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Papildinājums noteikumos ievedmuitas

ierēķināšanai par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām izejvielām.

Rīkojums ķimiskifarmaceitiskām labora-
torijām un fabrikām par zinu ie-
sniegšanu.

Nolikumi par preču pārvadāšanu tiešā sa-
tiksmē starp SSSR, Latvijas un Igau-
nijas dzelzsceļiem (3. turpinājums).

Valsts Prezidenta pavēle

armijai un flotei
1925. g. 7. decembri

Nr. 20.
Atvaļinu uz paša vēlēšanos no aktivā

kara dienesta lidz turpmākam rīkojumam
Jūras aviācijas nodaļas komand-leitnanta
Nikolaju Jevlampjevu.

Pamats: L. R. S. 42. p. un Kara
kļaus. lik. 134. p.

Valsts Prezidents J. Č a k s t e.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskis.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 198
1925. g. 30. novembri.

Papildinājums pie noteiku-
miem ievedmuitas ierēķinā-
šahai par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām ārzemju

izejvielām.
A- Ievedmuitas atmaksa par si'alkane-

pā;iem pie gatavu ražojumu iz /ēšanas
uz ārzemēm.

1. Izvedot uz ārzemēm no ārzemju
zisalkaņepājiem izgatavotas virves, gro-
žus un citos taml. izstrādājumus, atmak-
sājama ievedmuita par minēto izejvielu,
ja muita var konstatēt, ka izstrādājumi
izgatavoti tiešām no sisalkaņepājiem.

2. Ievedmuita par šī rīkojuma 1. p.
minēliem sisalkaņepājiem atmaksājama
pēc ievedmuitas tarifā 62. p. 2. pkta,
rēķinot 1 kg sisalkaņepāja šķiedru uz
katru 1 kg eksportēto gatavo ražojumu.

3. Izdodot ierēķinu apliecības, pieņe-
mamas vienīgi ievedmuitas kvītes, no
kurām redzams, ka nomuitoti tiešām
sisalkaņepāji, kādēļ uz ievedēja lūguma
pamata minētais nosaukums atzīmējams
attiecīgā ievedmuitas kvitē;

4. Uz kairas muitai iesniegtās ieved-
muitas kvītes pamata izdodamas ierēķinu
apliecības par sumu, kas līdzinās 85°/o
no ievedmuitas kvitē uzrādītās ieved-
muitas nodokļa sumas. Par to eksportēto
daudzumu, ko nevar segt ar ievedmuitas
kvītēm, ierēķinu apliecības nav izie-
damas.

Finansa ministra biedrs
J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums Nr. 293.
Tautas labklājības ministrijas veselības

depar.aments uzdod visam ķimiski-farma-
ceitiskām laboratorijām un fabrikām iesūtīt
līdz 1926. g. 1. martam farmācijas val-
des statistiskai nodaļai sekošas stingri
pārbaudītas ziņas par 1925. gadu:

1) īpašnieka-(ku) un atbildīga pār-
valdnieka uzvārdu, vārdu un tēva
vārdu, izglītības pakāpi un farma-
ceitiem — reģistrācijas numuru;

2) cik farmaceitu un ķimiķu nodar-
bināti un ziņas par tiem kā 1. panta;

3) cik strādnieku (-ces) nodarbināti;
4) kādi priekšmeti tiek ražoti; katra

nosaukums un cik no katra ražots

5) kādi zāļu stādi, to daļas vai pul-
veri ievesti no ārzemēm, uzdodot
katra stāda vairumu atsevišķi un
no kurienes tie ievesti;

6) kas un cik daudz tiek izvests uz
ārzemēm;

7) kādi kavēkļi uzņēmuma turpmākai
ražīgai attīstībai.

Rīgā, 1925. g. 3. decembri.
Veselības departamenta direktors

Dr. Aug. Pē t e r s o n s.
Farmācijas valdes priekšnieka palīgs

J. Punka.

(Pielikums pie Konvencijas starp
Sociālistisko Padomju Republiku Sa-
vienību, Latviju un Igauniju par dzelzs-
ceļu tiešu pasažieru un preču satiksmi.)

Nolikumi
par preču pārvadāšanu tiešā
satiksmē starp SSSR, Latvijas

un Igaunijas dzelzsceļiem.
(3. turpinājums.),

22. pants.
Rīkojumu par pārvadāšanas
līgumu grozīšanu izpildī-

šanu.

§ 1. Dzelzsceļš var 21. panta § 1
pirmā nodalījumā paredzētos rīkojumus
atraidīt vai novilcināt vai tos izpildīt ci-
tādā veidā tikai tad:

a) ja to izpildīšana nav vairs iespē-
jama tanī laikā, kad dzelzsceļš tos
saņēmis;

b) ja to izpildīšana izsauktu kārtīgas
kustības traucējumu;

c) ja to izpildīšanu, gadījumos, kad
pieprasīta gala stacijas grozīšana,
nepieļauj kādas dalību ņemošas
valsts likumi vai citi noteikumi, it
sevišķi muitas, nodokļu, finansu,
policijas un citu administratīvu
iestāžu priekšraksti;

d) ja gadījumos, kad pieprasīta gala
stacijas grozīšana, paredzams, ka
preces vērtība nosegs visus pārva-
dāšanas izdevumus iīdz jaunai sta-
cijai, izņemot, ja šos izdevumus
samaksā tūliņ vai ja tos nodrošina.
Šinīs gadījumos nekavējoties jāpa-
ziņo nosūtītājam par šķēršļiem,
kuri aizkavē viņa rīkojuma izpildī-
šanu. Ja dzelzsceļš nav varējis
šos šķēršļus paredzēt, tad visās se-
kas, kuras celtos tādēļ, ka dzelzs-
ceļš stājies pie rīkojuma izpildīša-
nas, uzņemas nosūtītājs.

§ 2. Ja nosūtītājs devis rīkojumu
izdot preci kādā starpstacijā, tad veduma
maksu aprēķina līdz šai stacijai pēc
tarifiem,, kādi pastāv spēkā starp izsū-
tāmo staciju un minēto starpst riju. Ja
nosūtītājs devis rīkojumu nosūtīt preci
atpakaļ uz izsūtāmo staciju, tad veduma
maksu aprēķina: 1) līdz stacijai, kurā
prece apturēta pēc starp šo staciju un
izsūtāmo staciju pastāvošiem tarifiem;
2) no minētās stacijas līdz izsūtāmai
stacijai — pēc uz šī ceļa gabala pastā-
vošiem tarifiem.

Ja nosūtītājs devis rīkojumu sūtīt preci
tālāk uz kādu citu staciju, tad veduma
maksu aprēķina: 1) līdz stacijai, kurā
prece apturēta pēc starp šo staciju un
izsūtāmo staciju pastāvošiem tarifiem;
2) no minētās stacijas līdz jaunai gala
stacijai pēc starp šīm abām pēdējām
stacijām pastāvošiem tarifiem.

§ 3. Dzelzsceļam ir tiesība prasīt to
izdevumu atlīdzināšanu, kas viņam_ ir
radusies, izpildot 21. panta § 1 minētos
rīkojumus, ja tikai šie izdevumi nav
cēlušies aiz dzelzsceļa paša vainas.

23. pants.
Šķēršļi pārvadāšanā.

§ 1. Ja rodas šķēršļi sūtījuma pār-
vadāšanas iesākšanai vai turpināšanai

tad dzelzsceļam jāizšķir, vai aizrādījuma
pieprasīšana no nosūtītāja atbilstu pēdējā
interesēm, jeb vai būtu lietderīgāki pār-
vadāt preci pēc dzelzsceļa ieskatiem,
grozot pārvadāšanas ceļu. Dzelzsceļam ir
tiesība uz veduma maksu par so citu ceļu
un piemērot attiecīgo piegādāšanas termiņu
ari tad, ja pēdējais pārsniedz termiņu
pirmatnējam pārvadāšanas ceļam, iz-
ņemot gadījumus» kad tas noticis aiz
dzelzsceļa vainas.

§ 2. Ja nekāda cita pārvadāšanas
ceļa nav, tad dzelzsceļš pieprasa nosūtī-
tāja aizrādījumu; dzelzsceļa pienākums
tomēr nav pieprasīt nosūtītāja aizrādī-
jumu 5. panta § 5 minētos pagaidu
rakstura šķērlļu gadījumos.

§3. Nosūtītājs, kuram paziņots par
šķēršļiem pārvadāšanā, var no pārvadā-
šanas līguma atkāpties, bet tam, ska-
toties pCc gadījuma apstākļiem, jāsa-
maksā dzelzsceļam veduma maksa par
to ceļa gabalu, pa kādu prece jau pār-
vadāta, vai izdevumi par pārvadāšanas
sagatavošanu, kā ari visi citi tarifos
paredzētie izdevumi, izņemot gadījumus,
kad tas noticis aiz dzelzsceļa vainas.

§ 4 Ja preču zīmes dublikāts neat-
rodas nosūtītāja rokās, tad šinī pantā
paredzētie nosūtītāja rīkojumi nevar
grozīt nedz saņēmēja personu, nedz
gala staciju.

§ 5. Izpildīti netiek:
a) nosūtītāja rīkojumi, kuri nav no-

doti ar izsūtāmās stacijas starp-
niecību ;

b) rīkojumi par tādu preču atpakaļ-
sūtīšanu, kuru vērtība, kā pa-
redzams, nesegtu atpakaļsūtīšanas
izdevumus, izņemot ja šos izde-
vumus samaksā tūliņ vai ja tos
nodrošina.

§ 6. Ja nosūtītājs, kuram paziņots
par šķēršļiem pārvadāšanā, nedod kādu
izpildāmu rīkojumu pienācīgi pietiekošā
laikā, tad jārīkojas saskaņā ar piegādā-
šanas šķēršļiem paredzētiem noteikumiem
uz tā dzelzsceļa, uz. kura linijām prece
aizturēta.

§ 7. Ja šķērslis pārvadāšanai atkrīt
pirms nosūtītāja rīkojums pienācis, tad
prece jānosūta uz gala staciju, nenogaidot
rīkojuma saņemšanu; par to pēc iespējas
ātri jāpaziņo nosūtītājam.

24. pants.

"Šķēršļi izdošanā.
§ 1. Ja rodas šķēršļi preces izdošanai,

tad gala stacijai nekavējoties par to
jāziņo caur izsūtāmo staciju nosūtītājam,
pieprasot viņa aizrādījumus. Ja pazi-
ņošana pieprasīta jaa preču zīmē, : tad
nekavējoties jāziņo nosūtītājam pa tele-
grāfu. Paziņojuma izdevumu segšanu
nodrošina prece.

Ja saņēmējs atsakās pieņemt preci,
tad nosūtītājam pieder rīcības tiesības
par preci ari tad, ja tas nevar uzrādīt
preču zīmes dublikātu.

Ja saņēmējs pēc tam, kad tas atteicies
pieņemt preci, vēlāk tomēr pieteicas
preci saņemt, tad, tā viņam izdodama,
izņemot, ja gala stacija saņēmusi no-
sūtītāja pretēju r.kojumu. Par šādu vē-
lāku izdošanu nekavējoties jāziņo ar
ierakstītu vēstuli nosūtītājam, uzliekot
paziņojuma izdevumus uz preci.

Preci nekādā ziņā nevar sūtīt atpakaļ
uz izsūtāmo staciju, ja nosūtītājs nav
noteikti devis savu piekrišanu.

§ 2. Visos gadījumos, kad preces
izdošanai radušies Šķēršļi, ciktālu šī
panta § 1 nav paredzēti citi noteikumi
un ņemot vērā 43. panta noteikumus,
jārīkojas saskaņā ar rīkojumiem un no-
teikumiem, kādi pastāv spēkā uz dzelzs-
ceļa, kuram prece jāizdod.

IV nodaļa.
Dzelzsceļu tiesību nodroši-

nāšana.
25. pants.

Dzelzsceļu ķīlu tiesības.
§ 1. Dzelzsceļam ir ķīlas tiesība uz

preci visu 20. pantā uzrādīto prasību
nodrošināšanai. Šī ķīlas tiesība pastāv,
kamēr prece atrodas glabāšanā uz dzelzs-
ceļa vai pie kādas trešās personas, kura
to glabā dzelzsceļa uzdevumā.

§ 2 Ķīiu tiesību piemērošanu noteic
tās valsts* likumi un noteikumi, kurā no-
tiek preces izdošasa.

III daļa.
Dzelzsceļu atbildība. Sūdzības.

1, nodaļa.
Atbildība.

> 26. pants.
Dzelzsceļu solidāra

atbildība.
§ 1. Dzelzsceļš, kurš pieņēmis pār-

vadāšanai preci līdz ar preču zīmi, at-
bild par pārvadāšanas izpildīšanu pa
visu ceļu līdz preces izdošanai.

§ 2. Katrs nākošais dzelzsceļš, pie-
ņemot preci kopā ar pirmatnējo preču
zīmi, līdz ar to saistās ar preču zīmē
aprādīto pārvadāšanas līgumu un uzņe-
mas no pēdējā izrietošos pienākumus,
ņemot tomēr vērā 42. panta § 3 notei-
kumus attiecībā uz gala stacijas dzelzs-
ceļu.

§ 3. Uz šiem nolikumiem pamatotā
dzelzsceļu atbildība izbeidzas preču zīmē
uzrādītā gala stacijā ari tad, ja nosūtī-
tājs uzdevis kā gala punktu kādu citu
vietu. Tālākā pārvadāšana notiek pēc
vietējiem likumiem un noteikumiem.

27. pants.

Atbildības apmērs.
§ 1. Dzelzsceļi atbild zem šinī no-

daļā pievestiem noteikumiem par zaudē-
jumiem, kas cēlušies preces pilnīgas vai
tās daļas nozaudēšanas vai bojāšanas
dēļ laikā no tās pieņemšaaas līdz izdo-
šanai vai tāpēc, ka nokavēts piegādāša-
nas termiņš.

§ 2. _ Preces pilnīgas vai tās daļas
nozaudēšanās vai bojāšanas gadījumos
dzelzsceļš ņo šis atbildības ir atsvabināts,
ja tas pierāda, ka zaudējumi cēlušies aiz
tās personas vainas, kurai pieder rīcības
tiesība par preci, vai ari tāda viņas līko-
juma izpildīšanas, kas nav izsaukts
dzelzsceļa vainas dēļ, vai aiz precēm
piemītošām īpašībām (iekšējas maitāša-
nās, izžūšanas, normālas iztecēšanas
u. t. t.), vai ari augstākas varas dēļ.

§ 3. Dzelzsceļš ir atsvabināts no at-
bildības par zaudējumiem, kas cēlušies
piegādāšanas termiņa nokavēšanas dēļ,
ja tas pierāda, ka nokavēšanu izsaukuši
apstākļi, no kuriem dzelzsceļš nevarēja
izvairīties un kuru novešana no tā neat-
karājās.

28 pants.
Atbil _dības ierobežošana par
zaudējumiem, kurus var iz-

saukt sevišķi iemesli.
§ 1. Dzelztcejš neatbild par zaudē-

jumiem, ja tiem par iemeslu ir viens vai
vairāki no zemāk pievestiem apstākļiem:

a) nedrošība, kas saistīta ar tādu preču
pārvadāšanu atklātos vagonos, kuras
šādā veidā pārvadā, saskaņā ar ta-
rifu _ noteikumiem, vai pēc preču
zīme_ uzrādītas vienošanās ar no-
sūtītāju ;

b) nedrošība, kas saistīta ar tādu preču
iesaiņojuma trūkumu vai nepilnī-
gumu, kuras bez iesaiņojuma viņu
īpašību dēļ var bojāties vai iet
zudumā;

c) nedrošība, kas saistīta ar tādu preču
iekraušanu vai izkraušanu vai ne-
pienācīgu iekraušanu, kuras saskaņā

Koksa par .Valdības Vēstnesi * tikot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

Par 1 mēnesi ....... 1 lata 60 sant.

Piesūtot mājā on pa pastu:
par 1 mēnesi 1 lata 80 sant.
par atsevišķu numura: saņemot

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

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam 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 ^* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot
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ar tarifa noteikumiem vai pēc preču
zīmē uzrādītās vienošanās ar nosū-
tītāju vai pēc vienošanās ar saņē-
mēju, iekrauj nosūtītājs vai izkrauj
saņēmējs;

d) īpatnēja nedrošība, kas saistīta ar
zināmām precēm piemītošām īpa-
šībām, kā: lūšanu, rūsēšanu, iekšēju
maitāšanos, iztecēšanu pārāk par
normu, izžūšanu, izbiršanu, kuru
dēļ preces var bojāties vai iet
zudumā pilnīgi vai pa daļai;

e) nedrošība, kas saistīta ar to, ka
priekšmeti, kuri no pārvadāšanas
izslēgti, tomēr nodoti pārvadāšanai
zem nepareiza, neskaidra vai ne-
pilnīga nosaukuma, vai ka nosū-
tītājs nodevis pārvadāšanai zem
nepareiza, neskaidra vai nepilnīga
nosaukuma tādus priekšmetus, kuri
pielaisti tikai zem zināmiem notei-
kumiem vai nodevis tos, neievē-
rojot pastāvošos noteikumus par
nodrošināšanas līdzekļiem;

f) īpatnēja nedrošība, kas saistīta ar
dzīvu kustoņu pārvadāšanu;

g) nedrošība, kuras novēršanai dzīvus
kustoņus vai preces pārvadā ar
pavadoņiem, ja saskaņā ar šo no-
likumu vai tarifa noteikumiem, vai
pēc preču zīmē uzrādītās vieno-
šanās ar nosūtītāju šie kustoņi vai
preces obligatoriski jāpavada pa-
vadoņiem.

§ 2. Ja pēc lietas apstākļiem izrā-
dītos, ka zaudējums varēja celties
aiz viena vai vairākiem no minētiem
iemesliem, tad tiek pieņemts, ka tas
cēlies aiz šiem iemesliem, kamēr persona,
kurai pieder rīcības tiesība par preci,
nepierāda pretējo.

29. pants.

Atbildības lielums preces
pilnīgas vai tās daļas no-

zaudēšanas gadījumā.
Ja uz šo nolikumu noteikumu pamata

dzelzsceļam jāmaksā atlīdzība par preces
pilnīgu vai tās daļas nozaudēšanu, tad
atlīdzību aprēķina

pēc biržas cenām,
ja tādu trūkst — pēc tirgus cenām,
ja trūkst vienu un otru — pēc pa-

rastās vērtības,
kāda ir līdzīgām un tādu pat īpašību
precēm tajā vietā un tajā laikā, kur
un kad preces pieņemtas pārvadāšanai.
Tomēr ņemot vērā 34. pantā paredzētos
ierobežojumus, atlīdzība nedrīkst pār-
sniegt 50 frankus par katru trūkstošā
bruttosvara kilogramu.

Bez tam atlīdzināma par preci sa-
maksātā veduma maksa, muitas nodokļi
un citi izdevumi, nemaksājot tomēr ne-
kādu citu zaudējumu atlīdzību, ņemot
vērā 35. un 36. pantā paredzētos izņē-
mumus.

Ja sumas, uz kuru pamata aprēķināma
atlīdzība, nav uzrādītas tās valsts valūtā,
kurā pieprasa atlīdzību, tad tās pār-
rēķina pēc tanī laikā un tajā vietā pa-
stāvošā kursa, kad un kur atlīdzību
izmaksā.

(Turpmāk vēl.)

A. Černich.
Jul. Seljamaa.
H. Celmiņš.
J. P a u 1 u k s.

Valdības Iestāžu paziņojumi
Uzaicinājums

izpirkt nākamam 1926. gadam
tirdzniecības un rūpniecības

zīmes.
Pēc likuma par tirdzniecības-rūpniecī-

bas nodokli 51. p. tirdzniecības un rūp-
niecības zīmes nākamam 1926. gadam
izpērkamas vēl šinī gadā.

Paziņojot, ka minēto zīmju izsnieg-
šana attiecīgās iestādēs jau uzsākta,
tiešo nodokļu departaments uzaicina tir-
gotājus un rūpniekus izpirkt nākamam
gadam vajadzīgās zīmes jau tagad, ne-
atliekot to uz gada pēdējām dienām, kad
publikas saplūduma dēļ zīmju izpirk-
šana savienota ar lieliem laika zaudēju-
miem un citām neērtībām.

Zīmju neizpircējiera likumā paredzētā
termiņā, neatkarīgi no vajadzīgās zīmes
izpirkšanas piespiedu kārtā, draud sods
līdz Ls 3000.

Zīmju pieprasītājiem jāņem līdz uz-
ņēmumu īpašnieku pases vai kādi citi
neapšaubāmi dokumenti, piemēram, te-
košā gada tirdzniecības vai rūpniecības
zīmes. Ārzemju akciju un citām sabie-

bām bez tam vēl jāuzrāda finansu mi-
nistra atļauja darboties Latvijā, bet šo
sabiedrību pilnvarniekiem — zīmju pie-
prasītājiem — pierādījumi, ka viņi pa-
tiesi sastāv par pilnvarniekiem un pa-
stāvīgi še dzīvo (sk. noteik. par ārzemju
akciju un paju sabiedrību darbību La-
tvijā .Valdības Vēstneša" 1922. gada
271. numurā).

Rīgā, 1925. g. 5. decembrī.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

Dzelzsceļu virsvaldes paziņojums

Pamatojoties uz netiešo nodokļu de-
partamenta š. g. 2. decembra rakstu
Ns 3455, dzelzsceļu virsvalde paziņo
interesentu ievērībai, ka linus un pakulas,
ko ražotāji nosūta pa dzelzsceļu pārstrā-
dāšanai dzijās viņu vajadzībām, adresējot
tādus sūtījumus obligatoriski uz vārdu
sekošām vērptuvēm:

1) A. Petersona — Valmierā, 2) R.
Šlossa — Alūksnē, 3) P. Raiskas mant
— Mazsalacē, 4) M. Halperina — Rīgā
un 5) J. Krēsliņa — Rīgā, dzelzsceļi
turpmāk pieņems pārvadāšanai bez linu
monopola pārvaldes vai vietējo pagastu
valžu apliecībām.

Dzelzsceļu eksploatacijas
direktora vietā K ļ a v i ņ Š.

Rīcībās nodaļas vadītājs
Ed. Stankevičs.

1925. g. 7. decembri. Ns 1729/EC.

Latvijas sūtniecības Londonā
jaunā adrese:

Latvian Legation,
Eaton Place, 87,

London.
Great Britain.

Latvijas
jaunatvērtā vicekonsulata

Trondjema
adrese:

Lettiske vicekonsula!,
Kjobmandsgaten 44, Trondjem.

Ar vicekonsulatu var sarakstīties nor-
vēģu, angļu, vācu un holandiešu valodā.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta
Montrealā, Kanāda

adrese:
Latvian Consulate,

McLean Kennedv, Ltd,
20, St. Nicholas Street,

Montreal, Canada.
Ar konsulātu var sarakstīties angļu un

franču valodā.
Latvijas jaunatvērtā vicekonsulata

Galveston'ā
adrese:

Latvian Vice Consulate,
4, Marinē Building,

Galveston, Texas. U.S. A.
Ar vicekonsulatu var sarakstīties angļu

valodā.
Latvijas jaunatvērtā vicekonsulata

Norfolka, Virginia,
adrese :

Latvian Vice Consulate,
115, Bank Street,

Norfolk, Virginia, U. S. A.
Ar vicekonsulatu var sarakstīties angļu

valodā.
JaunatvērtāLatvijas vicekonsulata

Kaptaunā (Kapštatē)
adrese:

Latvian Vice Consulate,
70-72, St. George's Street,

Cape Town, South Africa.
Ar vicekonsulatu var sarakstīties angļu,

franču un holandiešu valodā.

JaunatvērtāLatvijas vicekonsulata
adreseStDžons'ā, Ņufaundlendā
sekoša:

Latvian Vice Consulate,
Morris Bldg. Cueen Street,

St. John's Nevvfoundland.
Ar vicekonsulatu var sarakstīties nor-

vēģu, spāņu un angļu valodā.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 237

(5. turpinājums.)*)
16809. Marcinkevičs, Teodors Ievas

d., dzim. 1904. g., piederīgs pie Jaun-
jelgavas pilsētas, agrāk dzīvojis Rīgā,
Vidzemes šosejā Ns 85, 9. Rēzeknes kāj-

*) Skaties .Valdības Vēstneša" š. g. 272.
numurā.

nieku pulka kareivis. — Rīgas kara ap-
riņķa priekšnieka 1925. g. 26. oktobra
raksts Ns _ 65160 (10-XI-25), apvainots
par dezertešanu. — Arestēt un nogādāt
meklētājam.

16810. Major, Anna Mārtiņa m.
dzim. 1860 g. 23. maijā, pase Ns 55,
izdota 1920. g. 30. martā no Kalnciema
pagasta valdes. — Kalnciema pagasta
valdes 1925 g. 21. oktobra raksts
Ns 1744 (1J-XI25). — Pieprasīt aplie-
cības par dzimšanu un priekškara pie-
derību, pēc to piestādīšanas uz viņu no
pagasta valdes izdotas pases ta'sīt atzīmi
par pases pareizības pārbaudi uz pie-
stādītu papildu dokumentu pamata, par
ko ziņot meklētājam.

16811. Martikenis, Barbara Jāņa m.,
agrāk dzīvbjuse Lietavā, Skodā (tuvāku
ziņu nav). — Reņģes muitas 1925. g.
29. septembra raksts Ns 4735 (10-X-25),
apvainota uz muit. lik. 1045. p., piedze-
nama soda nauda Ls 143,20. — Augš-
minētās personas vai viņas mantas atra-
šanas gadījumā nodrošināt soda naudas
pfedzīšanu, par to paziņot caur krimin.
pārvaldi Reņģes muitai.

16812. Mikels, Augusts Natālijas d.,
20 g. vecs, dzimis Vainlšu pag., čigāns.
— Valmieras apriņķa 3. iec. mierties-
neša 1925. g. 20. oktobra raksts Ns3944
(6X1-25), 1925. g. 20. augustā sodīts
pēc sod. lik. 581. p. 1. d. ar 2 men.
cietuma. — Ievietot cietumā, ieskaitot
meklētajā rīcībā un paziņot pēdējam.

16813. Meniks, Kārlis Jēkaba d.,
dzim. 1869. g. 19. nov, pied. pieAllaža
pagasta Rīgas apr., latvietis, neprecējies,
elektrotechniķis, dzlv. Allažu pag. Pūriņu
mājās. — Rīgas 7. iec. miertiesneša
1925. g. 21. oktobra raksts Ns 2002
(6-XI-25). Apvainots uz sod. lik. 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16814. Matkevičs, Ernests Friča d.,
dzim. 1881. g., pied. pie Kandavss pag.
Talsu apr., latvietis, luterticīgs, bez no-
teiktas nodarbošanās, 1925. g. septembra
mēnesī dzlv. Tukumā, Raudas ielā
Ns 17. — Rīgas 7. iec. miertiesneša
1925. g. 29. oktobra raksts Ns 2074
(9X1-25). Apvainots uz sod. lik. 276. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

16815. Novicki, Krišjānis Kārļa dēls,
53 g. vecs, Latvijas pav., latvietis, ne-
precējies. — Rīgas 7. iec. miertiesneša
1925. g. 19. oktobra raksts Ns 2006
(6 XI 25), apvainots uz sod. lik. 276. p.
1. d. un 284. p. p., sodīts ar 1 nedēļu
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

16816. Otto, dzim. Venclav, Emilija
Sīmaņa m., dzim. 1889. g., Latvijas pav.,
latviete, lutertic, pied. pie Olaines pag.
Rīgas apr., agrāk dzīv. Rīgā, Bruņinieku
ielā Mi» 113, dz. 23, precējusies, prosti-
tuētā. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1925. g. 5. oktobra raksts Ns 263
(6 XI-25), apvainota uz sod. lik. 628.p.—Paziņot dzīves vietu.

16817. Ozoliņš, Jānis Jāņa d., 27 g.vecs, pied-. pie Kursīšu pag., Kuldīgasapr., latvietis, luterticīgs, neprecējies,
strādnieks, agrāk dzīv. Mangaļu salā
zvejnieka Kalniņa mājās. — Rīgas Vili
f?!?,i?8£5a 2925- 8- 27' okt- ral«ts
Ns 981 (11.XI.25). Apvainots uz sod.

ic '" "~ Pazin °t dzīves vietu.
16818. Olševski, Vaclavs Leopolda-

Ignata d., dz. 1S02. g., bij. Krievijas

pav., pied. pie Kaunas pilsētas, krievs,
pareiztic, neprec, strādnieks, februāra
mēn 1925. g. dzlv. Rīgā, Grāvju ielā
Ne 24, dz. 2. — Rīgas 7. iec. miertiesa,
1925. g. 27. okt. raksts Ns2037 (1 l-X[-25).
Sodīts ar Ls 12,— vai 4 dienam aresta.
— Paziņot dslves vietu.

16819. Paukmans, Voldemārs Alekša
dēls, dzim. 1891. g., agrāk dzīvojis Rīga,
Tilta ielā Ns 8, dz. 26. — Rīgas poli-
cijas 5. iec. priekšnieka 1925. g. 23. ok-
tobra raksts Ns 16762 (9-XI-25), celts ap-
vainojums ar sekām pec sod. lik. 184. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

16820 Purgal, Alvine Kārļa meita,
dzim. 1899. g. 20 jūlijā, pied. pie VI-
ciema pag. Valkas apr, agrāk dzivojuse
Marijas ielā Ns 59, dz. 2. — Rīgas pre-
fektūras sanitārā galda 1925. g. 24. ok-
tobra raksts Ns 860 24 (9-XI-25), izvai-
rās no ārsta kontroles. — Paziņot dzī-
ves vietu.

16821. Platbarzdis, Jāzeps Jāzepa d,
34 g. vecs, piederīgs pie Lietavas, Salato
pagasta, agrāk dzīvojis Bautkas apkārtni.
— Bauskas apriņķa 1. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 26. oktobra raksts
Ns 547 (10-XI-25), apvainots par trokš-
ņošanu. — Paziņot dzīves vietu.

16822. Puduls, Andrejs Jura dēls,
dzimis 1897. g 2. maijā, kara saimn,
Liepājas noliktavas bij. virsdienesta kap-
rālis, piederīgs pie Daugavpils apriņķa,
Vārkavas pagasta, latvietis, katoļticīgs,
neprecējies, mašīnists, līdz septembra
mēnesim 1925. g. dzīvojis Daugavpils
apriņķa Rudzatu pagasta Priedovkas vien-
sētā. — Kara tiesas priekšsēdētāja 1925.g.
28. oktobra raksts Ns 14409 (10-XI 25),
apvainots uz sodu lik. 51. un 583. p.
2. d., k.s. 1. 128. p. 2. d., 133. p. 1. d,
un s. 1. 581. p. 5 d., 272.p. 1. d. 1. pkt,
273. p. 1. d. — Apcietināt, ievietot
centrālcietumā, ieskaitot kara tiesas rlcibi

16823. Pauče, Jēkabs Jāņa d., 51 g.
vecs (čigāns), piederīgs pie Piltenes pil-
sētas, agrāk dzīvojis turpat. — Talsu iec
miertiesneša 1925. g. 26. oktobra raksts
Ne 884 (10-Xl-25), apvainots uz sod. lifc
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16824. Petrovski, Ludvigs Jāņa di
agrāk dzīvojis Lietavā, tuvāku ziņu nav.
— Reņģes muitas 1925. g. 29. septembra
raksts Ns 4735 (10-X-25), apvainots tfl
muit. lik. 1045. p., piedzenama sod»
nauda Ls 296,—. Minētās personas vai
viņas mantas atrašanas gadījumā no-
drošināt soda naudas piedzīšanu, par ko
paziņot caur krim.pārvaldiReņģemuitai.

16825. Pudans, Viktors Jāņa d.,
dzim. 1902. g. — Daugavpils apriņķa
7. iec. miertiesneša 1925. g. 16. okt
raksts Ns 3615 (5 XI-25). Apvainots &
sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu

168^6. Praulits, Jānis Jēkaba di
41 g. vecs, pied. pie Rīgas, agrāk dzl»'
Jaunjelgavā, Māža Daugavas ielā Ns 24.
— Madonas apriņķa 1. iec. miertiesneša
1925. g. 19. okt. raksts Ns 465 (5-XI-25)
Apvainots uz sod, lik. 138. p. — Ņem'
parakstu par dzīves vietas neatstāsantfi
par ko paziņot meklētājam.

16827. Pičukanovs, Andrejs Pētera di
25 g. vecs, pied. pie Ludzas apr. Mi'
chailovas pag., agrāk dzīv. Vecgulbenes
miestā -— Madonas apriņķa 1. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 19. oktobra raksts

Pārskats

oar bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu un citu braucēju kustību

1925. g. oktobra mēnesi.

Braucēja kategorija I Iebraukuši I caurbraukuši IzbraukuSi
ļ

Brangi"

Iebraukuši:
No Padomju Krievijas:

Bēgļi 5
Optanti ....* ...• 15
Pārnācēji 61

81

Caurbraukuši: .
No Padomju Krievijas uz citām

valstīm:
Lietavas bēgļi un optanti ." . 22
Emigranti 820 g^

Kopā . . . 81 842 — .923

Kopā ar agrāko gadu braucēju skaitu 234733 225456 16214 476403

Pašvaldības departamenta vicedirektors V. Radziņš.
Transporta nodaļas vadītājs Jakobsons.



Ns 938/24 (5-XI 25), apvainots uz sod.
lik. 269. p. 1. d. — Ņemt parakstu par
dzīves vietas neatstāšanu, par ko paziņot
meklētājam.

16828. Prikna, Juliāns Vikentija d.,
35 g vecs, pied. pie Osunas pag., 1919. g.
dzlv. Osunas pag. un sastāvējis kā lie-
linieku laika varas amata vīrs. — Ilūkstes
apriņķa izmeklēšanas tiesneša 1925. g.
20. oktobra raksts Ns 2998 (6-XI-25),
apvainots uz sod. lik. 51. p.p. 453. p.—
Apcietināt un ievietot tuvtkā cietumā,
ieskaitot meklētāja rīcībā.

16829. Patmalnieks, Antons Osfpa d.,
35 g. vecs, pied. pie Osunas pag.,
1919. g. dzlv. Osunas pag. un sastāvējis
kā lielinieku varas amata virs. — Tas
pats.

16830. Riekstiņš, Fricis (tuvāku ziņu
nav). — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 22. oktobra raksts Ns 7793
(6-XI-25). Sodīts no Rīgas apriņķa
1. iec. miertiesneša uz sod. lik. 207. p.
ar Ls 20,— vai 5 dienām aresta. —
Paziņot meklētājam.

16831. Runkovski, Jūlija, 27 g. veca,
agrāk dzlv. Lietavā, tuvāku ziņu nav. —
Reņģes muitas 1925. g. 29. septembra
raksts Ns 4735 (10-X-25), apvainota uz
muit. lik. 1045. p., piedzenama soda
nauda Ls 57,60. — Minētās personas
vai viņas mantas atrašanas gadījumā
nodrošināt soda naudas piedzīšanu, par
ko paziņot caur krim. pārvaldi Reņģes
muitai.

16832. Runkovskij, Katrine Staņislava
m., agrāk dzīv. Lietavā, Žagarē, tuvāku
iiņu nav. — Reņģes muitas 1925. g.
29. sept. raksts Ns 4735 (10-X 25), apv.
uz muit. lik. 1045. p., piedzenama soda
nauda Ls 261. — Tas pats.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

lecelēanas.
Rīkojums N» 295.

Atsvabinu uz paša lūgumu 7. rajona darba in-
spektoru, Daugavpilī, Broņislavu T r ū b i ņ u
no dienesta pienākumu izpildīšanas, skaitot no
1925 g. 1. decembra.

1925. g. 1. decembrī.
Tautas labklājības ministrls V. S a 1n a i s.

Departamenta direktors F r. Roze.
*

Rīkojums NŠ 296.
Pieņemu Viktoru Sarkanu par 7. rajona

darba inspektora pagaidu vietas izpildītāju Daugav-
pili, ar algu pēc VII kategorijas 1. pakāpes, skaitot
aio 1925. g. 1. decembra.

1925 g. 1. decembri
Tautas labklājības ministris V. S a 1n a i s.

Departamenta direktors F r. Roze.

Pavēle Ne 630.
1925. g. 30. novembri.

Rīgas muitas apkalpotajai Annai B o j a r, kā
slimojošai ilgāk par divi mēnešiem, saskaņā ai
«civildien. lik. 27. panta noteikumu, sākot ar š. g.
2. novembri izmaksājama tikai pusalga,

Pamats: Rīgas muitas š. g. 26. novembra
laksts Nš 24913.

Pavēle Ns 631.
1925. g. 30 novembri.

Jānis Ādolfa d. K r i š t o f s pieņemts Liepājas
muitā par jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu
izpildītāju, skaitot ar š. g. 1. decembri

Alga pec XIX amatu kategorijas I pakāpes.
Pamats. Liepājas muitas š. g. 11. novembra

raksts Ns 9664.
P a v ē 1 e J* 632.

1925. g. 30. novembri.
Teodors Jēkaba d. Bradzenieks pieņemts

Ventspils muitā par jaunākā muitas uzrauga pagaidu
^vietas izpildītāju, skaitot ar š. g. 1. decembri.

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.

Pavēle J* 633.
1925. g. 1. decembrī.

Muitas departamenta vecākais eksperts Ale-
ksandrs B u 11 e, saskaņa ar 1925. g. 7. jūlija
-valsts darbinieku atalgojuma noteikumiem, tiek
ieskaitīts IX amatu kategorijas 2. pakāpē, ar iz-
dienu no £. g. 1. decembra un algas izmaksu no
tā paša datuma.

Pavēle Ns 634.
1925. g. 1. decembrī.

Rīgas muitas noliktavas pārziņa palīgs Jānis
Krumovič» , saskaņa ar 1925. g. 7. jūlija
valsts darbinieku atalgojumu noteikumiem, tiek
ieskaitīts XIII amatu kategorijas 2. pakāpē, ar iz-
dienu no 1925. f. 23. novembra un algas izmaksu
no š. g. 1. decembra.

Pavēle )* 635.
1925. g. 1. decembri.

Daugavpils muitas vecākais muitas uzraugs Kārlis
Stiauchs, saskaņā ;ar 1925. g. 7. jūlija valsts
darbinieku atalgojuma noteikumiem, tiek ieskaitīts
XVIII amatu kategorijas 3. pakāpe ar izdienu no
%'? g- 1. decembra un algas izmaksu no ta paša
datuma.

Pavēle Ns 636.

1925. g. 1. decembri.
Rucavas muitas uz brīva līguma pamata dienestā

sastāvošais jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu
^pildītājs Kārlis D ū d i ņ š, kurš pieņemts die-
nestā 1925. g. 25 maijā, kā nokalpojis muitas re-
sora dienesta sešus mēnešus, apstiprināts amata
Par štata darbinieku, skaitot ar S. g. 25. novembri.
I Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes ar
ēdienu no š. g. 25. 'maija.

Pavēle Nš 637.
1925. g. 1. decembrī.

Muitas departamenta vecāko sevišķu uzdevumu

ierēdni Jāni P u ķ e
^

par kura pieņemšanu die-
nestā tiukst vajadzlga _rakstiskā lēmuma resp. pa-
vēles skaitīt kā iestājušos un pieņemtu muitas
resora dienestā par štata darbinieka (bij. Falangas
muitā), skaitot ar 1919. g. 14. martu.

Pamats. Atzīmes muitas dep-ta personal-
lietu grāmatās un J. Puķe personalaktī.

Pavēle Ns 638.
1925. g. 3. decembri.

Liepājas muitas uzbrīva līguma pamata dienestā
sastāvošais apkalpotajā vietas pagaidu izpildītājs
Jēkabs Švanbergs paaugstināts par jaunāko
muitas uzraug^ skaitot ar š.g. i.

decembri, atstājot
viņu ari turpmāk uz brīva līguma pamata.

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.
Pamats. Liepājas muitas š. g. 11. novembra

uri 1. decembra raksts Nē 9864 un 10324.
Pavēle JS6 639.

1925. g. 3. decembri.
Grozot muitas departamenta š. g. 30. novembfa

pavēli Ns 631 attiecībā uz Jāņa Ādolfa d. Kris-
to f a pieņemšanu dienestā, minēto Krištofu
skaitīt kā pieņemtu ar š. g. 1, decembri Liepājas
muita nevis par jaunāko muitas uzraugu, bet gan
par apkalpotajā vietas pagaidu izpildītāju, izmak-
sājot viņam algu pec XX amata kategorijas.

Pamats. Liepājas muitas š. g. 1. decembra
raksts Ns 10324.

Muitas departamenta direktors E Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vilsons.

Ptrsonallietu pārzinis A. L i e p 1ņ š.

Valdības vietējo iestāžra
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par nedēļas tirgiem Apes miestā.

Pieņemti domes 1925. gada 27. jūlija sēdē un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. gada 7. novembra rakstu

Ns 108396.
1. Apes miesta nedēļas tirgu notur

katru trešdienu. Tirgus dienas, kuras
iekrīt svinamās vai svētku dienās, no-
tur dienu iepriekš.

2. Tirgu notur uz pastāvošiem tirgus
laukumiem. Tirgošanās uz ceļiem, ielām,
sētās un iebraucamās vietās ir aizliegta.

3. Tirgošanās laiks nedēļas tirgū no
pulksten 5 rītā līdz pulksten 3 pēc pus-
dienas

4. Kārtību redēļas tirgū uztur un
lūkojas par šo noteikumu izpildīšanu
vietējā policijas un miesta valdes piln-
varotas personas.

5. No tirdziniekiem ņem nodokli par
labu mies'atn ssskaņā ar miesta domes
izstrādātiem noteikumiem. Tirgus no-
dokli iekasētirgus uzraugs vai rentnieks
pēc šim nolūkam ierīkotām tirgus zīmēm.

6. Tirgus nodoklis ņemams ari no
tām personām, kuras citās dienās tirgo-
jas uz tirgus laukuma. Ari citās dienās
aizliegts tirgoties uz ceļiem, sētās un
iebraucamās vietās.

7. Tirgoties no kioskiem, tirgus bū-
dām, galdiņiem un kastēm var vienīgi
ar miesta valdes atjauju un izkarot iz-
kārtnes, uz kurām jābūt tirgotāja vārdam
un uzvārdam un miesta valdes reģistrā-
cijas numuram.

8. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu saukā pie atbildības uz soda
likuma pamata.

9. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas «Valdības
Vēstnesī".

Apes miesta valdes priekšsēdētājs
R.Francs

[ Darbvedis T. Grava

Pieņemti Bauskas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1925. g. 23. setembra
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g. 21. okt.

rakstu Nš 107864.

1. Katram māju īpašniekam vai rent-
niekam jeb pārvaldniekam jārūpējas par
pilnīgu kārtību un tīrību kā pašās mājās,
tā ari pagalmos.

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

Saistošie noteikumi
par sanitāro uzraudzību Bauskas

apriņķa pagastos.

1. piezīme. Skolu, pagastnamu un
atklātu publisku vietu atejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai citu līdzīgu
dezinfekcijas vielu.

2. piezīme. Dezinfekcijas līdzekļus
iegādā: skolās, pagastnamos un citās
pagasta sabiedrības iestādes — pa-
gasta valde; tirgos — tirgu turētājs;
lauku mājās un dzīvokļos — īpašnieki.

3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 metriem no netīruma vie-
tām: kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1
Aku grodiem vai cementa kubliem jā-
paceļas vismaz 3/* metra virs zemes.
Vismaz l/» m apkārt akai zeme noņe-

mama 1/s metru dziļumā un viņas vietā
jāliek māli, virs māliem kāds ciets ma-
teriāls(akmeņi,ķieģeļi ,cements,kokss etc).
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

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

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tiiu, atgulās tifu, šar-
laku, difteriju, masalām un asinssērgu —
atsevišķi stāvošās mājās, redzamā vietā
uz ceļa pie ieejas pagalmā, jābūt skai-
dram un redzamam uzrakstam .(slimības
nosaukums) ieeja aizliegta".

6. Apriņķu un pagastu valdēm, apriņķu
ārstiem, vietējam sanitarārstam, kā ari
vietējiem ārstiem un sanitarkomisijas lo-
cekļiem un policijai katrā laikā ir tiesī-
bas kontrolēt šo saistošo noteikumu iz-
pildīšanu.

Piezīme Vietējiem ārstiem ir tie-
sība izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
policiju, vai pagasta vai apriņķa
valdi.

7. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

8. Šie noteikumi nāk spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc to publicējuma «Valdības
Vēstnesi*.

Bauskas apriņķa pašvaldības
i likvidācijas valde,

Saistoši noteikumi
par sanitārouzraudzību Daugavpils

apriņķa pagastos.
Apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 1. oktobra rakstu

Ns 107355.
1. Katram māju īpašniekam, pār-

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

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

1. piezīme. Skolu, pagasta namu un
citu atklātu publiskuvietu atejas pastā-
vīgi (t. i. periodiski) dezinficējamas
ar karbolu, kaļķiem vai ar citu lī-
dzīgu dezinfekcijas vielu.

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

3. Jaunas akas nav atļauts ierīkot
tuvāk par 12 mtr. no netīrumu vietām,
kā lopu kūtīm, atejas vietām u. 1.1. Aku
grodiem vai cementa kubliem jāpaceļas
vismaz %ji metra virs zemes. Vismaz
l/a mtr. apkārt akai zeme noņemama
1/s metra dziļumā un viņas vietā jāliek
māli, virs māliem kāds ciets materiāls,
kā: akmeņi, ķieģeļi, cements, kokss u. 1.1
Ap aku katrā ziņā jābūt notekai, lai ne-
rastos peļķes.

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

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tifu,atgulās tifu, šarlaku,
difteritu, masalām un asinssērgu — atse-
višķi stāvošās mājās, redzamā vietā uz
ceļa pie ieejas pagalmā, jābūt skaidram
un redzamam uzrakstam .(slimības no-
saukums) ieeja aizliegta*.

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

Piezīme: Vietējiem ārstiem ir tie-
sības izdarīt kontroli tikai kopīgi ai
policiju vai pagasta vaiapriņķa valdi.

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

8. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļu
laikā pēc to publicējuma „Vaid. Vēstnesī*.
Daugavpils apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs,
i Darbvedis (paraksts).

Latvija un citas valstis.
Mūsu sarunas ar Lietavu.

Rīgā, 7. decembrī. Šodien ārlietu
ministrijā notika Latvijas un Lie-
tavas delegāciju apspriede.
Lietuvju delegācija iesniedza priekš-
likumu noslēgt iepriekšēju tirdz-

niecības līgumu uz vislielākās
labvēlības principa pamatiem, aizrādot,
ka tāda līguma noslēgšana nozīmētu
tikai patreizējā stāvokļa „noapaļošanu^
un ka tā nolūks būtu — līdz galīga
līguma izstrādāšanai nodrošināt abas
valstis pret jebkādiem sarežģījumiem,
kādus varētu izsaukt pārgrozības muitas
politikā, sevišķi vispārēja un minimālā
tarifu ievešana. Latvju delegācija ap-
solījās nekavējoties stāties kopā ar Latvi,as
valdību pēc lietuvju ierosinājuma ap-
spriešanas. Bez tam tai pašā sēde
panākta vienošanās, ka līdzās sarunām
par iepriekšējo līgumu notiks ari sarunas
par galīgo tirdzniecības līgumu, un
lietuvju delegācija iesniedza veselu rindu
pārlabojumu pie līguma projekta, kas
izstrādāts saskaņā ar Kaunas protokolu.

Rīga.
Paziņojums

Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības no-
daļa paziņo, ka sākot ar š.g. 7. decembri
tirdzniecības nodaļa sāks Izsniegt tirdz-
niecības un rūpniecības zīmes nākamam
1926. gadam.

Pie minēto zīmju izpirkšanas jāievēro
sekošais:

1) Jāuzrāda pase un tekoša gada tirdz-
niecības vai rūpniecības zīme, bet
reibinošu dzērienu pārdotavu un
ēdienu veikalu īpašniekiem bez tam
ari atļauju nākamam 1926. gadam.
Pārējiem traktieru uzņēmumu bez
reibinošiem dzērieniem īpašniekiem
jāapmaina atļaujas tirdzniecības
nodaļā, piemaksājot Ls 2,— par
zīmogmarkām.

2) Visi iesniegumi parakstāmi no
pašiem uzņēmumu Īpašniekiem.

3) Reizā ar zīmes izpirkšanu no-
maksājams telpu nodoklis 2°/o ap-
mērā no telpu 1926. gada īre»,
kura pierādama ar namīpašnieka
parakstu uz attiecīga paziņojuma
un pēdējo īres kvīti.

4) Uzņēmumu īpašniekiem, kuri ieņem
telpas pašiem piederošos namos,
telpn nodokli aprēķina pēc
tiešo nodokļu departamenta pie-
ņemtiem datiem, kāpēc minētiem
uzņēmējiem jāstāda priekšā aplie-
cība no attiecīga nodokļu inspek-
tora par īres apmēru, kāds pie-
ņemts pie nekustamo īpašumu
nodokļa aprēķināšanas par minētām
telpām. Tādas pašas apliecības jā-
stāda priekšā ari visos tais gadī-
jumos,kad telpu īres lielumu nevar
pietiekoši pierādīt.

5) Juridiskām personām, kā akciju
sabiedrībām, biedrībām u. t. t. jā-
paziņo tirdzniecības nodaļai patrei-
zējais valdes locekļu sastāvs.

6) Ārzemju akciju sabiedrībām un sa-
biedrībām ar aprobežotu atbildību,
kas darbojas Latvijā, jāuzrāda
kredita departamenta atļauja, kā
ari pilnvarnieku pilnvaras.

Par pilsētas valdes locekli
E. Sokolovskis.

Sekretārs V. Grunduls.

KURSI

Rīgas biržā, 1925. gada 8. decembri.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,36
1 Anglijas mārciņa .... 25,14 — 25,26
100 Francijas franku . . . 19,75 — 20,15
100 Beļģijas franku.... 23,30 — 23,75
100 Šveices franku .... 99,60 — 100,60
100 Itālijas liru 20,70 — 21,10
100 Zviedrijas kronu . . . 138,15 139,50
100 Norvēģijas kronu . . . 104,65 — 106,75
100 Dānijas kronu 128,30 — 130,90
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,45 — 209,55
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°/« 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. S k u j e v i c s.
Zvērināts biržas maklers Th. Šummera,

Kcdektors: 1H. Arons.

Šim numuram 6 lapas puses.
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Tiesa shksJnājtiari.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
u> civ. tiea. lik. 1967., 2011—2014. un
M)79. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
'151. p. pamata, uz Emiļa Tolla pilnv.
zv. adv. Alfrēda Strausmaņa lūgumu uz-
aicina visas personas, kuram ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 10. novembrī 1925. g. publi-
cēto 1925. g 15. jūnija miruša Meiranu
pagasta .Asmu Nš 5* mājas īpašnieka
Ērmaņa Andrieva (Andreja) d. Lāča
mantojuma līgumu, kurš noslēgts starp
mir. Ermani Andrieva (Andreja) d. Lāci
un Emilu Jāņa dēla Tolu 1920. g.
25. februāri, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības nz mirušā Ermaņa
Andrieva (Andreja) d. Lāča manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarīem, iideikomi-
sariem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un _ ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laiks, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņi nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet mant. līgumu pasludinās put liku-
mīgā ipēki gājušo.

Rīgā, 1925. ģ. 19. novembrī. L. Jft 4392.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

17279 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz Hk. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 1925 gada 4. no-
vembrī Michaila (Miķeļa) Andreisona
prasības lietā pret Annu Andreison,
dzim. Jerste, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Daugavas Grīvas draudzē 1910.
gada 18. aprilī starp Michailu (Miķeli)
Andreisonu un Annu Andreison, dzim.
Jerste, atstājot prāvnieku bērnu Annu,
dzim. 1915. g. 23. janvāri atbildētajās
audzināšanā līdz viņas pilngadibai.

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

Rīgā. 1925. g. 16. nov. Ns 437751/782
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

17208 Sekretāra v. i. S t u r e.

Ummi opga&oltlesa,
12. novembrī 1925. gadā uz Jēkaba

Karlsona lūgumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 2081—2086. p. p. n o-
lēma:

1) parādu 15000 rbj. pēc obligācijas,
izdotas uz Georgija Georgija d.
Pucheita vārdu u« 1912. g. 5. sep-
tembrī ar žurn. Nš_ 1406 nostipri-
nātas uz Jēkabam Krišjaņa d.Karlsonam
pieder, nekust, mantas Liepāja ar krep.
Ns 2033, — atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visiem procentiem un pašu
obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

Liepājā, 24. nov. 1925. g. Ns 479-1/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

17813 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
5. novembri 1925. g. uz Lauksaimnieki,
centralbankas Jelgavas. nodaļas lū gum«
un civ. pr. lik. 2087. un sek. p. p. H ,
aicina obligāciju turētāju , kuras j£
dotas: 1) divas obligācijas par 1000t ~

katra uz Jelgavas lauksaimniecības biel
drības kraj-aizdevu sabiedrības vārd»
un 22. februāri 1907. g. un 12. junfjs
1908. g., nostiprinātas uz Miķelim Jāņa
dēlam Grundmanam piederošas nekust
mantas Kuldīgas apr., Žvardes pagana
.Arnekait Ns 1* māju ar krep. Ns 3645-
2) četras obligācijas, no kurām trīs par
1000 rbļ. katra un viena par 500 rbļ.
uz tās pašas sabiedrības vārdu Ua
8. decembrī 1936. g., 8- jūnijā 1907. g
14. aprilī _ 1909. g. un 21. martā 1908. g*
nostiprinātas uz Johanam Kārļa dēlam *
Baronam piederošo nekustamu īpašumu
Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pag. .Durnpe
Nš 2* māju ar krep. Ns 3544 un 3) par
3 0 rbļ. uz Fedoia Eduarda d. foj,
Sredersa vārdu un 2) par 1500 rbļ. «j
Jelgavas lauksaimnieku biedrības krāj-
aizdevu sabiedrības vārdu un 3) par
240 rbļ. 21 kap. uz barona Armina
Eižena d. Felkerzama vadu un 1) 26. jan-
vārī 1910. g. 2) 11. augustā 1910. g.
un 3) 8. jūnija 1904. g. nostiprinātas uz
Jēkabam Edol/am piederošasnekustamas
mantas Ventspils apriņķi, Vārves zemes
gabalu .Fabrikkrug" ar krep Ns 3252
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt tie.l
minētā? obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tā.a neierašanās gadījumā, obligācijas
tiks atzītas par nozaudētām un iznici-
nātām un lūdzējai tiks piešķirta tiesība
lūgt zemes grāmatu nodaļu izdot viņaī
nozaudētās cbligacilas vietī viņas no-
rakstus ar oriģināldokumentu spēku m
nozīmi.

Liepājā, 12. nov. 1925. g. Ns 727-' /25
Priekšsēd. b. V- Bienenštams.

16917 Sekr. A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 26. novembra 1925. g. lēmnina
pamata uz;;icjna 2. oktobrī 1925 g. Kul-
dīgas pagastā mirušās Līzes Ādama m-
K l e i n b e r g mantiniekus, kreditorus»
tegat, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam ? varētu būt kādas tiesība»
vai prasības uz atstāto mantojumu,,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,,
skaitot nosludinājuma iespiešanas dienas.

_TiesIbas un prasības, par kufām ne-
būs paziņots tiesai minētā taikā, tik»
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem»

Liepāja, 27. nov. 1925. g. Ni 1087-m/25>
Priekšsēd b. V. B i e n e n š t a m s.

18086 Sekretārs A. Ķasperovičs.

migas apgabalt. 3. civiln.,
?m civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
3079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
^-Sl. p. pamata, uz Pētera Jēkaba d.
Cīpura un ci'u lūgumu uzaicina visas
prsonas, kojām ir kru' kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
17. novembrī 1925. g. publicēto 19. maijā
1914. ģ. mirušā Jaun-Piebalgas pag,
,Kalna-Seviku" mājas īpašnieka Krustiņa
Jēkaba d. Cīpura testamentu, kā ari visas
personas kuram ir kaut kādas tiesības
ez mir. Krustiņa Cīpura mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kāmantiniek.,
tegat., fldeikomisar., parāddevējiem u 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

la tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
jhj ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā

Kīga, 1925. g. 19. novembrī. L. Nš3058.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

17281 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
m civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
12079. p. p. un Balt. privāttiesību kop
3451. p. pamata, uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 1925. g.
17. novembri publicēto 1925. g. 5. fe-
bruāri Grašu pagasta, .Ābelēs", mi-
rušās Anti s Peteja meitas Major,
atr. Blekte, dzim. Driķis, testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušās Annas
Major mantojumu vai sakarā ai šo
mantojumu, kā mantiniekiem, jegatari-
jiem, tideikomisariem, parāddevējiem u.
t. t, pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas._

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības.
bet testamentu pasludinās par likumīgs
spēkā gājušu.

Rīgā, 1925. g. 19. nov. L. )* 4358.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

17282 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451- p. pamata, uz Jūlas Muižniek,
lūguma, uzaicina visas personas, kurām
it kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1925. g 17. no-
vembrī publicēto 1925. g. 25. jūnijā Val-
tenbergu pagastā, .Vidustalci", mirušā
Kārļa Andn ja d. Muižnieka testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Kārļa Muižnieka man-
tojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
tideikomisariem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājušu.

Rīga, V925. g. 19 nov. L. J* 3778.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

17283 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civiln.,
nz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Voldemārs Friča dēls
S.achmans un Marija Jēkaba meita
Stachman, dzim. Veske, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas no-
tāra J. Purgala 1925. g. 4. novembri re-
ģistra N) 11214, ar kuru viņi, attiecībā
nz viņu noslēgto laulību ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1925. g-17. novembrī. L. Nš 4456,
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

17277 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, jāziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Dāvids Berķa d. Le i-
tans un Lea Izaaka m. Levitan, dzim.
Ivri, noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gtmu pie Rīgas notāra V. Kanska
30. oktobri 1925. g. reģistra 1* 34/6651
ar kufu viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1925. g. 17. novembri. L.NŠ4477
Priekšsēd. v. A. Veirfners.

17273 Splrrotars *? Kalvi».

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
«z Latvijas Civillikumu kop. 38. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Andrejs Andreja dēls
Sniedze un Elza Mārtiņa m. Sniedze,
dzim. Liepiņ, noslēguši savstarpīgo Uu-
lības līgumu pie Rīgas notāra J. Kruk-
landa 4. novembrī 1925. g. reģistrs
Ns 20313, ar kuru viņi, attiecībā uz viņtt
nr s'egto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
ī kurnu 79. un turpm. p. p. paredzēto
Iīnlāto mantas kopību.

Rīgā, 1925. g. 17. novembrī. L.N44516.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e i s.

17274 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. novembri
izklausījusi Hermaņa Augusta d. Mūliera
un Ernas -Vilhelmines-Annas-Henrettes
Angusta m. Neuman, dzim.Miiller lūguma
deļ hipotekarisko paradu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātu obligāciju
par 1000 rbļ., apstiprinātu 5. jūlijā
1899. g. ar Ns 1499 uz nekustamu īpa-
šumu Rīgas pilsētā, V hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 356 Nikolajam-Rein-
holdam Ernsta d. Štllingam par labu,
kas minēto obligāciju 1907. g. 23. martā
ir cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 23. novembri. Ns 2215
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

17506 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 17. novembrī
izklausījusi akciju sabiedrības .Ressor*
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par' 75,000 rbļ., apstiprinātu
30. maijā 1916. g. ar Ns 99 uz nekustamu
īpašumu Rīgas pilsētā, II hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. M> 98, izdotu no
akciju sabiedrības .Ressor" par labu
tirdzniecības un rūpniecības ministrijas
rūpniecības nodaļas aizņēmumā nodro-
šināšanai.

Rīgā, 1925. g. 23. novembrī. Nš 2680
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

175(17 Sekretāra A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,
atklātā tiesas sēdē 1925g. 17. novembrī
izklausījusi mir. Jāņa Pēlēja d. Lazdiņa
mantošanas lietu, nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esošā Edua.da Jāņa d.
Lazdiņa mantību iecelt aizgādniecību,
par ko ar pavēli pazijot Sērmūkšu pa-
gasta tiesai.

Rīgā, 1925. g. 26. novembri. L.Ns 3810
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

17895 Sekretārs A. K a 1ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g._20. oktobrī
izklausījusi Augusta Brača lugu.im deļ
hipotekarisko parādu dzēšanas, no -
lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 1500 rbļ., apītiprinātu _ 5. oktobrī
1884. g. Nš 905 uz tagad lūdzējam pie-
derošo nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Vecpiebalgas '. muižas zemnieku zemes
māju, .Vecgropiņi", ar zemes grāmatu
reģ. Ns 3177, izdotu A. fon Kizerickim
par labu. ,

Rīgā, 1925. g. novembri. Ns 1714
Priekšsēd. v. A. Veidners.

17899 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa, 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
paziņo, ka 8. decembrī 1925. g.
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1920. g. 14. septembri mirušā
Kraukļu pag. .Lejas-Balliņu' mājas
īpašnieka atraitņa Jāņa Miķeļa d. B e i -
t a n a teitamentu.

Rīgā, 5. decembrī 1925. g. L. Ns 4474
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

18556 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt., 3.civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 8. decembrī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1920. g. 5. jūnijā
miruša Litenes pag., .Mugurup" mājas
īpašnieka atraitņa Pāvula (Paula) Pētera
d. G a g a i n a testamentu.

Rīgā, 5. decembri 1925. g. L. Nš4004
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18558 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļe,
iaskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
paziņo, ka 8. decembri 1925. g,
ainētās nodaļas atklātā tiesas sēde
attaisīs un nolasīs 1925. g. 1. aprilī
mirušā Ērģemes pag., .Matisenu* mājas
īpašnieka Jāņa Kārļa d. Pasopa te-
stamentu.

Rīgā, 5. decembri 1925. g. L. Nš 4455
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18557 Sekretārs A Kalve.

Rī as apgabalties. 4. civilnod.,
nz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 28. oktobri
Kārļa Fridricha Stark prasības lieta
pret Annu Stark, dzim. Goše,
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību.kas noslēgta Rī-
gas Ģertrūdes druudze 1906. g. 31. de-
cembrī starp Kārli Fridrichu Stark un
Annu Stark, dzim. Goše; uzlikt atbil-
dētajai par labu prasītāj.m četrpadsmit
(14) latus 67 sant. tiesas un trīspadsmit
(13) latus 34 sant. lietas vešanas izde-
vumus, at-aidot prasību pāreja daļā.

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

Rīgā, 1925. g. 2). nov. Ns 437832.958.
Priekšsēdētāja b. E glīts.

17495 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
tinamu, ka tiesa 14. oktobrī 1925. g.
Ellas Pētefa m. Ozoliņ, dzim Janson,
prasības lietā pret Jāui Jāņa d. Ozoliņ
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda : šķirt laulību, kas noslēgta Smil-
tenes draudzī 21. decembrī 1914. g.
starp Jāni Ozoliņu un Eliu Ozoliņ, dzim.
Janson, pitšķi ot ļrastajai prāvnieku
meitu Annu, dzim. 1916. g. 15. aprīli,
audzināšanai līdz viņas pilngadībai un
uzliekot atbildētājam par labu prasītājai
sešpadsmit (16) 77 Ls tiesas un trīspad-
smit (13) 34 Ls lietas vešanas izde-
vumus.

Ja atbildētājs civproc. lik. 728., 731.
m 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
iesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga spēka.

Rīgā, 1925. g. 14. nov. Nš 437748/751
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

17207 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 293., 301. un 309'. p.
pamata uzaicina Michailu Georgiju Ratč
un-Vilhelmu Georgiju Feodoru Ratč,
kufu dzīves vietas nezināmas, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no iesūdzības raksta un pie-
likumiem Aleksandra K e v i ša prasības
lielā pret vi diem un ci iem Ls 161 vēr-
tībā dēļ līguma oslēguma un uzdot
savas dzīves vietas Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmie neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
ziņu klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savas
dzīves vietas Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumus uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 24. nov.l 925. g. L.Ns494/25
Priekšsēdētaja v. P. E f f e r t s.

17962 Sekrētos K. Pussar?,

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. novembra 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 14. aprilī 1925. g. Pil-
tenē mirušā Kārļa Johana dēla Rein-
h o 1c a mantiniekus, kreditorus, legata-
rus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības*
vai prasības uz viņa atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Minētā laika nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā _ spēka stājušos.

Liepāja, 27. nov. 1925. g. Ns761 -m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

18077 Sekretāra A. Ķasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
12. novembrī 1925. g. uz Joseļa Jankeļa
Hercenberga lūgumu un 17. marta
1923. g. lik. un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. pamata nolēma:

1) parādus: 75„0 r., 2400 r., 3000 r.
un 30C0 r. pec obligācijām, izdotām
1) uz Bēra Zamueļa d. Gutmaņa vārdu
un 2—4)_ uz Ābrama Kalmaņa d. Levi-
noviča vardu un 1) 1900. g. 29. jūlijā
ar žurn. Nš 958; 2) 1911. g. 21. maijā
ar žflrn. Ns 577 un 3 un 4) 1911. g.
17. septembrī ar žurn. Nš 1159 un 1160
nostiprinātām uz Joselim Jankelim Hirša
delamHercenbergam piederošas mantas
Liepājā ar kreposta Ns 752 —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemes grā-
matu nod. minēto parādu izdzēšanu iz
zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozīta līdz kreditora ierašanai, kujam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 24. nov. 1925. g. N°389-I/25
Priekšsēd. b. V. Bi enenstams.

17812 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
12. novembrī 1925. g uz Valsts zemes
bankas lūgumu, uz civ. proc. lik. 2081.
līiiz 2086. p.p., pamata nolēma:

1) parādu 831 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz barona Kārļa ion Blomberga
vārdu un 1895. g. 15. jūnijā ar žurn.
Ns 396 nostiprinātas uz Miķelim un
Katei Rūķe, viņi ari Puķīt, piederošas
nekustamas mantas Sermites .Dumpišu'
māju ar II reģistra krep. Ns 1831 —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visiem procentiem un pašu obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzēja^ pieprasīt zeme-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēs
sanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1926. g. 24. nov. Jfe 329-1/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e a s t a m s.

17815 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 19. novembfa 1925.
gada lēmumu, uz Jāņa K 1 a b i s
lūgumu un uz civ. proc. lik. 2081.
un sek. p.ļp. uzaicina obligācijas turē-
tāju, kura izdota par 500 rbļ. uz Jēkaba
Jufa d. Salmiņa vārdu un 17. septembrī
19o9. g. nostiprināta uz Jānim Jāņa d.
Klabisam pieder, nek. maotas Kuldīgas
apr., Kursīšu pag. zemes gab Ns 144
ar krep. Nš 3286 — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēsln.", ierasties
tiesā, līdzņemot rninobligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētajā neierašanās gadījumā parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

.Liepājā, 2 i. nov. 1925. g. 709/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

17587 Sekretārs A. K a s'p e r o v i č s.

Liepājas apgabaltiesa,
pamat, uz savu lēmumu no 19. nov.
1925. g., uz Annas Balcer lūgumu
un civ. proc. lik. 2081. un sek. p. p.
uzaicina obligāciju turētāju, kuras iz-
dotas: -1) par 1500 rbļ. uz Konstantīna
Mārtiņa d. Štruppa vardu un i) par
2500 rbļ. uz Hirša Josseļa d. Rostovska
vārdu un i) 1901. g. 10. martā ar
žurn. Ns- 294 un 2) li04. g. 10 martā
nostipr. uz Annai Miķeļa m. Balcerei,
dz. Kublins*ai, pied. nek. mantas Liepājā
ar krep. Ns 2697, — sešu mēnešu
laika, skaitot no shidin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vestn.', ierasties tiesā, līdzņemot
minētās obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas ari obligāciju turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu un pašas obligācijas par
iznicināt., piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā minētā
paradu izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 21. nov. 1925. g. Nš 788/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

17586 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgaHaltfesa,
19. novembrī 1925. gada uz Movša
T e t c a lūgumu un 17. marta 1923. g.
likuma un civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p.
pamata nolēma:

1) parādu 3800 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Zuzannss Andreja m. Šloss,
dzim. Sott vārdu, pārgājušas Šajā Hirša
d. Danemaņa īpašumā un 1908. g.
10. septembri' ar žurn. Ns 778 nostipri-
nātas uz Movšam (Moricam) Šmueļa d.
Tetcam piederos, nekust, mantas Liepājā
ar krep. Nš_ 3530 — atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visiem pro-
centiem ;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai , kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 21. nov. 1925. g. JA 421,25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

17588 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 26. norembra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 16. oktobrī 1902 g
mirušā Anša Uk-tebula mantiniekus,kredit., legat, fideikomis. un visas citas
personas, kam varētu būt kšdas tiesības
vai prasības uz atstato mantojumu, pie-teikt viņas tifssi sešu mēnešu laikā,skaitet no sluainājtma iespušanas dienas.

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

Liepājā, 27
:

nov. 1925. g. Nš 692-m/25
,„£Tiekšsēdēt b- V. B i e n e n š t a m s.
18085 Sekretārs A. Ķ a s p e r o v i č s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. novembfa 1925.. g. lēmuma
pamata uzaicina 12. jūnijā 1917. g. mhv
Anša Andreja dēla Šv a r c a manti-
niekus, kreditorus, Iegāztus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasība»
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas tie-
sa! sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas

tiesības un presit>as, par kurām nebūs
paziņots liesai minētā laikā, tiks atzītas
pjr zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. nov. 1925. g. Nš 1075-m'25-
Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a ms,

18083 Sekretārs A. Ķasperovičs,

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 26. novembfa 1S25. g. Ičmuma
pamata uzaicina 1. augustā 1924 g»'
Gaviezes pagasta mirušā Klāva Didrich»
dēla Andersona mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, fideikomisarus un visas,
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas

Tiesības un prasības, par kufām nebūs,
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzīta»
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepāja, 27. nov. 1925. g. Ns 1082-m,2S
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

18083 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. novembfa 1925. g. lēmumsi.
parasta uzaicina 17. februsrī 1924. g.
Grobiņas pagastā mirušā Jsņa Jorena <L
Lukaiža mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības-
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laiki ,,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas*

Tiesības un prasības, par kufām nebūt
paziņots Uesai minētā laikā, tiks atzīta*
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. nov. 1925. g. Hi 1071-m/25>
Priekšsēd. b. V. Bienenštams-

18087 Sekretārs A. Ķasperovičs. _

Liepāja apgabaltiesa
«z sava 26. n»vembfa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina _ 16. maijā 1925. g Lie-
pāja mir. Anša Jāņa d. Bumeistera manti-
niekus, kreditorus, legatarus, iideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu but kadaa tiesības vai prasības
uz atstāto .mantojumu, pieteikt viņa*
iesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kufām nebā
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzīta»
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 27. nor. 1925. g. Nš 1079-m/2*
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

18084 Sekretārs A. Ķasperovičs.



Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. ncvembfa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 13 decembri 1922. g.
mirušās Natālijas Zelmas Bevadt un
9. martā 1925. g. mirušas Annas Chri-
stlnes Elizabetes Šmidt mantiniekus, kre-
ditorus, legatar.. fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu but kādas
tiesības vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 27. nov. 1925. g. Ns 1083-m/25

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
18082 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 19- novembfa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 20. februārī 1912. g.
mirušās Līzes M a u r i ņ ,: dzim. Berg-
man, mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma Iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 27. nov. 1925. g. Nš 1076-m/25
Priekšsēdētāja b. V. B 'i e. n e n št ' a iris.
18088 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 12. novembfa 1925. g
lēmumu uz Kriša Friča d Jankovska
lūgumu un civ. proc. lik. 2087. un sek.
p. p. pamata uzaicina _ obligācijas, iz
dāvināšanas akta, turētāju, kufa izdota
par 120'J rbļ. uz Kriša Friča d. Jan-
kovska vārdu un 1909: g. 21. martā ar
žurn. Ns 382 nostiprinātas uz Ernestam
Friča d. Jankovskim piederošas nekust.
mantas Aizputes apriņķī, Valtaiķu .Brū-
veru Ns 8* māju zem Ilreģistra, ar
krep. Ns 2088, sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, iesniegt tiesā min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, obligācija
tiks atzīta par nozaudētu un iznīcinātu
un lūdzējam tiks piešķirta tiesība lūgt
zemes grāmatu nodaļa izdot viņam no-
zaudētās obligācijas vietā viņas no-
rakstu ar oriģināldokumentu spēku un
nozīmi.

Liepājā, 13. nov. 1925. g Ns 772-1. 25
Priekšsēd. b V. Bienenštams.

16919 Sekr. A. Kaspe r o vičs.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. I iec. miertiesn.,

pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., uzaic.
mir. 1919. g. Annas Viktora m. Arcimovič
mantiniekus pieteikt savas tiesības uz
mir. mantibu miertiesneša kamerā, Ludzā,
Daugavpils iela Ns 6, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

23. novembrī 1925. g.
17594 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Jaunlatgales apr. 3. lec.miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 30. okt.
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj _ X. sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pec 1923. gada
18. septembrī mir. Staņislava Fabijana
d. Ušacka, ir palicis nekustams man-
tojums, kufš atrodas Jaunlatgales apr.,
Balvu . pagastā .Esmiralda Ns 11*
fer. un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
buru kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā Balvu muižā sešu mēnešu, laikā,
skaitot no šī sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Balvos, 24. novembrī 1925. g.

17921 Miertiesnesis P. R o n i s

savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apriņķī, Līvānu
miesta.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu_ mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.'
17592 Miertiesnesis K. Avens.

figaa apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesu izpildītājs

jasīņij, ka 15. decembri 1925. r»., pulksten
10 dienā, Rīgā, Mārstaļu ielā J* 25,
di. 4, pārdos Zamueļa Hiršovica
kustamo manta, sastādoša no dzīvokļa
iekārtas un novērtētu par Ls 1060.—

Iszināt sarakstu, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, vatēs pār
došanas dienā nz vietas.

Rīgā, 5. decembrī 1925. g.
18567 Tiesu izpild. V i 1d a u s.

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Jelgavas - Bauskas zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visļ papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo Īpašumu, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas civilnodaļas kanc-
leja.

Jelgavā, 30. novembri 1925. g.
18533 Tiesu izpild. J. Vīksna.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 14. janv.
1926. g. pulksten 10 rītā, tv sludinās
93. jūlijā 1925. g. mirušā Miķ ļa Jāņa d.
E v e r t a alias Ginkus testamentu.

Liepājā, 3. nov. 1925. g. Nš 1093-m/25
Priekšsēd b. V. Bienenštams.

18518 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Latgales apgaidu 1. (Mala,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 30. okt.
izklausījusi Daugavpils pilsētas valdes
lūgumu atzīt Uršulu Boriseviču
atrodošos bezvēsts prombūtnē no-
lēma: publicēt .Vaid. Vēstnesī" par bez-
vēsts promesošo Uršulu Borisevič un
uzdot Daugavpils bāriņu tiesai ie-
celt aizbildniecību par bezvēsts prom-
esošās Uršulas Borisevičes mantu, at-
rodošos Daugavpilī, Valmieras iela Nš 18.

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

Daugavp., 1925.g.24.n„v. LN»1515a/25
Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš

17807 Sekretārs J. K a ņ g u r s.

Latgale, apgabaltiesa, l. d«0aļa,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 30. okt.
izklausījusi Daugavpils pilsētas valdes
lūgumu atzīt Malafiju Sidorovu par at-
rodošos bezvēsts prombūtnē, nolēma:
publicēt ,Vald. Vēstn." par bezvēsts
promesošo Malafiju Sidorovu un uzdot
Daugavpils bāriņu tiesai iecelt aiz-
bildniecību par bezvēsts promesošā
Malafija Sidorova mantu, atrodošos
Daugavpilī, Bulvāra iela Ns 7.

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

Daugavp.,1925. g.26. nov. LNšl51la/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

17910 Sekretārs J. Kangurs.

Rīgas 6- iec. miertiesnesis,
Paziņo , ka 19. oktobrī 1925. g. Zauls
Ginsburgs iesniedzis prasību Ls 400 ap-
mērā par celmu laužamo msšinu pret
Miķeli Ķoļebski, ki-ra adrese prasītajam
nav zināma, kamdēļ uz prasītajā lūguma
un civ. proc. lik. 74., 75, 298., 309 —
311. p.p. pamata miertiesnesis uzaicina
Miķelī Ķoļebski četru mēnešu
boika no šī sludinājuma ievietošanas
dienas .Vaid. Vēatn." ierasties mier-
tiesn eša kamerā Rīgā, Andreja Pumpura
elāNs 1, jeb paziņot miertiesne-irn savu

adiesi.
Ja Koļebskis neieradīsies un savu

adresi minētā laikā nepaziņos, pavēstes
un uz viņu attiecošies raksti tiks a stati
liesas kanclejā, bet lieta tiks izspriesta
oez viņa.

Rīgā, 27. novembrī 1925. g. Cv. Ns 1537
17977 Mieitiesnesis (paraksts).

Jaunlatgales apriņķa 1 iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 26. novemb fa
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. krāj. X. sēj.V.d.
1239. p. paziņo, ka pec 1922. g.
23. jūlijā mir. Jāņa Ādama d. Vancana
ir palicis mantojums, kufš atrodas Jaun-
latgales apr., Baltinovas.pag., kādēļ uzaic.
visus, _ kam būtu uz šo mantojumu, jeb
sakara ar viņu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt savas tiesības pēc pie-
krītības, — sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Kārsavas stac, 1925. g. 26. nov. NŠ2975
17926 Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesa

JaBDlatgalei apr. 3. iet. miertiiiisis,
saskaņa ar savu 1925. g. 30. okt.
lēmumu, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X. sēj. I.d.l239.p
paziņo, ka pec 1906. g. 23. jūlija
mirušā Reincholda Vanaga ir
palicis nekustams mantojums, kufš at-
rod. Jaunlatgales apr., Bērzpils pag.,
folv. „Kiampiņiki" un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā ar
viņu kādas tiesības, kā mantin., pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa kamerā
Balvu muižā 6 mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Balvos, 24. novembrī 1925. g.
17922 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas

JaunlūtgūlKupr. 3. iec.miertiesn..
saskaņā ar savu , 1925. g. 30. okt.
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sej.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pec 1918. g.
23. septembrī mir. Feodora Michailova
ir palicis nek. mantoj., kufšatrodas Jaun-
latgales apr., Rugāju pag., ferma .Forstei
Ns 20* un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības, kā mantin. pieteikt tas
minētam miertiesnesim viņa kamerā
Balvu muižā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī".

Balvos 24. novembrī 1925. g.
17923 Miertiesnesis P. R o n i s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3. Iec. miertiesn.,
kufa kamera atrodas Sommersetā,, sa-
skaņā ar savu 1925. g. 24. nov. lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X sej.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p.p. ar šo uzaicina
1919. g. 1- aprilī mir. Konstantīna Jā-

zepa d. B r o ņ k a s likumīgos man-
tiniekus pieteikt pie minētā miertiesneša
savas tiesības uz palikušo pec tā Kapiņu
pagastā, Čibriku folv. nekust. īpaš. sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēst i esī.
17916 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas.
Rēzeknes apr- 3. lec. miertiesn..
kufa kamera atrodas Rēzekne, saskaņā
ar savu 1925. g. 26. nov. lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik. X. sej.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. p. ar šo uzaicina
1925. g. 24. februārī mirušā Afanasa
Oabrieļa d. Antoneviča
likumīgos mantiniekus pieteikt pie
minētā miertiesneša savas mantošanas
tiesības uz palikušo pēc nel. Rēzeknes
apr., Ozolmuižas pag. nekustamu īpaš.,
— sešu mēnešu laikā, skaito!
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
18095 Miertiesnesis J. K r a u 1 i s.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu 20. novembrī
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.

lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
7. februārī 1897. gada miruša pilsoņa
Jāņa V u c i n a mantiniekus pieteikt

Latgales apgabaltiesas,

Rēzeknes apr. 4. Iec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 27. nov.
lēmumu uzaicina 1916. g. 17. februārī
mir. Onufrija Staņislava d. Zeltiņa
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamera Viļenos,
uz nekustamo īpašumu sastāv, no zemes
un ēkām, atrodošiem Rēzeknes apriņķī,
Viļenu pag., _ Kurpnieku ciemā , sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
17978 . Miertiesnesis Dukaļskis.

Daugavpils apr. 5. Iec. miertiesn-.
Preiļos, pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.,
uzaicina 24. decern. 1922. g. mirušā
Klementija Stepana d. Matvejeva manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nelaiķa atstāto Preiļu pag.,
Kaunatu' sādžā kustamu un nekust.
īpašumu augšminētam miertiesn. sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.".
17980 Miertiesnesis Sk r om ans.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. mierties.
kufa kanclejā atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu 23. novembrī
1925. g. uzaicina 1920. g. 7. janvārī
mir. Leiba Movša d. Rubina manti-
niekus, pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšā minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto mantību, atrodošos
Varakļānu miestā, — sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.Vaid. Vēstn.".

Pec šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

23. nov. 1925. g. ; Ns 4621
17924 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. lec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 17. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sej. 1239. p.,
paziņo, ka pec 1910. g. 23. aprilī
mirušā Jāņa Nikifora d. Ivanova ir pa-
licis mantojums, kufš atrodas Izvoltes
pag. Sachmanu c. un sastāv no zemes un
uzaic. visus, kam uz šomantoj. būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt tādas
miertiesneša kamerā Krāslavā, Polockas
ielā Ns 52, — sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma '; iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Pec minēta termiņa notecēšanas ne
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 19.nov. 1925. g. NsBl.C.142/25
17593 Miertiesnesis (paraksts)

Rēzeknes apr. 6- Iec. miertiesn.,
saskaņa ar savu lēmumu no 29. jul.
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402., un 1408. p. p. un civ.
lik. 1239. p. ar šo uzaicina 1918. gada
9. septembrī mirušā Fedota Feodora d.
K o 1 o s o v a likumīgus mantinieku-
pieteikt savas mantošanas tiesības uz
palikušo Rēzeknes apr.,_ .Kaunatas pag.,
Juguļu sādža pec minēta pilsoņa nāves
mantu, sastāv, no 13.07 ha zemes un
saimniecības ēkām.

Mantojuma tiesības jāpieteic pec pie-
kritības sešu mēnešu laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas .Vaid. Vēstn."
9729 Miertiesn. v. i. P. P1 a t a u s k s.

Dundagas pag. tiesa,
Ventspils apr., pamatodamās uz savu
lēmumu 19. novembri 1925. g un pag.
lies. lik. luS. un 109 p. p< izsludina, ka
Kļaviņa Lina Kārļa meita, iedzīvo
Dundagas pagastā, Sniķeru mājas, kufai
miesīgu bērnu nav, adoptē par savu
meit * un mantnieci Ķarlini Jāņa meitu
Legzdinas, dzim. Konrade, dzim.
15. nprilī v. st. 1882 g. _

Personas, kuram ir kādas ierunas pret
šo adopciju, tiek uzaicinātas pieteikties
pie šīs pagasta tiesas 6 mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid Vēstnesī trešo reizi.

P?c tam nekādas ierunas netiks pie-
ņemtas un adopcija tiks apstiprināta

Dnndagā, 26. novembrī 1925. g. Nš 549.
Priekšsēdētājs J. K e n i g s.

18H4 3 Da bv d*s S i 1 i n š.

Bārbeles pag. tiesa
(Bauskas apr.) ar šo izsludina vispārībai
zināšanai, ka Emīlija Andreja m. Aven
no šī pagasta M. Grugaļu mājām vēlas
adoptēt sev par dēlu Valdi Aleksandru
Jēkaba d. Imšu, dzim. 10. janvārī pēc
v. st. 1908. g., piederīgu pie Rigas apr.
Ulbrokas-Stopiņu pag., pārmainot adop-
tējamo uzvārdu hnša uzAven.

Personām, k fam ir kādas ierunas šai
adoptēšanas lietā, tas ja.ietei šai tiesai
trīs mēnešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas .Vaid. Vēstnesī*
Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks pieņemtas un adoptēšana
tiks apstiprināta

Bārbelē, 1925 g. 14. novembrī.
Priekšsēdētājs (paraksts).

17852 Darbvedis Kalējs.

R!g3s apgabaltiesas 3. iec rkņa
tiesu izpildītājs

'Sziņo, ka 14. decembrī 1925. S-, pulkšt
10 diena, Rīgā, Blaumaņa _ ielā Ns 36,
dz. 9, kustama īpašuma pārdošana pie
Alberta Melnbarda

iratcelta
saskaņā ar Rīgas 9. iec. miertiesneša
lēmumu no 7. decembra š. g.

Rīgā, 7. decembri1925.g18528 Tiesu izpildīt. J. G r i n f e 1d s.

Nili apgabaltiesa! 6. Ik, tl«o Iziiiiijj
paziņo, ka 19. decembri 1925. g., pulkst,
12 dienā, Rīgā, Vecā Jelgavas ielā J*46,
akc. sab. „H. P. Švabe" lietā, II, torgos
pārdos Krišjāņa Vintera kus;atno
mantu, sastāvošu no vīna un konjaka
un novērtētu par Ls 330.

Saasināt sarakstu, novērtējuma, k« sii
īpikstlf pārdodamo manta, varēs pār-
ļoganas dienā nz vietas.

RīgI, 4. decembri 1925. g.
18529 Tiesu izpild. J. Z i r ģ c 1s.

«līgas apgabaltiesas 6. iecirknis
tiesu izpildītājs

smīna, k« 19. decembrī 1925. g.
jaikaies 12 dienā, Rīgā, Veca Jelgavas
ielā /* 4S, akc, sab. ,H._ Švabe" lietā,
II orgos pārdos Krišjāņa Vintera
kustamo mantu, sastāvošu no liķiera
un novērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakste, novērtējuma, kS ar
tpikatit pārdodamo mantu, varēs plrdo
tenas dienā uz vietas.

Rīgā, 4. decembrī 1925. g.
i 8530 Tiesu izpild J. Z i r g c 1a.

isjas aspgaosit. 6. leo. liesi
izpildītāju

paziņa, ka 14. d e c e mb r 5 1925. g.,
pulksten 11 dien». Rīgā, Stabu ielā Nš 20,
dz. 16, Mendeļa Šparbera lieta, pārdos
Aizika Boruchoviča kustamo mantu,
sastāvošu ao ozolkoka drēbju skapja
un novarēta -rm Ls 300-

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

Rīgā, 25 novembri 1925. g.
8531 Tiesu Ispild. J. Z i r g e 1s

tini mmm.i nt tin wm
)aziņo, ka 14. decembrī 1925. g., pulkst
10 diena, Riga, m. Ja .māvu ielā Nš 3
dz. 3, pārdos Zund ļa Movšovica
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 240.—

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

Rīgā, 27. novembrī 1925. g,
18568 Tiesa izpild J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr
1. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. decembrī 1925. g.,
pulksten 2 dienā, Aderkašu pagastā,
.Vec-Cirčeņu" mājā, pārdos otrā
ūtrupē Eduardam Anlriksonam pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu no
3 ķēvēm un novērtētu par Ls 600.—

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

Rīgā, 7. decembrī 1925. g.
18532 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Liepājas apgabaltiesai tiesu izpildītājs
par Liepijas 1. ledu.,

kuia kanclejā atrodas apgabaltiesā,
istabā Ns 9, ' pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1141.1143., 1146.—1149. p. p.
paziņo, ka 2. martā 1926. g., pulksten
10 līta, minētās tiesas civillietu
sēžu zāle,

pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu,
piederošo Chajai Kabalkin un mirušai
Outke Ratner, atrodošos Liepājā,
Nikolaja ielā .Nš 15.

Šis nekustams īpašums _ ir ierakstīts
Aizputes-Grobiņas zemesgrāmatu nodaļā
ar krepost Nš 1037, novērtēts uz
Ls 7000 un tiek pārdots pēc Hermaņa
Grušlavska piedzīšanas Ls 5200 apmērā
līdz ar o/o °/ o.

Bez šas piedzīšanas uz šo nekustamu
īpašumu skaitīs h potekariski parādi
7932 rbļ. krievu cara naudā un LsSOOO.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. no novērtēšanas sumas
Ls 7000.

Katram, kas grib piedalīties solīšanā,
ir jāiemaksā Ls 700 zaloga, kā ari
jāuzrāda tieslietu ministrijas apliecība
par viņa tiesību iegūt nekustamu
īpašumu

Visi _ dokumenti un raksti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir atklāti ie-
skatīšanai tiem, kas vēlas piedalīties so-
līšanā, apgabaltiesas kanclejā, vai pie
tiesu izpildītāja.

Personām, kufām būtu uz pārdodamo
īpašumu tādas likumīgas tiesības, kas
varētu novērst viņa publisku pārdošanu,
tādas ir pieteicamas līdz pārdošanas
dienai.

Liepājā, 2. decembri 1925. g. Ns 4999
18551 Tiesu izpild. A. Korženeckis.
,M>VW*,WM»gai»»..MII...II„̂ .H» .l>W«BM—WI.HWW ll.l.l H ļ^
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dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ca 14. _d e c e m b r ī 1925. g., pulksten
I dienā, Rīgā, Gertudes ielā Nš 74,
?Iz. 1 tiks pārdota vairāksolīšanā
Šolomona Šoloma kustama manta, ne-
novērtēta par 1967 lat. 93 sant. un sa
stāvošu no mēbelēm nn pajūgiem dēļ
viņa 1922. g. °/o un 22./2S. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 7. dec. 1925. g.
18534 Piedzinējs Heibovičs.

IliSo nioilB mwmm
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, k«
14. decembri 1925. g.. pulksten 11 dienā,
Rīgā, Sta' u ielā Ns 44, dz. 22,

pdfdos ualrfiKsoliftnB
Vjkmaņa Jāņa kustamo mintu, no-
vērtētu par Ls 37088 un sastāvošu no
klaviera firm. .Kain un Hiršheim" dēļ
viņa 1923. g. ienāk, tm 1922. g. »/o p.
nodokļa segšanas.

Rīgā, 5. decembrī 1925. g.
18535 Piedzinējs Heibovičs.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas apr. tiesu izpild.
kufa kanclejā atrodas Jelgavā, Annas
ielā Ns 10, paziņo:

1) ka Aleksandera Jūfmalieša prasības
apmierināšanai no Nikolaja Nesterova
pēc Jelgavas pilsētas mierties-eša sprie-
dumiem, no : 925. g. 6. un 11. jūlija
Ns Ns 3377, 3378, 3379, 3400, 3401, 3402,
3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409,
3410 — uz vekseļiem Ls 4300.— ar °/o
un izdevumiem apmēra — 17. februārī
1926. g., pulksten 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas s5žu zālē,

iz publiskiem loigiu pārdos
Nikolajam Michaila d. Nesterovam

piederošo

nekustamo īpašumu,
kufš atrodas Jelgavas apriņķī, Kaln-
ciema pagastā, aj zemesgrāmatu reģistra
Ns 2640 un sastāvno Kalnciema muižas
.Baložu Ns 62" mājām;

2) ka īpašums ptiekš publiskiem tor-
giem apvēnēti par Ls 10000.—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgfūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 15799.67;

4) ka personām, kjfas vēlas pie
forgiem dalību ņemt jāiemaksā zalogs
— desmitā daļa no cpvērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu; un

8.lappils kājnieku poli
izdos mutiski u lakitiika
IZSOLĒ

sfaioas HelloDDpaļas
piegādāšanu pulka tekošam vajadzībām
Cēsīs un Valmierā no 1. janvafa līdz
1. aprīlim 1926. g.
apm. 13,000 kilogramu.

Piegādāšanu var uzņemties kopā par
abām pilsētām vai katru atsevišķi.

Izsole notiks Cēsīs, pulka štāba saim-
niecības daļā, Cēsu pilī, 15. decembrī
1925. g, pulksten 12 dienā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aoloksnēs
ar uzrakstu: ,Uz svaigas liellopu gaļas
izsoli 15 decembri 1925. g." un lūgumi
deļ pielaišanas mutiskā izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles atklāšanai, pulka saimnie-
cības priekšniekam, vai izsoles diena
izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās
izole, jāiemaksā pulka kasē drošības
nauda Ls 0,1 no katra kilograma gaļas,
kufu uzņēmējs apņemas piegādāt.

Ar kondicijām un sīkākiem izsoles no-
teikumiem var iepazīties pulka štāba
saimniecības daļā, darbdienās no pulkst.
9-15. 1

Saimn. prlekšn., pulkv.-leitn. (paraksts).
18464 Darbvedis, kafa ier. S m i ts.



Liepajaspils. 1 iec. pol. priekšu, ziņo,:
kā nozaudēta un tapec skaitāma par
nederību kafa klausības atvaļinājuma
apliecība uz Brūkliņš Vilis Andreja dēls,
vārdu, izdotu no Liepājas kafa apri ņķa
pr-ka 13. oktobrī 1920. g. ar Ns 8097.

Tašu pag. valde, Liepājas apr., izslu-
dina par nederīgu kafaklausības aplie-
cību, izd. no Aizputes kājn. pulka ko-
mandiera aprija mēn. 1920. g. Ns 3453
uz Jēkaba Anša d. Jeknevica v., kufa
pieteikta par nozudušu. 16992

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs I iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi Ns 2266, izdotu no Ilūkstes
apr. pr-ka palīga par I iec. 10. febr.
1925. g. uz Ksenijas Andreja meitas
Cipkin v. 17661

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1 Lc, izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi Ns 1317, izdotu no i
Ilūkstes apr. priekšn. palīga par I iec.
9. novembrī 1921. g. uz Mamonta Gri-
gorija d Kovaļeva v. 17662

Ilūkstes apr. pr-ka II iec. pal., izslu-
dina par nederīgiem sekošus dokumentus:

1) Iekšzemes pasi Ns 27, izdotu no
Laucesas pag. valdes 27. februārī,
1921. g. Jānim Kovaļevskim un zirga
pasi Ns 12, izdotu no Ilūkstes pils. valdes.

2) Pasi Ns 574, izdotu no Prodes
pag. valdes 19. aug. 1920. g. Anastasijai
Fntnča m. Apelē.

3) Pasi Ns 1516, izd. no Aknišas pag.
valdes Jēnim Jāna d. Jakundovičs
4. augustā 1922. g. 17663

Krāslavas iec. pol., pr-ks ar šo iz-
sludina _ par nederīgiem, pieteiktus par
nozaudētiem sekošus dokumentus:

1) pārlieksmi par personas apliecību
Ns 2307, izdotu no Krāslavas iec. pol.
priekšn. 17. aug. 1925. g. uz Pētera,
Petefa d. Laksa v.,

2) Latvijas iekšz. pasi Ns 2864, iz-
dotu no Krāslavas pils. valdes 19. jū-
lijā 1922. ģ. uz Rīvas Arona m. Lando
vardu,

3) izsludināto par nederīgu, .Vaid.
Vestn." Ns 211 no 22. sept. 1925. gada fLatvijas iekšz. pasi )\& 2844, izdotu no I
Krāslavas pils. valdes 11. jūlijā 1922 g.
uz Cioierman, lllanna Kopeļa d. vārdu,
skaitīt par derīgu, kā atrastu un iz-
sniegtu pēc piederības, 17461
. 4) zirga pasi Ns 865, izdotu no Osunas

pag. valdes uz Antona Ljacha v. un
pārrakstītu uz Eidelsona Mendeļa vārdu.

Alūksnes iec. pol. priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi uz Dimitrija Kirila dēla
Nikiforova v., izdotu no Daugavpils apr.
pr-ka I iec. pal. ar Ns 23477 (mēnesis
un diena nav zināmi. 17564

Rēzeknes apr. pr-ka II iec. palīgs iz-
sludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi, izdotu no Vidsmuižas pag. Valdes
3. maija 1920. g. ar Ns 378 uz Pētera
Ssprovska v., parakstītu uz Donata
Saprovska v. 17569

Rēzeknesapr. pr-ka II iec. palīgs at-
sauc sludinājumu „Vald. Vēstn ." š. ģ.
Ns 206 par nozaudēto zirga pasi, izdotu
noViļānu pag. valdes 14. aprilī 1924.g.
Ns 51 uz Donata Putniņa vārdu, jo tāda
atrasta un skaitāma par derigu. 17568

Iespiests Valsts tipografiii.

Liepājas pilsētas I iec. pol. priekšn.
ziņo, ka nozaudēta un skaitāma par ne-
derīgu jauna parauga kara klausības
apliecības dienesta gaitas saraksta iz-
vilkums, sastādīts no Kurzemes arti-
lērijas pulka k-ra uz Anša Miķeļa dēla
Novada v., dz. 1903. g. 17566
j"""*" "' ii mi "I

[ Dažādi siadžuājami. ]

Latfilas-Krlefijai ādo tirdznlec a. i
likvidācijas komisija

nz statūtu 65. § pamata uzaicina akcio-
nārus ierasties uz

in akiuapi,
20. decembr! š. g., pulksten 8 vakarā,
likvid. komisijas telpās

^
m. Smilšu ielā l

Dienas kartiba:
1) Sapulces priekšsēdētāja un sekretāra

velēšana.
2) Likvidācijas komisijas pārskats pa'

laiku no 30. novembra 1924. g. Hd2
30. novembrim 1925. g. apstiprināšana.

3) Sabiedrības izbeigšana. 18546
4) Dažādi jautājumi. Likvidac. komisiji

Lielauces pagastam Jelgavas apriņķī,
vajadzīgs pag. valdes un tiesas

darbvedis.
Kandidātus uzaicina pieteikties rak-

stiski vai ierasties personīgi uz vēlē-
šanām pie pag. padomes 18. decembrī
š. g., pīkst. 10 diena, pag. namā iesnie-
dzot dokumentus.

Alga un zeme pec valdības noteiku-
miem ar brīvu dzīvokli, apkurināšanu
un apgaismošanu. 18554

Pagasta valde.

Apriņķa ceļu inzemers

izdos ielikti galīgi izsolē ofsnts pieMsnu
iii nalsts mežu rēķina Muiiiiu tepi Valkas uJītos api:
16. decembri š. g, pulksten 9, Smiltenes pagasta nama_sekošos pagastos: Valkas,

Lugažu, Pedeles, Ērģemes, Omuļu, Kārķu, Ēveles, Jērcēnu, Trikātas,
Nigras, Smiltenes, Bilskas, Plāņu, Vijciema, Mēra, Rauzas, Palsmanes
Grundzāles, Cirgaju, Svartavas, Gaujienas un Trapenes.

17. decembri š.g., pulksten 10, Alūksnes, pag. nama, seko-os pagastcs: Jaun-
rozes, Karvas, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Pededzes, Mārkalnes,
Bejas, Mālupes, Annas, Zeltiņu,. Ilzenes, Alsviķu un Alūksnes.

18. decembrī š.g., pulksten 10, Vecgulbenes pag. nama, sekošos pagastos, Lite-
nes, Stāmerienas, Kalncempju . Beļavas, Lejasciema, Dūres, Galgauskas,
Sinoles, Tirzas, Adulieras, Virānes, Dzelzavas, Jaungulbenes un Vec-
gulbenes.

19. decembrī š. g, pulksten 10, Madonas apriņķa pašvald. likvid. valdes telpās
sekošos pagastos: Lazdonas, Praulienas, Lubānas, Meirānu, Saikavas,
Mētrienas, Ļaudonas, Sāvienas, Kalsnavas, Mārcienas, Bērzaunes, Vie-
talvas, Odzienas, Iršu, Pērses, Liepkalnes Sausnējas, Vestienas, Vēja-
vas, Mēdzules, Liezeres, Grašu, Kraukļu, Cesvaines, Sarkaņu, Patkules,
Oļu, Lubejas, Grostonas uri Kusas.'

Drošības nauda jāiemaksā 10°/o. Tuvākas ziņas apr. ceļu inž. kanclejā.
Smiltenē, Vēvera Ielā hfe 3 no pulksten 9 līdz 15. 2 18454

Apriņķa rii inženieri Jelgavā
izdos 1925. g 21., 22. un 23. decembrī, pulksten
10 no rīta savā kanclejā, Upes ielā Nr. 9, galīgās

rakstiskās un mutiskās izsolēs

lipraslili irānis lirann
uz valsts pārziņā atrodošamies ceļiem un uz
zemes ceļiem Jelgavas, Bauskas un Tukuma ap-
riņķos, labojamiem Uz valsts mežu rēķina:

21. decembrī 1925. g. sekošos pagastos Jelgavas apriņķī: Bēnes, Bērz-
muizas, Bukaišu, Dobeles, Džūkstes, Elejas, Glūdas, Gsrozes, lies, Jaunaucts,
Jēkabnieku, Lielarces, Līvbērzes, Lielplatones, Mežamuižas, Naudītes, Ozolnieku,
Penkules, Pēternieku, Rubas, Svētes, Sniķeres, Teteles, Tērvetenes, Vircavas Vec-
auces, Vadakstes, Valgundes, Vecsvirlaukas, Vilces un Zaļenieku.

22. decembrī 1925. g. sekošos pagastos Bauskas apriņķī: Bauskas, Bārbe-
les, Bruknas, Ceraukstes, Jaunsaules, Islicas, Iecavas Kurmenes, Misas, Mežotnes,
Paņemunas, Rundāles, Salgales, Svitenes, Stelp:s, Sesavas, Skaistkalnes, Taurkal-
nes, Vecsaules, Vecmuižas, Zālītes un Codes.

23 decembri 1925 g. sekošos pagastos Tukuma apriņķī: Annenieku, Aiz-
upes, Bikstu, Blīdenes, Dzirciema, Engures, Grenču, Irlavas, Jaunpils, Lestenes,
Matkules, Smārdes, Praviņu, Pūres, , Remtes, Sēmes, Slampes, Struteles, Vānes,
Vecmoku, Zebrenes, Zantes, Zemītes un Milzkalnes.

Tuvākas ziņas un noteikumi apriņķa ceļu inženiera kanclejā, darbdieins no
pulksten 9 lidz 15. 2 18453

Talsu virsmežniecība

pārdosiii izsolē (otrreizējā),
28. decembrī 1925. g., Talsu apriņķa valdes telpas, Talsos, . Rīgas ielā ar
iepriekšēja novērtējuma pazeminājumu par 30°/c, 16. novembrī š g. izsolē
nepārdotas vienības,

nusošo mežu pēc platības un celmu skaita.
1 iecirkņa mežnie ība, Stendes novadā, pavisrm 3 vienības, no Ls 1 84

līdz Ls 1980
III iecirkņa mežniecība Spares novada, pavisam 3 vienības no Ls £5

līdz Ls 332.
IV iecirkņa mežniecībā Ste.-.des un Pastendes novados, pavisam 71 vienības

no Ls 26 līdz Ls 2569.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai 10 °/o dro-

šības naudas no novērtēšana» sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kan lejā un pie iecirkņu mežziņiem.
18539 (Taisu girsmežraiecifeo

Vecsalaces virsmežniecība

pflrdos mutlsbfl izsolē
14. janvārī 1926. g., Ķirbižu pagasta namā,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita, vēja
gāztus un kaltušus kokus pēc celmu skaita un

sagatavotu meža materiālus no:
Ķirbižu 111 iec. mežniecības: Ķirbižu, Vecmuižas, Metagas un Rustužu novadiem

13 vienības, vērtībā no Ls 11 līdz Ls 524.
Liepupes IV. iec. mežniecības: Duntes. Liepupes, Dūjas, Nabes un Vecmuižas

novadiem 49 v eiibas, vērtiba no Ls 14 līdz Ls 902. 185*1

Lauksaimniecības pfirooMe 4
pārdos atklātā izsole

17. decembrī 1925. g., pulksten 10 rītā, Torģeļu ielā J>6 1,

vienu izbrāķētu vaislas ēneii.

Vec-Salaces virsmežniecība
14. janvārī 1926. g., Vītrupes pagasta namā,

pārdos mutisko izsolē
augošu mežu pēc platības un celmu skaita, vēja
gāztus un kaltušus kokus pēc celmu skaita un

sagatavotus meža materiālus no:
Ķirbižu III. iecirkņa mežniecības: Ķirbižr, Vecmuižas, Metagas un Rustužu

novadiem 13 vienības, vērtībā no Ls 11.— līdz Ls 524.—.
Liepupes IV. iecirkņa mežniecības: Duntes, Liepupes, Dūjas, Nabes un

Vecmuižas novadiem 49 vienības, vērtībā no Ls 14.— līdz Ls 902.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai lG°/e

drošības naudas no novērtētās sumas, kuj-a pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°,«
no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
18549 %t-f«l«ce» virsmežniecība

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekošas rakst. konkurences

30. dec š g„ uz 1) eļļu elektromotoru,
3000 klg, 2) eļļu mašinu, smago —
15,000 klg.

30. dec. š.g., uz petroleju — 150 tonnām.
30. djc. š. g., uz ādu mākslīga —

1200 tek. mir..
30. dec. š:g, ķieģeļi ugunsdrošie, pēc

saraksta
Kcnkurenču sakums pulkst. 10 norīta,

Konkurenču dalībniekiem jāiemaksā dro-
šības nauda 10°/o apmērā no piedāvā-
juma vērtības. Tuvākas ziņas izsniedz
dzelzsceļu virsvalde, Oogoļa ielā N& 3,
istabā 101. 2 18571

' Lottoīes dĪBfžiiasštābs
izdos muti s.k o s

TORGOS
migasilon gaļu

piegādāšanu štāba tekošam vajadzībām,
Plivinās, par laiku no 1. janvafa līdz
31. martam 1926. g ieskaitot,

apm. 1500 kilogramu
Torgi notiks Pļaviņās, divīzijas štābā,

Daugavas iela tii 27, 17. decembrī š. g.,
pulksten 10 no rīta

Turpat izsniedz gaļas kondicias un
sīkākus noteikumus ikdienas, izņemot
svētku dienas un svētdienas, no pulkst.
9-15 2 18463

Staba pr. v. p i. kāpt. L i e 1u o s.

Daugavpils apriņķa priekšn.
palīgs 2. iecirkni

paziņo, kā 18. decembri 1925. g. pīkst.
10 rīta, Krustpils pagastā . Medību mājās

afiii ittoU sildos
500 gab

^
jumtu skaidas, piederošas pil-

sonim Pēterim Lapiņām, djīv\ Krustpiis
pagastā, Medību mājas, novērtētas par
Ls 4 — tiesas nodckļu segšanai sa-
skaņa ar Daugavpils apr. 8. iec. miert
rakstu no 17. oktobra 1925. g. Ns 206.

Krustpilī, 4. decembrī i925. g. Nš 10706
Priekšn. pal. (paraksts).

Poleēčinas iecirkņa policija
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 1925. g.
20. decembru pulksten 12 dienā,
Šķaunes pagasta, Poļeščinas ciemā,

otkitto vnirālKolišona
saskaņa ar Ludzas apriņķa 4. iecirkņa
miettie nēša izpildu rakstu no š g
28. o.tobja Nš 4586 pils. Osipa Bl-
dzana aprakstīto govi, nover ētu par
Ls 70, soda naudas piedzīšanai
18549 Pol. priekšn. ICJVlednis.

Latvijas Universitātes leģitimācijas
kartiņa Nš 1828 uz Annas Lejup vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 18£37

II. izsole.
Valmieras aprigķa valste zemju

inspektors
23. decembrī š. g., pulksten 10 no rīta,
Lucas muižiņā, pie Valmiera v p ā r d o s

alti!!! iiiiātnliiaii
lietotus: vienu dro'ku, vienas kamanas,
sakas un citas zirgu lietas un piederumus.

Mantas apskatāmas ūtrupes dienā no
pulksten 9 turpat. _ 18543

Ludzas apr. priekšnieks
Ludzā, Kalnu ielā Nš 12, 1925. gada

21. decembr pīkst. 10 rītā

pārdos vairāksolīšana
pret [tuliteju samaksu nolietotus angļu
mēteļus un sabojātus šaujamos rīkus —
medības bi es, revolverus un šaujamos
piederumus.

Ludzā, 5. decembri 1925. g. 18548
Ludzas aprigķa priešn. p. v. i

(paraksts)

Jelgavas pilsētas valdei
vajadzīgs

pilsētasiii.
Personas kūjas vēlētos ieņemt minēto

amatu, valde uzaicina iesniegt līdz
1. janvārim 1926. g attiecīgas lūgumus

līdz ar dokumentiem pjr izglītību, ka
ari ziņas par iepriekšējo datbību. 2
18542 Jelgavas pilsētas valde.

Jaunraunas pagastam
vajadzīgs valdes un tiesas

darbvedis
Velēšanas 15. decembrī 1925. g.p. 12

Jaunraunas pagasta namā.
Kandidatisr attiecīgiem dokumentiem

tiek uzaicināti pieteikties.
Alga pēc valdības noteikumiem.

18553 Pagasta valde.

Ipiķu pagasta valde
Valmieras apr., 4 klm. no Kirbeļu d/

piestātnes, vajadzīgs valdes \sn tiesas

darbvedis
Kandidāti tiek lūgti pieteikties rak-

stiski, vai ierasties personīgi pie paga-
sta padomes 18. decembrī š. g. pīkst.12 diena Ipiķu pagasta namā . iesniedzot
dokumentus par izglītību, amata spējām
un aprakstu par līdzšinējo nodarbošanos.

Alga pec kategorijas pie bnva dzī-vokļa, apkurināšanas un apgaismošanās,
normas zeme. 18552

Pagasta valde.

Pasta nntelesraf apraideijaMdarbnīca izslad.

rakjtijkaj konkurence;
16. decembrī 1925 g.

1) Radio aparātu kastītes • 2500 gab.
2) Kalēja akmeņa ogles 15000 kg.
3) Pucvilna . 200 ,
4) Sausie elementi 250 ,
5) Pernica 480 „

22. decemb i 1925 s.
1) Fibra 350 .
2) Ķimikālijas . . . . . 1680 ,
3) Stikla caurules . ... 150 ,
4) Audekli, brezenta, linu un kokvilnas, kopa 2020 tek.mtr.
5) Brezentus . , 12 gab.

Techniskie un konkurences noteikumi, kā ari paraugi apskatāmi darbnīcas
komercnodaļā, Slokas ielā Nš 2, darboienas no pīkst. 10—13 dienā. 2 18570

Elektrības akciju »b. Jiasli"
ziņo, ka .Valdības Vēstnesī* J* 268 no
30. novemb fa 1925. g. izziņotā ārkārtēja

pilna sapulce neparedz,
apstākļu dēl nenotiks.

18545 Valde.

Lutriņu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1925. gada 23. decembrī, Lutriņu pagasta valdes telpas,

27. novembrī 1925. g, izsolē nepārdotu augošu
mežu pēc platības,

pazeminājot novērtējumu psr 3r.«/o; Kanclera (II.) iecirkņa medniecības, Jaunas-
muižas novada, pavisam 21 vienību, vērtība no Ls 31 līdz Ls 173.

Izsole sāksies pulrsten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komi-ijai 10°/o dro-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā , Lutriņu meža muižā un pie
iecirkņa mežziņa, Raņķu pagastā, Kancleru muižā.

5. decembri 1925. g. J* 1119.
18538 Lutriņu virsmežniecība.
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