-
stāvošu no vienas ķēves un vieniem
vāģiem un novērtētu par Ls 440.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs redzēt
pārdošanas dienā uz vietas.
17070 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Latgales apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs,

paziņo, ka 5. decembrī 1925. g.,
pulksten 10 dienā. Rezekne, Muižnieku
ielā Ne 3/5, otrreizējā izsolē pārdos
[zaķa (Icika) P 1 i n e r a kustamo mantu,
sastāvošu no tvaika dzirnavu ietaises:
1 naftas motora 45 HP, 2 miltu maļamie
gaņģi, 1 putraimu'gaņģis, grūbu un bī-
delēšanss ietaises, 3 apaļo zāģu stelles,
1 šķindeļu mašīna un t. t., pilnā darba
kārtībā un novērtētu par Ls 13,000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
tpakatīt pārdodamo mantu, varēs pir-
tolanas dienā uz vietas.

17. novembrī 1925. g.
17227 Tiesu izpild. J. Stumbergs.

( ffla Iestāžu stBtĒilBi {
Rūjienas muitu

caurskatijuse zetnak minētās kontraban-
das lietas un pamatojoties uz muitas lik.
1038., 1146., 1065., 1115., 1140. un
1141. p.

nolSma:
1. Lietā Ne 1-1925./6. g., par robe-

žas pārnākšanu satiksmei neatļauta
vielā, sOdīt administratīvā kārtā: Jāni
Lilienblatu un Alidi Team katru ar pie-
ciem (5) latiem, bet Arnoldu Russmani
un Ernu Born katru ar diviem (2) lai.
Bez tam Jāni Lilienblatu par kontra-
bandu

^
sodīt ar diviem (2) lat. 40 sant.;

aizturētos divus skārda spainīšus kon-
fiscēt un pārdot vairāksolīšanā.

2. Lietā Nš 64-1924. /25. g. Jāni Zi-
moviču par robežas nelegālu pāriešanu
sodīt administratīvā kārtā ar trīs
(3) latiem.

3. Lietā Ne 23-1925./26. g. Aleksan-
dri Laurfeldtu par robežas nelegālu pār-
iešanu sodīt administratīvā kārtā ar
piecpadsmit (15) latiem.

Minēiie lēmumi skaitās par pasludi-
nātiem no viņu iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī" un tos var pārsū-
dzēt uz finansu ministrijas muitas depar-
tamenta vārdu; pārsūdzība apliekama
ar zīmogmarkām par Ls —.30 un (snie-
dzama caur Rūjienas muitu.

Rūjienā, 1925. g. 16. novembrī.
Muitas priekšnieks K. Nukke.

171M Darbvedis V. Briedis.

Liepājas pils. 1. iec. policijas pr ekšn
izzludina par nede Īgu nozaudēto kara-
klausības atvaļinājuma apliecību Ns 715,
izd.no 11. Dobeles kājn. pulka komand.
29. augustā 1920. g. uz Kriša Andreja d
Zemans v., dzim, 1880. g. 16132

Priekules polic. pr-ks izsludina pai
nederīgu, ka nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi Ne 26, izdotu no Vaiņodes pag.
valdes 1920. g. 4. martā uz Paulinas
Koškin v. 16034

Rīgas poL 11. lec. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu kajakl. atvaļin.
apliecību ar Ne 2208, izdotu no Rīgas
kara apr. pr-ka 1924. g. 18. janvaiī uz
uz Jāņa Mārliņa d. Vīkula v. 16233

Rīgas polic. 7. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu karaklausības
apliecību Nš 35466, izdotu no Rīgas kāja
apr. pr-ka uz pils. Nikolaja Aleksandra d.
Straupes v., dzīv. Dzirnavu ielā Ne 115,
dz. 10. 16153

Rīgas 6. polic. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
apliecību Ne 183/22371, izdotu no Rīgas
kara apr. pr-ka 1925. g. 2. februāri uz
Leva Arona d. Farbera v. 16152

Rīgas polic. 8. iec. pr-ks atsauc
savu sludinājumu .Vaid. Vēstn.^

Ne
200

1925. g. 9. septembrī attiecība uz Ro-
berta Jura d. Upīša karaklaus.apliecības
Ne 7222 nozaudēšanu, jo minētā apliec.
atrasta un skaitāma par derīgu. 16102

Rīgas polic. 1. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklaus. apliecību,
izdotu no Rīgas kara apr. pr-ka 8. dec.
1920. g. ar NŠ2551, uz Ābrama Jozefad.
Bergmaņa v. 16100

Rīgas polic. 2. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības
apliecību ar Ne 11882, izdotu no 2. Ro-
bežsargu pulka komandiera Valmiera,
3. septembrī 1921. g. uz Artura Valen-
tina d. Machts v. 16025

Rēzeknes apr. priekšn. 2. iec. palīgs
a t sauc savu sludinājumu ievietotu
.Vaid. Vēstn.' 195 num. attiecībā uz
iekšz. pasi, izd. no Dricānu pag. valdes
13. sept. 1921. g. ar Ne 1985 uz Lienas
Jāzepa m. Medņa v., jo atrasta un skai-
tāma par derīgu. 16035

Tukuma apr. priekšn. paligs 1_. iecirkni
izsludina par nederīgu nozaudēto iekšz.
pasi Ne 770, izdotu no Ozolnieku pag.
valdes uz Lības Ērces v. 16135

Ventspils apr. pr-ka pal 2. iecirkni
izsludina par nederīgu nezaudēto zirga
pasi Ne 1525, izd. no Dundagas pag.
valdes 1921. g. 19. decembrī uz Kar-
lines Jāņa m. Blāze v. ^96

Ventspils apr. pr-ka pal. 2 _. iecirknī
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ne 933, izdotu no Dundagas
pag. valdes 1920. g uz Mildas Jāņa m.
Ziņģniek v. 16395

Ventspils apr. pr-ka pal. 2 iecirkni
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Nš 1512, izd: no Dundagas
pag. valdes 1920. g. 19 augustā uz
Jāna Kārļa d. Eichenbauma v. 16394

Ventspils apr. pr-ka pal. 2._ iecirknī
Izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Nš 2848, izd. no Dundagas
pag. valdes 1920. g. 18. septembrī uz
Kārļa Kārļa d. Gūvana v. 16393

Ventspils apr. pr-ka_2. iec pal izsludina
par nederīgu nozaudētu Latv. iekšz. pasi
ar Nš 436, izdotu no Dundagas pag.
valdes 1919. g. 30. decembrī uz Jāņa
Vekmaņa v 16397

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iecirknī
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Nš 484, izdotu no Talsu
apr. pr-ka palīgai.iec. 1920. g.24.aprilī
uz Kriša Reiņa d. Dravnieka v. 16057

Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi
ar Nš 1088, izdotu no Ventspils apr.
pr-ka pal. 1. iec 22. jūnija 1920. g. uz
Paula Kristapa Vilhelma d. Raude v.

16398

irtas Jlrnalai pilfc.Irc pHekfineks
paziņo, ka 30. novembrī š.g., pīkst.
12 dienā. Kazino telpās, Bulduros, Lielā
prosp. Ne 47/49.

gardos sitalaā
Kazino pilnvarniekam Karolām Nach-
manim piederošas dažādas mēbeles, no-
vērtētas kopsumā par Ls 5852.35. sa-
skaņā ar tiešo nodokļu departamenta
rakstu no š. g. ar >&Ns 35558 un 28423.
17218 Priekšnieks (paraksts).

Sapieru bataljons

liiiiiiiii izsolē
20 ton. liet. dzeloņdrātis
ar nodošanu līdz 1926. g. 1. aprilim

franko Bolderajā.
Izsole notiks 1925. g. 10. decembrī,

pīkst. 11, Sapieru bat. stabā, Bolderajā,
kur iesūtāmi aii ar attiecīgu zīmognod
nomaksāti piedāvājumi.

Izsoles dalībniekiem, pirms piedalī-
šanās izsolē, jāiemaksā Sapieru balalj.
kasē drošības nauda 10°/o no piedāvā-
jamās drāts vērtības.

Tuvākie dati par piegādājamās drāts
techniskiem no:eikumiem, saņemami
Sapieru bat. stabā pie saimniec. pr-ka,
nesvinamās dienās no pīkst. 8—12 un
14—18. 17226

Rēzeknes apr. priekšn.
I. iecirkņa palīgs

6. decembri 1925. g., pulksten 12 dienā,
Labvaršu pag., Steivancu s., Kraukļa
mājās,

pildos aiili mūMM
linus, Iztīrītus, sasietus 2 buntes, svm
katrā 16 kgr. lezupam Jezupa d. Krauklim
piederošo, dzīv. Labvaršu pag., Stei-
vancu ciemā, novērtētu uz Ls 30.—
1924, g. ienāk. nod. segšanai.
17111 I. iec. pal gs (paraksts).

msrandes pazustā
Aizputes apr., 6-kl. pamatsk. vajadzīgs

piektais

sho!otBl5-(ln>.
Kandidati-( tes) ar pilnas pamatskolas

skoletaja tiesībām, Vek lūgti ierasties
š. g. 5. decembrī, pīkst. 15, Nīgrandes
pag. namā pie pag. padomes uz vēlē-
šanām, vai līdz minētam laikam pieteikt,
rakstiski, iesūtot vajadzīgos dokumentus
un īsu dzīves aprakstu. Alga pēc vaid.
notei*., brīvs dzīv. ar apkurināšanu un
apg'ismoš., saimniec. izmantoj. zeme
un sestā daļa no skolas augļu dārza.

Tuvākā dzelzskeļa stac. Vaiņode.
17224 Valde.

Jaunlatgalesaprigķa priekšnieka
palīgs II. iec.

paziņo, ka 15. decembrī š. g., pīkst.
10 dienā, Viļakas pag., Černovas ciemā,

pios raiolnl
ta paša pag. un ciema pils. Augustam
Jāņa d. Andrejevam pieder, sekošas
mantas: 1) viena govs, novērt. Ls60.—,
2) viena koka dz. māja 3X2'/* ases gafa,
nov. Ls 120.—, 3) Jviena koVa kūts
3X2.3 pēd. gara, nov. Ls 60.—, 4) viena
koka klēts 9X7 pēdu liela, nov. Ls 20.—
un 5) 2 čuguna katli, novērt. Ls 5.—,
deļ Ls 331.98 piedzīšanas par valsts
mantis piesavināšanos. saskaņā ar
7. Siguldas kājn. pulka komand. rakstu
ar Ne 1144 no 28. janv. 1925. g.
17235 Priekšnieka palīgs (paraksts).

Daugavpils apr. priekšn.
palīgs I. iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g. 3. decembrī,
pļkst 12. diena, Višķu pag., Krišanu
sad^a pārdos

ihHN rifltafflti
vienu zirgu, vien darba ratus un vienu
sivēnu, piederošus Vasilijam Jāņa d.
Stroganovam, dēļ parada piedzīšanas ,
pēc Daugavpils virsmežniecības proto-
kola Nš 172, no 24. aug. 1925. g
17228 Priekšn. .-ai. (paraksts).

Bauskas apriņķa p-iekēn. palīgs
1. ie irknī

paziņo, ka 4. decembri š.g., pulksten
12 dienā, Bauskā, Pils ielā Ne 32,

pudos atklāti miiMmi
pret tūlītēju samaksu pils. Aizikam
Zalmanovičam aprakstītu

vienu divdurvju skapi,
novērtētu par Ls 10.—, vienu galdiņu,
novērtētu par Ls 6— un piecus krēslus,
novērtētus par Ls 2.82, dēļ Ls 18.82
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 17. nov. 1925. g. Nš 7524/11.
17232 Priekšn. pal. Ķ. Vi n t e r s.

Rīgas policijas 13. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības atvaļin. apliecību ar Ne 6481,
izd. 22. jūlija 1921. g. no Liepājas apr!
apsardz. pr-ka uz pils. Jāņa Kārļa d.
Evaldsona vardu. 16265

Daugavpils pi sētas polic. I. iec.
priekšn eks.

paziņo, ka š. g. 8. decembrī, pulksten
12 dienā, Daugavpilī, Zaļā ielā Nš 6,
?oda naudas piedzīšanai

pārdos sekošas mantas,
piederošas pils. Fridai Oelbfarb: 1 kušeti,
1 galdiņu, 1 trimo spoguli, 1 drēbju
skapi.

Minētās mantas apskatīt un novērtē-
jumu uzzināt var pārdošanas dienā uz
vietas. 17234
Daugavpils pilsētas polic. 1 iec.

priekšnieks
paziņo, ka 30. novembrī š.g., pulksten
12 dienā, Daugavpili, Cietokšņa ielā 29,
valsts nodokļu segšanai,

Pārdos ndriksolBonii
Giršam Alpertam piederošas sekošas
mantas: 1 trauku skapi, 1 galdu un
1 patvāri.

Minētās mantas apskatīt un novērtē-
jumu uzzināt var pārdošanas dienā uz
vietas 17233

Bauskas apriņķa priekfin. palīgs
1. iecirknī

paziņo, ka 4. decembrī š g, pulksten
12 dienā, Bauskā, Sudmalu iela Nš 20,

pios atklāta «ksotiis
pret tūlītēju samaksu pilsonim Meisērn
Vulfsonam aprakstītos vienus

darba dzelzsasu ratus,
novērtētus par Ls 30.57, dēļ Ls 30.57
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 17. nov. 1925. g. Ne 7525/11.
17231 Priekšn. pal. K. V i n t e r s.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.
Maksā: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfija) ... 65 snt
ar piesūtīšanu pa pastu 85 ^

SAISTOŠI NOTEIKUAlf
par nodarbošanās friziera arodā"
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rigā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.



Rigns Jūrmolo; pilsētnj
nodokļu noteikumi uz 1926. s

Pieņemti Rīgas Jūrmalas pilsētas domes sēdē 1925. g. 19. septembri.
1. Nodoklis no dzīvokļiem noteikts sekošs.

Kate- Dzīvokļa gada vai sesonas Nodokļa
gorijas īres naudas lielums latos lielums Piezīmes

no līdz

{ 20.— atsvabināti Kur dzīvoklis īrēt ar me-
'{ 20.- 60.— 40/„ belem, tur par tām atvel-

M 60-— 120.— 6°/o kāmi 5—20°/o no īres nau-
IV 120.— 240.— 8°/o das (sumas, skatoties pēc
V 240.— 500.— 100/0 dzīvokļa iekārtas un
VI 500.— un vairāk 15">/o . mēbeļu daudzuma.

2. Nodoklis no tirdzniecības uzņēmumu telpām 2° 0 apmērā no gada
vai sesonas īres.

3. Nodoklis no sīktirgotājiem un iznēsātājiem — no katra iznēsātāja
Ls 5.—, no katra izvadātajā Ls 10.—. Ražotajiem savus ražojumus atļauts pārdot
bez nodokļa, iznēsājot un izvadājot, uzradot atriecīgu atļauju-apliecību.

1. Nodoklis no kustama īpašuma ūtrupēm — 5°/o apmēros no ūtrupē
ievaktas _ sumas; nodoklis nomaksājams 7_dienu laika pec ūtrupes dienas un ne-
nomaksāšanas gadījuma piedzenams divkāršos apmēros.

5. Nodoklis no veikalnieciska rakstura reklāmām, dažādiem sludinā-
jumiem un afišām noteikts sekos'os apmēros: par katru kv. mtr. sesonas vai gada
reklāmas Ls 2.—, par katru sludinājumu vai afišu Ls 2.— par katru kv. mtr. no
katras izlikšanas reizes.

6. Nodoklis no alkoholisku dzērienu veikaliem, kujos dzērienus ne-
patērē uz vietas, noteikts 200/o apmēros no katra uzņēmuma patentēs maksas.
Uzņēmumi, kuri pastāv visu gadu, nodokli nomaksā 4 daļās par 3 mēnešiem uz
priekš ^

bet sesonas uzņemumļ — pasi pie veikala atvēršanas un otro pusi
1. jūlija 1926 g. Noteikta laika nenomaksātais nodoklis uzskatams par nokavē-
jumu un piedzenams līdz ar soda naudu l"/o mēnesī, instrukcijā noteiktā kārtībā.

7. Nodoklis no izpriecām tiek noteikts sekosi:

a) teātru, operu un operētu izrādes, mākslas koncerti bez dejas: vietējām
biedrībām 5°/oārējam biedrībām un privātpersonām 10°/o;

b) a punto minētie priekšnesumi ar sekojošu deju: vietējām biedrībām
10°/o, arējam biedrībām un privātpersonām 20°/o;

c) dažāda veida priekšnesumi _ un _ izrādes bez mākslas nozīmes ar deju:
vietējam biedrībām 25 u/o, arējam biedrībām un privātpersonām 35°/o;

d) dejas bez kādiem priekšnesumiem 40°/o;
e) kino izrādes bez lekcijām 30°/o un
i") ? izstādes, loterejas un bazāri 25°/o.
Šī nodokļa nomaksas kārtību nosaka valde.
No izpriecas nodokļa atsvabinātas: 1) Latvijas, bērnu draugu biedrības

izrādes un priekšnesumi, 2) garīgi koncerti baznīcās un 3) zinātniska satura lek-
cijas un priekšlasījumi.

8. Nodoklis no biljardlem, kurus tura peļņas nolūkos noteikts Ls 20.—
apmēros no katra biljarda. Uzņēmumi, kufi pastāv visu gadu, maksā biljarda
nodokli divos termiņos: 1. aprīlī un 1. oktobrī; uzņēmumi, ku[i pastāv pa
sesonas laiku, maksā nodokli vienā termiņā 1. jūlijā; uzņēmumi, kuri sāk dar-
boties pēcj. jūlija, biljarda nodokli maksā ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc uzņē-
muma atvēršanas. Ja nodokli nesamaksā augšējos termiņos, tas piedzenams
administratīvā kārtā līdz ar 25°/o soda naudas.

10. Nodoklis no mūzikas instrumentiem un orķestriem noteikts
sekošos _ apmēros: no katra mechaniska instrumenta, kurš atrodas restorānos,
kafejnīcās un citos tamlīdzīgos uzņēmumos Ls 6.— gadā, no katra orķestra
Ls 20-— gadā. Uzņēmumi, kuji pastāv visu gadu, maksā nodokli divos termiņos:
1. aprilī un 1. oktobrī. Sesonas uzņēmumiem, kuri sāk darboties pēc 1. jūlijā,

nodoklis samaksājams 7 dienu laikā, skaitot no uzņēmuma atvēršanas dienas.
Ja nodokli nesamaksā noteiktā laikā, tas piedzenams administratīvā kārtā div-

kāršos aomēros
10. Nodoklis no mantu un pasažieru pārvadātājiem noteikts Ls 10.—

apmēros par katru minētā aroda lietojamo zirgu. Nodoklis nomaksājams ne
vēlāk ka 1. julijāļj personām, kuras ierodas Jūrmalā peļņas nolūkos, maksājams
nodoklis 7 dienu laikā no ierašanās dienas. Personas, kuras nesamaksā nodokli
noteiktā laikā, vai iemaksā nodokli pēc mazāka zirgu skaita, nekā lieto minētā
arodā, nesamaksātā nodokļa suma jānomaksā divkāršos apmēros.

11. Nodoklis no rokas ratiņiem, kurus izlieto mantas pārvadāšanai,
nolikts uz Ls 3.— par katriem ratiņiem. Nodoklis samaksājams līdz 1. jūlijam;
personām, kuras ierodas Jūrmalā pēc minētā termiņa, nodoklis samaksājams
7 dienu laikā no ierašanās dienas. Ja nodokli nesamaksā minētos termiņos, tas
maksājams vai piedzenams divkāršos apmēros.

12. Nodoklis no zirgiem un ekipāžām noteikts sēcošos apmēros: ne
zirga Ls 10.—, no katriem lietojamiem ratiem Ls 3.—, zirgu un ekipāžu nodoklis
maksājams ne vēlāk kā 1. jūlijā; personāfn, kuras ierodas Jūrmalā pēc minētā
"termiņa, nodoklis samaksājams 7 dienu la'kā no ierašanās dienas. Ja nodokli
nesamaksā augšā norādītos termiņos, vai pēc mazāka zirgu un ratu skaita, tas
maksājams divkāršos apmēros.

13. Nodoklis no govīm noteikts sekošos apmēros: no vietējiem iedzī-
votājiem par katru govi Ls 5—; no personām kuras ierodas Jūrmalāar govīm
pa sesonas laiku Ls 5.— no katras govs. _ Nodoklis par govīm samaksājams līdz
1. jūlijam; personām kuras ienāk Jūrmala pēc minēta termiņa, nodoklis samak-
sājams 7 dienu laikā no ierašanās dienas. Ja nodokli nesamaksā augša nora-
dītos termiņos, tas maksājams vai piedzenams divkāršos apmēros.

14. Nodoklis no kazām nav ņemams.
15. Nodoklis no aitām noteikts Ls —.50 apmēros no katras aitas vai

auna. Nodokļa maksāšanas noteikumi līdzīgi noteikumiem par govīm.

16. Nodoklis no suņiem — Ls 2.— no katra suņa. Nodoklis pai
suņiem maksājams ne vēlāk kā līdz 1. maijam; personām, kuras ierodas Jūrmalā
pēc minētā termiņa, nodoklis no suņiem maksājams^

7 dienu laika, skaitot ne
ierašanās dienas Ja nodokli nesamaktā augšā noradīta laika, tas maksājams vai
piedzenams divkāršos apmēros.

17. Nodoklis no velosipēdiem, automobiļiem, motocikletiem, laivām,
motorlaivām un jachtSm noteikts sekošos apmēros: a) par katru velosipēdu
Ls 2.—, bi par katru jups laivu Ls 1.—, par katru upes laivuLs 1.—, c) par
zeģeljachtu Ls 3.— gada, d) par peļņas nolūkos turamam laivām Ls 2.— par
katru laivu, e) par viegliem automobiļiem, motorlaivām un motocikletiem kurus
lieto veikalu nolūkos Ls 2.— gadā no katra zirga spēka, f) par smagiem auto-
mobiļiem un motorlaivām preču, pārvadāšanaiJLs 1.— no katra zirga speķa. No.
4oklis samaksājams līdz 1. jumjam par velosipēdiem, automobiļļem, motocikletiem,
laivām, motorlaivām un jādītām kuņ tiek ievesti Jūrmala pec minētā termiņa,
nodoklis samaksājams 7 dienu laika, skaitot no ierašanas dienas. Ja_ nodokli
nesamaksā noteiktā laikā, tas maksājams vai piedzenams divkāršos apmēros.

18. Peldu un vasarnieku nodoklis noteikts) sekošos apmēros: Ls 2.—
no neģimenes personām Ls 1 — no katra ģimenes locekļa; no ārzemniekiem div-
kāršos apmēros. Nodoklis iekasējams pec izdotiem noteikumiem.

19. Nodoklis no pierakstīšanās noteikts sekošos apmēros: no katra
iebraucēja Ls —.20, no katia pastāvīga iedzīvotajā Ls —.06. Nodoklis nomak-
sājams noteikumos 'noteiktā laikā un kartība.

20 Nodoklis no būvplanu apstiprināšanas un būvdarbu atļaušanas
noteikts sekošos apmēros: 1) mūra ekam Ls 3.—, 2) jauktam ekam Ls J2,—,
3) koka ēkām Ls L50, 4 t par esošo eku parbuvi, izlabojumu un noplēšanas
atļaujām Ls 1.— no loksnes.

21 Nodevas par pilsētas valdes izdodamām apliecībām, norakstiem
un citiem izdodamiem dokumentiem noteikts sekošos apmēros: par katras aplie-

cības vai cita izdodamā dokumenta loksni Ls 0.10. pie kam nepilna loksne skai-
tāma par pilnu un 25 rakstu rindiņas par vienu 4oksm.

22. Nodoklis no bitēm - Ls —60 no saimes t i. aprēķinot tīro
ieņēmumu no bišu saimes Ls 12- gadā. Nodoklis samaksājams bez sevišķa

«aicmāTuma līdz 20 maļam Nesamaksāšanas gadījumā nodoklis piedzenams
administratīva kārtā līdz ar l°,o soda naudas.

, 23. Nodoklis par kurvjiem un krēsliem kuri tiek «stādīfl Jūrmala
Pelņas nolūkos, noteikta noma Ls 3.- no katra kurvja vai krēsla vietas. Noma
nomaksājama pilsētas valdes noteiktos termiņos. „.

15739 Pilsētas vaiae.

Ainažu muita
dara vispārībai zināmu, ka š. g. no
9—12. oktobrim starp Salac-Grīvu un
Liepupi atrasti no jūras izskaloti egļu
un priežu koku dēļi un dēļu gali ar
sarkanām zīmēm V. S. P. uz galiem.

Dēļu biezums noi'—!*, platums
4—7 col. un garums 5—20 pēdu, kop-
skaita 3354 gab., 4,561 standarti, vēr-
tībā Ls 214,06.

Augšā minēto dēļu īpašnieki tiek uz-
aicināti pierādīt savas likumīgās tiesības
uz dēļiem, ki ari nokārtot dēlu glāb-
šanas, apsargāšanas maksas un attie-
cīgas muitas formalitātes.

Pretējā gadījumā dēļi tiks pārdoti
vairāksolīšanā, saskaņā ar tirdzniecības
likuma § 530 un muitas lik. §§ 496. un
561. p. p.
1 Ainažu muitas pr-ka v. i.

E. Petersons.
17093 Darbvedis M. Kalniņš.

Dzilzueli virs?aile "ffi&ščS*-
2. dec. 1925. g.. uz gumijas izstrādāju-
miem pec saraksta.
2. dec. 1925. g. uz 1) Atejas podiem

fajansa .Petrozolina* kreisas puses —
50 kompl.

2. dec. 1925. g. uz 2) Tas pats labās
puses — 50 kompl.

3. dec. 1925j g. uz papiru dažādu, pēc
klatpieliktā saraksta un rakst. torgus

2. dec. 1925. g. uz maisiem džutes grīdu
mazgāšanai — 3000 gab.
Konkurenču un torgu sākums pulksten

10 rītā. jKonkurenču un torgu dalīb-
niekiem jāiemaksā droiības nauda 10°/«
apmērā no piedāvājuma vērtības Tuvā-
kas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē.
Pogoja ielā N°3, ist. 101. 2 17126

Ilūkstes apr. priekšnieka 1. iec. palīgs
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latv. iekšz. pasi ar Ns 6931, izdotu no
Kalkunas pag. valdes 29. martā 1925. g.
uz Elizabetes Kārļa m. Liskin v. 16249

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi ar N° 2117, izd. no Ilūkstes
apr. pr-ka 1. iec. palīga 19. aprilī 1924. g.
uz Olgas Grigorija m. Novickas v. 16252

Galvenā artilērija; valde
Riga, Meža parkā, Koknesei prospekta 4, š. g. 9. decembrī, pīkst. 10, izsludina

jauktu izsoli oairfiksolifrnU
uz pārdodamo vecu dzelzi, apm. 219000 kilogr.,

nocenotu 1 sant. klgr.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu ,Uz pārdodamo dzelzi 9. decembrī",
tāpat ari lūgumi pielaišanai mutiskos torgos, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,
iesniedzami noliktavas materiālai grāmatvedībai Rīgā, Meža parkā, Hamburgas
iela 7, daibdienās no pīkst. 10—14, kur ari uzzināmi tuvāki noteikumi, bet izsoles
dienā lūgumi iesniedzami torgu komisijai līdz pīkst. 10.

Pārdodamās dzelzs apskatāma pārdošanas vietā 4-, 5., 7., un 8. dec. no
pīkst. 11—14- Torgu dalībniekiem jāiemaksi noliktavas kasē drošības nauda .
20°/o apmērā no dzelzs nocenošanas sumas. 17455

Kara būunlecibas pārvaldes Liepājas grupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Ns 24, 23. novembrī 1925. gada, pulksten 11,

pārdos MbsolitanS
dažādas nevajadzīgas nederīgas grupai mantas,
kā: vecu dzelzi, čugunu, misiņu, elektriskus' materiālus, mucas un skārda

asenisacijas mucas u. t. t.
Izsole būs mutiska un rakstiska.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, dēļ pielaišanas

piedalīties mutiskā izsole, apmaksāti ar 40 santimu zīmognodokli, iesniedzami
grupas kanclejā, izsoles dienā līdz pulksten II. 1

Pie piedalīšanās vairāksolīšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 100,—.
Mantas var apskatīt un tuvākus paskaidrojumus sniedz kara būvniecības

pārvaldes kanclejā, Liepājas kara ostā, darba dienās no pīkst. 9 līdz 15. 16482

Alūksnes virsmežniecība

pBrdoi mutislii Izsole
1925. g. 23. decembrī, Apes miesta, ugunsdzēsēju biedrības nama,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
I. iecirkņa mežniecība, Jaunlaicenes un Opes novados, pavisam 31 vienības,

vērtībā no Ls _21.— līdz ls 564.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpalielina līdz 10°/o ņo
pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
17156 Jtlūlksncs viTSineiniftifon

Ludzas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
21. decembrī 1925.g., Ludzas virsmežniecības kanclejā

isnaudas muižā,

augošu mežu pēc platības un celmu skaitu.
IV iecirkņa mežniecības — Morozovas un Pušmucovas novados, pavisam 32 vien.,

vērtībā no Ls 4,— līdz Ls 1115,—.
Izsole sāksies pulkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas , kuras ie-

maksās izsoles komisijai 10 proc. drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10 proc. no pilnas nosolītās sumas.

Par pārdevumiem līdz 200 latiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs,
visu pirkuma sumu samaksā nekavējoties pēc vienības nosolīšanas, pie kam no-
maksā ieskaitāma ari izsolē iemaksātā drošības nauda.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa.
17097 Ludzas virsmežniecība.

Auces virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
23. decembrī 1925. g., Lielauces pagasta nama,

augošu mežu pēc ntat. un cetmu skaita.
I Lielauces iecirkņa mežniecības, Lielauces novada, Ružas, Caurei, Sirmeles un

Lebira apgaitai, pavisam 18 vienības, vērtība Ls 163—2000;
II lies iecirkņa mežniecības, lies un Stirnas novados, Ciroles, Ciemata, Vanaga

un Fazāna apgaitas, pavisam 31 vienībā, vērtība Ls 15—1882.
Izsole sāksies pukst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras ie-

maksās izsoles komisijai 10 proc. drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10 proc. no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
17158 Auces virsmežniecība.

Sasmakas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
21. decembrī 1925. g., Ārlavas pagasta valdes telpas,

augošu meža, sausus, pēlu lauztus un uz stliflm no-
cirstus kokus pēc platības un celmu skaita:

I iecirkņa mežniecības — Lubes un Rojas novados, pavisam 22 vienības, vērtība
no Ls 13,— līdz 2358,— ;

II iecirkņa mežniecības — Nogales novada, pavisam 12 vienības, vērtībā no
Ls 22— līdz Ls 511,— ;

III iecirkņa mežniecības — Nurmuižas un Vandzenes novados, pavisam 8 vien.,
vērtība no Ls 52,— līdz 782,— ;

IV iecirkņa mežniecības — Sasmakas un Artavas novados, pavisam 38 vien.,
vērtībā no Ls 14,— līdz 1084,—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības

naudas no novērtētās sumas; iemaksāta drošības nauda pēc nosolīšanas jāpa-
pildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
17161 fasmafias virsmeiniecifia.

Liepājas apr. priekšnieks
ar šo dara zināmu, ka_ 4. decembrī
1925- g., pulksten 10 rītā, Medzes pag.
Saraiķu muižā,

«ārdos autā lairābofliaiā
boja gajūšo jūras prāmja .Elakon"

inventāru, kā;

ūdens mucu, cirvi, zāģi,
čuguna krāsmti un 1.1,

kopvērtībā Ls 40.30.
16169 Liepājas apr. priekšnieks.

Rēzeknes apr. priekšn.
I. iecirkņa palīgs

4. decembrT 1925. g., pulksten 12 dienā,
Rēznas pagasta, Kalpaku s., Vavilova
mājās,

giirdos atklāti latribolaii
vienu sienas pulksteni, piederošu
Miķelim Denisa dēlam Vavilovam, dziv.
Rēznas pag., Kalpaku ciemā, novērtētu
uz Ls ILGS, patvarīgi cirsto meža
materiālu vertibu segšanai.
17H0 ? I. iec. pal. (paraksts).

Rēzeknes apriņķa priekšnieka
I. iecirkņa palīgs

4. decembrī š. g., pulksten 11 d., Rēznas
pag., Lipušku s., Višņekova mājās,

pārdos atklāti laiiābolišaoa
vienu kāju šujamo ntašinu, Annas Kirila
m. Višņekovai piederošo, dzīv. Rēznas
pag., Lipušku ciema, novērtētu uz
Ls 22.17, meža materiāla segšanai.

17106 I. iec. palīgs (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn. 1. iec.
palīgs,

4. decembrī š.g., pulkst. 9, Rēznas pag.,
Igrašanu sādžā, Novikova mājās,

atklātā laitāiniaiā
pārdos divas aitas, Ankudinam
Novikovam piederošo, dzīv. Rēznas pag.,
Ignašanu ciemā, novērtētu par Ls 18.50,
ienākuma nodokļa par 1924. g. segšanai.

Priekšnieka pal. (paraksts).
17105 Darbvedis Kalniņš.

Likomu dd mioislin kalimla
noteikuma bālais.
1925. gada S0. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

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

Saturs:
187) Pārgrozījumi Vietējo civillikumu

Ilgramata.
188) Pārgrozījumi Vietējo civillikumu

IV grāmata.
189) Noteikumi par kara skolu.

Kļūdu izlabojums Līgumā starp
Latviju un Lielbritāniju par no-
ziedznieku izdošanu.



Zemkopības ministrijas mežu departaments
pārdos 30. novembrī 1925. g., pulksten 10 diena, Sloka, Slokas kūdras purva
barakā, 3 km. no Slokas stacijas

iauktā izsolē bez pfirsolas
Slokas valsts autonomās kūdras fabrikas mašīnas un kustamu inventāru,

kurš sadalīts sekošas torgu vienībās:

Vie- Taksētā Iemaks-
nību Inventāra nosaukums ..-riska drošības
JfeM

vertioa j nauda

Mēbeles un dažādi priekšmeti.
1. Fabrikas kanclejas iekārta 118.— 12.—
2. . ārstniecības piederumi ......... 47.— 5.—
3. Skārda trauki: 94 spaiņi etc. ... . . 140.— 14 —
4. Koka trauki ar misiņa krāniem un čuguna katli . 106.— 10.—

Darba rīki.
5. Kalēju smēdes Iekārta . . 563.— 56.—
6. Dzelzs apstrādāšanas darbnīcas piederumi .... 267.— 27.—
7. ļ Koka . , , .... 205— 21.—
8. 155 dažādas vīles . . . . 139.— 14 —
9. 50 cirvji un 82 kapļi 80.— 8.—

10. 465 .lāpstas un 44 ričas . . 545.— 55.—

Mašinas un mašinu piederumi.
11. .Kerner'a" lokomobile Ns 222,14HPnom. ar siksnām 4.260.— 210 —
12. .Ernst ForsterV lokomobile Nt 457, 8 HP nom.

ar siksnu_ 2.478.— 110.—
13. .Kerner'a* kūdras prese arelevatoru un transportieri 6.016.— 300.—
14. .Malmstein'a" ...., , 7.072— 350.—
15. .Svedal'a" . „ . . ; * - . . 7053.— 3£0.—
16. .Dolberg-Strenge" a 1 kūdras prese ar elevatoru 1.043.— 50.—
17. .Dolberg-Strenge' a II » , , . 1.053.— 50.—
18. .Dolberg'a* kūdras prese ar elevatoru . . . . 1.089.— 50.—
19. 1 vezuma svari, 3 decimalsvari un 1 galda svari 477.— 48.—
20. Svelmes cauruļu valces ........ . 146.— 15.—
21. Lokomobiļu un pumpju cilindru blīves 212.— 21.—
22. Atslēgas, vītgriez s un caurules 287.— 29.—

Transporta līdzekļi.
23. Pajūgu lietas, dzelzsasu rati, droška, 1 kamanas

un ragavas 291.— 29.—
24. 56 dzelzs vagonetes 600 mm un 1,29 km sliedītes

kūdras izvadāšanai ar kūdras
^
iēiīšiem . . . 6.007.— 600.—

25. Šaursliežu dzelzsceļa materiāli: skrūves, uzliktnes etc. 227.— 23.—.
26. Kūdras nestuves un vagonu trepes 188.— 19.— '
27. Dažādas kastes un 62 nestuves 78.— 8.—

Materiāli.
28. Dzelzs materiāli: naglas, skārds, katlu dzelzs,

proiildzelzs, instrumentu tērauds . ... 499.— 50.—
29. Koka materiāli: 25 kub. asis celmu malkas, oša

un bērza lietas koki, 700 dēļu paklāji . . . 1 306— 131.—
30. Būvmateriāli: ķieģeļi, kārtis etc. . . 284— 29.—

Pirms torgu sākuma mutiskas izsoles dalībniekiem jāiemaksā un rakstiskiem
piedāvājumiem jāpievieno drošības nauda kā minēts.
Piezīme: Kā drošības naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņā ar Finansu

ministrijas paziņojumu, publicētu «Valdības Vēstn." 1925. g. Ne 42.
Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnes ar zīmognodokli 40 sant un uz-

rakstu: ,Uz 30. novembfa 1925. g. Slokas kūdras fabrikas inventāra izsoli", kā
ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē ar zīmognodokli 40 sant. iesniedzami
izsoles komisijai Slokā, ne vēlāk par 30. novembri 1925. g., pulksten 10 dienā,
rai mežu departamentam Rīgā, Kalpaka bulv. NS 6, rie vēlāk par 28. novembri,
pulksten 13. Rakstiska piedāvājuma _ iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski par
tām vienībām, uz kurām viņš konkurē rakstiski. Inventāra un mašinu pirkšanas
līgumsjāslēdz 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ka izsole apstiprināta,
un iegūtais _ inventārs un mašinas tāda stāvoklī, kādā viņas atrodas līguma slēg-
šanas dienā, pāriet pircēja īpašumā. Inventārs un mašinas jāizved no purva ne
velak par 1. aprili 1926. g.

Maksāšanas noteikumi: Pie līguma slēgšanas pircējs nomaksā pilnu pirk-
šanas sumu, izņemot lauku rūpniekus, atsevišķus lauksaimniekus un viņu ap-
vienības, kuriem vienības NsNšll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 un 24 var tikt
pārdotas uz nomaksu 2 gadu laika pret 7°/o gada un. parada nodrošinājumu ar
garantijām vai nekustamu ipašumu.

Mežu departaments patur tiesibu pēc sava ieskata izslēgt no torgiem at-
sevišķas torgu vienības. 2

Izsoles noteikumus izsniedz mežu departamentā Kalpaka bulv. Ne6, dz. 10,
izt. 8; mašinas un inventāru var apskatīt Slokas kūdras fabrikā, kā ari saņemt
tuvākus paskaidrojumus no fabrikas patvaldnieka Slokā, Dzirnavu ielā N» 6.

16731 . Mežu departaments.

Apriņķa ceļu Inženiers Rīga,
savā kanclejā, Lāčplēša ielā N° 24, dz. 8, 3. decembrī 1925. g., pulksten 10,

izdos mazākprasītājiem galīgā jauktā izsolē
Skiīveru-Krapes jaunprojektējamās šosejas stigas izciršanas darbu izvešanu.

Drošības nauda Ls '0"< Tuvākas zina* kanclejā. 2 17236

Stāmerienes virsmežniecība

pārdos mutisko izsolē
1925. g. 22. decembrī Stāmerienes pagasta valdes telpas,

llkuldēiamu ausoSu meža uz piešķirtam fonda
zemēm pēc platībos an celmu skaita:

I iecirkņa mežniecības, Litenes novadā, pavisam 9 vienības, vērtībā no
Ls 147 līdz ls 1019.—

II iecirkņa mežniecības, Annas un Ermaņu novados, pavisam 14 vienības,
vērtībā no Ls 124 līdz Ls 4680.—

III iecirkņa mežniecības, Beļavas nov., pavisam 14 vienības, vērtībā no
Ls 46 līdz Ls 493.—

IV iecirkņa mežniecības, Mālupes novada, pavisam 14 vienības, vērtībā no
Ls 27 līdz Ls 5147.—

V iecirkņa mežniecības, Ottes novada, vienu vienību, vērtība Ls 112.—
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 °/o dro-

šības naudas no novērtētas sumas, kura pec 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.
17162 ? Stāmerienes virsmežniecība.

Risas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
22. decembrī 1925. g, Mangaļu pagasta valdes telpās,

augošu mežu pēc celmu skaita:
III iecirkņa mežniecība?, Mangaļu novadā, pavisam 36 vienības, vērtībā

no Ls 4 līdz Ls 164.
Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

bas naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 40 8 /o no
pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa.
17222 Slidas virsmežniecība.

Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrība- suta pārskati par 19Z4. g.
Peļņas un zaudējumu te^ins 31. decemori 1024. ģ.
Debets. K r e d i t s.

Ls Ls Ls Ls
Darbības izdevumi 3,103,322.43 Darbības ieņēmumi 4,379,760.49
Procenti . 305,221.48 Kursa starpības . 1,203.69
Kapitāla un procentuāla peļņas nodokļu papildu ' ? ?.„QKA.maksas par 1920.-1923. g.g. . . . 43,594.26 7 . . , . ... .. ,. a i« arv
Izdevumi saskaņā ar 1923 g. 3. janvāra pa- ZlrSu dzelzsceļa likvidācija . . 9,135.80

pildu līgumu .... 317,49029
Ierīkojuma kapitāla amortizācijas tonds . . . 247,284.20
Atjaunošanas fonds . 35,46907
Kapitāla un peļņas nodoklis 89,806.60
Rezerves kapitāls 11,938.79
Zirgu dzelzceļa likvidācijas tonds 9,135.80
Saldo 226,837.06 ?

4,390,099.98 4,390,099.98

bilance uz 31. decembri 102%. g.
A k t i v s. i P a s i v s.

Ēkas 2,590,719 09 Akciju kapitāls (62400 akcijas ž Ls 100.—) . 6,240,000 —
Mašinas 1,342,732.21 7°/o obligācijas 1,000,000 —
Sliežu ierīkojums 4,222,864.26 Atskaitot tiražētas 201,750.— 798 250 —Ceļu ierīkojums 1,419. 726.56 Rezerves kapitāls . . . . 12305 35
SSS££SL:::::::;:::: afiSSJS IeSraa kapita,a -**» i^Mu
Avgb". :,:::::::::\;:.:: gg3 ?'° par

.1924- ,-„: : '>03:61 7,506,292.06
FS —— ==^ Atjaunošanas ionds .... 1,344,848,72

Ielu dzelzsceļu ierīkojums I . 13,803,177.94 Pasažieru un garāmgājēju apdrošināšanas
Ielu dzelzsceļu ierīkojums II 395,080.50 rezerve . . . . 85,475.45
Rekvizēts un evakuēts īpašums, 4/!!/» obligāciju procenti ' '. ". ' 569,45

zelta rbļ. 491,553.77 pro memoria — 4V2°/o obligācijas, izlozētās, neiz-
Materiali 340,716.85 pirktās. 116.61
Kase un bankas ... 1,101,13541 4Va°/o obligācijas, uzteiktās ' . 42333
Amortizācijas ionda vērtspapīri . 1,269.42 7°/o obligāciju procenti 140.— i oio»Atjaunošanas ionda . 6,833.55 J * J pl ' ' ' "1

'*Zaudējumi uz vērtspapīriem, ftsVn- i? .??* ? ' ' ^n 'oio ,o
zelta rbļ. 763,361.14 promemoria - Dažad. kreditori 49,992.12 I02,002.99

Kaucija Rīgas, pilsētas kasē . 1,232.67 Neizņemtas dividendes 151.76
Kauciju vērtspapīri 50,000.— so'^ fid Direkcijas _kaucijas ... . - 50,000 —

Dažādi debitori 71706 84 «gaspibētal saskaņā ar 1921. g. _ 20. aug. un

1924.-1926. g.g. speciālais fonds 5TO000- 1923. g. 3. janv. pnp.ldu līgumiem bez mak-
Zirgu dzelzsceļa likvidācija: ' v .sas nododama» ierīkojums 395-^,o

Imobilijas 243 07136 Zirgu dzelzsceļa likvidācijas fonds 234,540.//
Amortizējamais kapitāls

*
\ '. 454J357J62 697 42898

F> el âs
un zaudējuma rēķins 620,471.52

1922. g. zaudējums
^

422X86 30

17,390,668.46 17!m66a46

„_____ Direkcija.
Iespiests Valsts tipogrāfijā. ~

blfi»|l Mii- rakstSuf/orgu
7decembrī 192F g., uz 1) auklām div-
kāršam — 711< -. 2) virvēm tricēm
— 600 tek. mi >:n

rakstisku konkurenci
7. decembrī 1925. g., uz ķieģeļiem
ugunsdrošiem, dažādiem — 39000 gab.

un pārdod rakstiskos torgos
9. decembrī 1925. g, skaidas vara,
misiņa, dzelzs un babitajauktā veidā.

Torgu un konkurenču sākums pulksten
10 rītā. Torgu un konkurenču dalīb-
niekiem jāiemaksā drošības nauda: uz
skaidām iO°/o no taksētās vēitības, uz
pārējiem torg'em un konkurenci 10°/o
no piedāvājumu vērtības.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu
virsvalde , Gogoļu ielā J6 3,
istaba 101. 2 17238

Akc. sab. „Zinība" valde
uzaicina savus akcionārus uz otro

ārkirt pilno sapeld
kura notiks Rīgā, 1. Kalēju iela Ns 33,.

? 1925. g 29. novembri, pulksten 4 dienā.
Dienas kārtība:

1) Jautājumu apspriešana un izlemšana
par sabiedrības likvidāciju.

2) Likvidācijas komis. locekļu ievēlēšana.
Saskaņā ar akciju sabiedrības ttatutu

§ 62 šī sapulce skaitīsies par likumīgi
notikušu un viņas lēmumi par galīgiem
pie katra ckciju balsu skaita. 17223

Apriņķa ceļo Inženieri Jeliavā
izdos 2. decembrī š. g., pulksten 11 d.,
savā kancijā, Upes ielā Ns 9, rakstiskā
un mutiska izsolē mazakprasitajiem

sekošus da'bus:
1) caurtekas būvi . uz Tukuma-Kuldlgas

ceļa, pie Tukuma mācītāja muižas;
drošības nauda Ls 50.—

2) 140 kub. mtr. akmeņu piegādāšanu
uz 'elgavas-Bauskas šosejas; pie
Sesavas upes tilta; diošības nauda
Ls 420.-

TuvāM paskaidrojumi kanclejā no
pulksten 9—15. 3 17237

Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu
nozaudēto gada uzturas atļauju Ns024022
uz Icika Sandena v. 16103-

Dažādi sludinājumi.
\mi^ih ii iiwwi— ii ' t Ti si n iii ?iii ii Trraai—aff

Ji„l«sa"pa!.fti!u[.Iviaflift
saskaņā uz pilnas sapulces lēmumu no
25. oktobra 1925 g, statūtu 33. § kārtībā

otro likiilīajūlii
22. novembri š. g., pulksten 10 pr. p.
Kalpaka bulv. Ns 2, Kreditbiedr. telpās,
ar sekošo dienas kartību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
21 Likvidācijas komisijas ziņojums.
3) Dažādi priekšlikumi un pieprasījumi
4) Bierrības kapitāla sadalīšana un
5) Protokola nolasīšana un biedrības

darbības izbeigšana (likvidēšana).
Šī sapulce skaitīsies pilntiesīga pie

katra ieradušos biedru skaita.
17219 Likvidācijas komisija.

Alūksnes virsmežniecība

pārdos vairāksolīšanā
22. decembri 1925. g., pulksten 12 diena, virsmežniecības kanclejā, Alsviķu muiža,
pret tūlītēju samaksu

30 gab. bij. privatmežniecību zīmogāmurus (ne-
lietojamus) un vecu čugunu svarā apm. 40 klgr.,

solīšana no Ls 0.—
Tuvākas ziņas virsm žniecības kanclejā. 17220
Alsviķos, 17. novemb ī 1925 g. Nš 1295.

Alūksnes virsmežniecība.

Taurkalna virsmežniecība

pārdos mutisko izsole
1925. gada 2. decembrī, Jaunjelgava, pilsētas valdes namā,

augošu mežu pēc platības un augošus kaltušus
numurētus kokus pēc celmu skaita,

nepārdotus šī gada 28. oktobra izsolē:
I iecirkņa mežniecībā — Taurkalna novadā—"11 vienības, vērtībā no

Ls 48,— līdz Ls 1.748,—;
II iecirkņa mežniecība — Taurkalna novada — 10 vienības, vartībā no

Ls 71— līdz Ls 715.-;
III iecirkņa mežniecība — Jumpravas novada — 6 vienības, vērtībā no

Ls 106— līdz Ls 675,— ;
IV iecirkņa mežniecība — Jaunjelgavas novada — 18 vienības, vērtība

no Ls 17,— līdz Ls 440,—, _un
V iecirkņa mežniecībā — Jaunjelgavas novadā — 4 vienības, vērtībā no

Ls 103— līdz Ls 230,-.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o

drošības naudas no novērtētās sumas, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina lidz 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.
17163 _2 giniīrftalna rjgsaraežnieciJfto.
Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu- Ventspils pils. pol. pr-ks izsludina par

dina par nederīgu, ka nozaudētu zirga nederīgu nozaudēto Latv. iekšzemes
pasi ar Ns 26, izdotu no Sventes pag. pasi Ns 5329, izdotu no Ventspils pol.
valdes 27. janv. 1921. g. uz Fēliksa prefekta 2. jūnijā 1920. g. uz Jāņa
Pētera d. Jelinska vārdu. 16258 Andreja d. Meņģis vārdu. 16055

Go|iiua virsmežniecība

pfirdoi otrreizējs mutisko izsolē
3. decembrī 1921 g, pulksten 12 diena, virsmežniecības kanclejā, Vidsmuiža,

uz piešķirtām fonda zemēm likvidējamu

augošu mežu pēc platības:
Viļānu 1 iecirkņa mežniecībā, Ooļānu novadā, pavisam 6 vienības, vērtībā

no Ls 158 līdi! Ļs 1125.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
nosolītās sumas.

Pie ciršanas biļetes izsniegšanas pircējam jāiemaksā drošības'naudas cirtumu
tīrīšanai 5° o apmērā no novērtētās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Vidsmuiža, caur Viļāniem un pie
attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
17221 _ Ooļānu virsmežniecība.
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