
Papildinājums noteikumos par dzelzsceļu
rīcības kapitālu.

Rīkojums zobu ārstu lietā.
Nolikumi par preču pārvadāšanu tiešā sa-

tiksmē starp SSSR, Latvijas un Igau-
nijas dzelzsceļiem (5. turpinājums un
beigas).

Valdības rīkojami un pavēles.

Papildinājums
noteikumos par dzelzsceļu ricibas

kapitālu.
1924. g. 20. maija noteikumus (Lik.

h. 110) par dzelzsceļu rīcības kapitālu
papildināt ar 14,, 15. un 16. pantiem:

14. Dzelzsceļu materiālu apgādības
uzņēmumu rīcib s kapitāla nodro-
šināšanai pret varbūtējiem zaudē-
jumiem, kuri varētu ceities no uz-
ņēmumu inventāra un materiālu
krājumu bojājumiem un iznīcinā-
šanas ugunsgrēkā, ūdensplūdos
vai uzņēmumus likvidējot, dibi-
nāms no atskaitījumiem no uz-
ņēmumu apgrozījumu peļņas se-
višķs fonds pieci simti
tūkstošu (500.000) latu ap-
mērā.

15. Fonds izlietojams rīcības kapitāla
atjaunošanai tikai tanīs gadījumos,
kad ar uzņēmumu tekoša gada
peļņu nav iespējams segt cēlušos
zaudējumus,

16. Ar zaudējumiem samazinātais fonds
atjaunojams no turpmāko gadu
atskaitījumiem no uzņēmumu peļ-
ņas atkal līdz noteiktam apmēram.

Rīgā, 1925. g. 3. decembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš
Satiksmes ministris J. P a u 1u k s.

Rīkojums.
Veselības departaments paziņo, ka no

i. g. 28. novembri „Vald. Vēstu." 267.
numurā izsludinātiem izslēgtiem zobu
ārstiem ir ieradušies departamentā, reģi-
strējušies un prakse atļauta sekošiem:

Aplociņ, dzim. Šuman, Ottilija,
Galej, dzim. Jukevic, Erna,
Saliman, Nachuma,
Levin, Estere,
Mahkova, Lea,
Lindberg, dzim. Ligger, Emilija,
Vaiveriņš, Jānis,
Vulfovič, Elizabete,
Zuser, Slava,
Hofmans, Haralds.

Rīgā, 9. decembrī 1925. g.
Veselības departamenta direktrs

Dr. Aug. Petersons.
Epid.-administrativās nodaļas

vadītājs Dr. J. Sen tēls.

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.
(5. turpinājums un beigas.)

III nodaļa.
Norēķināšanās. Atpakaļpraslbas

dzelzsceļu starpā.
47. pants.

Norēķināšanās dzelzsceļu
starpā.

§ 1. Katram dzelzsceļam, kurš, pie-
ņemot preci pārvadāšanai vai to izdodot,
^kasējis veduma maksu vai citus no
Pārvadāšanas līguma izrietošus maksā-
tus, jāsamaksā pārējiem dzelzsceļiem

tiem pienākošos daļu no veduma maksas
un no šiem citiem maksājumiem.

§ 2. Preces nodošana no viena dzelzs^
ceļa uz otru piešķir dzelzsceļam, kurš
preci nodoļ, tiesību tūliņ ieskaitīt sev
par labu uz dzelzsceļa preces pieņē-
mēja rēķina kā veduma maksu, tā ari
visus citus pēc preču zīmes līdz nodo
šanas laikam piemākošos maksājumus ar
noteikumu, ka galīga norēķināšanās iz-
vedama saskaņā ar ši panta § 1.

§ 3. Izsūtāmās stacijas dzelzsceļš ir
atbildīgs par veduma maksu un par tiem
maksājumiem, kuru samaksu nosūtītājs
uzņēmies uz sevi saskaņā ar preču zīmi,
bet kurus dzelzsceļš nav iekasējis, pa-
turot tomēr prasības tiesības pret nosū-
tītāju,

§ 4. Ja g?! la stacijas dzelzsceļš izde-
vis preci neiekasējot pēc preču zīmes
pienākošos veduma maksu un citus mak-
sājumus, tad tas ir atbildīgs par tiem,
paturot tomēr sev prasības tiesības pret
saņēmēju.

48. pants.
Atpakaļpraslbas tiesība at-
līdzības gadījumos par preces
piluīguvai tās daļas nozau-

dēšanu vai bojāšanu.

§ 1. Ja kāds dzelzsceļš uz šo noli-
kumu noteikumu pamata samaksājis kādu
atlīdzību par preces pilnīgu vai tās daļas
nozaudēšanu vai par tās bojājumu, tad
tam pieder atpakaļpraslbas tiesība attie-
cībā pret pārvadāšanā dalību ņēmušiem
dzelzsceļiem, ievērojot tekošus notei-
kumus :

a) par zaudējumiem, kas cēlušies aiz
viena vieaīga dzelzsceļa vainas,
atbild Šis dzelzsceļš viens pats;

b) ja pie zaudējumu Izcelšanās vai-
nīgi vairāki dzelzsceļi, tad katrs
dzelzsceļš atbild par no viņa iz-
darītu zaudējumu. Ja gadījuma
apstākļi nedod iespēju izdarīt šādu
atbildības dalīšanu, tad atlīdzības
daļas nosakāmas pēc c) punktā
minētiem noteikumiem;

c) ja nevar pierādīt, ka zaudējumi cē-
lušies aiz viena vai vairāku dzelzs-
ceļu vainas, tad par tiem atbild
visi pārvadāšanā piedalījušies
dzelzsceļi, izņemot tos, kuri pie-
rāda, ka uz viņu linijām šie zau-
dējumi nav cēlušies. Sadalīšana
izdarāma proporcionāli tarifu kilo-
metru skaitam.

§ 2. Gadījumā, ja kāds no šiem
dzelzsceļ em ir maksātnespējīgs, tad uz
viņu krītošā, bet no viņa nesamaksātā
daļa sadalāma starp pārējiem, pārvadā-
šanā dalību ņēmušiem dzelzsceļiem pro-
porcionāli tarifa kilometru skaitam.

49. pants.
Atpakaļpraslbas tiesība atlī-
dzības gadījumos par piegā-
dāšanas termiņa nokavēšanu.

§ 1. Iepriekšējā 48. panta noteikumi
piemērojami ari atlīdzībām par preces
piegādāšanas termiņa nokavēšanu. Ja
nokavējums cēlies aiz spjtākļiem, par
kuriem kā vainīgi atzīti vairāki dzelzs-
ceļi, tad atlīdzība sadalāma starp šiem
dzelzsceļiem proporcionāli uz viņu
linijām nokavētam laikam.

§ 2. Šo nolikumu 11. pantā uzrādītie
piegādāšanas termiņi sadalāmi starp
pārvadāšanā dalību ņemošiem dzelzs-
ceļiem sekosi:

1. Satiksmē starp diviem kaimiņu
dzelzsceļiem:

a) nosūtīšanas termiņš dalāms līdzīgās
daļās;

b) pārvadāšanas termiņš dalāms pro-
porcionāli tarifu kilometru skaitam,
ar kādu katrs dzelzsceļš piedalījies
pārvadāšanā.

2. Satiksmē starp trim un vairāk
dzelzsceļiem:

a) no nosūtīšanas termiņa vispirms
tiek dotas pirmajam un pēdējam
dzelzsceļam parastā ātruma precēm
pa 12 stundām un lielā ātruma
precēm pa 6 stundām katram;

b) pārējā nosūtīšanas termiņa daļa un
viena trešā daļa no pārvadāšanas
termiņa dalāma līdzīgās daļās starp
visiem dslību ņemošiem dzelzs-
ceļiem ;

c) pārvadāšanas termiņa pārējās divas
trešdaļas sadalāmas proporcionāli
tarifu kilometru skaitam, ar kādu
katrs dzelzsceļš piedalījies pārvadā-
šanā.

§ 3. Papildu piegādāšanas termiņus
ieskaita par labu tam dzelzsceļam, kuram
uz tiem ir tiesība.

§ 4. Starplaiks no preces pieņemša-
nas brīža nosūtīšanai līdz piegādāšanas
termiņa sākumam nāk par labu izsūtā-
mās stacijas dzelzsceļam.

§ 5. Augstāk minētais sadalījums pie-
mērojams tikai tad, ja nokavēts visam
pārvadājumam noteiktais piegādāšanas
termiņš.

50. pants.
Atpakaļ prasību celšanas

kārtība.
§ 1. Nevienam dzelzsceļam, pret kuru

celta atpakaļprasība saskaņā ar 48. vai
49. pantu, nav tiesība apstrīdēt atpakaļ-
prasību ceļošā dzelzsceļa izdarīto maksā-
jumu likumību, ja atlīdzība pamatota uz
tiesas lēmuma pēc tam, kad dzelzsceļam
strīdus lieta tikusi pienācīgi paziņota un
tam bija dota iespēja ņemt dalību pro-
cesā. Tiesa, kura iztiesā galveno lietu,
nosaka, piemērojoties gadījuma apstākļiem,
termiņus strīdus izziņošanai un dalības
ņemšanai lietas izspriešanā.

§ 2. Dzelzsceļam, kurs vēlas izlietot
savu atpakaļpraslbas tiesību, jāceļ prasība
vienā un tanī pašā sūdzībā pret visiem
dzelzsceļiem, ar kur em tas nav izlīdzis
miera ceļā; pretējā gadījumā tas zaudē
atpakaļpraslbas tiesību attiecībā pret tiem
dzelzsceļiem, pret kuriem prasība nav
celta.

§ 3. Tiesnesim jāizlemj ar vienu un
to pašu spriedumu visas atpakaļpraslbas,
kuras tam iesniegtas iztiesāšanai.

§ 4. Dzelzsceļi, pret kuriem celta
sūdzība, nevar celt tālākas atpakaļpra-
slbas.

§5. Savienot atpakaļprasibu sūdzī-
bas ar sūdzībām par atlīdzību nav at-
ļauts.

51. pants.
Atpakaļprasibu iztiesāšanas

piekritlba.
§ 1. Atpakaļprasibu sūdzību izšķir-

šana piekrīt vienīgi tiesnesim, kurš dzīvo
tā dzelzsceļa atrašanās vietā, pret kuru
iezniegta sūdzība.

§ 2. Ja sūdzība ceļama pret vairā-
kiem dzelzsceļiem, tad dzelzsceļam —
sūdzētājam ir izvēles tiesība starp ties
nešiem, kuriem saskani ar iepriekšējo
paragrāfu piekrīt sūdzības izspriešana.

52. pants.
Atsevišķas vienošanās par

atpakaļprasibu celšanu.
Attiecībā uz atpakaļprasibu celšanu

dzelzsceļiem paliels tiesība savā starpā
vienoties iepriekšpar vairākām prasībām,
kuras tiem varētu būt vienam pret otru,
vai par katru gadījumu īpaši.

IV daļa
Dažādi noteikumi.

53. pants.
Vietējo likumu piemērošana.

Gadījumiem, kuriem šie nolikumi ne-
paredz īpašus noteikumus, piemērojami
attiecīgās valsts likumi un noteikumi
iekšējai satiksmei.

54. pants.
Vispārīgi noteikumi par lietas

vešanas kārtību.
Visos strīdus gadījumos, koriem par

iemeslu ir šiem nolikumiem padotie pār-
vadājumi, lietu vešanas kārtība padota
tiesāšanas noteikumiem, pēc kādiem
jārīkojas tiesnesim, kuram lieta piekrīt,
ciktālu šais nolikumos nav paredzēti
citādi noteikumi.

55. pants.
Tiesas sprieduma izpildīšana.
Apķīlāšana un nodrošināšana.

§ 1. Tiešas spriedumi, kas taisīti uz
šo nolikumu noteikumu pamata no kom-
petentā tiesneši kontradiktoriskā ceļā
vai aizmugurisks pēc viņu spēkā nāk-
šanas saskaņā ar noteikumiem, kādi
pastāv priekš lietu iztiesājošā tiesneša,
stājas spēkā katrā citā līguma slēdzēju
valstī tūliņ pec tam, kad izpildītas šinī
valstī noteiktās formalitātes. Lietas caur-
skatīšana no jauna pēc būtības nav
pielaižama.

Šis nosacījums neattiecas uz spriedu-
miem, kas izpildāmi iepriekšējas izpil-
dīšanas kārtībā, kā ari uz spriedumiem,
ar kuriem no sūdzētāja, viņa prasības at-
raidīšanas dēļ, tiek piespriesta neatkarīgi
no tiesas izdevumu nešanas, zaudējumu
atlīdzināšana.

§ 2. No kāda starptautiska pārvadā-
juma izrietošās prasības divu dzelzsceļu
starpā, ja tie abi nepieder pie vienas un
tās pašas valsts, var nodrošināt ar arestu
vai apķīlāšanu tikai uz tās valsts tiesu
lēmumu pamata, pie kuras pieder dzelzs-
ceļš, kuram prasības sumas pienākas.

§ 3. Kāda dselzsceļa ritošo materiālu,
ieskaitot ari visus attiecīgam dzelzsceļam
piederošos kustamos priekšmetus, kuri
pieder pie šī materiāla, var aplikt ar
arestu vai apķīlāt kādas citas, ne tās, pie
kuras pieder attiecīgais dzelzsceļš, valsts
robežās tikai uz tās valsts tiesu lēmumu,
pie kuras pieder attiecīgais dzelzsceļš.

§ 4. Tiesas izdevumu nodrošināšanu
sūdzībām, kas tiek celtas uz staiptautiska
pārvadāšanas līguma pamata, nevar prasīt.

56. pants.
Valūtas; Kursi svešu valūtu
pārrēķināšanai un pieņem-

šanai.
"§" 1. Kā franks šo nolikumu vai to

pielikumu nozīme skaitās zelta franks,
kura vērtība līdzinās Amerikas Savienoto
Valstu pj zelta dolāram.

§ 2. Kursi (pārrēķināšanas kursi), pēc
kuriem dzelzsceļš pārrēķina ārzemes
valūta uzdotās, bet iekšzemes valūtā
iekasējamas veduma maksu, pēcmaksu,
papildu ua cita maksājumu sumas,
dzelzsceļam jādara zināmi atk!:ībai ar
sludinājumu pie kases vai kādā cnā pie-
mērotā veidā.

§ 3. Tāpat dzelzsceļam jādara zināmi
atklātībai kursi (pieņemšanas kursi),
pēc kuriem tas ņem p.eti svešu valūtu
kā maksāšanas līdzekli.

Rīgā, 1925 g. 29. oktobrī.
A. Č ern ic h.
Jul Seljamaa.
H. Celmiņš.
J. Pa u I uks.

Tulkojums saskan ar oriģinālu;
Dzelzsceļu galvenais

direktors A. R o d e.
Starptautiskās satiksmes

inspektors F. M a g a z i n g.
(Pielikumu pie šiem Nolikumiem sk. 2. lapas pusē )

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi . . . . . . . I lats 80 sant. "
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā _. — » 6 .
Pie atkalpārdevējiem .....— . 7 .
-

Latvijas valdības adtab oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī W9 3. Tel. Jvfe9-89 *
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svetkud.enas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Jfcl. Tel.Jfe9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



Starptautiska dzelzsceļu satiksme.

Preču zīme.

(Pielikums pie Nolikumiem par preču pārvadāšanu tiešā satiksmē starp SSSR, Latvijas un Igaunijas dzelzscejiem.) Pielikumsjr
(6. oants R « \

Dzelzsceļa kontroles zīmogs.

Vagonu

x .. „ Piederības Celtspēja un
bķira un JN° ) zīme) grīdas virsma

Preču pavadzīmes JNs

l) Jāizpilda nosūtītājam, ja tas iekraušanu izdara
ar saviem līdzekļiem.

(Paraugs I) Parasta ātruma. (Balts papirs ' .)
(Paraugs II) Lielā ātruma. (Balts papirs ar ne mazāk kā 1 santimetru platu sarkanu strīpu

augšējā un apakšējā malā, viena un otra lapas puse.)

Kam) . : :

>? . <

Jums jāsaņem zemāk uzrādītās preces un Starptautiskā konvencijā preču pār-
vadāšanai pa dzelzsceļiem paredzēto noteikumu,-tā ari uz šim sūtījumam pie-
mērojamo pārvadāšanā dalību ņemošo dzelzsceļu reglamentu un tarifu pamata.

2 ) Ierakstāms saņēmēja uzvārds un adrese (pilsēta, iela, mājas numurs un valsts) un aizrādījums
vai prece izdodamā gala stacijā uz pieprasījumu vai piegādājama saņēmējam mājas.

Izsūtāmās stacijas dzelzsceļš

Gala stacijas dzelzsceļš

Gala stacija

Aizrādījumi attiecība uz muitas, no-

Iezīmes . . . Tiešais Veduma maksas
$gk^f^£

'%£S&
iesaiņojuma • • brutto aprēķināšanai Klātpielikto dokumentu apzīmējums. . «• _,ļ_j.:: ,„ia wj,,jonoun Skaits Precu nosaukums n0analotais svars Muitas atslēgu skaits un apraksts. Piemērojamie tarifi un ceļa virziens

numuri
veias svars noaPJotals svars

AtzIme par p l̂nvarniekU) ja tāds tiek
\ kg kg uzdots. Citi likumos un reglamentos

paredzētie paskaidrojumi.

„ :...,' ., Aizrādījumi attiecībā uz maksājumiem, kurus no-

'. !_.. sūtītājs vēlas uzņemties uz sevis

: - — ~ - - - --z Sļ7Pt^m.mMĒĒĒĒmuttm
tīgu nepiegādāšanu (burtiem)

.; Aizdevumi skaidr f._ MĒĒĒĒĒĒĒĒĒm-— nauda (burtiem); -' ? Uzliktās Pēcmat????????isuma (burtiem)
īpaša atzīme par aiz-ļ ļ ļ"~

.-? -r ..:--.-..^ . .. devumu skaidrā naudāļ j

zīmoss Svērāja zīmogs. Gala stacijas zīmogs.

—————-——-—«----——-.————-——-——-»—————-«»-.---—«———«- Nosūtītāja paraksts un adrese:

(Preču zīmes mugurpuse.)

Jāsamaksā Ve l™Jāiekasē no Jāsamaksā Vedum
~

Jāiekasē no 1 T" I
no- Maksājumi ļlkmf saņēmēja no- Maksājumi "ļļS" _saņēmēja Pārņemšanas

sūtītājam par īoo kg ļ ļ sūtītājam . par 100 kg "ļļ staciju zīmogs

Aizdevumi skaidrā naudā . . . Pārnesums

Pēcmaksa

Komisijas nauda par pēcmaksu

Veduma maksa līdz

?
- , _ i

: „j
Komisijas nauda par zaudējumu

atlīdzības sumas pieteikšanu

- »

» ?? - -
; _

Pārnesums . . _—

v

(Preču zīmes dublikātu un citus pielikumus skaties .Valdības Vēstneša- 27* numurāA



Valdības iestāžu paziņojumi

Jūrniecības departamenta
paziņojums.

Jūrniecības departaments paziņo kuģu
sabiedrībām, aģentiem un kuģu Ipašnie
Īriem, kas 1926. g. pie kuģu tonažas no-
dokļa maksāšanas vēlas dabūt atvieglo-
jumus, kuri paredzēti kārtējas satiksmes
kuģiem, iesniegt jūrniecības departamen-
tam kārtējas satiksmēs kuģu braucienu
sarakstus 1926. gadam, uzrādot tajos
kuģu vārdus, īpašniekus un starp kādām
ostām un kādos starpbrīžos kuģi uztu-
rēs kārtēju satiksmi. Saraksti jāiesniedz
kā no 1925. gadā kārtēju satiksmi uztu-
rošām kuģu linijām, tā ari no jaundibi-
nāmām linijām: pirmām — vēlākais
līdz 19-6. g. 1. februārim, otrām —līdz
kaitējas kuģu satiksmes uzsākšanai.

Pieteikumi apmaksājami ar zīmogno-
dokli parastā kārtībā.

Rīga, 1925. g. 5- decembr.
Jūrniecības departamenta direktors

A. Lon telds.
Kuģniecības nodaļas vadītājs

K. Lie pi ņ Š

Dzelzsceļu ziņas.
Ar š. g. 10. decembri Sabiles p. p.,

uz Rīgas-Ventspils līnijas, bez biļešu un
bagāžas komercoperacijām tiek ievestas
.ari piecu operācijas pilnkrautiem vago-
niem, uz ko dzelzsceļu virsvalde griež
publikas vērību.

No š. g. 10. decembra Ieriķu-Vec-
gulbenes līnijas Meļļu stacijā bez jau
izdarāmām biļešu, bagāžas un pilnkravu
vagonu operācijām tiek ievestas ari sīk-
sūtijumu operācijas, t. i. pilnas komerc-
operacijas, uz ko dzelzsceļu virsvalde
griež publikas vērību.

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

Rīcības nodaļas vadītāja vietā
A. sveics.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 237.

(7. turpinājums un beigas.)

16850. Smilga, Aleksandra Jāņa m.,
dzim. 18. aprīlī 1905. g., pase Ns 33,
izd. 26. martā 1920. g. no Kalnciema
pagasta valdes. — Kalnciema pagasta
valdes 1925. g. 21. okt. raksts Ns 1744
<II-XI-25). — Pieprasīt apliecības par
dzimšanu un priekškara piedetību, pēc to
piestādīšanas uz viņu no pag. valdes
izdotas pases taisīt atzīmi par pases
pareizības pārbaudi uz piestādītu pa-
pildu dokumentu pamata, par ko ziņot
meklētājam.

16851. Strambergs, Fricis Jāņa d,
€7 g. vecs, pase Ns 722, izd.
25. jun. 1920. g. no Kalnciema pagasta
valdes. — Tas pats.

16852. Sedalis, Kazimirs Friča d.,
agrāk dzīv. Lietavā, Možeiku apr. Ka-
baldiku sādžā, tuvāku ziņu nav. —
Reņģes muitas 1925. g. 29. sept. raksts
Ns 4735 (10-X-25), apv. uz muit. lik.
1045. p. piedzenama soda nauda Ls 459.
— Minētās personas vai viņas mantas
atrašanas gadījumā nodrošināt soda
naudas piedzīšanu par to paziņojot caur
krim. pārvaldi meklētājam.

16853. Stone, Ieva Ignata ns., agrāk
dzīvojis Lietavā, Skodā, tuvāku ziņu
nav. — Reņģes muitas 1925. g. 29. sep-
tembra raksts Ns 4735 (10-X-25), ap-
vainota iiz muitas lik. 1045. p. pie-
dzenama soda nauda Ls 57,50. — Tas
pats.

16854. Siritavičins, Staņislavs Kazi-
mira d., agrākā dzīves vieta Lietavā,
Skodā, tuvāku ziņu nav. — Reņģes
muitas 1925. g 29. septembra raksts
Ns 4735 (10 X-25), apvainots uz muitas
lik. 1045. p., piedzenama soda nauda
Ls 107,38. — Tas pats.

16855. Stepka, Mārtiņš Jāņa dēls,
26 g. vecs, piederīgs pie Kuldīgas, agrāk
dzīvojis Dzelzavas pagasta Jaunbaldonēs.
— Madonas apriņķa 1. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 19. oktobra raksts
Ns 925/24 (6-XI-25), apvainots uz sodu
Hk. 269. p. 1. d. -- Ņemt parakstu par
dzīves vietas neatstāšanu, par ko paziņot
meklētājam

16856. Šeinas, Faivels, 16 g. vecs,
agrāk dzīvojis Lietavā, Vilkšņu m, tu-
vāku ziņu nav.— Reņģes muitas 1925. g.
29. jeptembra raksts Ns 4735 (10 X-25),
apvainots uz muitas lik. 1045. p, pie-
dzenama soda nauda Ls 213,75. — Mi-
nētās personas vai viņas mantas atra-
šanas gadījumā nodrošināt soda naudas

piedzīšanu, par to paziņojot caur kriminal-
pārvaldi meklētājam.

16857 Šermans, Šmuls Leiba d.,
dzim. 1900. g. 17. jūlijā, (?) bij. Krievijas
pav., žīds, strādnieks, vidēja auguma,
melniem matiem, brūnām acīm, melnām
uzacīm, vidēju miesas būvi, agrāk dzīv.
Nīcas pag. Kalēju mājās — Liepājas
apriņķa priekšnieka 1925. g. 26. okt.
raksts Ns 3169 (ll-XI-25). Sodīts admi-
nistratīvā kārtā par uzturēšanos Latvijā
bez attiecīgiem dokumentiem. — Paziņot
dzīves vietu

16858. Žurkovs, Filips Vladimira d.,
36 g. vecs, pied. pie Rucavas pag,
dsīves vieta Jelgavas apkārtnē. —- Lie-
pājas lauku iec. miertiesneša 1925. g.
26. okt. raksts Ns 626 (11X1 25). Ap-
vainots uz jod. lik. 616. p. pamata. .-*-
Nogādāt meklētājam Liepājā, Nikolaja
ielā Ns 14, istaba 6.

16859. Škute, dzim. Gulbis, Lina
Miķeļa m., dzim. 1896. g. 17. janv.
Pase Ns 795, izdota 1920. g. augustā no
Kalnciema pagasta valdes. — Kalnciema
pagasta valdes 1925. g. 21. okt. raksts
Ns 1744 (11X1 25). — Pieprasīt aplie-
cības par dzimšanu un priekškara pie-
derību, pēc to piestādīšanas uz viņu no
pagasta valdes izdotas pases taisīt
atzīmi par pases pareizības pārbaudi
uz piestādītu papildu dokumentu pamata,
par ko ziņot meklētājam.

16860. Tarziers, Osvalds, agrāk dzīv.
Kandavas pag Dumpju mājās, tuvāku
ziņu nav. — Kandavas iec. miertiesneša
1925. g. 10. oktobra raksts Ns 236
(6X-25). Sodīts no Jelgavas apgabal-
tiesas 1924. g. 29. nov. ar 1 mēnesi
aresta. — Jāizpilda uzliktais sods.

16861. Uljanovs, Izaks Mitroiana d.,
22 g. vecs, pied. pie Mērdzenes pag.,
Ludzas £pr. — Ludzas apriņķa III iec.
miertiesneša 1925. g. 20. okt. raksts
Ns 2476 (9 XI 25). Apvainots uz sod.
lik. 624. p. p. un 627. p. — Paziņot
dz'.ves vietu.

16862. Uagaitis, Ķatrine Franča m.,
dzim. 1879. g., pfed. pie Rīgas. — Rī-
gas VI. iec. miertiesneša 1925.g. 26. okt.
raksts Ns 1208 (9 XI-25). Apvainota uz
sod. lik262. p. I d. 284. p. p. — Pa-
ziņot dzfves vietu.

16863. Urbanovič?, Vladislavs Antona
d., dzim. 1897. g., pied. pie Rēzeknes,
agrāk dzīv. Tilta ielā Ns 26, dz. 5. —
Rīgas policijas V iec. priekšnieka 1925. g.
23. oktobra raksts Ns 15884_ (9-XI-25),
celts apvainojums ar sekām pec sod. lik.
184. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

16864. Upaciers, Fricis Friča d, 6z.
1901. g. 17. martā, Latvijas pil?., pēdējā
dzīv. vieta — Jelgavas apr., Ozolnieku
pag, Ozolmuižā. — Jelgavas apr. priekš-
nieka palīga II iec. 1925. g. 20. oktobra
raksts Ns 4035 (10-XŅ25), patvaļīgi at-
stājis dzīves vieiu kā sastāvošs zem po-
licijas uzraudzības uz sod. lik. 34., 35. p.,
pēc 1 gada 6 mēn. soda izciešanas. —
Paziņot dzīves vietu.

16865. Užans, Jānis Miķeļa d., 63 g.
vecs, pied. pie Sventes pag., Ilūkstes apr.,
strādnieks, agrāk d/iv. Daugavpilī, Šilderu
ielā Ns 51. — Jēkabpils iec. miertiesneša
1925. g. 27. oktobra raksts Ns 2578
(11-XI 25), apvainots uz sod. lik. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

16866. Volkovs, Spiridons Jāņa d.,
24 gadus vecs, piederīgs pie Viļānu pag,
strādnieks, agrāk dzīvojis Jēkabpilī,
Lielā ielā Ns 16. — Jēkabpils iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 26. oktobra raksts
Ns 2565 (ll-XI-25), apvainots uz sod.
lik. 262. p. — Paziņot dzīves vietu.

16867. Vitoliņš, Pēteris Jēkaba d.,
Latvijas iekšzemes pase Ns 171, izdota
no Aizputes apriņķa priekšnieka palīga
1. iecirknī 1920. g. 8. aprilī (tuvāku

ziņu tiūkst). — Dobeles iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g ? 23. oktobra raksts
Ns 524 (10-XI-25), apvainots uz sod.
lik. 397. p. — Paziņot dzīves vietu.

16868 Volans, Jānis Ignata d., dzim.
1896. g. 15. decembri, piederīgs pie
Viļānu pag. Jaunlatgales apriņķa, dzī-
vojis Beļavas pag- Kraučes. — Madonas
apriņķa priekšnieka palīga 2. iecirkni
1925. g. 21. septembra raksts Ne 2005/1

(9-X-25), apvainots zirgu zādzība. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

Kļūdu izlabojumi:

.Valdības Vēstnesī" Ns 201/25. g.
mekl. personu saraksta Ne 225, kārtas
Ns 15225 tiek meklēts Srogis, Richards
Vikentija d., bet ne Sprogis, Rchards
Vikentija d.

.Valdības Vē.tuesī" Ns 203/25 g.
mekl. personu sarakstā Ns 226, kārt.
Ns 15313 tiek meklēta Kviesis, Marija un
ne Kvieais, Marija.

„Valdības Vēstnesī" Ns 208/25. g.
mekl. pērs. sarakstā Ns 227, kārt.
Ns 15499 Kulti?, Karoline Kazimira m.
tiek meklēta no Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
izmeklēšanas tiesneša, bet ne no Rīgas
apgabaltiesas 6. iec. izmeklēšanas tiea-
ltcŠb.

«Valdības Vēstnesī" Ns 208/25. g.
mekl. pērs. sarakstā Ns 227, kJrtas
Ns 15480 tiek meklēts Koritcs, Adora d.,
bet ne Kuritcs, Nikolajs.

„Valdības Vēstnesi" Ns 213/25. g.,
meklējamo personu sarakstā Ns 228,
kārtas Ns 15670, Kaidanovs, Josels Vulia
d., ir piederīgs pie Daugavpils apr.
Krāslavas miesta, agrāk dzīvojis turpat,
tiek meklēts no Daugavpils kara apr.
priekšn. ar rakstu Ns 25701" no 28. aug.
1925. g. (7-IX-25).
.Valdības Vēstnesī" Ne 216/25. g.,

meklējamo personu sarakstā Ns 228,
kārtas Ne 15755, Ustiņš, Boriss Kirila
d, dzimis 1899. g. bet ne 1889. g.
(8-1X25).

.Valdības Vēstnesi" Ns 225/25. g.,
meklējamo personu saraksta Ns 230,
kārtas Ns 15894, tiek meklēts Kastrovs-
kijs Georgs Ernesta d., no Rīgas pol.
3. iec. priekšn., bet ne no Rīgas pol.
priekšnieka.
.Valdības Vēstnesī" Ns 219/21. g.,

meklējamo personu sarakstā Ns 3, kārtas
Ns 742, tiek meklēts Roberts . Politis un
ne Pilitis.

Pamats. G. I. P administratīvās
daļas priekšnieka raksts no 5. nov.
1925. g. Ns 14179/4320.

.Valdības Vēstnesi" Ns 228/25. g,
mekl pērs. sarakstā Ns 231 kārtas
Ns 15989, Filatovs, Jānis Savelija d. ir
dzimis 1879. g., bet ne 1869. g.

.Valdības Vēstnesī" Ne 233/25. g, mekl.
pērs. sarakstā Ns 232 kārtas Ns 16074,
Arbidans, Donats Kārļa d. tiek meklēts
no Rīgas policijas 5. iec. priekšnieka un
ne no Rīgas policijas 6. iec. priekšnieka
(7-X-25).

.Valdības Vēstnesi" Ns231/25. g., mekl.
pērs. sarakstā Ne 232, kārtas Ne 16103,
Gudets, Jānis Franča dēls tiek meklēts
no Cēsu apriņķa priekšnieka palīga 1. iec.
ar rakstu no 1925. g. 15. septembra
Ne 17378/23 un ne ar rakstu Ne 10779.

.Valdības Vēstnesi" Ns 233/25. g,
mekl. pērs. sarakstā Ne 232, kārtas
Ne 16135, tiek meklēts Laubšatc, Otto
Sīmaņa d. un ne Laukšatc (3X-25).

.Valdības Vēstnesī" Ns 230/25. g.
mekl. pērs. sarakstā Ns 231 kārtas
Ns 16035 Siepanovu, Trifiliju Makara d.
meklē Daugavpils preiekts ar rakstu
Ns 4351 un ne ar rakstu Ns 9748.

.Valdības Vēstnesī" Ns 232/1921. g.
mekl. pērs. saraksta Ne 7 kārtas Ns 1324
tiek meklēts Stabulite un ne Starulite.

P a m a t s. Centrālās kriminālās po-
litiskās pārvaldes raksts no 1925 g.
30. oktobra Ns 198457.

.Valdības Vēstnesī" Ns 221/1921. g.
melei. pērs. sarakstā Ns 3 kārtas Ns 826
tiek meklēts Jānis Škuškavnieks un no
Škuš-Kavmeks.

Pamats. Politiskās pārvaldes raksts
no 1925. g. 30. oktobra Ns 198470.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 238.

16869. Azans, Jānis Aleksandra d.,
dzim. 1881. g., Latvijas pilsonis, polis,
maiznieks, agrāk dzīv. Rīgā, L. Maskavas
ielā Ns 93, dz. 2. — Rīgas 12.- iec.
miertiesneša 1925. g. 22. okt. raksts
Ns 1184 (14-XI-25). Apvainots uz sod.
lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

16870. AntOnovič», Česlavs Staņislava
dēls, 25 g. vecs, pied. pie Vaivadu pag.
Rēzeknes apr., agrāk dzīv. Valmieras pag.
Krastiņos (tuvāku ziņu nav). — Val-
mieras apriņķa 1. iec. miertiesneša
1925. g. 4. nov. raksts Ne650 (19-XI-25).
Apvainots uz sod. lik. 262. p l.ļd. — Pa-
ziņot dzīves vie!u meklētājam.

16871. Andrejevs, Aleksejs Jēkaba d.,
dzim. 1908. g., pied. pie Jaunlatgales
apriņķa Augšpils pag., vidēja auguma,
pelēkām acīm un tādiem pašiem matiem,
skūtu ieapaļu seju. — Dzelzsceļu poli-
cija* Rēzeknes nodaļas priekšnieka
1925 g- 31. okt. raksts Ns 4152
(16X125). Apvainots laupīšanā. —
Apcietināt un nogādāt meklētājam.

16872. Agurjanov, Jevdokija Nazara
m., dzim. 1880. g., piederīga pie Rīgas,
krieviete, vecticlbniece, precējusies, agrāk
dzīvojusi Rīgā, Gabriela ielā Ns5, dz. 4.
— Rīgas policijas 9. ieck 3 priekšnieka

1925. g. oktobra teleionograma Ns 115
(17-Xl-25), patvarīgi atstājusi savu dzīves
vietu, kā sastāvoša policijas uzraudzībā.
— Nogādāt meklētājam.

16873.' Alksnīts, Eduards Kriša d.,
agrāk dzīvojis Rīgā, Rēveles ielā
Ns 28/30, dz. 6. — Rīgas preiekturas
3. nodaļas 1925. g. 2. novembra raksts
Ns 8014 (17-XI-25), piemērojams sod.
lik. 34. un 35. p. p. — Paziņot meklē-
tājam.

16874. Alsleben, Emma, dzim. 1859. g.
23. iebruarī Liepājā. *- Ārlietu mini-
strijas administrativi-juridiskā departa-
menta 1925. g. 22. oktobra raksts
Ns S 514/35758, aizņēmusies no Latvijas
sūtniecības Somijā 200 somu markas,
kuras nav nomaksājusi. — Paziņot dzīves
vietu.

16875. Aleksējevs, Terentijs Grigorija
d., agrāk dzīvojis Preiļu pag. Tišu ciema
(tuvāku ziņu nav). — Latgales apgabal-
tiesas 2. kriminalnodaļas 1925. g. 10. ok-
tobra raksts Ns 20382 (13 Xl-25), apvai-
nots uz sod. lik. 624- p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16876. Averbuchs, Melers Zamuela d.,
agrāk dzīv. Rīgā, Gogoļa ielā Ns 13, dz. 6
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
III nodaļas 1925. g. 9. novembra raksts
Ns 8545 (16-XI-25). Sodīts no Rīgas
apgabaltiesas II kriminalnodaļas uz akc.
lik. 1209. un 1216. p. gamata ar Ls 20,-
jeb 5 dienām aresta un akc. sod. lik.
1209. p. pam. ar Ls 63,'— desmitkārtīgu
akc. nodokli. — Paziņot meklētājam.

16877. Astafjevs, Nestors Ananija d.,
dz. 1898. g., bij. Krievijas pav. — Dau-
gavpils apriņķa I iec. miertiesneša 1925.g.
30. okt. raksts Ns 554/kr. (17-XI-25).
Apvainots uz sod. lik. 266. un 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

16878. Aleksejenko, Ignats Ādama d.,
34 g. vecs, pied. pie Šķaunes pag. Lu-
dzas apr., agrāk dzīv. Cēsu apr., Rāmuļu
pag., Adleru mājās. — Ludzas apriņķa
4. Iec. miertiesneša 1925. g. 31. nov.
raksts Ns 4603 (kr. 1. 5/25. g.) (14-XI-25).
Apvainots uz sod. lik. ]84. p. — Ņemt
parakstu par dzfves vietas nemainīšanu.

16879. Būrs, Vasilijs Pētera d., dzim.
12. martā 1877. g., pied. pie Rīgss,
kalsnējs, pagara auguma. — Cēsu apr.
priekšn. pal. 1. iec. 1925. g. 12. okt.
raksts Ns 11436,512 B. (13-XI-25), izvai-
rās no pol. uzraudzības un dzīvo bez
dokumentiem. — Ņemt zem pol. uzrau-
dzības saskaņā ar sod. lik. 34. p. un
35. p. un paziņot dzīves vietu meklēt.

16880. Belovs, Konstantīns Klemen-
tija d, 31 g. vecs, pied. pie Ludzas
apr. Pildas pag.krievs, pareizticīgs,
strādnieks, neprecējies. — Rīgas 8. iec.
miertiesneša 1925. g. 26. okt. raksts
Ns 1065 (13X1-25), apv. uz sod. lik.
262. p. 1. d. un 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

16881. Barkans, Zalmans Leiba d.,
dzim. 19. maija 1898. g., bij. Krievijas
pav., agrāk dzīv. Rīgā, Kr. Barona ielā
Ns 51-b, dz. 8, žīdz, konditors, personas
apliecība Ns 12000, izd. no Rīgas prei.
— Rīgas pol. 3. iec. priekšn. 1925. g.
3. nov. raksts Ns 29422 (16-XI-25), sa-
skaņā ar Rīgas 8. iec. miertiesu, izp.
rakstu Ns 249, no 6. apr. 1925. g. sod.
uz sod. lik. 138. p. ar Ls 10 vai 3 dien.
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

16882. Balaboliņš, Polijekts Trifonad.,
45 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr.,
Uzulmuižas pag., galdnieks, agrāk dzī-
vojis Zilupe. — Ludzas apriņķa 4. iec.
miertiesneša 1925. g. 31. oktobra raksts
Ns 4603 (Kr. 1.325), (14X1-25), ap-
vainots uz sod. lik. 581. p. 1. d. —
Pieprasīt kā drošības līdzekli pret izvai-
rīšanos no tiesas un soda ķīlas vai gal-
vojumu Ls 300 apmērā, nedošanas gadī-
jienā apcietināt un ieslodzīt Ludzas cie-
tumā miertiesneša rīcībā.

16883. Bogdanova, Stepanida Lu-
kiana m., 24 g. veca, pied. pie htras
pagasta Ludzas apr., agrāk dzlvojuse
Istras pag. Pračku ciemā. — Ludzas
apriņķa 4. iec. miertiesneša 1925. g.
31 oktobra raksfs Ns 4603 (Kr. 1
105-25), (16-Xl-25), apvainota uz sod.
lik. 581. p. 1. d. — Tas pats.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Pavēle N» 129.

Vicekonsula Valkā vietas Izpildītāju Alfrēdu
Ezeriņu pžrcelu uz Ļeņingradu par vicekon-



sula vietas izpildītāju konsulātā Ļeņingrada ar
pamatalgu pec IX kategorijas 1. pakāpes, skaitot
no viņa izbraukšanas dienas uz turieni un izdienu
no tā paša datuma.

RTgā, 1925. g. 5. septembri.
Ministru prezidents, ārlietu ministris

H.Celmiņš.
Administratlvi-juridiskā departamenta

direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle Afc 156.

Ārlietu ministra rīcībā ieskaitīto agrāko delegāta
vietas izpildītāju pie Tautu Savļenibas diplomatiski-
konsularā dienesta 3. pakāpe» ierēdni Jūlija
P e 1 d m a n i, kuru biju komandējis uz Parizi iz-
pildīt sūtniecības sekretāra vietu, ieceļu par sūt-
niecības Parize 1. šķ. sekretāra vietas izpildītāju
ar pamatalgu pēc VIII kategorijas 5. pakāpes,
skaitot no s. g. 1. oktobra.

Rīgā, 1925. g. 26. oktobri.
Ministru prezidents, ārlietu ministris

H.Ce1 m i ņ š.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle» 166.
Ar š. g. 5. septeabra pavēli NS 129 par vice-

konsula vietas izpildītāju pārstāvībā Ļeņingrada
iecelto Alfrēdu Ezeriņu ievest ģenerālkonsu-
lāta Ļeņingrada algu sarakstos, skaitot no š. g,
11. novembra; pamatalga aprēķināma pec IX kate-
gorijas 1. pakāpes ar izdienu no 1925. g. 11. no-
vembra.

Rīgā, 1925. g. 17. novembri.
Ministru prezidents, ārlietu ministris

H.Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Li .epiņš.
*

Pavēle Ne 170.
Ziemeļamerikas Savienoto Jvalstu pilsoni John

Dāvid L i t c h ieceļu par Latvijas vicekonsulu
Noriolkā, skaitot no š. 16. decembra, bez atlīdzības
no valsts līdzekļiem kā budžeta kārtībā, tā ari no
konsulāriem ienākumiem.

Rīgā, 1925. g. 19. novembrī.
Ministru prezidents, ārlietu ministris

H.Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. L i ep i ņ š.

Pavēle J* 171.

Ziemeļamerikas Savienoto valstu pilsoni Edwin
Ooudge ieceļu par Latvijas vicekonsulu Galve-
stona, skaitot no š.g. 16. decembra, bez atlīdzības
no valsts līdzekļiem kā budžeta kārtībā, tā ari no
konsulāriem ienākumiem.

Rīgā, 1925. g. 19. novembri.
Ministru prezidents, ārlietu ministris

H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle Ns 172.
Sūtniecībās Parīzē 1. šķ, sekretāra vietas izpil-

dītāju diplomatiski-konsularā dienesta 3 pakāpes
ierēdni Jūliju F e 1 d m a n i ieceļu izpildāmā 1. šķ.
sekretāra amatā, skaitot no š. g. 21. novembra ai
pamatalgu pēc VI1 kategorijas 5. pakāpes.

Rīgā, 1925. g. 21. novembri.
Ministru prezidents, ārlietu ministris

H.Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņā.

Pavēle Ns 173.

Ņemot vērā, ka ar Saeimā apstiprināto budžetu
kon ulats Ņujorkā pārvērsts par ģenerālkonsulātu,
uzdodu konsulam Arturam Ļ ū ļ e m izpildīt
ģenerālkonsula pienākumus turpat, skaitot no
š. g. 1. apriļa.

Rīgā, 1925. g. 23. rovembrl.
Ministru prezidents, ārlietu ministris

H. Celmiņš.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par nedēļas tirgiem Apes miestā

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

Ns 1083%.
1. Apes mies'a nedēļas tirgu notur

katru trešdiena. 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 tirgu no
pulksten 5 rītā līdz pulksten 3 pēc pus-
dienas.

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

5. No tirdziniekiem ņem nodokli par
labu miestam saskaņā ar miesta domes
iz trādātiem noteikumiem. Tirgus no-
dokli iekasē tirgus 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
iebraucamai vietās.

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

8. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauk* 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.

2 Darbvedis T. Grava.

Saistošie noteikumi
par sanitāro uzraudzību Bauskas

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

rakstu Ns 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 dezinficējamas ar
karbolu, kaļķiem vai ar citu attiecīgu
dezinfekcijas vielu.

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 iestādēs — 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. t.t,
Aka grodiem vai cementa kubliem jā-
paceļas vismaz a/i metra virs zemes.
Vismaz l/» m apkārt akai zeme noņe-
mama Vs 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
īrētam;

5. Saslimšanas gadījumos ar mēri,
koleru, izsitumu tifu, atgulās tiiu, 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 eanitarkomisijas 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
2 likvidācijas valde.

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību 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,
ta ari pagalmos.

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

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

2. piezīme. Dezinfekcijas līdzekļus
iegādā: skolas, pagasta namos un
citas pagasta sabiedrības iestādēs
— pagasta valde; tirgos — tirgu
turētājs; lauku mijās 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 f ji metra virs zemes. Vismaz
I/» mtr. apkārt akai zeme noņemama
Vs 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 tifn,atgulās tifu, šarlaku
diiteritu, 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 ir
tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu

izpildīšanu.
Piezīme: Vietējiem ārstiem Ir tie-

sības izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
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.
2 Darbvedis (paraksts).

Latvija un citas valstis
Latvijas-Lietavas sarunas.

Rīgā, 9. decembrī. Latvijas-
Lietavas saimnieciskās saru-
nas turpinājās vakar un šodien. Lie-
tavas delegācija iesniegusi
pilnīgu līguma projektu. No-
beigta ari Lietavas delegācijas iesniegtā
priviliģēto preču saraksta
pārruna. Šodien Latvijas delegācijas
priekšsēdētājs deva paskaidrojumos par
Latvijas uzstādīto priviliģēto preču sa-
rakstu un rīt turpinās savu ziņojumu.

Ārzemes

Itālijas aizņēmums Amerikā.
Rīgā, 9. decembrī. Itālijas senāts

piekritis nolīgumam ar Ņujorkas Morgana
banku par 100 miljonu dolāru lielu aiz-
ņēmumu Itālijas zelta rezervu pavairo-
šanai. LTA.

Rīga
Vācu sūtniecības paziņojums.
Vācu sūtniecība mūs lūdz uzņemt

sekošu paziņojumu:
Vācu valsts marku aizņēmumi tiek

apmainīti pret aizņēmumu izpirkšanas
parādu un proti, par veco aizņēmumu
katrām 1000 markām rēķinā 25 valsts-
markas. Vispirmā kārtā tiek apmainīti
tie valsts marku aizņēmumi, kuru turētāji
pierādāmā kārtā tos ieguvuši pirms
1920. g. 1. jūlija, kujiem tie no iegu-
vuma laika nepārtraukti piederējuši līdz
pat pieteikšanai. Aizņēmumu īpašnieki
dabu bez tam vēl izlozes tiesības, sa-
maksājot skaidrā naudā aizņēmuma iz-
pirkšanas parāda zīmēto vērtību piec-
kārtīgi un katru gadu maksājot 4Va pro-
centu piemaksas. Aizņēmumu izpirkšanas
parāda dzēšanu izdara 30 gadu laikā,
uņ tā sākas ar 1926. g.

Veco aizņēmumu pieteikšanas laiks ir
no 1925. g. 5. decembra līdz 1926. g.
1. martam. Ar priekšlikumiem apmaiņas,

kā ari izlozes tiesību iegūšanas lietā,
jāgriežas vienīgi pie Rīgas biržas
bankas, kur dabū attiecīgus formulārus.

Par jauno zīmju apmaiņu paziņos
1926. g. tuvāki.

Vācu sūtniecība aizrāda vēl, ka viņas
uz šo lietu attiecīgais š. g. 3. jūlija
paziņojums bija domāts tikai tanī no-
lūkā, lai iegūtu no lieluma pārskatu par
Vācijas aizņēmumu lielumu Latvijā, un
ka savā laikā šai lietā iesniegtiem pa-
ziņojumiem nekādas tālākas nozīmes tā
tad nav, kādēļ jāgriežas ar jauniem
pieteikšanas paziņojumiem pie Rīgas
biržas bankas. Tos aizņēmumu īpaš-
niekus, kuri vācu sūtniecībai iesnieguši
dokumentus, lūdz saņemt tos atpakaļ.

Māksla.

?<tacionaiai8 teātris. Ceturtdien, 10. de-
cembrī, pulksten 4 pēc pusdienas kara
vīriem vienīgu reizi Lilijas Št e n-
gel viesu izrādē iecienītā drāma
.Adrienna Lekuvrer". Pulksten
77a vakarā Millera vidusskolai par labu
Blaumaņa komēdija „T r ī n e s grēki*
ar dziesmām un dejām. Piektdien,
11. decembrī, pulksten 77a vakarā Ma-
rijas L e i k o viesu izrādē Strindberga
.Līgava ar kroni". Sestdien,»
12.decembrī, pulksten 77a vakarā A. Tol-
stoja un Ščogoļeva populārā drāma
.Carienes sazvērestība".

KURSI

Rīgas biržā, 1925. gada 10. decembri.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,13 — 25,25
100 Francijas franku . . . 19,40 — 19,80
100 Beļģijas franku.... 23,30— 23,75
100 Šveices franku .... 99,55 — 100,55
100 Itālijas liru 20,70— 21,10
100 Zviedrijas kronu . . . 138,20 139,55
100 Norvēģijas kronu . . . 104,70 — 106,80
100 Dānijas kronu 128,15 — 130,75-
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,40 — 209,50
100 Vācijas marku . . . . 122,50—124,25-
100 Somijas marku . . . . 13,00—1&23
100 Igaunijas marku . . . 1,37 — 1,40
100 Polijas zlotu 57,00-67,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs 26,40 — 26,85»

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

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

zīmes . .| 96—97

Rīgas biržas koracijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevic».

Zvērināts biržas maklers Th. Sumrnerss.

Literatūra.
Jaunatnes Tekas. Literariski-zinātnisks

mēnešraksts jaunībai. Mš 12 — 1925. g.
Mazās Jaunības'Tekas. Ne 12— 1925.g.
J. Jaņševs ka romāna ,Dzi mteii es' bei-

dzama daļa (5. un 6. sējums) iznākusi nupat no
spiestuves. Tā tad šis lielais literariskais darbs
nu nobeidzies un viņš pilnīgā veidā tagad p ie-
ietams lasītājai publikai. Tas sevišķi noderīgs
tagad ziemsvētku jaukai literariskai . ziemssvētku
balvai.

Lētas Mazā bibliotēka : E. Vildenbrucha Raga-
nas dziesma. Latviski A. Erss. Otrais
iespiedums. 1925. Maksa 20 sant.

LetasZiemas vilcienu saraksts 1925/26
gadam.

Bērnu literatūra IV. Rūķīši. Stāsi*
un pasakas. Rediģējis K- Egle. Cēsīs no
Rīgā 1925. O. Jēpes izdevniecība.

ledaktora: M. Aroas.

Latvijas kooperatīvu kongresu
padomes

valdes sēde notika š. g. 7. decembrī.
Valde nolēma izdot 3. kreditkooperativu
kongresa materiālus, kā ari pieņēma
vairāk lēmumu sakara ar kooperācijai
instruktoru apspriedi, kura notiks 12. un
13. decembri un 3. vispārējo kooperativu
priekšstāvju kongresu, kurš notiks
1926. gada februāra beigās.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīga,
ko reģistrējusi 10 1925. g. 1. līdz 7.
decembrim Rīgai pilsētas statistisks valde
pēc ārstu paziņojumiem:

ii'f
Slimībai nosaukuma. ļl»ii

Tvphu abdora ....Vēdera tite . . 3
Pitatvphac . ....... 1
Meningitlt eerebroflpiraUs epidemka . . 1
Typhas esanth Izsituma titt . —
Febris leaurcus . . . Atgulsi dradslt —
Febiis teteros . . . . Purva druds*» . —
Variola et variolols . . Bakas .... —
Morbilli Masalas ... I
Scarlatina ......Sarl&ka ... 34
Tussis convalaSva . . . Garai» klapi». —
Diphtheritls Difterita ... &
hsIļuencacsffiPncBraonia lnilnejjca . . . 2
Cholera aaiatica ....Āzijas kaliet* . —
DyseniEria ........ Asins sērga . . —
Parotitii apidsaifca . . ĢīmjaaatBrama

(Manu).. 1
Lepra . Spitālība . . .
Vttlvo-Vaghsitls gononhotca ..... —
Trachoffla —
Anihra» .. . .
Ljrssa —
erjsipeuM Rose .... 2

8im numuram 6 lapas puses
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[ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 201L—2014. un
2079. P- P- un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz mirušā Ādama
Jurka mantas aizgādņa Eduarda Drei-
bandta pilnv. zv. adv. Jēkaba Reinfelda
lūgumu, uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesa 1925. g. 20. okto-
brī publicēto 1897. g da 3. septembrī
mirušā Stienes pagasta „Tilta-Toresu'
mājas īpašnieka Ādama Kriši dēla
Jurka testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesī-
bas uz miruša Ādama Jurka man-
tojumu vai_ sakarā ar šo man-
tojumu, ka mantiniekiem, legatari-
jiem, lideikomisariem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laiki, 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
spēkā gājušu.

Rīgā, 1925. g. 26. nov. L. J* 4C01.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

17893 Sekretārs A. Kalve.

ļRīgas apgabaities. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu; ka tiesa 1925. g. 28. oktobrī
Zelmas Anbnljas Priede dzim. Pelcis,
prasības lieta pret Voldemāru Jēkabu
Priede, par laulības šķiršanu aizmu-
guriski nosprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta 1917. g_ 20. novembrī Harkovas
ev.-lut. baznīca starp atbildētāju Volde-
māru Jēkabu Jēkaba d. Priede un prasī-
tāju Zelmu Antoniju Jāņa m. Priede,
dzim. Pe'cis .un šo spriedumu izsludināt
„Valdības Vēstnesī".

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

Rīgā, 1925. g. 24. nov. Ns 437887/706.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

17741 Sekretāra v. S} u r e.

18. martā 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zāle,

oi gijsini lopu ptti
Ludviga Karnevāla

nekustamo īpašumu,
kufš atrodas Rīgā, Hospitāļu ielā Nš 24-a
2 hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
Ns 1681, (grupa 25, grunts Ns 150), un
sastāv no dzīvojamam ekam (mūra) un
gruntsgabala;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvēreēt! par Ls 2.600.— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrū'inats ar hipotēku parādiem
par Ls 117.508.—;

4) ka' personām, kūjas vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā zalogs
— desmļtā daļa no apvērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to,
ka_ no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas - Valmieras zemes-
grāmatu nodaļa.

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

Visi papīri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumi, ir ieskatam!
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanc-
leja.

Rīgā, 9. decembri 1925. g.
18696 Tiesu izpild. E.'Smēlis.

Uz 1916. g. 3. jūlija likuma pamata
par tirdzniecības un rūpniecības uzņē-
mumu atsavināšanu paziņoju, ka manā
kantorī 3. decembiī 1P25. g. uzrādīts
apliecināšanai pirkuma-pārdošanas līgums,
pēc kura Johannes Andreas Ferdinanda d.

Vassermanns pārdeva
Rīgas firmai

,.Jonck & Polievskv"
īpašniekiem: Annai 'onck, dzim. Kom'g-
Georgam Jonck, Annie Schinke, dzim.
Jonck un Irm^ardei Jonck grāmatu tir,
gotavu zem firmas .Ferdinand Best-
horn* , līdz ar grāmatām un citiem pie-

derumiem, atrodošos Jelgavā, Akadēmijas
ielā Ns 4. Līgums ierakstīts reģistri
3. decenbīī š. g., _ ar Ns 1917, un aktu
grāmatā tanī paša dienā ar Ns 11.
18645 Notārs V. Friedenthals.

Rīgas apgabalt. 3. civīln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie
līmes pamata, paziņo vispārībai, ks
laulātie draugi — Vilis Artura dēls Frau-
enfe'd (Frpwenield) un Zennija Edvīna
meita Frauenteld (Frowenfe!d), dzim.
Sparro (Sparrow) nrslēguši savstarpīgc
laulības līgumu pie Rīgas notāra R.
Voigta 1925. gada 4. novembrī reģistra
Nš 9712, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
neslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kooību.

Rīgā, 1925 g 17. novembrī. L.N4 4515.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
17278 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. cmln.,
nz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Dāvids Movša dēla
Gordons un Leja Šajā meita Gordon,
dzim. Michelson, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra J. Kruk-
landa 19125. gada 9. novembri re-
ģistra Ns 20790, ar kuru viņi, attiecība
uz viņu noslēgto laulību it atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1925. g. 24. novembrī. L. Ns4534.
Priekšsēd. v. A Veidners.

17731 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civilnod,
uz„ Latvijas civillikumu, kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, jāziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Ženno Anīa delš Go-
diņš un Jevgeņija Dimitrija m. Godiņ,
dzim, Ļebedeva, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra M.
Čulkova 1925. g. 4. novembri reģistra
Ns 64/15424, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 192ā. g 24. novembrī. L. Ni4521.

Priekšsēd. V. A. Veidners.
17732 Sekrrtīrs A. Kil»f.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p_. pie-
zīmes pamata ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi — Alber;s pētera d.
Bertholds un Id« Jāņa meita Berthold,
dzim. Lipp, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra J. Kreic-
berga 1924. gada 28. novembrī reģistra
Jft 91i23935, ar kuru viņi, attiecība uz
viņu noslēgto laulību, ir atcemši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1925. g. 24. dec. L. Ns4560.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

17733 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaje,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 28. oktobrī 1925. g.
Hugo Gerha da Augusta d. Adler prasības
lietā pret Vandu Elviru Otto m. Adler,
dzim. Dumpern ek, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Lejas draudze 11. augustā
1911. gada starp Hugo Adleri un Vandu
Adler, dzim Dumperniek.

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

Rīgā, 1925. g. 24. nov. Nš 437889/664.
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

17739 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaities, 4. civilnod,
uz lik. par laul. 77 p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 19125. g. 28. oktobrī
Olgas Jāņa m. Januševič, dzim. Butkevič,
prasības lieta pret Franci Ignata d.
Januševič par laulības šķiršanu aizmu-
guriski nosprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta Nachičevanā, pie Donas starp
Franci Januševič un Olgu Januševič.
dzim. Butkevič, 1918. gadā 23. februārī,

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

Rtga, 1925. g. 24. nov. Ns 437888/952.
.-,,„ Priekšsēdētāja b. Eglīts.
U740 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. gada 28. oktobrī
Voldemāra (Vladimira) Hagman prasības
lietā pret Mariju Hagman, dzim. Oļ-
ševski, par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta 1919. g. 19. aprilī Rīgā, Kate-
drāles baznīca starp Voldemāru Hag-
mani un Mariju Hagman, dzim. Oļ-
ševskuju.

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. 24. nov. Nš437890/762.
Priekšsēd. b. Eglīts.

17742 . Sekretāra v. Stūre.

Rī as apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. g. 28. oktobrī
Mārtiņa Anša d. Sermus prasības lietā
pret Matildi Adelini Fridrich'a m. Seimus,
dzim Kozakovskij par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
1899. g. 21. novembrī Rīgā slēgta starp
Mārtiņu Sermusu un Matildi Sermus,
dzim. Kozakovskij, Mārtļņa Sermusa
prasību, aizliegt atbildētājai Matildei
Sermus saukties prasītāja uzvārdā, at-
raidīt.

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. 24. nov. Ns.437886/270.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

17743 Sekretāra v. Stūre.

Rēzeknes apr. 6- lec. miertiesa..
saskaņa ar savu lēmumu no 3. okt.
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402., un 1408. p. p. un civ.
lik. 1239. p. ar šo'uzaicina 1923. gada
4. novembrī mirušā Jāzepa Jēkaba d.
Vaišļa un 1925- g. 13. augustā mirušā
Teofila Jāzepa d. Vaišļa mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesības uz
mantu, kas palikuse pēc minēto pilsoņu
nāves Rēzeknes apr. Bukmuižas pagastā
un sastāv no jaunsaimniecības Ns 30
pie Eglevas ciema ar dzīvojamo un
saimniecības ēkām.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas „Vald. Vēstu."
14362 Miertiesu, v. i. P. P1 a t a u s k s.

Ugse apgabaltiesas 2 iooirk&a
tiesu izpildītais

paziņo, ka 16. decembrī 1925. g... pulkst.
1 dienā, Rīgā, Llčplēša ielā Ns l,
L. Haita un Tiešo nod. departam lietā,
oārdos I. un II. ūtrupe Voldemāra
Akermaņa kustamo mantu, sastāvošu
no mebelsm un drēbēm, un novērtētu
par Ls 258.— ]

Izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari
«pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
Minas dienā uz vietas.

Rīgā, 3 decembrī 1925 g.
18729 Tiesu izpild K. Krebs.

Rīgas apgabalt. 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka
22. decembrī 1925. g., pulksten 10 dienā,
Rigā, Vaļņu iela Ns 22, pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu, sa-
stāvošu no 2 mucām chrom-dzeltenas
krās 3s un novērtētu par Ls 230 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varts pārdo-
šanas dienā uz vietas.
'8694 Tiesu izpild. V. Poza riskis.

Rīgas apgabaltiesas 4 iec tiesu
izpildītājs,

kūja kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Nš 1, paziņo, ka 23. de-
cembrī 1925. g., pulksten 10 dienā, Rīgā,
Kalnciema ielā Ns 193, pārdos Kr'š-
jaņa Pumpīša kustamo mantu, sastāvošu
no 3 govīm un 3 aitām un novērtētu
par Ls _660.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
18695 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas
5. iec. tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ietā Ns I, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
lēmumiem, Rīgas hipotēku biedrības un
Lauksaimnieku centralbankas lietas par
piedzīšanu no Ludviga Karnevāla Ls
2860.—, ar proc. un izdevumiem —

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, kft 17. decembrī 1925. g.,
pali sen 11 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 3, Calke Levīta prasības lietā,

ārdos Ābrama Šeera kustam
muita, sastv/cia no manufaktūras un

novērtētu par Ls 700.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīga, 33. novembri 1925. g.
18S97 Tiesu ļļrolld. 1 Z»r»e>»

Rīgas apgtbalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. decembrī š. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3,
Calke Levīta prasības lietā, pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls . 700.—

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

Rīgf, 30. novembrī 1925. g
'8698 Tiesu izpild. J Zirģels.

iii» Malties» fr. ik. Hud mm?jāziņo, ka 17. decembrī,1925. g.,pulķst.
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela J* 3,
Calke Levīta prasības lieta, pārdos
Ābrama Šeera kus amo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 700.-

(«sināt larakstu, novērtējami», ki ail
«p»kit?t pārdodamo mantu, varēi> pār
ioJanai dienā uz vietas.

Rīgā, 30. no embrī 1925. g.
18699 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

??igas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

Maini, k* 17. decembrī 1925. g.,
paļkateo 11 dienā. Rīgā, Kr. Barona
iela Nš 3, Calke Levīta prasības lietā,
pārdos II. orgos Ābrama Šeera
kustamo mtintu. sastāvoša no manufak-
tūras un novērtētu par Ls 7C0.—

izzināt saraksta, novērtējamu, M ar
ipikatlt pārdodamo manta, vatēs pārdo
Urnu di^nā uz vietas.

Rīgā, 30. novembrī 1925. g.
18700 Tlfjru bnPd 1 Zirgels

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņ , tov 1.8. decembrī 1925. g.,
pulksten 12 diena. Rīpš Kr. Barona
iela Nš 3, Calke Levita lietā, pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, s.astf-
volu 50 manufaktūras un novērtēta par
Ls 700 —

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

Rīgā, 2 decembri 1925. g.
'8701 Tiesu Izpild J. Zirgelg.

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. decembrī š.g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
Calke Levita lietā, pārdos Ābrama
Šeera kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novēitet'i parLs 800.—

Izzināt sarakstu, novērtējum", kā
ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. decembrī 1925 g.
18702 Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Iii» imliitliiii 7. Ik tli i \:M\\l\\
pa 11.70. ka 12. decembr 1V25. g., pulks*.
12 dienā, Rīgā, lielā Smilšu iela Ns 12
dz. 8, pārdos Jfņa Meldera ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 260.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar!
ipskatit pārdodamo msnta, varēs pardr
isnas diena uz vietai.

Rīgā, 1. decembrī 1925. g
18704 Tiesu izpild. J.Kazubierns.

iii» immimi 1i«. mm izimhis
paziņo, ka 21. decembrī 1925. g., pulkšt.
11 diena, Rīgā, Šķūņu ielā Ns 26y vei-
kalā, pārdos Džemsa D a 1i c a ku-
stamo mantu, sastāvošu no 10 duču
rakstāmmašīnas lentes un novērtētu par
Ls 370.

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

Rīga, 5. decembrī 1925. g.
18705 , Tiesu izpild. Kazubierns.

$īgas apgabalt 8. iec tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. decembrī 1925. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, Sadovņikova ielā Ns 15,
pārdos II. torgos Zarās K r e m e r a
rustamo mantn, sastāvošu no veikala
iekārtas un dažādām rakstāmlietām un
aovērtētu par Ls 459,60.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipikatlt pārdodamo mantu, Varēs pār-
Jolanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25. novembrī 1925. g.
18599 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. decembri 1925. g.,
pulkst. 10 diena, Rīgā, Valmieras ielā J*2,
pārdos II. torgos Calela V o 1f b e r g a
kustamo mantu, sastāvošu no 5,000 gab.
monopol pudelēm un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 25 novembrī 1925. g.
18601 Tiesu izpild. O t i n i o s.

Rīge>s apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. decembrī 1925. g.. paUw.
10 dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 138,
dz, 3, pāidos Leiba Halfina
kustamo mantu, sa*f«vo$u no 1 bufetes
un novērtētu oar Ls 260.

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

Rīgā, 25. novembrī 1925. g.
18598 Tiesu Izpild. J. Orinios.

4igas apgabaltiesas 8. iecirkņ
?tieru izpildītājs

paziņo, ka 21 decembrī 1925. g.,pulksten
12 dienā, Rīgā, _Marijas ielā Ns 79,
pārdos Voldemāra Vītoliņa ku-
si amo mantu, sastāvošu no 1 tafelklavie-
rēm un novērtētu par Ls 700.

zzitiāt sarakstu, novērtējuma, kī ai
.pstiatit pārdodamo mantu, varēs pā
loisnas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. decembrī 1925. g.
18600 Tiesu izpild J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas 8.. iecir;-,ņs
ti^su izpildītājs

paziņo, ka 23. decembri 1925. g
pulksten 10 dienā, Rīgā, Lenču iela Nš 2,
dz. 4, pārdos Leiba G u 1 j a k a ku-
stamo mantu, sastāvošu no 1 klavierēm
un novērtētu par Ls 210.

Iilināt sarakstu, novērtējumu ki ai!
'pikatlt pārdodamo mints, varēs p£'
aoisnas dienā uz vietas

Rīga, < 5. decembrī 1925. g.
18602 Tiesu izpild. J. Orinios.

Latgales apgabaltiesas
1. iec tiesu izpildītājs,

ku[a kancleja atrodas Daugavpili, Šosejas
ielā Nš 49, paziņo:

1) ka Teodora Butkeviča prasības ap-
mierināšanai par Ls 100 ar Ls 8 tiesas
un lietas vešanas izdevumiem, 19. d e -
cembrī 1925. g., pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabaltiesas civi'
nodaļas sēžu zāle,

oi iiittin torni! glii
mirušā Timofeja Lazara d. Iznova

nekustamu īpašumu,
kufš atrodas Ivana Savicka aizbildnie-
cībā, Daugavpilī, Čerepova ielā Nš 21,
( grupā Ns 22), un sastāv no 1 grunts-
gabala aramas zemes 880 kv. asis lielumā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 40;

3) ka personām, kuras veļas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalog«
— desmitā daļa no apvērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētīm personām iegūt nekustamo
īpašumu. _

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

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļas
kancleja.
18706 Tiesu izp. Menšikovs.

f cjtulestažiimiMjarjL
M ifliollB departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. _d e c e m b r ī 1925._g., pulksten
2 dienā, Rīgā, Gogoļa iela Ns 13/17,

pārdos vttoiaii
Jāņa j> p r o ģ i s a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 650,59 un sastāvošu
no daž. mēbelēm, viņa 1924. g.
nek. īpaš. nodokļa segšanai.

Rīgā, 9. decembrī 1925. g.
18708 Piedzinējs Heibovičs.

Rīgas polic. 3. iec priekšnieks
paziņo, ka šī g. 18. decembrī
pulksten 10*/a, Rīgā, Elizabetes ielā 55,
dāmu apģērbu darbnīca,

pārdos vairāksolīšana
pils. Amālijai Taic un Ženijai Stoller
piederošā vienu kājminamu šujmašīnu,
novērtēto par Ls 228, piedzenot šo
sumu par labu slimo kasei.

Apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. decembri 1925. g. Ns 18709.
18709 Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas pol. 8. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 17. decembri 1925. g.,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Rumpmuižas
ielā Nš 27,

wM vairāksolīšanā
Eduardam K 1 i b u s a m piederošo ap-
rakstīto

zirgu,
no ertētu par Ls 50, īres parada un
tiesas izdevumu segšanai, saskaņā ar
Rīgas pils. 3. raj. īres valdes, š. g.
8 augusta un 9. oktobra izp. rakstiem
NsNs 2716 un 2984.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
minēta diena uz vietas.
18639 Priekšnieks (paraksts).

Risas poiii. Jpalas iet. pnaudi
paziņo, ka 17. decembrī 1925. g.,
pulksten 10 diena,. Majoros, Viktorjas
iela Nš 2,

pārdos ittoliiaii
Krišam Krūmiņam piederošo tumši
brūni krāsotu divdurvju drēbju skapi,
novērtētu par Ls 25 69, saskaņā ar
3. rajona darba.insp. raksta 1925. g.
ar Nš 71564.
18693 Priekšnieks (paraksts).

Aizputes apriņķa priekšnieks
dara zināmu, ka 16. augusta 1925. g.
Aizputes apriņķa Ulmales pagasta ro-
bežas atrasts, no jufas izskalots nepa-
zīstama vīrieša līķis ar sekošām pazīmēm:
22—38 gadus vecs, vidēja auguma, pa-
reizi attīstītas miesas būves, seja un
deguns zaudējuši savu veidu caur sa-
trūdēšanu no līķa ilgas atrašanās ūdenī.
Uz kreisas rokas stilba ārpusē tetovēta
sieviete ar zivsasti (sirēna) ar gitari
rokās, un uz tas pašas rokas delnas
starp lielo un rādītāju pirkstiem mazāks
tetovējums, kufš attēlo enkuru, sirdi un
krustu un virs krusta sauli. Apģērbs
sastāv no pelēkas pašaustas vadmalas
žaketes un biksēm, tādas pat drēbes
zilas vestes, brūngani pelēka pabieza
vilnas kamzoļa, balta linu krekla ar
brrtiem ,H. H ?&." un tāda pat audekla
apakšbiksēm. Pie līķa atrastas ari vienas
šofera brilles.

Visas personas, kufām būtu zināma
atrastā līķa personība, tiek lūgtas paziņot
par to Aizputes apriņķa priekšniekam.
18572 Aizputes apr. priekšn. (paraksts).

LIepOjas piķētas krājkases valde
uzaicina savus noguldītājus, kufu ie-
maksājumi kasē saskaņa ar izsniegtām
nogzīmēm no Nš 1446 līdz 136239 pēc
tagadējas Latvijas valūtas nepārsniedz
vienu latu, — ierasties krājkasē, sešu
mēnešu laikā, , skaitot no sludināšanas
dienas un saņemt pret _ min. zīmēm
savus noguldījumus, jo tādi uz kases
valdes lēmuma pamata no 1. janvāra
1926 g. procentus vairs nenesis.

Talak, saskaņa ar 1925. g. 5 augusta
likuma paragrāfu 149. tiek uzaicināti no-
guldītāji, kūju iemaksas kasē ir gulējušas
neaizkarti _ 30 gadus, tās atprasit viena
gada laika, skaitot no sludināšanas dienas.
Pec termiņa notecēšanas neatprasītie no-
guldījumi saskaņa ar min. likumu tiks
pieskaitīti kases rezerves kapitālam.
18619 Liepājas pils, krājkases valde.

Trikates pag. ziedojumu vākšanas
liste Nš 47 (bij. Trikates draudzes skolot.
Apiņ kgm piemiņas akmeņa celšanai uz
kapa) nejauši nozaudēta. Atradēju lūdz
šo listi piesūtīt Trikates mācītājam Letc-
maņ kgm un ziedoj. vākšanaj uzskātit
par nederīgu.
18680 P. Šiliņš.

Vandzenes pagasta valde ar šo
atsauc savu sludinājumu „Valdības
Vēstnesī" attiecībā uz tmilijas Kārļa m.
Dreimanes nuzaudetiīs pases publicēšanu
par nederīgu. ' 17747



Liiiiia. laniiia mm
5-kIasigās naudas loterejas ilr.ll

noteikumi.

.Apstiprinu'.
1925. g. 2. decembri.

Fin. ministris J. B1 u m b e r g s.

I noda|a. Iekārta.
1. Latvijas sarkanais krusts sariko

piecklasīfļu naudas lotereju ar piecām
izlozēm sekoios termiņos:
I. klase —?? 2. un 3. nov. 1926. g.

IL . — 7. , 8 dec. 1926. .
III. . - 4. » 5. janv. 1927. .
IV. . — I.' . 2. iebr. 1927. ,
V. . — nol.līdzl9.mart. 1927. .

2. Lotereja sastāv no piecām klasēm
ar 110,000 lozē», 42,508 vinnestiem
un 22 prēmijām: vienu a Ls 6,000 —
vienu ā Ls 4000:—, 20 ā Ls 200, —
pavissm kopā par Ls 387.015,20.

Vinnesti sadalās sekosi:

I klases Izloze
2. un 3. nov. 1926. g Ls

1 vinnests i Ls 2000— . . 2000,—
1 . . , 600— . . 600,—
1 . . , 400— . . 400,—
2 vinnesti . , 200— . . 400 —
3 . . . 100,— . . 300,—
5 . . . 60,— . . 300, -

10 . . .,— . . 400 —
20 . . . 20,—. . 40*,-
50 . . . 10,-. . 50P,-

100 . . . 6,— . . 600 —
100 . . . 4,— . . 400,-

3457 . . . 2,40 . 8296,80
3750 vinnesti 14596,80

2 prēmijas ā Ls 200,— . 400,—
Kopā Ls 14996,80

Ii klases izloze
7. un 8. decembrī 1926. g.
1 vinnests i Ls 3000,— . . 3000,—
1 , . . 1000— . . 1000,—
1 . . . 600- . . 600,-
1 . . . 400— . 400,—
2 vinnesti . . 200— . . 400,—
3 ... 100,— . . 200,—
5 , , . 60— . . 300,—

10' , . . 40,— . . 400,—
20 . . , 20,— . . 400, -
50 , . . 10,— . . 500,—

100 , . . 6,— . . 600 —
100 . , , 4,— . . 400,—

3456 . . , 3,60 . ? 12441,60
3750 vinnesti . ... 20741,60

2 prēmijas ji Ls 200,— ^lŽ
Kopā Ls

~
2īl41,60

III klases Izloze
4. un 5. janvārī 1927. g.

1 vinnests ii Ls 4000,— . . 4000,—
1 . . . 1000— . . 1000,—
1 . . . G00,— . 600,—
1 . . . 400,— . . 400,-
2 vinnesti , , 200,—. . 400,—
3 . 100,- . . 300,—
5 . . . 60— 300,—

10 . . . 40,— . . 406,—
20 . . . 20— . . 400,—

100 .. . 10,— . . 1000,—
2C0 . . . 6,— . . 1200,—

3406 . . . ' 4,80 . 16348,80
"3750 vinnesti ..." ....26348,80

2 premijas_a Ls 200,— . . 400,—
Kopā Ls 26748,80

l\i klases izloze
i un 2. februārī 1927. g.
1 vinnests p Ls 6000,— . . 6000,-
1 . , . 1000,— . . 1000 —
1 . . . 600,— . . 600,-
1 . . . 400,-. . 400-
2 vinnesti , . 200,— . . 400,-
3 . . . 100— . . 300,—

10 . , , 60,—. . 600 —
15 . . . 40,-. . 600-
25 . , . 20,-. . 500,-

200 . . . 10— . . 2000 —
3491 . . . 6,— . 20946 —
3750 vinnesti . . ... 33346,—

2 prēmijas ā Ls 2^0, — . 400,—
Kopā Ls 33746,—

V klases Izloze
no 1. līdz 19. martam 1927. g.

1 vinnests ā Ls 10000,— 10000,—
1 . . . 2000,- 2000 —
1 . . . 1000— 1000 —
1 . . . 600,— 600—
2 vinnesti , . 400,— 800 —
5 , , , 300,— 1500,—

50 . . . 200,- 10000-
100 . . . 100— 10000,-
200 ,, . 60,— 12000,-
800 .. . 40— 32000 —

2000 . . . 20,— 40000,-
3000 . . . 10— 30000.-

21347 ... 6,- 128082.-

27508 vinnesti 277982 —
1 prēmija ā Ls 6000,— . 6000,—
1 . . . 4000,— . 4000 —

12 prēmijas ā Ls 200.— . 2400,—
Kopā Ls 290382 —

3. Lotereja» plānu, noteikumus un
izvešanas kārtību apstiprina finansu
ministris.

4. Loterejas darbu pārzināšanai un
vadīšanai Latvijas sarkanā krusta gal-
venā valde nodibina komisiju piecu lo-
cekļusastāvā5.SaskaņāarLatvijas sarkanā krusts
biedrības statūtu § 17, loterejas komisi-
jas norēķini padoti valsts kontrolei.

6. Tiesiskās attiecibas starp loterejas
ložu pircējiem un Latvijas sarkano krustu,
kā loterejas sarīkotāju, nosaka vienīgi
šie noteikumi; nolīgumi, kurus noslēdz
lozes pircējs un pārdevējs un kujl ne-
saskan ar minētiem noteikumiem, nav
saistoši priekš Latvijas sarkana krusta.

7. Par vinnestu izmaksu Latvijas sar-
kanais krusts atbild ar visiem saviem
īpašumiem.

II nodaļa. Ložu iekārta.
1. Katrai lozei ir savs numurs no 1

līdz 110,000. Pārdod pilnas lozes,
lpilnas lozes (visām piecām klasēm),
klases lozes un l,» klases lozes (vienai
klasei).

2. Pilnas lozes derīgas visu piecu
klašu izlozēm. Klases lozes derīgas
vienīgi tai klasei, kurai tās pirktas.

3. Lozes numurs, uz kufu krīt kāds
vinnests, nākošā klasē vairs līdzi ne-
spēlē. Ja līdzspēlētājs grib lotereja tālāk
piedalīties, tad viņam jāpērk jauna loze ^4. Klases lozes, uz kūjām attiecīgā
klasē nav kritis vinnests, apmaina
pret nākošās klases lozēm uz IV nodaļā
minētiem noteikumiem.

5. Lozes tikai tad derīgas, ja viņu
priekšpusē ir Latvijas sarkanā krusta
zīmogs, Latv. sark. krusta priekšnieka
un loterejas komisijas locekļu paraksti
un attiecīgs numurs.

6. Par lozes īpašnieku skaitās tās
uzrādītājs un nekādi iebildumi par viņas
zaudēšanu netiek ievēroti.

III nodaļa. Ložu cena.
l._ Pilna loze, kura derīga visām

piecām klasēm, maksā Ls5,—, '/5P''lozes maksā Ls J,—;; katra klases loze
makfā Ls 1,—, Vklases lozes maksā
20 sant.

2. Kas nav pircis lozi iepriekšējās
klasēs, bet vēlas spēlēt turpmākās kla-
sēs, tam jāsamaksā ari lozes iepriekšējo
klašu vērtība.

IV nodaļa. Klases ložu
atjaunošana.

j|. Klases loze derīga nienīgi tai
klasei, kurai tā pirkta. Ja klases lozes
īpašnieks, kuram klases izlozē nav kri-
tis vinnests, vēlētos piedalīties nākošās
klases izlozē, tad tam jāpērk nākošās
klases loze.

2. Šāda klases loze jāizņem 14 dienu
laikā pec attiecīgas klases izlozes beig-
šanas. Minētā laikā iepriekšējās klases
lozes īpašniekam paglabā to pašu
numuru nākošo klašu izlozēm, bet vie-
nīgi tajā iestādē, kur tas ieguvis ie-
priekšējas klases lozi.

3. Ja lozes pircējs nav iepriekšējā
punkta noteikumus ievērojis, _ tad viņam
nākošās klases lozi neuzglabā un to var
pārdot citam.

4. Personai, kura pērk klases lozi
pec tam, kad viena vai vairākas klašu
izlozes jau notikušas, jānodod atpakaļ
iepriekšējās klases lozi.

5. Kas šīs nodaļas iepriekšējo punktu
noteikumus nav ievērojis, bet vēlas pie-
dalīties nākamo klašu izlozēs, tam jā-
pērk jauna loze uz III nodaļā minētiem
noteikumiem.

V nodaļa. Izlozes kārtība
un vinnestu saraksti.

1. Izlozes dienas izsludina .Vaid. V.".
2. Lozes sagatavo un izlozi izdara lote-

terejas komisija, piedaloties finansu mini-
strijas un valsts kontroles priekšstāvjiem

3 Ložu numurus un vinnestu zīmītes ie-
liek urnās izlozes dienā publikas klātbūtn*.

4. Pec katras pabeigtas klases izlozes
loterejas komisija izdod drukātu vinnestu
sarakstu, kufu izsludina .Valdības Vēst-
nesī" un izsūta ložu atkalpārdevējiem.

5. Pirmo četru klašu izloze ilgst ne
mazāk ka divas dienas, bet piektās klases
izloze turpinās ne mazāk kā 18 dienas.

VI nodaļa. Prēmijas.
1. Pirmās četrās klasēs katrā ir

2 prēmijas ā Ls 200,—. Šīs prēmijas
piešķif katras kases izlozes pirmās un
otras dienas pirmajam vinnestam.

2. Piektā klasē ir 1 ā Ls 6000,—,
1 a Ls 4000,— un 12 prēmijas ā Ls 200,—.
Prēmijas piešķir: a) Ls 200,— pirmo
12 izlozes dienu pirmajiem vinnestiem;
b) Ls 4000,— beidzamās izlozes dienas
pēdejam _ vinnestam; c) Ls 6000,—
beidzamas izlozes dienas lielākajam vin-
nestam. Ja pēdēja izlozes dienā ir vai-
rāki vienādi lielākie vinnesti, tad prē-
miju piešķir beidzamajam no viņiem.

Vil nodaļa. Vinnestu
izmaksa.

1. Vinnestus izmaksā Latvijas sar-
kana krusts vai viņa pilnvarotas iestādes.

2. No vinnestiem un prēmijām pie
izmaksas atrēķina vienīgi 15°/o par labu
Latvijas sarkanam krustam.

3. Vinnestu izmaksu sāk divas nedē-
ļas pēc attiecīgas klases izlozes slēgšanas.

4. Pilnas lozes īpašniekam, kujam
no 1. līdz 4. klasei kritis vinnests, līdz
ar vinnestu atmaksā ari par nākošām
klasēm iemaksāto naudu, tādēļ, ka lozes
numurs, uz kufu kritis vinnests, tālāk
vairs līdzi nespēlē.

VIII nodaļa. Vinnestu
izņemšanas laiks.

Vinnesti jāizņem 3 mēnešu laikā,
skaitot no V klases pēdējās izlozes
dienas, pretējā gadījumā tie pāriet Lat-
vijas sarkanā krusta īpašumā. 18384

Latvijas sarkanā krusta
ģenerālsekretārs J. Akmens,

Loterejas nod. pārzinis S t a 1b o v s

Rigos precu stocflfl
14. un 15. decembrī š. -g., pīkst. 10 rītā

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

neizpirktos sūtījumus:
1) 7 m. kartupeļi sv. 615 klg., pec

sut. Kandava-Rīga Pr. Ns 142690, nosūt.
J. Podnieks, saņem. A. Henkels.

2) 1 m. kartupeļi sv. 100 klg., pēc
sūt. Smiltene-Rīga Pr. Ns 146567, nosūt.
J. Krūmiņ, saņem. N. Nikiforova. _

3) 1 m. kartupeļi sv. 80 klg., pec sut.
Auce-Rīga Pr. Ns 183780, nosūt. A. Dan-
ciger, saņem. J. Neimans.

4) 2 m. kartupeļi sv. 159 klg., pēc
sut. Lielsesava-Rīga Pr. Ns 180361, nosūt.
A. Zabulis, saņem. J. Vilciņš.

5) 2 m. kartupeļi sv. 143 klg., pēc
sūt. Cēsis-Rīga Pr. JMš *173122, nosūt.
J. Lode, saņem. dubl. uzr.

6) 1 m. kartupeļi sv. 62 klg,, pēcsūt.
Piebalga-RIga Pr. Ns 131439, nosūt.
J. Puga, saņem. dubl. uzr.

7) 1 kst. konservi sv. 23 klg., pēc
sūt. Rēzekne I-Rīga_Pr. I* 175923, nosūt.
J. Falkenštein, saņem. dubl. uzr.

8) 24 v. ādu atkritumi sv. 2139 klg.,
pēc sut. Daugavpils I. Preču-Rīga Pr.
Ns 177300, nosūt. H. Lozdan, saņem.
dubl. uzr.

9) 1 m. zarnas dzīvn. sālītas sv.
78klg., pēc Sūt. Ludza-Rīga Pr. Ns 120805,
nosūt. N. Zuper, saņem. dubl. uzr.

10) 10 koka kastes sv. 90 klg., pec
sut. Rīgā I-Jumprava Ns 67542, nosūt.
J. Krelov, saņem. dubl. uzr.

11) 2 koka kastes sv. 73 klg., pec
sut. Dzērbene-Rīga Pr. Ns 150911, nosūt.
E. Pleke, saņem. dubl. uzr.

12) 1 kaste, koka sv. 25 klg., pec sūt.
Alūksne - Rīga Pr. Ns 135593, nosūt.
Alūksnes pat. b-ba .Ekonomija', saņem.
dubl. uzr.

13) 2 mucas, koka sv. 37 klg., pēc
sūt Jaunkalsnava-RIga Pr. Ns 131198,
nosūt. P. Prods, saņem. T. R. sab. vie-
nība.

14) 4 kastes, koka sv. 123 klg., pēc
sut. Dundaga-RīgaPi. Ns 157807, nosnt.
F. Jakobson, saņem, brāļi Loevensoī.

15) 3 kastes, kok* sv. 55 klg., pēc
sut. Valmiera-Rīga Pr, Ns 119929, nosūt.
P. Eglīts, saņem. dubl. uzr.
18715 Rīgas preču stac. pr. v. Tiltiņš.

Gatos pagastu,
Liepājas apr.,

Suslas I pakāpes pamatskolu!
vajadzīgs

skolotājs - pāīitnis.
Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti pie-

teikties rakstiski līdz 30. janvārim
1926. g., iesūtot dokumentas, vai iera-
sties personīgi minētā dienā pulksten
12 dienā pie pagasta padomes uz vēlē-
šanām. (No Gavieznas stac. 5 klm.)

Adr. c. Grobiņu.
18690 Pagasta valde.

Bauskas apriņķa priekēn. pailgs
1. iecirkni

paziņo, ka21. decembrī š.g., pulksten
12 dienā, Bauskā, I p 1. iec. sētā, Pils
ielā Ns 33 pārdos

ii vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu pils. Ludvigam
Grantam aprakstītu

vienus dželzs-asu ratus,
novērtētas par Ls 15, dēļ Ls 14,73
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 7. dec. 1925. g. Ns 6479/11.
18691 Priekšn pal. K V i n t e r s.

Di6lzue|pirwalrSitsSrus=
12. decembri 1925. g., uz mēteļiem,
impregnēta brezenta — 175 gab. 12. de-
cembrī 1925. g., uz darvu koka —
110C0 kgr. 14. decembri 1925. g., uz
maisiem lietotiem — 4000 gab. 16. de-
cembrī 1925. g, uz astriem — 600 kgr.
un rakstiskas konkurences: 14. de-
cembrī 1925. g, uz 1) drāti, dzelzs,
cinkotu, sienamo — 125 kgr. 2). drāti,
dzelzs, cinkotu, telegrala un telefona —
34C00 kgr. 16. decembrī 1925. g., uz
gultņu eļļu — 200 tonnām

Torgu un konkurenču sākums pulksten
10 rītā. Torgu un konkurenču dalīb-
niekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas
no piedāvājuma vērtības. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzsceļu virsvalde, Gogoļa
ielā Ns 3, ist. 101. 1 18159

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Krapes pususto, Ris» apr,
6 klasīgai pamatskolai

vajadzīgs

skolotus -ja
vai skolas pārzinis.

Kandidātus, vēlams jauno valodu pra-
tējus, pag. valde lūdz pieteikties pie
pag. valdes līdz 29. decembrim š. g.,
iesniedzot dokumentus un biogrāfiju par
līdzšinējo darbība, jeb personīgi pieteik-
ties pie pag. padomes .29. decembrī
pīkst. 2 p. pusd; Tuvāka dzelzsceļa st.
Skrīvep 15 klm.
18660 Pagasta valde

Upesgrīvas pagastam,
Talsu apr, vajadzīgs pilntiesīgs

sklti-ia.
Kandidātus lūdz pieteikties personīgi

vai rakstiski pie pagasta padomes 23. de-
cembri š. g., pīkst. 11 no rīta.

Tuvākā dzelzsceļu stacija .Krepliņi".
Jāiesūta dokumentu oriģināli.
18689 Pagasta valde.

Uoroīclfinu slimnīcai
steidzoši vajadzīgs

medicinas ārsts.
Kandidatus-tes lūdz pieteikties rak-

stiski vai personīgi Varakļānu pagasta
valdei vai_ Rēzeknes _ apriņķa P. L. valdei.

Alga pec noteiktas no apriņķa valdes
normas. Slimnīca atrodas 8 kilom. no
Stirn enes stacijas.
'8687 Pagasta valde.

Ziemera pagasta valde izsludina par
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
ne šīs pagasta valdes 1922. g. 31. maija
ar Ns 890 uz Savels, Pēlēja Simaņa d.
vārdu, kura pieteiktu par nozaudētu.

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļai vajadzīgi 200-250 gab. ielu ap-
gaismošanas dzelzs stabi. Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtas
aploksnēs ar uzrakstu: .Ielu apgaismošanas stabi", iesniedzami līdz 15. janvārim
1926. g, pulksten 12 dienā, Uzņēmumu nodaļas kancleja, Bastejas bulv. /* 10.

Sīkāki noteikumi turpat Ns 20. 18642

Bauskas apriņķa prieKšn. palīgs
1. iecirknī

paziņo, ka 21. decembri š.g., pulksten
12 diena, Bausk?, Pils ielā Ns 33,

aāīdos atiiaia ^auālsoUšani
pret tūlītēju samaksu pils. Jānim
Liepām aprakstītus

vienus dzelzs-asu ratus,
novērtētus par Ls 19,89, dēļ Ls 19,33
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 7. dec. 1925. g. Nš 6618/11.
18692 Priekšn. pal. K. Vi n ters.

Polelčinas iecirkņa policija»
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 1925. g.
20. d e c e m b r ī, pulksten 12 dienā,
Istras pagasta, Vecslabadas ciemā,

Mi aili mulati
saskaņā ar Ludzas apriņķa 4. iecirkņa
miertiesneša izpildu rakstu no š. g.
30. oktobra ar Ns 4767, pilsoņa Dmitrija
Maslovska aprakstīto

ZIRGU,
novērtētu par Ls 14, deļ soda naudas
piedzī anas.
18713 Pol. priekšn. Ķ. M e d n i s.

Skrīveru lec. policijas
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 14. decembrī,
pulksten 12, pie policijas kanclejas,

pārdos alkU tttolti
vienas kamanas.

Skrīveros, 7. dec. 1925. g. Ns 6930
18712 Priekšnieks (paraksts)

Skrīveru iec. policijas
priekšnieks

17. decembrī š. g., pulksten 10,
Pļaviņās, Daugavmalā , mājā Ns 6,

gailim atklāti laiHiati
pieklīdušas

astoņas zosis,
kuru īpašnieks nav atrasts.

Skrīvejos, 7. dec. 1925. g. Ns 7048
18711 Priekšnieks (paraksts).

D K|Ddas izlabojums.
Rīgas policijas Jūrmalas iecirkņa priekš-

nieka sludinājuma .Valdības Vēstnesī*
s. g. 274. numurā par .Kazino" pilnvar-
nieka Karola Nachmaņa otrreizējā vairāk-
solīšHnas lieta nepareizi iespiests, ka
pārdošana notiks 8. decembri š. g., pa-
tiesībā ta nolikta uz 18. decembri š g.

Rigas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 19. decembrī 1925. g.,
pulksten ĪO/*, Rīgā, Skolas ielā J* 14,
dz. 24,

pirtos oaMksoiBunl
pilsonim Haimam Kreineram pie-
derošas mantas, sastāvošas no dažādām
mēbelēm, kā bufetes skapja, krēsliem,
galdiem un 1.1., tovērtētas par Ls 1846,
piedzenot šo sumu par labu muitas
valdei kā soda naudu kontrabandas
lietā.

Apskatīt pārdodamās manta», kā ari
izzināt sarakstuun novērtējumu varēs
pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 8. decembrī 1925. g.
18710 Priekšnieka v. (paraksts).

Nabes pagasta valde izsludina par
nederīgiem, kā sadegušus, sekošus do-
kumentus uz Artura Jāņa d. Kalniņa
vārdu: 1) Latv. iekšzemes pasi, izdotu
no Nabes pagasta valdes 25. aprīlī
1925. g. ar Ns 487 un 2) apliecību par
karaklaus'bas izpildīšanu, izdotu no Val-
mieras kaj-a apriņķa priekšnieKa 13. ie-
bruari 1925. g. ar Ns 2838. 12368a

?

1 ' ???—•—•?«_

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar J* 4111, 14. oktobrī
1921. gada, izdotu no Rīgas kara ap-
riņķa priekšnieka uz Anša Jāņa dēla
P a e g 1e s vārdu. 18723

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nozaudētu ārzemju pasi
J* 13939, izdotu no ārlietu ministrijas
ārzemju pasu nodaļas 1923. g. 1. nov
uz Aleksandra Znotiņa vārdu. 18720

Ārlietu ministrijasārz-mes pases nod.
izsludina par nozaudētu Elviras Kurenbin,
dzhn. Skudde, arz. pasi Ns 4075, izdotu
mušu ģenerālkonsulātā Berlīnē 1924. g.
6. maita. 18721

[ Dažādi sludinājām..

ARc sab Rīgas ķīmiskā fabr. ..Jagla"
Sakarā ar revizijas komisijas lēmumu

3. decembrī š.g., tiek sasaukta

ārkārtēja pilna

nbcionoru sapulce
31 decembri š. g., pjjkst. 14 dienā, sa-
biedrības telpās, Rīgā, Vidzemes šosejā
>k 111.

Dienas kārtība:
1) Sapu'ces amatpersonu vēlēšanas.
2) Jautājuma izlemšana par kantora

pārvešanu uz pilsētu.
3) Dažādi jautājumi.

"-18719 Direktors.

Zemkopības departamenta lauksaimniec. pārvalde

valsts saimniecības likvidācijas gadījumā pārdos š. g. 28. decembri, Alsviķu
muižā, pulksten 10 rītā, _ -_w *

atkiati vairāksolīšanā
dažādu lauksaimniecības dzīvo un nedzīvo inventāru.

Tuvākas ziņas Alsviķu muižā, pie muižas pārziņa un lauksaimniecības

pārvaldē, Kalpaka bnlv. Ne 6, no pulksten 9 līdz 3. „«,„+„„,»„?„v
18627' * Zemkopības departaments.

Liepājas kara ostas darbnīcas Liepājā, kara ostā,

pārdos raKstlskO un mutisko «oirūRsolišuna
21. decembrī 1925. g., pulksten 10 rītā,

38 gb. darbnīcām nevajadzīgos līdzstrāvas motorus
Rakst ski piedāvājumi iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Liepājas kara

ostas darbnīcām Liepājā. . z
Tuvākas ziņas izsniedz kāja ostas darbnīcas katru dienu no pulksten 10

īdz 13 dienā, izņemot svētdienas un sveiku dienas. 18640

Risas pilsētas valde
iznomā pilsētas lopkautuves ēdienu

veikalu uz laiku līdz 3 gadiem.
Ofertes slēgtās aploksnēs iesniedzamas tirdzniecības nodaļā 1. Ķēniņu ielā 5,

istabā Ns 95, līdz 14. decembrim. Turpat ari tuvākas ziņas. 18641

RīSns pilsētas uzņēmumu nodaļai 50oo g£iufc!.:Uti
Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtās aploksnes ar

uzrakstu: .Skaiti aju piedāvājums uz 30. decembri 1925. g.\ iesniedzami līdz
š.g.30. decembrim, pīkst. 12 dienā, Uzņēmumu nodaļas kancleja, Basteja bulv. 10.

Tuvākas ziņas un skaitītāju saraksts turpat istabā 19. 18643
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