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Nolikumi
par preču pārvadāšanu tiešā
satiksmē starp SSSR-, Latvijas

un Igaunijas dzelzsceļiem.

I daļa.
Nolikumu priekšmets un piemērošanas

apjoms.
1. pants.

Dzelzsce|i un pārvadājumi,
kuriem piemērojami nolikumi.

§ 1. Šie nolikumi piemērojami visiem
preču sūtījumiem, kuri ar tiešās satik-
smes preču zīmi pārvadājami vismaz divu
līgumslēdzēju valstu robežās.

§ 2. Šie nolikumi tomēr nav pieme-
lojami :

1. Sūtījumiem, kuru izsūtāmā un gala
stacija atrodas vienas un tās palasvaists
robežās un kuri kādas citas valsts teri-
toriju aizkar tikai tranzītā:

a) ja tranzīta Ūnijas eksploatē kādas
izsūtāmās stacijas valsts dzelzsceļi,

b) ari tad, ja tranzīta līnijas netiek
eksploatētas no kādas hsūtamās
stacijas valsts dzelzsceļa tanī gadī-
jumā, ja piedalošies dzelzsceļi no-
slēguši īpašus līgumus, pēc kuriem
tādi sūtījumi nav uzskatami kā
starptautiski.

2. Sūtījumiem starp divu kaimiņvalstu
stacijām, ja pārvadāšanu pa visu ceļu
izdara viens no šo valstu dzelzsceļiem,
tomēr ar to noteikumu, ka, sastādot
attiecīgu preču zīmi, nosūtītājs līdz ar
to pieprasa iekšējās satiksmes noteikumu
piemērošanu, un ja neviens no šīm
valstīm pret to neceļ iebildumus.

2. pants.
Citu uzņēmumu piedalīšanās,

izņemot dzelzsceļus.
§ 1. 1. pantā paredzētā sarakstā var

uzņemt bez dzelzsceļu linijām ari auto-
mobiļu vai kuģniecības Iinijas, pa kurām
uztur kārtīgu satiksmi un kuras kā kādas
dzelzsceļa līnijas turpinājums pārvadā
starptautiskās satiksmes sūtījumus uz
kādas līgumslēdzējas valsts atbildību.

§ 2. Šādu satiksmju liniju uzņēmu-
miem ir visas tiesības un pienākumi,
kas ar šiem nolikumiem paredzēti dzelzs-
ceļiem, neizslēdzot tomēr zināmus ar
attiecīgo pārvadāšanas veidu saistītus iz-
ņēmumus. Šinīs nolikumos paredzētos
noteikumus par atbildību tomēr nedrīkst
grozīt.

§3. Katrai valstij, kura vēlas likt
ievest sarakstā ksdu no § 1 minētām
linijām, jārūpējas, lai § 2. paredzētos
izņēmumu noteikumus publicētu tādā
pašā veidā, kā tarifus.

3. pants.
Priekšmeti, kuri no pārvadā-

šanas izslēgti.
No pārvadāšanas pēc šo nolikumu

noteikumiem, ņemot vērā 4. panta § 2
Paredzētos izņēmumus — ir izslēgti:

1. priekšmeti, kuri ir pasta pārvaldes
Monopols, kaut ari tikai vienā no valstīm,
*nra piedalās pārvadāšanā;

2. priekšmeti, knrus viņu apmēra,
svara vai citu īpašību dēļ nevar pār-
vadāt atkarībā no ritošā inventāra vai
būvēm, kaut ari tikai uz vienu no
dzelzsceļiem, kuriem jāpiedalās pārva-
dāšanā;

3. priekšmeti, kuru pārvadāšana aiz-
liegta likumīgā kārtā vai sabiedriskās
kārtības labā, kaut ari tikai vienā no
valstīm, caur kuru jānotiek pārvadā-
šanai;

4. bez šo nolikumu pielikumā i
minētiem priekšmetiem:

A. Sprāgstošas vielas, kā:
a) spridzināmie un šaujamie līdzekļi;
b) munīcija;
c) aizdedzināmas vielas un uguņo-

šanas priekšmeti;
d) sabiezētas, atšķaidītas vai zem spie-

diena šķīdinātas gāzes;
e) vielas, kuras saduroties ar ūdeni

rada aizdegošas vai degšanu pabal-
stošas gāzes.

Kā sprāgstoši priekšmeti nav uz-
skatamas vielas, kuras nelieto šau-
šanas vai spridzināšanas nolūkiem,
ja pieduršanās ar liesmu neizsauc
šo vielu sprāgšanu un ja tās pret
grūdienu vai berzi nav jūtīgākas
par dinitrobencolu.

B. Pašaizdegošas vielas;
C. Riebīgas vai smirdošas vielas.

4. pants.

Priekšmeti, kuru pārvadā-
šana pi el ai s t a zem zinām iem

noteikumiem.
§ 1. Zemāk pievestie priekšmeti pie-

laisti pārvadāšanai pie starptautiskās sa-
tiksmes preču zīmes zem sekošiem^ no-
teikumiem :

1. Šo nolikumu «Pielikumā I" uz-
rādītie priekšmeti pēc turpat paredzētiem
noteikumiem.

2. Līķu pārvadājami, ja izpildīti se-
kosi noteikumi:

a) pārvadāšanai jānotiek ar lielo
ātrumu un sevišķas personas pa-
vadībā, ja tā uz visiem pārvadā-
šanā dalību ņemošiem dzelzsceļiem
nav atļauta ar parasto ātrumu, vai
bez pavadoņa;

b) veduma maksa samaksājama pie
nosūtīšanas;

c) pārvadāšana padota katrā valstī šai
ziņā pastāvošiem likumiem un po-
licijas noteikumiem, ja tikai attiecīgu
valstu starpā nepastāv kāda sevišķa
vienošanās.

3. Uz saviem riteņiem skrejošo dzelzs-
ceļu sastāvu pieņem pārvadāšanai ar no-
teikumu, ja kāds no dzelzsceļiem kon-
statējis, ka tas ir skrietspējīgs un aplie-
cinājis to ar attiecīgu uzrakstu vai īpašu
apliecību ; lokomotīves, tenderi un motor-
vagoni bez tam jāpavada kādam nosū-
tītāja nozīmētam lietpratējam-pavadonim,
kuram it sevišķi jārūpējas par viņu eļļo-
šanu.

4. Dzīvus kustoņus pieņem pārvadā-
šanai zem sekošiem noteikumiem:

a) dzīvi kustoņi, izņemot mazus dzīv-
niekus, kurus nodod pārvadāšanai
labi noslēgtos būros, kastēs, kurvjos
u. t. t, jāpavada nosūtītāja nozī-
mētam pavadonim. Pavadīšana nav
obligatoriska gadījumos, ja tiešos
starptautiskos- tarifos vai dzelzsceļu
savstarpējos nolīgumos paredzēti
izņēmumi;

b) nosūtītājam jāizpilda izsūtāmas un
gala stacijas, kā ari tranzitdzelzsceļu
valstu saiitar-administrativie no-
teikumi. Šim nolūkam nosūtītajam
jāapgādā visi vajadzīgie pavad-
raksti.

5. Priekšmetus, kuru iekraušana vai

pārvadāšana pēc izsūtāmās stacijas dzelzs-
ceļa ieskatiem atkarībā no viena vai
vairāku pārvadāšanā dalību ņemošu
dzelzsceļu būvēm vai kustības līdzekļiem
saistīta ar sevišķām grūtībām, pieņem

pārvadāšanai tikai zem katrā a'sevisķl
gadījumā uzstādāmiem noteikumiem.

§ 2. Divas vai vaj'āk līgumslēdzējas
valstis var ar īpašiem līgumiem vieno-
ties savā starpā par kādu pēc šiem no-
likumiem no pārvadāšanas izslēgtu priekš-
metu pārvadāšanu zem zināmiem notei-
kumiem, vai par nolikumu «Pielikumā I"
pievesto priekšmetu pārvadāšanu starp-
tautiskā satiksmē starp šīm valstīm pēc
atvieglotiem nosacījumiem. Dzelzsceļi
var ar attiecīgiem tarifu noteikumiem
atļaut pieņemt ari zināmus no pārvadā-
šanas izslēgtus priekšmetus vai piemērot
precēm, kuras pārvadājamas zem zinā-
miem nosacījumiem, atvieglotus nosa-
cījumus.

5. pants.
Dzelzsceļu pienākums iz-

pildīt pārvadāšanu.

§ 1. Katram šiem nolikumiem pa-
dotam dzelzsceļam jāuzņemas pārvadāt
visas pēc šiem nolikumiem pārvadāša-
nai pielaistās preces, uz šo nolikumu
noteikumu pamata, ja:

a) nosūtītājs padodas šo nolikumu no-
teikumiem;

b) pārvadāšana iespējama ar parastiem
pārvadāšanas līdzekļiem;

c) pārvadāšanai nav par šķērsli tādi
apstākļi, no kuriem dzelzsceļš ne-
varēja izvairīties un kuru novēršana
no tā neatkarājās.

§ 2. Preces, kuru iekraušanai, pār-
kraušanai vai izkraušanai vajadzīgas se-
višķas ietaises, dzelzsceļam jāpieņem
pārvadāšanai , tikai tad, ja attiecīgās
stacijās šādas ietaises atrodas.

§ 3. Dzelzsceļam jāpieņem tikai tādas
preces, kuru nosūtīšana iespējama neka-
vējoties. Izsūtāmā stacijā pastāvošie no-
teikumi nosaka, kādos gadījumos preces,
kuras neatbilst minētam noteikumam,
stacijai jāpieņem pagaidām glabāšanā.

§ 4. Preču nosūtīšanai jānotiek pēc
kārtas, kādā tās pieņemtas pārvadāšanai,
izņemot nākošā paragrāfā paredzētos
gadījumos.

§ 5. Ja sabiedriskas intereses, vai
svarīgi kustības apstākļi to paģēr, tad
piekritīgai iestādei ir tiesība dot rīkojumu:

a) par dzelzsceļu kustības slēgšanu"
pavisam, vai pa daļai,

b) par zināmu sūtījumu izslēgšanu no
pārvadāšanas vai pielaišanu zem
zināmiem nosacījumiem;

c) par priekšrocības piešķiršanu zi-
nāmu sūtījumu pārvadāšanai.

Šādi rīkojumi jāizsludina.
Katram dzelzsceļam ir tiesība atraidīt

preces, kuru pārvadāšanai ir par šķērsli
kāds no šiem ierobežojumiem.

§ 6. Katra šī panta noteikumu neiz-
pildīšana dod tiesību prasīt atlīdzību
par zaudējumiem, kas caur to cēlušies.

II d a ļ a.
Pārvadāšanas līgums.

I nodaļa.
Pārvadāšanas līguma forma

un noteikumi.
6. pants.

Preču zīmes forma un saturs.
§ 1. Katram šiem nolikumiem pado-

tam starptautiskai satiksmes sūtījumam
nosūtītājam jāiesniedz šonolikumu «Pie-
likumā II" paredzētā parauga preču
zīme. Preču zīmiu blaņķetēm jābūt
drukātām uz izturīga baita rakstām-
papīra, kurām priekš lieiā ātruma precēm
jābūt ar ne mazāk kā vienu centimetru
platu sarkanu strīpu augšējā un apak-
šējā malā, vienā un otrā lapas pusē.

§ 2. Starptautiskie tarifi, vai starp
dzelzsceļiem noslēgtie līgumi nosaka,
kādā valodā preču zīmju blaņķetes jā-
drukā. Ja tarifos vai līgumos tas nav
paredzēts, tad preču zīmju blaņķetes
drukājamas vienā no izsūtāmās valsts

oficiālām valodām ar paralēlu tekstu
franču, vācu vai itāļu valodā. Vr pie-
vienot tulkojumu ari citās, par vajadzīgām
atzītās valodās. Tā preču zīmes daļa,
kura jāizpilda nosūtītājam, izpildāma
arvien vienā no izsūtāmās valsts oficiā-
lām valodām. Kādi tulkojumi pievieno-
jami preču zīmei, nosaka starptautiskie
tarifi vai starp dzelzsceļiem noslēgtie»
līgumi. Ja tādu nav, tad nosūtītājam
jāpievieno tulkojums franču, vācu vai
itāļu valodā.

§ 3. Tās daļas, kuras preču zīmē
apvestas ar treknām linijām, jāizpilda
dzelzsceļam, bet pārējās preču nosūtītā-
jam. Nosūtītājam jāpārstrīpo iedales,
kuras tas nevēlas izpildīt.

§ 4. Baltas vai ar sarkanām strīpām
apvilktas preču zīmes izvēle norāda, vai
prece pārvadājama ar parasto vai ar
lielo ātrumu. Nav atļauts pieprasīt
preces pārvadāšanu pa vienu ceļa gabalu
ar lielo ātrumu un pa kādu citu ceļa
gabalu ar parasto ātrumu, ja starp visiem
dalību ņemošiem dzelzsceļiem nepastāv
īpaša vienošanās.

§ 5. Preču zīmes ar izlabojumiem
un izkasījumiem netiek pieņemtas. Izla-
bojumi pielaižami tikai tad, ja nosūtītājs
tos apliecina ar savu parakstu un izla-
botos skaitļus, ja tie attiecas uz vietu
skaitu vai svaru, atkārt© ar burtiem.

§ 6. Preču zīmē ievietojamie dati jā-
ieraksta va[ jāiespiež ar neizdzēšamām
rakstu zīmēm.

Preču zīmēs jābūt atzīmētām sekošām
ziņām:

a) preču zīmes sastādīšanas vietai un
datumam;

b) izsūtāmās stacijas dzelzsceļa no-
saukumam ;

c) gala stacijas dzelzsceļa un gsla
stacijas nosaukumam ar visiem va-
jadzīgiem aizrādījumiem, kas ne-
pieciešami, lai novērstu staciju sa-
mainu, kuras atrodas vienā un tai
pašā vietā, vai kuras atrodas da-
žādās, vienāda vai līdzīga nosau-
kuma vietās;

d) saņēmēja uzvārdam un dzīves vietai.
Kā saņēmēju var uzrādīt tikai vienu
personu, firmu vai juridisku per-
sonu. Uzradīt gala staciju vai gala
stacijas priekšnieku kā saņēmēju ir
atļauts tikai tad, ja tarifi, kādi jā-
piemēro, noteikti to pielaiž Adreses,
kurās nav pievests saņēmēja uz-
vārds, kā: B rīcībā"
vai „preču zīmes dublikāta īpašnie-
kam" — nav pielaižamas;

e) sūtījuma satura nosaukumam, sva-
ram vai ziņām ar aizrādījumu par
sūtījuma svarn, saskaņā ar notei-
kumiem par preču pārvadāšanu, kādi
pastāv uz izsūtāmās stacijas dzelzs-
ceļa ; bez tam *z gabalprecēm —
gabalu skaitam, iesaiņojuma vei-
dam, iezīmēm un numuriem, un
uz precēm, kuru iekraušana ir
nosūtītāja pienākums — vagona
šķirai, numuram na piederības ceļa
zīmēm. Prece» nosaukumi- jāap-
zīmē sekosi: «Pielikumā 1" pie-
vestas preces jāapzīmē ar 'to no-
saukumu, zem kāda tās atrodamas
minētā pielikumā; preču klasifi-
kācijā ua tarifos pievestās preces —
ar to nosaukumu, kāds tām pie-
savināts preču klasifikācijā un ta-
rifos, bet pārējās preces — ar
tirdzniecībā lietojamo nosaukumu.

Ja preču zīmē preču nosaukuma
ierakstīšasai paredzētā vieta nav pie-
tiekoša, tad šim nolūkam ņema-
mas sevišķas, preču zīmei rūpīgi
piestiprinātas un nosūtītāja parak-
stītas lapas;

f) sīkam sarakstam muitas, nodokļu,
akcizes, policijas vai citām admi-
nistratīvām iestādēm vajadzīgiem
pavadrakstiem, kuri pievienoti preču
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zīmei, vai par kuriem aizrādīts, ka
tie nodoti zināmā stacijā;

g) nosūtītāja uzvārdam vai firmai, ap-
liecinātiem ar nosūtītāja parakstu,
kā ari viņa adresei, kuru tas pēc
saviem ieskatiem var papildināt ar
savu telegrāfa vai telefona adresi.
Nosūtītāja paraksts var būt drukāts
vai ari uzspiestsar zīmoga, ja tam
atļauts pēc izsūtāmā stacijā pa-
stāvošiem likumiem un noteikumiem.
Kā nosūtītāju drīkst uzrādīt preču
zīmē tikai vienu personu, firmu
vai juridisku personu.

Preču zīme bez tam var saturēt
vēl sekošas ziņas:

h) aizrādījumu «līdz pieprasīšanai sta-
cijā" vai .piegādāt mājās", ja pē-
dējais piegādāšanas veids gala
stacijā ievests (16. pants § 2).
Sprāgstošas un pašaizdegošas vielas
(sk. pielikumu 1) nav atļauts adresei

.līdz pieprasīšanai stacijā";
i) pieprasījumu par zināmu tarifu, it

sevišķi specielu un izņēmuma tarifu
piemērošanu, saskaņā ar 11. panta
§ 10 un 34. panta noteikumiem;

„ k) saskaņā ar 35. panta noteikumiem
pieteiktas zaudējumu atlīdzības
sumas lielumu;

1) atzīmējumu par maksājumiem, kurus
saskaņā ar 17. pantu nosūtītājs ņem
uz sevi;

m) atzīmējumus par precei uzliktām
pēcmaksām un saskaņā ar
19. pantu no dzelzsceļa izsniegtiem
aizdevumiem skaidrā naudā;

n) aizrādījumus par preces sūtīšanas
virzienu un par tām stacijām, kurās
izdarāmas muitas, nodokļu, akcizes,
policijas un citu administratīvu
iestāžu formalitātes;

o) atzīmējumu par pilnvaroto saskaņā
ar 15. pantu.

§7. Ievietot preču zīmē citas ziņas
drīkst tikai tad, ja to prasa kādas
valsts likumi un no t eikumi un ja tās
nerunā preti šo nolikumu noteikumiem.
Aizliegts lietot preču zīmes vietā kādus
citus dokumentus vai pievienot tai doku-
mentus, kuri šais nolikumos nav pare-
dzēti. Tomēr, ja izsūtāmā stacijāpastāvošie
likumi un noteikumi to prasa, tad no-
sūtītājam bez preču zīmes jāsastāda do-
kuments, kuru patur dzelzsceļš kā pie-
rādījumu pārvadāšanas līguma noslēg-
šanai.

§ 8. Nav atļauts ierakstīt vienā un
tai pašā preču zīmē tādas preces, kuru
kopā kraušana viņu īpašību dēļ nāktu
tām par sliktu, vai nav izdarāma, ne-
pārkāpjot muitas, akcizes, policijas vai
citu administratīvu iestāžu noteikumus.

§ 9. Precēm, kuru iekraušana jāiz-
dara preču nosūtītājam vai saņēmējam,
sastādamas atsevišķas preču zīmes,kvras
nedrīkst saturēt ar dzelzsceļu līdzekļiem
iekraujamas vai izkraujamas preces.
Tāpat ari sastādamas atsevišķas preču
zīmes 4. pantā paredzētiem priekš-
metiem.

§ 10. Viena un tā pati precu zīme
var aptvert ne vairāk kā viena vagona
kļaviņu, izņemot nedalāmus priekšmetusJ
kuru iekraušanai vajadzīgi vairāk nekā
viens vagons. Šis nosacījums nav pie-
mērojams, ja kādi sevišķi noteikumi at-
tiecīgai satiksmei vai tarifi pielaiž vai-
rāku vagonu nosūtīšanu pa visa ceļa
attālumu ar vienu preču zīmi.

§ 11. Nosūtītājam ir atļauts saņē-
mēja informācijai, nesaistot dzelzsceļus
nedz ar kādiem pienākumiem vai at-
bildību, ierakstīt preču zīmes otras puses
apakšējā daļā sekošus atzīmējumus:

,N sūtījums",
«N uzdevumā",
«N rīcībā",
„talāknosūtīšanai N".
«apdrošināts pie N",
«uz kuģi N",
«no kuģa N",
.eksportam uz N".

Katra no šim atzīmēm var atteikties
tikai uz visu sūtījumu.

(Turpmāk vēl.)

A. č e r n i c h.
J u 1. S e 1 j a m a a,
H. Celmiņš.
J. P a u 1u k s.

Iz kara ministra pavēles Nr. 38.
Rīgā, 1925. g. 27. novembri.

Pārvaldības daļa.
§ 2.

Saskaņā ar .Instrukcijas par valsts
darbinieku atalgojumu 7. pantu, izslu-
dinu augstāko kara mācības iestāžu
sarakstu:

1) Virsnieku akadēmiskie kursi,
2) Kara politechniskie kursi,
3) Ārzemju kara akadēmijas (Francijas,

Polijas un Anglijas),
4) bij. Krievijas militārās augstskolas
a) Nikolaja kara i kademija (Nikolaja

ģenerālštāba akadēmija),
b) Kara juridiskā akadēmija,
c) Jūras ģenerālštāba akadēmija,
d) Michaila artilērijas akadēmija,
e) Kara medicinas akadēmija, .
f) Nikolaja inženieru akadēmija,

g) Inteudanturas akadēmija (Inteudan-
turas kursi),

h) Jūras inženieru skola Kronštatē.
§ 3.

Iepriekšējā (2.) § minētās augstākās
kara mācības iestādes beigušie, ieskaitot
ari Nikolaja kara akadēmijas, Michaila
artilērijas akadēmijas un N kolaja inže-
nieru akadēmijas divus kursus beigušos,
kā ari tos, kuri beiguši augstskolas,
kuru sarakstu izsludinājis izglītības
ministris «Valdības Vēstneša" šī gada
239. numurā, saskaņā ar noteikumu par
valsts darbinieku atalgojumu 43. pantu
bauda tiesību saņemt kara resorā at-
algojumu par 2 pakāpēm augstāk, ja
viņi ieņem amatus saskaņā nr šim pie-
vienoto sarakstu.

§ 4.
Sakarā ar «Valdības Vēstneša" š. g.

169. numurā publicēto Latvijas pagastu
sarakstu, kurā daudzu pagastu nosaukumi
grozīti, uzdodu karaspēka daļām un kara
iestādēm lietot jaunos pagastu nosau-
kumus kā pie mobilizācijas plānu un
sludinājumu sastādīšanas, tā ari pie vis-
pārējās sarakstīšanās.

Kara ministris, ģenerālis
Bangerskis.

Instrukcija
par policijas pienākumi^izpildīša-
nas kārtību akcizes pārkāpumu

lietās.
§ i.

Par katru konstatētu akcizes likuma
vai noteikuma pārkāpumu sastādams at-
sevišķs protokols.

§2.
Akcizes pārkāpumu lietās sastādītiem

protokoliem jāatbilst krim proc. lik.
1130., 1131., 1134., 1135., 1136., 1137.,
1138, 1140,, 1141., 1142., 1144. un
1145. p. p. noteikumiem.

§ 3.
Kratīšanas izdarāmas vienīgi uz krim.

proc. lik. 258. p. pamata, par ko ari
obligatoriski jāatzīmēkratīšanas protokolā.

§ 4.
Pie kratīšanas atrastie un aizturētie

lietišķie pierādījumi uzglabājami krim.
proc. lik. 1144. un 1145. p. p. noteiktā
kārtībā, un ja izrādās par vajadzīgu tā-
dus pārbaudīt vai analizēt, tad priekš
tam nepieciešamais tabakas izstrādājumu
vai citu priekšmetu vairums un dzērienu
kvantums iesūtāmi vietējai akcizes valdei.

§5.
Visi protokoli un izziņas akcizes pār-

kāpumu lietās iesūtāmi vietējai akcizes
valdei.

Rīgā, 1925. g. 30. novembrī. N°3171.
Iekšlietu ministris E d. L a im i ņ š

Finansu ministris J. Blumbergs.

Apstiprinu.
1925. g. 27. novembrī.

Satiksmes ministris
J.Pau 1 u k s.

Rīkojums Nr. 431
par pilnkravu preču operāciju
ievešanuSabiles pieturas punktā.

Ievedu Sabiles pieturas punkta, bez
jau pastāvošām biļešu un bagāžas ope-
rācijām, ari pilnkravu preču operācijas,
kā ari ieslēdzu to satiksmē ar visām
Latvijas dzelzsceļu stacijām.

Sakarā ar to, uzdodu rīkojumu JSTe61,,
kurš iespiests «Valdības Vēstneša"
1925. g. jVs47. un «Dzelzsceļu virs-
valdes rik. krāj." 1925. g. M> 8 un kurš
papildināts un izlabots ar vēlākiem rīko-
jumiem, izlabot sekosi:

Pie Sabiles pieturas punkta nosau-
kuma izdarāmo operāciju apzīmējumu
«pb" izlabot par ,V" un ievietoto pie-
zīmi, kurā uzskaitītas satiksmē ar Sabili
ieslēgtās stacijas, nostrīpot un tanī vietā
ierakstīt sekošu jauna satura piezīmi:

«Preču operācijas tikai pilnkravu va-
g oniem".

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1925. g.

10. decembri.
Dzelzsceļu galvenais direktors

A.Rode.
Ekspluatācijas direktora vietā

K ļ a v i ņ š

Finansu direktors Mazkalniņš

Apstiprinu.
1925. g. 27. novembrī.
Satiksmes ministris

J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 430
par preču operāciju paplašinā-

šanu Me|ļu stacija.
Sākot ar š. g. 10. decembri ievedu

Meļļu stacijā visas preču operācijas.
Sakarā ar to uzdodu rīkojuma Ns 61,

kas iespiests 1925. gada «Valdības Vēst-
neša" 47. numurā un 1925. g. «Dzelzs-
ceļu virsvaldes rīkojuma krājuma" 8. nu-
murā, kas papildināts un izlabots ar
vēlākiem rīkojumiem, pie Meļļu stacijas
nosaukuma ievietoto piezīmi « Preču
operācijas tikai pilnkravu vagoniem"
dzēst.

Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs
K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora vietā Kļāviņš.
Finansu direktors Mazkalniņš

jautas labklājības ministrijas
uzaicinājums

visām valsts, pašvaldībasu.privātām iestādēm.

Tautas labklājības ministrija uzaicina
visas valsts, pašvajdības un privātas iestā-
des, kā ari uzņēmumus griezties vajā-
dzības gadījumā ar pieprasījumiem pēc
darba spēka pie Rīgas pilsētas
valdes darba apgādes, Torņa
ielā Ns 4, tālruņi; 563 un 564.

. Uz -š. g.'l. decembri darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:
Kartonaža strādnieces . 5
Minerālvieluapstrādāšan.

strādnieces .... 8
Tekstilstrādnieces ... 6
Apģērbu strādnieces . ". 28
Ķīmiskās rūpn. strādniec. 6
Pārtikas un narkot vielu

strādnieces .... 8
Higiēnas strādnieces. . 9
Mājkalpotājas . . . . 130
Laukstrādnieces ... 43
Kantora darbinieces . . 50
Nekvalificētas strādnieces 483
Tirdzniecības kalpotājas —-
Citos arodos .... 13
Pusaudži, . . . ? 21

Kopā . 810
Vīrieši:

Minerālvielu apstrādāšan.
strādnieki. . . . . 11

Tekstilstrādnieki . . , —
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieki..... 9
Mājkalpotāji. .... 9
Laukstrādnieki . ... 4

I Kantora darbinieki . . 26
Metalstrādnieki. . . . 93
Transportstrādnieki . . 10
Kokstrādnieki .... 10
Būvstrādnieki .-. . . 182 :
Tirdzniecības kalpotāji . —
Nekvalificēti strādnieki . 327
Citos arodos .... 17
Pusaudži.... . . 24

Kopā . 722
Pavisam 1532 bezdarbnieki.
Kas attiecas uz grāmatrūpniedbas

strādniekiem, Rīgas grāmatrūpniecības
darba apgādē reģistrēti uz 1. decembri un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45, tālrunis 73-11) pie-
prasāmi sekošie arodstrādnieki:

vīrieši sievietes
Burtliči. . . . . . 32 3
Tipogrāfijas iespiedēji 4 —
Litogrāfijas „ 3 —
Burtu lējēji .... 3 —
Grāmatsējēji. ... 6 —
Cinkografi .... 1 . —
Linētaji — —
Korektori — 1
Stereotiperi .... — —Kantoristi ,. ...— —
Litografi .....— —Ielaidējas — 25
Sietuves strādnieces . — 29
Palīgstrādnieki . . . 7 56

Kopā . 56 114
Pavisam 170 bezdarbnieki.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 237.

(4. turpinājums).
16800. Linkun, Marija Vikentija m,

25 g. veca, pied. pie Rozenmuižas pag,
Rēzeknes apr., Latvijas pav., poļu tautib.,
katoļticīga. — Rēzeknes apr. 1. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 27. oktobra raksts
Ns 2925 (11X1-25), apv. uz akc.wd.lik.
36. p. — Paziņot dzīves vietu.

16801. Linkun, Marija Vikentija m.,
25 g. veca, pied. pie Rēzeknes apr, Ro-
zenmuižas pag., agrāk dzivojuse Rē-
zeknē. — Rēzeknes apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 22. oktobra raksts
Ns 648 (10-XI25), apvainota uz akc.
sod. lik. 38/K p. un 46. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16802. Lācars, Andrejs Anša d, pied.
pie Madonas apr., Bērzaunes pagasta,
latvietis, lutertic, agrāk dzlv. Bērzaunes
pag. Rāmos. — Cēsu apriņķa 2. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1925. g. 15. oktobra
raksts Ns 1562 (10-Xl 25). Apvainots uz
sodu lik. 51. un 636. p. 1. d; — Ņemt
parakstu par dzīves vietas nemainīšanu
bez meklētāja atļaujas un par atrašana
ziņot pēdējam.

16803. Lavans, Jānis Jēkaba d,, dzini.
1882. g. 21. jūnijā. Pase Ns 1881 izdota
1920. g. 15. decembrī no Kalnciema pa-

Valdības iestāžu paziņojami.
Tiešo nodokļu departamenta
paziņojums lauku nekustamas

mantas nodokļa lietā.
Tiešo nodokļu departaments paziņo,

ka saskaņā ar rīkojuma par nodokli no
lauku nekustamas mantas 30. pantu,
minētais nodoklis par 1925. gadu

^
ir

izvests un maksātāju saraksti izsūtīti
pagastu valdēm sekošos nodokļa iecirkņos:

Daugavpils apriņķī,
Rēzeknes „
Ludzas «
Jaunlatģales »

Nodoklis nomaksājams līdz 1926. g.
20, janvārim.

Rīgā, 1925. g. 3. decembri.
Direktors A. Vinters.

Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Paskaidrojums.
Sakarā ar pilsētā cirkulējošām baumām,

it kā darba inspekcijas darbinieki ap-
staigājot pilsoņu privātos dzīvokļus un
ievācot dažādas ziņas par mājkalpotājiem,
sētniekiem u. t. t, izturoties nekorekti,
darba aizsardzības departaments pa
skaidro, ka darba inspekcijas amat-
personas ziņu ievākšanas nolūkā pilsoņu
privātos dzīvokļus neapmeklē, izņemot
oficielu rakstu nodošanu.

Gadījumos, kur šādu ziņu ievācēji
uzdodas par darba inspekcijas amat-
personām, pilsoņiem ieteicams pārbaudīt
viņu leģitimācijas dokumentus un ja
pierādītos, ka tie darba inspekcijas die-
nestā nestāv, griezties pie attiecīgām
iestādēm vainīgo saukšanai pie likumīgas
atbildības.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Darba inspektors slimo kasu lietās

V. N a k e 1 s.

Paziņojums
Aucē un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka zob-
ārste N. Zalimau, Aucē, ar š. g. 1. dec.
neskaitās kā valsts darbinieku zobārste.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstēšanas

nodaļas vadītājs Dr. Dribba,

Paziņojums
Ludza un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka zob-
ārste S, Zuser, Ludzā, ar š. g. 1. dec.
neskaitās kā valsts darbinieku zobārste.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstēšanas

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Izlabojums.

iMnYi-H,Vēstnešar š-g- 266. numursiespiesta dzelzsce u virsvaldes rīkojumāNs 427., abās vietās, kur Dienvid-
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gasta valdes. — Kalnciema pagasta val-
des 1925. g. 21. oktobra raksts Ns 1744
(11 XI-25). — Pieprasīt apliecības par
dzimšanu un priekškara piederību, pēc
to uzrādīšanas uz viņa pag valdes
izcietis pases taisīt atzīmi par pases pa-
reizi' as pārbaudi uz uzrādītu papildu
dokumentu pamtta, far ko ziņot meklē-
tājam.

16804. Lamberts, Kārlis Augusta d.,
dzim. 14. aug. 1888. g., pase Ns 795{?),
izd 14. aug. 1920. g. no Kalnciema
pag. valdes. — Tas pats.

168C5. Mielens, Pēteris Indriķa d,
dzim. 11. martā 1883. g, Latvijas pils.,
pēdējā dzīv. vietā Aucē, Bēnes ielā Ns6.
— Jelgavas apr, Auces pol. priekšu.
1925. g. 16. Okt raksts Ns 899 (10-XI-25),
patvaļīgi atstājis savu dzīves vietu, kā
sastāvošs pol uzraudzībā uz sod. lik.
34., 35. p. pēc 1. g. 6. mēn. sod. izcie-
šanas uz sod. lik. 587. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

16806. MucČs, Aloizs Franča d.,
35 g. vecs, pied. pie Višķu pag. Dau-
pavpils apr. — Daugavpils apr. 9. iec.
miertiesa. 1925. g. 22. oktobra raksts
J* 677 (?0-Xl-25/, apv. uz sod. lik.
574. pp. — Paziņot dzīves vietu.

16807. Maksimovs, Feodosijs Semiona
dēls, 42 g vecs, bij. Krievijas pavalstnieks,
krievs, vecticībnieks, precējies, strādnieks,
personas apliecība Ns 5745, izdota 1923. g.
16. jūlijā no Rīgas prefekta. — Rīgas

7. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 27. ok-
tobra raksts Ns 203b (_!0-Xl-25), sodīts
ar Ls 12,— vai 4 dienām aresta.

16808. Machac, Marija Andreja m.,
30 g. veca, Latvijas pavalstniece, agrāk
dzīvojusi Rīgā, Marijas ielā Ns 132,
dz. 51. — Rīgas prefektūras sanitārā
gaida 1925. g. 27. oktobra raksts Ns 151
(10-Xl-25), izvairās no ārsta kontroles. —
Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rīkojums J* 735/2.

1. §.
Cēsu-Madonas apriņķa mērnieku Pēteri Lozi

dienesta labā pārskaitīt no 1925. g. 15: novembfa
par mēmieku-revidentu, pārceļot uz Rīgu, Mērnie-
cības daļas līcībā.

Algu mērniekam-revidentam Pēterim Lozēm
saskaņā ar noteikumiem par valsts darbinieku at-
algojumu (Lk. kr. 133 — 1925. g.) pēc VIII algo
kategorijas, skaitot izdienu III pakāpe no 1825. g.
1. augusta.

2. §•
Ar 1925. gada 15. novembri iecelt par Cēsu

Madonas apriņķa mērnieka pagaidu vietas izpildī-
tāju vecāko mērnieku Viktoru Silu.

Rīgā, 1925. g. 9. novembrī.
Zemkopības ministris M. Oailīts.

Zemkopības departamenta
direktora v. E. Maciņš.

Mērniecības daļas vadītājs Z. Krūmiņš.
*

Rīkojums J« 106
Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu

ieceļu Zemes vērtēšanas daļas virstaksatoru
Jēkabu T e i k m a n i par Valkas apriņķa Ziemeru,
Korvas un Mā upes pagastu un Valmieras apriņķa
Skaņkalna, Koku un Vecsalaces pagastu zemes
vērtēšanas komisiju priekšsēdētāju.

Rīgā, 1925. g. 26. novembri.
Zemkopības ministris M. Oailīts.

*
Rīkojums >* 107. ?

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu
ieceļu Zemes vērtēšacas dajas vecāko taksa-
tori Rūdolfu E r g 1 i par Valkas apriņķa Gaujienas,
Bormaņu, Grundzāles un Trikates un Valmieras
apriņķa Rozēnu un Sveicierna pagastu zemes vēr-
tēšanas komisiju priekšsēdētaju.

Rīgā, 1925. g. 26. novembri.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.

Rīkojums Ns 77.

1. §.
Mežu departamentā uz brīva līguma nodarbināto

pirmās šķiras mērnieka vietas izpildītāju Jāni
Rāceni ieskaitu valsts civildienesta un ap-
stiprinu amatā, skaitot ar 1925. g. 1. novembri.

Rīgā, 1925. g. 10. novembri.
Zemkopības ministris M. G a i 111 s.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums J* 76.
Pilsoni Kārli Zītaru pieņemu un pie-

laižu pie amata pienākumu izpildīšanas ka mež-
ziņa vietas izpildītāju Ugāles virsmežniecība,
uz brīva līguma pamata, ar atalgojumu Ls 120—
mēnesī no medību fonda sumam, skaitot dienestu
no 1. novembra 1925. g.

Rīgā, 1925. g 9. novembrī.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rezolūcija
1925. g. 26. novembri.

Apstiprinu amatā rajona vetetinarārstavieta_Pabaidu izpildītāju Gustavu Ādmini par |Re-
«knes I rajona veterinārā, stu, skaitot no š. g,

5_ jūnija ar algu pēc IX amata kategorijas 3. pa
kapes.

Pamats, Latv. universitātes pagaidu aplie
čība J* 6632 no 1925. g. 5. jun. par vet
ārsta grāda piešķiršanu.

Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts

Cīrulis.
*

Rezolūcija
1925 26novembri

. g. . .

Veterinarvaldes bakteriologa vietas pagaidu iz-
pildītāju Pēteri . O z 6 1 u apstiprinu amatā par
veterinarvaldes bakteriologu, skaitot no š.g. 5, jun.
ar algu pec IX amata kategorijas 1. pakāpes.

Pamats. Latv.' universitātes pag. apliecība
J* 6633 no 5. jūnija 1925. g. par vet. ārsta
grāda piešķiršanu.

Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts

Cīrulis.
*

Rezolūcija
1925. g. 26. novembri.

Apstiprinu amatā rajona veterinārārsta vietas
pagaidu izpildītāju Zamueli L e v i n t ā 1 u par
Jaunlatgales rajona veterinārārstu, skaitot no
š. g. 5. jūnija ar algu pēc XI amata kategorijas
1. pakāpes.

Pamats. Latv. universitātes pag. apliecība
J* 6635 no š. g. 5. jūnija par vet. ārsta
grāda piešķiršanu.

Zemkopības ministris M. Oailīts.
Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts

Cīrulis.

Rezolūcija J* 131.

Talsu apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīga
Georgu-Hariju Klintu, uz paša lūgumu, pār-
ceļu par Rīgas prefektūras iecirkņa priekšnieka
palīgu, skaitot no š. g. 1. decembra.

Rigā, 1925. g. 30 novembri. J* 13797.
Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
šlosbetgs.

Rezolūcija J* 132.
Rīgas prefektūras V iecirkņa priekšnieka palīgu

Augustu .Drusku, dienesta labā, ieceļu par
Talsu apriņķa priekšnieka II iecirkņa palīgu, skaitot
no š. g. 1. decembra. Atalgojums Druskām iz-
maksājams pēc IX kategorijas pirmās algas pa-
kāpes, skaitot izdienu no š. g. 1. decembra.

Rigā, 1925. g. 30. novembri. Ne 13587.
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 3. decembri.

1. Pieņem papildinājumu noteikumos
par dzelzsceļu rīcības kapitālu un nolemj
to izdot pārvaldes kārtībā.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
92 personas; noraida 4 personu lūgumus
deļ uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

3. Atļai-j Krievijas pilsonim Aleksan-
dram Ramlau'am darboties kā zīmē-
šanas skolotājam Limbažu vakts vidus-
skolā.

4. Atjauj finansu ministrijai pieņemt
valsts dienestā valsts papiru spiestuvē
nodarbināto Vācijas pavalstnieku Vili
Blechšmidtu.

5. IeceJ Pvalsts zemes bankas pa-
domes locekļiem uz nākošiem trim ga-
diem agronomus Kārli Ulmani un
Jāni Ķenģi.

6. Ieceļ par hipotēku bankas padomes
locekļiem Antoau Dzeni un Richardu
Ērgli.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojami.

Saistošie noteikumi

ugunsgrēku gadījumos Priekules
miestā (Liepājas apr.)

Pieņemti Priekules miesta domes 1925. g.
12. septembra sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g. 2. novembfa rakstu Ns 108165.

1. Katram pilsonim, kurš novēro
ugunsgrēka izcelšanos, nekavējoties jā-
ziņo ugunsgrēka pieteikšanās vietā un
policijā: telefonu īpašnieki nedrīkst liegt
ugunsgrēku paziņošanai viņu dzīvoklī
esošos telefonu aparātus. Katra miesta
iedzīvotāja pienākums ir, sniegt savu
palīdzību pie ugunsgrēka apkarošanas
un no ta neviens darba spējīgs pil-
sonis-ne nedrīkt atteikties.

2. Par ugunsgrēku dod signālu ar
ugunsdzēsēju zvanu un vajadzības gadī-
jumā ar fabrikas sirēnām. Rūpniecības
uzņēmumos un veikalos nodarbinātie
ugunsdzēiēju biedrības biedri nekavē-
joties jāatsvabina no viņu pienākumiem
priekš ugunsdzēšanas. Lielos_ uguns-
grēka gadījumos uz ugunsdzēsēju bie-
drības priekšniecības un policijas rīko-
jumu no darba jāatsvabina visi strād-
nieki, izņemot dažus uz vietas nepie-
ciešamus darbiniekus. Pie ugunsg"'

apkarošanas visiem pilsoņiem bez pret-
runas jāpadodas ugunsdzēsēju priekš-
niecības rīkojumam.

3. Visiem zirgu īpašniekiem uz pirmā
ugunsdzēsēju pieprasījuma jādod zirgi
ugunsdzēšamo riku un ūdens pievešanai
uz ugunsgrēka vietu un pa visu uguns-
grēka laiku ar zirgiem jāizpalīdz pie
dzēšanas darbiem. Par zirgu lietošanu
ugunsgrēka gadījumos atlīdzība netiek
maksāta.

4. Pirmajiem, kas ierodas ar ūdens
mucām ugunsgrēka vietā, miesta valde
izmaksā atlīdzību sekošos apmēros: par
pirmo mucu Ls 3,—, par otro Ls 2,—
un trešo Ls 1.—.

5. Ja zirgu īpašnieks vai viņa viet-
nieks slimības vai cita gadījuma dē]
nevar personīgi nogādāt zirgu uguns-
grēka vietā, zirgs jāuztic pēc īpašnieka
izvēles citai personai, bet atsacīšanas
gadījumā — zirgs jānodod personīgi
pēc policijas norādījuma.

6. Namu īpašniekiem vai viņu viet-
niekiem tiek uzlikts par pienākumu,
turēt kārtībā pastāvošas akas un pumpjus,
kurus ugunsgrēka gadījumos tā uguns-
dzēsēji, kā katrs, kas ņem dalību uguns-
dzēšanā, var izlietot šim nolūkam bez
maksas.

7. Katram namsaimniekam jātur ga-
tavībā koka trepes, kuras sniedzas līdz
jumta virsotnei, viens dzelzs ķeksis ar
koka kātu 2—3 asis garumā. Uz uguns-
dzēsēju vai policijas pieprasījumu tuvā-
kās apkaimes iedzīvotājs nedrīkst no-
slēpt, vai liegt viņam piederošos spaiņus
un citus traukus, kas vajadzīgi pie
ugunsdzēšanas.

8. Ļaužu pulcēšanās vietās, kā teātros,
kino izrāžu telpās u. c. pa izrādes laiku
jānovieto trauks ar vismaz 10 spaiņiem
ūdens.

9. Vainīgās personas par šo notei-
kumu neizpildīšanu sauks pie atbildības
uz sod. likuma 138. pantu.

10. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
14 dienām no viņu publicējuma „Val-
dības Vēstnesi."

Priekšsēdētājs (paraksts.)
i Sekretārs G. F r e i m a n i s.

Rīga.
Rīgas pasta kantora paziņojums.

Šīgada novembra mēnesī Rīgā izņemtas
no pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 9 vēstules bez adresēm,
b) 28 pastkartes bez adresēm,
c) 1 bandrole bez adreses,
d) 85 bandroles bez samaksas ar past-

markām,
e) 1 vēstule ar nepieklājīgu saturu.

Direktors Juris Kļaviņš.

Latvijas Sarkanā krusta
5-klasu naudas loterejas Ns 9 II klases
izloze sāksies š. g. 7. decembrī Latvijas
Sarkanā krusta telpās, Rīgā, Skolas
ielā Ns 1.

II klases vinnestu izmaksa sāksies
divas nedēļas pēc izlozes slēgšanas.

Māksla.

Nacionālais teātris. Piektdien, 4. de-
cembri, pīkst. 7/» vakarā Marijas
L e i k o viesu izrādē Romena Rollana
drāma» Mīlas un nāves spēle".
Pirmizrādi publika uzņēma ar lielu pie-
krišanu. Pirms šīs lugas A. Strindberga
skicējums ,.Samums". Sestdien,
5. decembrī, pulksten 7/* vakarā Aspa-
zijas idiliskā komēdija ,Boass un
Rute". Svētdien,6.decembri, pulsten2
pēc pusdienas, Marijas Leiko viesu
izrādē Rollana .Mīlas un nāves
spēle" un Strindberga '.Samam s".
Pulksten 71/» vakarā A. Tolstoja un Ščo-
goļeva .Carienes sazvērestība*.

Dailes teātrī kā šās sezonas VI jaun-
iestudējumu vakar izradīja pirmo reiz
K. Goldoni trlscēlienu komēdiju „Z i ņ -
kārīgās si noras".

K. Goldoni latviešu teātra publikai jau
labi pazīstams ar pāris savām citām ko-
mēdijām, kuras agrāk izrādītas uz mūsu
skatuvēm un guvušas stipru piekrišanu.
Ari „Z i ņ k ā r I g a s s i ņ o r a s" ir vi-
sai jautrs gabals, kur dzirkst daudz
asprātības, un dzīves prieks valdzinot
valdzina. Dailes teātris pratis šim dien-
vidnieku brašās sadzīves attēlojumam
dot vajadzīgo cēlo vieglumu un straujo
plūdumu. Pašai komēdijas darbībai kā
patīkamas piedevas iet līdz jaukas dejas
un nebēdnības pilnas dziesmas. Tikai
režisora zīmulim vietām būtu derējis
pastrādāt nopietnāk, jo ka siņoras visas
ir lielā mērā ziņkārīgas par to, ko viņu
vīri dara biedrībā un ka tās sarīkojas
iet viņus tur noglūnēt vai pārsteigt, to
skatītājs dabūn dzirdēt jau desmitām
reižu, un kad siņoras nonākušas pie vī-
riešu biedrības, vēlreiz stāsta, kādēļ viņas
tur ieradušās, tad tas sāk apnikt un va-
jadzīgās intereses vietā rodas garlaicība.

Pilnais nams uzņēma komēdiju visā
visumā ar labpatiku. —J—

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1925. gada 4. decembri.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,13 — 25,25
100 Francijas franku . . . 19,45— 19,85
100 Beļģijas franku.... 23,25 — 23,75
100 Šveices franku .... 99,50 — 100,50
100 Itālijas liru 20,70 — 21,15
100 Zviedrijas kronu . . . 138,10 139,45
100 Norvēģijas kronu . . . 104,35 — 106,45
100 Dānijas kronu. .... 128.C0 — 130,55
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,55 — 209,65
100 Vācijas marku .... 122,50 — 124,25
100 Somijas marku .... 13,00— 13,23
100 Igaunijas marku . . . 1,37 —1,40
100 Polijas zlotu 60,00 — 70,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 108—116

Vērtspapīri:
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 A. K a c e n s.
Zvērināts biržas maklers M. O k rn i a n s.

fedektors: M. Ārons.

isfiss tankos nedilsi paraksts
uz 2. decembri 1925. g.

A k t i v ā. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,553,892 80
Ārzemju valūta 29,173,740 54
Sudraba nauda . . 1,787,228 —
Valsts kases zīmes u.slka metāla nauda 9,291,051 87
īsa termiņa vekseļi .......63,649,000 88
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 50,937,581 24
Citi aktivi ......... . . 10,220,950 32

188,614,345 65

P a s i v i. Lati. S.

Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 23,807,780 —
Pamata kapitāls 11,659,245 16
Rezerves kapitāls 1,521,714 50
Speciālas rezerves 1,000,000 —
Noguldījumi . 6,788,288 39
Tekoši rēķini 43,928,186 20
Valsts rēķini un depoziti . .* . . 72,729,722 84
Citi pasivi . . . . . ... . . . 22,179,408 56

188,614,845"65

Piezīme: uz 2. decembri 1925. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 28,807,78Q —
kuras nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina . _. , 8,366,666 —

2) ar $ 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pec
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina ....!., 7,773,930 ^

3) ar £ 508 454,—/— (pieci simti astoņi tūkstoši četri jsimti piecdesmit četrām
ang(u mārciņām), kas pēc £ kursa £ 1 — = $ 4,845; $ 1.— = 1,5046 gr. tīra
zelta Ls 5,18262, kas nodrošina ,

^
12,767,184 —

pēc 30. novembra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem.
"fo 28,807,780_ —

Rīgā, 2. decembri 1925. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
18293 Galvenais direktors 5 v e d e.



I Tiesa shggžžaājg^i.
WiQm» apgsfealtieaae 1. iocirkge

tiesu izpildītājs
*»»ņ , ka 12.decembri 1925.g., pulksten

10 dienā, Rīgā, 1. Grēcinieku iela NŠ2S,
pārdos Zaula Danina kuf tauo *an'a
sastāvoša no veikala un kantora iekārtas
ua novērtētu par Ls 510.

Iislnāt saraksta, novērtējamai, ki ari
?pakaUt pārdodamo manto, varēs pār
dalanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. decembri 1925. g.
17272 Tiesu iaplld. V11 d a n s.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. decembri 1925. g., pulkst.
12 dienā, Rīgā, Skārņu ielā Ns 18,
pārdos Vulfa Škoļņika kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas un no-
vērtētu par Ls 812.

lizināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
tfokatit pārdodamo mantu, varēs pfa-
čoSanas dienā az vietas.

Rīgā, 1. decembri 1925. g.
18273 Tiesu Izpild. V i 1 d a u s.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. decembrī
1925. g., pulksten 10 dienā Rīgā, 1. Ķē-
niņu ielā Ns 21, uz II torgiem pār-
dos A. Abramoviča kustamo mantu,
sastāvošu no sieviešu veļas un cimdiem
un n'včr ē « uar Ls 713.

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

Rīgā, 2 decembrī 1925. g.
18274 Tiesa izpild. Vi Īd aus.

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs
i «ziņo, ka 10. decembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Nš 65,
dz. 18, pārdos Arona Sirotinska ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 640.

uosfnit saraksta, novērtējamu, M ari
«V ĒkatSt pārdodamo manta, varēs sār-
ti?/ anas dienā uz vietas.

Rīgā, 3. decembrī 1925. g.
18275 Tiesu izpild. Grinields.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

1 azi?o, ka 11. decembri 1925. g., pelfest.
;Q dienā, Rīgā, Stabu ielā Nš 46/48,
dz. 7, pārdos Jāņa Lūkasa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 453.

tatnat sarakstu, ««vērtējamu, kā s«
i pdratlt plrdodaffia tnanin i .vārē» ņk$*
mēmus&mm ass vle^s.

Rīgā, 2. decembri 1925. g,
18276 Tffm iznild G r i n f e 1 d »

urn mmmm i ml \m nmm
paziņo, ka 15. decembrī 1925. g, pulkst.
11 dienā,_ Rīga, rņ. Smilšu ielā Nš 2/4,
dz. 9, pārdos Raimunda KoVarčika
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 26. novembri 1925. g.
18278 Tiesu izpild. Kazubierns.

iiiat mM\\mt i.«. tini iziiiiais
patinu, ka 11. decembrī «925. g., pulks*.
11 diena, Rigā, m. Kalēju ielā Ns 19,
dz. 13, pārdos Roberta Lindes kustamo
mantu, sastāvošu no rakstāmmašīnas
un novērtētu par Ls 360.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pānto
šaias dienā uz vietas.

Rīgā, 26. novembrī 1925. g.
18277 Tiesa izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
ti.nsu izpildītājs

paziņo, ka 9. decembrī 1925. g.,
pulksten 11 diena, Rīgā. Lielā Palisades
ielā Nš 27, pārdos Eduarda Rozen-
berga kustamo mantu, sastāvošu no
1 zirga, ratiem un citam mantām un
novērtētu par Ls 540
? laīlnāt sarakstu, novērtējama, ki ari
apukatfj pārdodamo mantu, varēt pār-

.Līnas diena uz vietas.
Rīgā, 12. novembrī 1925. g.

18001 Tiesu izpild. J. Gr i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9. decembri 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Gogoļa ielā Nš 8,
sarkanos spīķeros pārdos Borisa
Joffe kustamo mantu, sastāvošu no
170 puttu dzelzs un novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 12. novembrī 1925. g.
18002 Tiesu Izpild. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14.decembrī 1925. g., pulks'.
12 dienā, Rīgā, Bruņinieku iela 75,
pārdos Friča Baloža kustamo
manto, sastāvos no dāmu un kungu
kurpēm, zābakiem un 10 dažādām filcu
kurpēm un novērtētu par Ls 290.

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

Rīgā, 25 novembrī 1925. g.
18003 Tifsu iatoild. i Orinios.

Rīgas ool.'cijas 5. iec. oriek^n.
dara zināmu, ka 14. decembrī 1925. g„
pulksten 10 rītā, Kundziņsalā 6 šķ. liri'.Nš 6, dzīv. 6,

«ārdos atklāti miMmi
Mārtiņa Bērziņa mantas, sastāvošas no
1 rokas somas, 1 niķeļa galda pulksteņa

un 1 rokas šujmašīnas Kellera firmas,
ņo/ertetas kopsuma par Ls 14,38 Rīgas
Jūrmalas pilsētas dzīvokļa parādu seg-
šanai.

Pārdodamās mantas apskatāmas pār-
došanas diena uz vietās.

Rīgā, 2. decembrī 1925 g.
18299 Priekšnieks Urdevies.

Rīgas pol. 3. iec. pr eksnieka
paziņo, ka 12. decembrī š. g., palkstsn
10/», Rīgā, Kr. Barona.ielāNs31a, dz. 21,

pīto iiišam
pilson. Fridricham Zonneram piederošo
spoguli, i.overtet j par Ls 170, piedienot
šo sumu par labu Fin. ministr, un Ogres
miesta valdei (pusi).

Apskatīt pārdodamo spoguli varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. decembrī 1925. g. Nš34072
18280 Priekšnieka v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildi*ājs par Liepājas apriņķi.
(pieņemšana apgabaltiesā, istabā Nš 9),
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1141.,
1146.—1149. p. p., paziņo:

1) ka izpildot minētās tiesas uzde-
vumu no 1925. g. 21. jūlija zem
Nš 80 — 16. f e b r u a r ī 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē,

tirlts liii Dilsti izsolē
Jurim Krista d. Arajumam piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Kuldīgas apriņķī, Skrundas
pagasta, sastāvošu no zemes gabala
.Cieceres krogs Nš VIII* zem zemes-
grāmatu Nš 4665, ar zemes kopplatību
13,70 desetīnas, par Jēra Reiņa prasību
f s 1328.80 ar °/o°/o, tiesas un izpildīša-
nas izdevumiem;

2) ka bez augšējās prasības uz šo
nekustamo īpašumu ir nostiprināti pa-
rādi: 900 zelta lati uz Valsts zemes
bankas vārda un mūža uzturs pārlabu
Kristam un Līzei Arajum, novērtēts
125 rubļ. gadi;

3)_ īpašums priekš pārdošanas ir no-
vērtēts

^
Ls 1200.— un solīšana sāksies

saskaņā! ar civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas vai priekšrocīgu prasību
sumas, kura būs augstāka pārdošanas
dienā;
' 4) ka katram, kas veļas piedalīties
solīšanā, ir jāiemaksā drošībai 10°/o no
novērtēšanas sumas un ari jāiesniedz
apliecība, ka no tieslietu ministrijas puses
viņam nav šķēršļu ša īpašuma iegūšanai;

5) zemesgrāmatas par šoīpašumu tiek
vestas Vientspils-Kuldlgas zemesgrāmatu
nodali — Kuldīga;

6) personām, kurām būtu uz pārdo-
damo īpašumu tādas tiesības, kas ne-
pielaiž viņa pārdošanu, tādas ir jāuzrāda
līdz pārdošanas dienai;

7) visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 23. nov. 1925. g. Nš2841.
17772 Tiesu izpildītājs 1. K i n e ns.

llffl Iesila flļflBBJT)

Wiifl.i;ilipaitainta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
10. decembrī 1925. g., pulksten 1 dienā,
Rīga, Aspazijas bulv Nš 10,

pirtos sfirāiSBlKanfi
Kaitina Nosoria kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 520 un sastāvošu no
pulksteņiem, viņa 1924. g. procent.
peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 30. novembrī 1925. g.
i8279 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas polic. 8 iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 10. decembrī š. g.,
pulksten 10 rīta, Valmieras ielā Nš 2,

pārdos rairlisolH
Caielim Volfbergam piederošas mantas:
13000 liķieru un 2000 alus pudeles par
pjiekšā likto cenu un 2 zirgus ar pa-
jūgiem, novērtētus kop^umā par Ls 1650,
slimo kasu nodokļa parādu segšanai,
saskaņa ar I rajona darba inspektora
š. g. 11. tebruara rakstu Nš 55604.,

Izzināt sarakstu, novērt -yumn un
a «ssatii pārdodamo mantu varēs pai-
ioSsfns dienā nz vietas.
18289 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 8. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 10. decembrī 1925. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Valmieras ielā
Nš 2,

pālis iiiilkstlīlaii
Caielim Voltbergam piederošas ap-
rakstītas mantas: naudas skapi, elektrības
motoru un 2000 pudu pudeļu stikla
lūzumu, no ertētus par Ls 1600 un tiks
pārdotas par priekšā likto cenu, ārstē-
šanai un apdrošināšanas parādu dzē-
šanas, saskaņā ar I Rīgas slimnicas un
Latv. apdroš. sab. pret strsdn. nelaimes
gadījumiem š. g. 9. oktobja, 15. jūnija
rakstiem Nš 5223 un 4553. _

Izzināt _ sarakstu, novērtējumu un
apskatīt pārdodamo mantu varēs pāido-
šanas dienā uz vietas.
18287 Priekšnieks (paraksts).

Intendanturas Daugavpils noliktava
izdos mutiskos un rakst. torgos apm. 80 tonnas

svaigos liellopu sojas piesfldfl $ana
no 1. janvāra līdz 1. aprilim 1926. g.

Torgi notiks Daugavpilī, Viļņas ielā Ns 99, Intendanturas Daugavpils no-
liktavas kanclejā 15. decembrī 1925. g., pulksten 14. .„,„,„„

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz gaļas torgiem

15. decembrī 1925. g." un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar at-
tiecīga zīmognodokli —iesniedzami līdz torgu atklāšanai Intendanturas Daugavpils
noliktavas priekšniekam, vai torgu dienā torgu komisijai. _

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas kase Ls 100
no katras tonnas gaļas, kuru piegādātājs uzņemas piegādāt.

Ar gaļas kondicijām un sīkākiem torgu noteikumiem var iepazīties 'Ka'5 nas
Intendanturas Daugavpils noliktavas kanclejā. 2 185t"

Universitātes mācības nn Izmēģfn. mežniecību, Uecaucē,
1925. gada 17. decembrī, Vecauces pagasta valdes telpās, Vecauce,

pārdos mutisim Izsolē sagatavota malku
uz parastiem mežu departamenta līgumu nosacījumiem.

«»-"%s ~ j Novēr-
g g „ Apgaita, kvartāls Kāda malka Daudzums
t

^«'>

1 Mucenieka, kv. 65 Apses, krauta kub. metros 319 kb. mtr. 840
2 . .... . 132 , . 312

3 c„ / Berza, ,. . as.7pēd 7/s . as.l
. 82 jEgies, . . ., l»s . ./ «4

4 V / Apses, . . .. 22,8..'? • • 76 ļ Egles, .
.

. 7 . >/». ../ 58

5 Ozoliņa, . 2 Egles, . . , 7 . 1 . . 32
6 . . 5 Apses, aršingara 6i2 . . 156
7 . 8 Apses, krauta kb. metr. 16 kb. mtr. 38
8 Zvirbuļa, .54,59 . , . 100 . 240
9 , .74 . . . . 10 . . 24

10 . ..... 10 . . 24
11 . .. . . , 10 . . 2t
12 , . 74 . . . . 10 „ . 24
13 . 74 .... 10 . . 24
14 . " . 74 .... 10 . . 24
15 . 74 . , 20 . . 48
16 . ..... 20 . . 48
17 . 74 , , . 40 . . §6
18 . .. ... 40 . . 96
19 . 74 .... 40 .. . 96
20 . . 74 ....55 . . 132

Solīšana sāksies pulksten 2 dienā.
Solīšanas dalībniekiem jāiemaksā pirms solīšanas 10°/o drošības naudas

ro vērtētās sumas skaidrā naudā, kara pēc nosolīšanas papildināma līdz 10°/o
no nosolītās sumas.

Ja par nosolīto vienību pircējs tūliņ pēc izsoles samaksā visu pienākošos
sumu, drošības nauda tiek ieskaitīta maksājumā un līgums nav jāslēdz. Sagā-
zušās malkas grēdas pieņemamas bez pār»pušanas pēc saraksta Katras fugas
malkā var būt citu sugu piejaukuma līdz 20°/o.

Mežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no izsoles pec
saviem ieskatiem vel izsoles dienā.

Tuvākas ziņas mežniecības kanclejā, Aucē.
18281 , "' Mežniecības pārzinis.

ii

Varakļānu virsmežniecība

pārdos nmtislifi Izsole
29. decembrī 1925. g., Varakļānu virsmežniecības kanclejā — Atspuka

augošu mežu pēc platības un gatavus meža
materiālus:

II. iecirkņa mežniecībā, Varakļānu I, nov., Kristapurva nog., augošu mežu
pēc platības, pavissm 53 vienības, vērtība no Ls 2>.— līda Ls 255.^- un Rc-
bežnicas nog, egļu mizotu stutmalku 13,59 mun prledes-egles nogriežņus —
3,5i m 3, vērtībā Ls 55 —

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10°/° dro

šības naudas no novērtēšanas sumas, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nesolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kaniejā — At'pu'tā, un pie II iec. mežziņa —
Sosnovk'ā. 18283 ToToftfĀnia wfgi»mežwiecii»«B

K|udu izmtommmS:
Mežu departaments

paziņo, ka sludinājuma par 1925. g. 10. decembra izsoli (iespiestu .Valdības
Vēstnesī' Nš 25?) attiecīgais teksts un sumas, kļūdas izlabojot, sekosi grozīti:

Izsoles Pārdos
vienību Kādā virsmežniecībā pēc platības
NsNi

^

4. Popes io,75
23. T a u r k a I n a 0,90
16- . tekstā strīpots: ,kv. 179",

bet pierakstīts: ,kv. 129*.
3. Dundagas tekstā apg. 30.. . .strīpots

.kv. 35°, bet .pierakstīts:
.kv. 39".

2Lejas tekstā pierakstīts: ,kv. 48'.
Bez tam mežu departaments paziņo, ka no š. g. 10. decembra izsoles

noņemtas Gaujenes virsmežniecības izsoles vienības N&NŠ6, 7, 11—19 28 unTaurkalna virsmežniecības izsoles vienība N"s 14
1828? ? JlTežu tļeļfmtamentfi

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa

ar šo dara zināmu, ka 17. un 18 decembri š.g, no pulksten 8 rītā līdz pulksten
4 pec pusd noturēs zlrgn tirgu laukumā pie pils. lopkautuves. Qanih,t .t.mhī

Dzelzsceļu virsvalde
izdos š. g. 17. decembrī, pulksten 11 d
istabā Nš 326, jauktos torgos mazāk-
prasītājiem

pretī Ii-, Iz- nn parkraiiaoii AAb
Valkas, Stendes. Grīva», Daudaevas un
Vecgulbenes stacija.

Pēctorgi š. g. 21. decembrī, pulksten
11 dienā. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
Ls 100.— drosībss naudas Tuvāks»
ziņas dzelzsceļu virsvaldē, istabā N* 323,
darbdienās no pulksten 9—15. 2 18304

Rīga» pol. 8. iec. priekšniek»
dara tinamu, ka 10. a* e cem b tī 1925 g.(
pulksten 10 rītā, Valmieras ielā N» 2,

pārdos ftiriksolltant
Caielim Volfbergam piederošas mantas:
417 ievārījumu burkas, novērtētas par
Ls 80 un tks pārdotai zem noteikts»
cenas, slimo Msu nodokļa parādu dsē-
šanai, saskaņā ar darba inspektora slima
kasu liet; s, 1925. g. 26. oktobra raksta
Nš 84066.

Izzināt sarakstu, novērtējumi utt
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo- j
šanas dienā uz vietas.
18288 Priekšnieks (paraksts).

Līdzas aprislā prta Pailgs 1. k.
dara zināmu vispārībai, ka, saskaņai
ar Ludzas apr. 1. iec. miertiesneša iz-
pildu rakstu no š. g. 12. novembfa zem
Nš 3453/596, »9. decembri 1925. g„
pulksten 12 dienā, Ciblas pagastā.,
pie pagasta nama,

iltlntl mmtim
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pilsoņa»
Augusta Č i p o t a kastamā manta,
sastāvoša no

vienas govs.
Apskatīt pārdodamo mantu, ka ari

uzzināt nover'ējumu varēs pārdošanas
diena uz vietas.
S8290 Priekšn, pal. (paraksts)

Lilzas apr. sriettia pal. 1. iet.
dara zināmo vispārībai, ka, pamatojoties
uz Ludza* apr. 1. iec. miertiesneša
izpildu rakstu no 1923. g. 24. maija
ar Nš 906/177, 18 decembri 1925. g.,
pulksten 12 diena, Zvirgzdienas pagastā».
Krakovas ciemā,

iiliii
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pil«oņa>
Fedora S e 1 a k o v a kastama manta,
sastāvoša no

vienas govs.
Apskatīt pārdodamo tnaniu. kā ari*

uzzināt novērtējumu, varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
18231 Pr-ka pal. (paraksts).

Liizas apr. pilina pal. 1.Ist.
dara zinaoiu vispārībai, ka, saskaņa ar
Ludzas apriņķa 1. iec. miertiesneša
izpildu rakstiem no š. g. 1. oktobra ar
Ns 2932/5C5 uri no 16 novembra ar
N» 3503/609, 19, decembri 1925. g.,
pulksten 12_dienā, Zvirgzdienas pagasta,,,
Vernu ciema,

alill liHišil
pret tuiīteju samaksu tiks pārdota pilsoņa
Jezupa Č i ž e v s k a kustama manta,,,
sastāvoša no

vienas govs.
Apskatīt pārdodamo mantu, kā ari

uzzināt novērtējumu varēs pārdošanas,
dienā uz vietas.
18292 Priekšnieka palīgs (paraksts).

DauMils pilsētas i^alde
paziņo, ka otrdien, 22. decembri š. g..-
pulksten 12 dienā, Daugavpils pilsētas
valdē notiks

galīga bez pārsollšanas

muzsksolano,
kā mutiska, tā ari slēgtām aploksnerm

malkas piegādāšanai:
25 kub. ais bērzu malkas,
75 . . priežu ,

Personām, kur«s vēlas piedalītie*
vairāks līšanā, Jāiemaksā Ls 100.—
drošības naudas.

Kbndicijas var apskatīt p'lsētas valde.
1». decembrī 1925. g

18286 Pilsētas valde.

Maksāt nespējīga parādnieka

Emīla Glonstna
zvērināts kurators O. Vsldmans uzaicināt
visus Emila Glomma

kreditorus
ierasties uz vispārēju

Kreditoru inpalti
Kr. Barona iela N°7, dz. 3, ll.decembrt
š. g , pulksten 6 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Zvērināta kuratora pārska s.
2) Atlīdzības noteikšana kuratoram.
3) Konkursa valdes vēlēšanas.
4) Tekošas darīšanas 1829S

Zvērin. kurators O. V a 1d m a ns.
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