
Valsts Prezidenta pavēle.
Valsts Prezidenta rīkojums.
Pārgrozījums instrukcijā par dzīvokļu

piešķiršanu valsts civilresoru dar-
biniekiem.

Valdības rīkojumi un pavēles
Piekritu.

1925. g. 14. decembri.
Tautas labklājības ministris

V. S a 1n a i s.

Pārgrozījums
instrukcijā pardzivok|upiešķiršanu

valsts civilresoru darbiniekiem.
Izdots saskaņā ar 1925.. g. 29. janvāra
noteikumu (.Valdības Vēstneša" 27. nu-
murā) I. da]as 10. pantu saziņā ar valsts

kontrolieri.
5. pantu instrukcijā par dzīvokļu pie-

šķiršanu valsts civilresoru darbiniekiem
(„ValdIbas Vēstneša" 1925. g. 120. nu-
murā) izteikt sekosi:

Attiecīgo iestāžu priekšniekiem jāraugās,
lai bezmaksas dzīvokļos netiktu patērēts
vairāk elektrības, nekā apgaismošanai
tiešāmnepieciešams; kur iespējams, ierī-
kojami skaitītāji. Uz valsts rēķina pa-
tērētais elektrības daudzums nedrīkst
pārsniegt vienistabu dzīvokļos 50, div-
istabu 60, 3 un 4 istabu 100, 5 un
vairākistabu dzīvokļos 120 kilovatstundas
gadā.

1925. g. 14. decembri. Ns 4694.
Departamenta direktors Fr. R o z e.

Darba un tarifu nodaļas vadītājs
J. K ā r k 1 i ņ š.

Valdības Iestāžu paziņojumi

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem:

1) Sarakstā Ns 19 (sk. 1923.g. 17. marta
.Valdības Vēstneša' 57. numura)
Ns 1713— Dubrovskis , Eduards
Donata d.

2) Sarakstā Ns28(sk. 1925. g. 3. augusta
.Valdības Vēstneša" 166. numurā)
Ns 2564 — Lielmans, Miķels
Andreja d.

3) Sarakstā Ns 40 (sk. 1924. g. 9. aprilī
.Valdības Vēstneša' 83. numura pie-

likumā) Ns 3952 — Briedis, Sī-
manis Ermaņa d- un Ns 4036 —
Latkovs, Tarass Borisa d.

4) Sarakstā Ns 44 (sk. 1924. g. 21. aug.
.Valdības Vēstneša" 188. numura
pielikumā) JsTs 4959 — T r e i m a -
n i s , Rūdolfs Andža d.

5) Sarakstā Ns 48 (sk. 1925. g. 14. janv.
«Valdības Vēstneša" 10. numura pie-
likumā) Ns 5520 — B e ķ e r, Milda
Kārļa m.. Jvfe 5529 — Bolšakovs,
Minajs Isaja d. un Ns 5573 — Ķ i -
g e 1i s , Lavize Miķeļa ra.

6) Sarakstā Ns 49 (sk. 1925. g. 12.febr.
.Valdības Vēstneša" 34. numura pie-
likumā) Ns 5951 — V i z i ņ , dzim.
Holm, Jūla Jēkaba m.

7) Sarakstā Ns 50 (sk. 1925. g. 14 marta
Valdības Vēstneša" 59. numura pie-
likumā) 6110 — Laksbergs,
Alfrēds Kārļa d.

8) Sarakstā M 51 (sk. 1925. g. 24. aprija
.Valdības Vēstneša" 9U. numura
pielikumā) N»6409 — Plostnieks,
Žanis-Rūdolfs Jāņa d.

Rīgā, 1925. g. 11. decembrī.

Tieslietu ministrijas departamenta
direktorā Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. S a u 111 s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 238.

(4. turpinājums un beigas.)

16983. Paegle, Kārlis Reiņa d.. . 55 g.
vecs, pied. pie Rīgas, agrāk dzīv. Rīgā,
Bērzu ielā Ns 10, dz. 6. — Rīgas 12.
iec. miertiesneša 1935. g. 22. oktobra
raksts Ns 1H52 (14-XI 25). — Apvainots
uz sod. Iik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.

16984. Putnis, Marta Eduarda meita,
28 g. veca, pieci, pie Limbažu pag.,
Valmieras agr., agrāk dzīv. Rīgā, Elijas
ielā Ns 2/4 un kalpojusi tējnicā, 1.Maska-
vas ielā Ns 4. — Rīgas 12. iec. miert.
1925. g. 22. oktobra raksts Ns 1052
(14X1-25). Apvainota uz sod. Iik. 262. p.
īd. — Paziņot dzīves vietu.

16985. Puchovs, Silvesters Pimena d.,
30 g. vecs, pied. pie Siljanu pag., Rē-
zeknes apr., strādnieks, agrāk dzīvojis
Licavsalā Ns 4, dz. 7. — Rīgas 12. iec.
miertiesneša 1925 g. 22. oktobra raksts
Ns 1177 (14 X(-25). Apvainots uz sod.
Iik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.

16986. Pokatovs, Nikolajs Jāņa d.,
34 g. vecs. piederības vieta nav zināma,
agrāk dzīvojis Šķaunes pag. Šeškuciemā
— Ludzas apriņķa 4. iec. miertiesneša
1925. g. 31. oktobra raksts Ns 4603
(kr. 1. Ns 1/25. g.), (14 XI-25), apvainots
uz sod. Iik. 581. p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu.

16987. Palej, Anna Teodora m., 19 g.
veca, pied. pie Vilcēnu pag, Valkas
apriņķī, prostituela, agrāk dzīvojusi
Rīgā, Bruņinieku ielā Ns 64, dz. 3. —
Rīgas 12. iec. miertiesneša 1925. g.
28. oktobfa raksts Ns 1057 (17-XI-25),
apvainota uz sod. Iik. 528 p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

16988. Pētersons, Ādolfs Roberta d.,

dzim. 1902. g. 18. janvāri, agrāk dzī-
vojis Rīgā, Iercču ielā Ns 14, dz. 3. —
Madonas kara apriņķa priekšnieka
1925. g. 30. oktobra raksts Ns 3036
(17-XI-25), atrāvies no iesaukšanas kara
dienestā febr. mēnesi 1923. g. — No-
gādāt meklētajam.

16989. Pavš, dzim. Pavelski, Zofija
Vladislava m., dzim. 1885. g 6. maijā,
Polijas pav., agrāk dzīvojusi Rīgā, Skolas
ielā Ns 11, dz. 3/4. — Rlga« prefektūras
sanitārā galda 1925. g. 3. novembra
Ns 30 (17-XI 25). — Izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

16990. Purens, Alfrēds Jura d., 18 g.
vecs, Latvijas pilsonis, luterticīgs, lat-
vietis, agrāk dzīv. Rīgā, Mastu ielā
No 1, dz. 23. — Rfgas apgabaltiesas

2. kriminalnod. 1325. g, 30. okt. raksts
Ns 206054 (17-XI25), apv. uz sod. Iik.
475. un 530. p. — Ziņot meklētājam.

16991. Petrovs, Alberts Gerasima d.,
25 g. vecs, pied. pie Ludzas apr. Lands-
koronas pag., agrāk dzīv. Valmierā,
Krasta ielā JNTs 11. — Valmieras apr.
1. iec. miertiesu. 1925. g. 20. oktobra
raksts Ns 685 (17X1-25), apv. uz sod.
Iik 262. p. 1. d. — Paziņot dzīv. vietu.

16992. Peladis, Antons Antona d.,
20 g vecs, agrāk dzīv. Lietavā, Možeiku
apr. Buknažu sādžā. — Reņģes muitas
1925. g. 4. nov. raksts Ns5414 (19X1-25),
apv. uz muit. Iik. 1038. p. piedzenama
soda nauda Ls 9 — Minētās personas
vai viņas mantas atrašanas gadījumā
nodrošināt soda naudas piedzīšanu.

16993. Pētersons, Kārlis Jāņa d,
25 v. vecs, nervu slims, pastāvīgi ar
sevim sarunājas, agrāk dzīv. Rīgā, Bru-
ņinieku ielā Ns 6i, dz. 4, melniem
matiem, skūtu bārdu un ūsām, iepelēki
zilām acīm, ģērbies pelēkā mēteli. —
Rīgas pol. 8. iec. priekšu. 1925. g.
29 okt. telefonogr. Ns_ 216 (13-XI-25),
nozudis. — Ziņot meklētājam.

16994. Petrovskis, Jānis Antona d.,
dzimis 1903. g. 22. jūlijā, pied. p'e Lu-
dzas apr. Pildas pag. Raibekazu ciema,
bij, LiepSjas kājn. pulka kareivis. —
1. Liepājas kājnieku pulka komandiera
1925. g. 9. oktobra raksts Ns 11070
(28-X-25), apvainots uz kara sod. Iik.
129. p. 2. d, un 131. p. 1. d. punkta
„a" pamata. — Nogādāt meklētājam.

16995. Fočekajs, Konons Jāņa d.,
62 g. vecs, pied. pie Rozenmuižas pag.
Rēzeknes apr., agrāk dzīv, Rēzeknē, Vi-
ļānu ielā Ns 68 un Pasienes pag. Dubo-
viku ciemā. — Ludzas apr. 4. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 31. oktobra raksts
Ns 4603 (kr. 1. 376/25) (17-XI 25), apv.
uz sod. Iik. 284. un 316. p; — Paziņot
dzīves vietu.

16996. Plociņ, Marija Jāzepa meita,
agrāk dzīv. Krāslavā, uzturas uz Latv.
pases Ns 167, izdotas no Krāslavas pil-
sētas valdes 1920. g. 2. august?. —
Krāslavas iec. policijas priekšu. 1925. g.
28. oktobra raksts Ns 5264 (16-XI-?5). —
Pieprasīt dokumentus par piederību un
vecumu.

16997. Petrovs, Aleksejs Semena d.,
34 g. vecs, dzīv. htris pag., Annopoles
muižā, tuvāku ziņu nav. — Ludzas apr.
IV iec. miert. 19^5. g 31. oktobra raksts
Ns 4603 (kr. 1. 24./25. g.), (16-XI25),
apvainots uz sod. Iik, 581. p. 1. d. —
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemai-
nīšanu.

16998. Punculs, Eduards Kazimira d ,
dzim. 1894. g., pied. pie Kaunatu pag.,
agrāk dzīv. L, Maskavas ielā Ns 30,
dz. 1. — Rīgas policijas VI iec. priekš-
nieka 1925. gada 3. novembra raksts
Ns 28106/23228, 23224, 23084 (14-Xl-25),
nav izpildījis karavīru reģistrācijas notei-
kumus. — Paziņot dzīves vietu.

16999. Radčenko, Pēters Pāvila d.,
pied. pie Rīgas pils., 26 g. vecs, agrāk
dzīv. Ludzā. — Ludzas apr. IV iec.
miert. 1925. gada 31. oktobra raksts
Ns 4603 (kr. 1. 401/23), (14-X!-25), ap-
vainots uz sod. Iik. 177. p, izsniedzams
aizmuguras sprieiuma noraksts — Pa
ziņot dzīves vietu.

17000. Rubuls, Jānis Izidora d., 19 g.
vecs, pied. pie Kārsavas pag., Ludzas
apr., agrāk dziv. Rīgā, Bauskas ielā
Ns 31, dz. 30. — Jaunlaigales apriņķa
I iec. miert. 1925. g. 26. oktobra raksts
Ns 2727 (19-XI-25), apvainots uz sod.
Iik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

17001. Rudačeoko, Antons Antona d.,
20 g. vecs, pied. pie Pasienes pag. Lu-
dzas apr., agrāk dzīv. turpat, Qvčiiu
ciemā. — Ludzas apriņķa 4. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 31. oktobra raksts
Ns 4603 (kr. 1. 666/25) (17-XI-25), apv.
uz sod. Iik. 138. p. — Ņemt parakstu
par dzīves vietas nemainīšanu.

17002. Zeiliš, Ignats Staņislava d.,
(tuvāku ziņu nav), agrāk dzīv. Brigu
pag., Rancanu ciemā: — Ludzas apriņķa
4. iec. miertiesneša 1925. g. 31. oktobra
raksts Ns 4603 (kr. 1.1103/24) (14-XI-25),
apvainots uz sod Iik. 138. p. piedzenama
soda nauda Ls 10. — Paziņot dzīves
vietu.

17003. Saveiko, Jezups Tadeuša d.
(Fadija d ), 33 g. vecs, pied. pie Šķaunes
pag. Ludzas apr., «grāk dzīv. netālu no
Jumpravas stacijas, Sionaju mājās. —
Ludzas apriņķa 4. iec: miertiesneša 1925. g.
31.. oktobra raksts Ns 4603 (kr. 1. 2/25)
(14X1-25), apvainots u2 sod. Iik. 581. p.
1. d. — Apcietināt un ieslodzīt Ludzas

cietumā miertiesneša rīcībā.
17004. Sukovilovs, Jānis, agrāk dzīv.

Briģu pag. Opuļu ciemā, tuvāku ziņu
nav. — Ludzas apriņķa 4. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 31. oktobra raksts
Ns 4603 (kr. Iik. 37/25) (16X1 25), ap-
vainots uz sod. Iik. 624. p. un 627. p.).
— Ņemt parakstu par dzīves vietas ne-
mainīšanu.

17005. Stesevs, Ivans Pētera d„ 25 g.
vecs, piederīgs pie Istras pagasta, pase
Ns 1613, izdota 1922. g. 14. jūnijā no
Istras psg. valdes. — Rīgas apriņķa
2. iec. miertiesu. 1925. g. 6. novembra
raksts Ns 3696 (16X1-25), apvainots uz
sod. Iik. 184. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

17006. Slavit, Zelda Ābrama meita,
57 g. veca, Lietavas pavalstniece, pēdējā
dzīves Vieta Jelgava*, Vehniaņa ielā
Ns 10. —, Jelgavas pilsētas policijas
1. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 5. no-
vembra raksts Ns 9509 (17-XI-25), pat-
varīgi atstājusi savu dzīves vietu kā
sastāvoša policijas uzraudzībā uz sodu
Iik. 34., 35. p. pēc 2 gadu pārmācības
namā soda izciešanas uz sodu Iik. 587. p.
1. d. 53. un 54. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17007. Stals, Aleksandrs Heinricha d.,
dzimis 1873. g. 31. asgustā, Latvijas
pilsonis, agrāk dz!vo;'is Aucē, Kalna ielā
Ns 3. — Jelgavas apriņķa Auces poli-
cijas iecirkņa priekšnieka 1925. g. 5. no-
vembra raksts _ Ns 6994/23 (17-Xl-25). —
Patvarīgi atstājis savu dzīves vietu, kā
sastāvošs policijas uzraudzībā uz sodu
Iik. 34., 35. p, pēc 2 gadu plrmācibss
namā soda izciešanās uz sodu iik. 581. p.
3 d. — Paziņot dzīv.;s vietu.

17C08, Zerus, Eižens Kārļa d, 28 g.
vecs, Vācijas pilsonis, pied. pie Kenigs-
fcergas pilsētas, pēd. dzīves vieta — Lie-
pājā, Zivju ielā Ns 11. — Liepājas pre-
fekta 1925. g. 9 novembra raksts
Ns 5524/11. (17-XI-25). Dēļ iekšlietu
min. lēmuma no 1925. g. 20. septembra
JN*a 13 7, par nelegālu iebraukšanu Latvijā,
izpildīšanas.'— Paziņot dzīves vietu.

17009. Stejkuts, Jānis Aloiza d., 18 g.
vecs, pied. pie Andrupienes pag., Rē-
zeknes apr,_ dzīvo Valmieras pag. Skra-
tiņos. (Tuvāku ziņu nav.) — Valmieras
apriņķa 1. iec. miertiesneša 1925. g.
4. novembra raksts Ns 65J (19-XI-25).
Apva'nos uz godu Iik. 262. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu meklētājam.

17010. Sveiiis, Jēkabs Jēkaba d., dzim.
1900. g., agrāk dzlv. Liepājā, kā ari
Rīgā, Brīvības ielā Ns 126, dz. 16, bij.
Rīgas mājkalpotāju slimo kases darbi-
nieks. Pied. pie Liepājas, čzm. Lie-
pājā. — Rīgas mājkalpotāju slimo kases
1925. g. 26. septembra rakāts Ns 804
(13-X-i5). Saņēmis no slimo kases nau-
das sumas rēķinu samaksai, dažus rēķi-
nus samaksājis, bet par Ls 92,92 nav
nodevis rēķinu; nav nodevis ari slimo
kasei piederošo portfeli Ls 16 vērtībā —
Apcietināt.

17011. Sīman, Anna Līzes m.. dzim.
2. janvāra 1905. g. (čigāniete), pied. pie
Cēsīm, agrāk dzīv. Rīgā, Valguma ielā
Ns 19. — Rīgas prefektūras sanitārā
galda 1925. g. 23. okt. raksts Ns1020 24

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 .1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicijā .......— , 6,
Pie atkalpārdevējiem — , 7 ,

Latvijas valdības xdm oficiāls laikraksts 1
iznāk katru dienu, izgemot

Redakcija:

Rīgā, pilī Ns 3. Tel. M> 9-89
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu plūdinājumi 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.1 . — .20

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1925. g 15.,decembrl
Nr. 24.

Atvaļinu uz pašu vēlēšanos no aktivā
kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
1. Liepājas kājnieku pulka virsleitnantu
Vili P o r i ņ u un 4. Valmieras kājnieku
pulka kara ierēdni Aleksandru J a k o b-
sonu. '

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

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskis.

Valsts Prezidenta rīkojums
1925. gada 15. decembri

Nr. 25.
Atļauju bij. Latvijas sūtniecības sekre-

tāram Varšavā, tagadējam sūtniecības
sekretāram Tallinnā, J. Rācenim
nēsāt viņam piešķire virsnieka pakāpes
ordeni .Polonia Restituta*.

P am a t s: Not. par ārv. ord. un cit.
god. zim. 1. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
I. Ministru prezidents,

ārlietu ministris H. Celmiņš



(17-XI-25). hvairās no ārsta kontroles.
— Paziņot dzīves vietu.

17012. Smagars, Antons Jura dēls,
dzim. 1897. g. pied. pie Daugavpils apr.,
agrāk dzīv. Rīgā, Tilta ielā Ns 26, dz. 4.
— Rīgas policijas V iec. priekšnieka
1925. g 29. oktobra raksts Ns 15779
(17-XI-25). Apvainots uz sod. Iik. 184. p.
īd. — Paziņot dzīves vietu.

17013. Skutans, Pāvels, tuvāku ziņu
nav. — Daugavpils apriņķa 8. iecirkņu
miertiesneša 1925. g. 28. oktobra raksts
Ns 2992 (13-XI-25). Apvainots uz sod.
Iik. 530. un 475. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17014. Slrnans, Kārlis Minnas dēls,
dzim. 1905. g. pied. pie Cēsīm. — Rī-
gas apgabaltiesas Cēsu apriņķa izmeklē-
šanas tiesneša 1925. g. 27. okt. raksts
Ns 2037 (13-XI-25). Apvainots uz sod.
Iik. 581. un 51. p. — Apcietināt un no-
gādāt Cēsu cietumi, meklētāja rīcībā,

17015. Starikovs, Kuzma Feodora d.,
32 g. vecs, pied. pie Jaunlatgales apr.
Linavas pag. — Jaunlatgales apr. II iec.
miert. 1925. gada 26. oktobra raksts
Ns 2553 (13-XI-25), sodīts ar Ls 10 —
jeb 3 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

17016. Zinkevics, Felicians Jāzepa d.,
dzim. 1902. g. 15. maijā, dzīv. Valmieras
pag. Vagaļos (tuvāku ziņu nav). — Val-
mieras apr. 1. iec. miert. 1925. gada
4. novembra raksts Ne 716 (19-XI-25),
apvainots uz sod. Iik. 184. p. 1. pkt. —
Paziņot dzīves vietu meklētājam.

17017. Sljadzevskis, Leontijs Silvestra
d„ 26 g. vecs, pied. pie Pasienes pag.,
Ludzas apr., agrāk dzīv. turpat, Rivcanu
ciemā. — Ludzas apr. 4. iec. miert.
1925. g. 31. oktobra raksts Ns 4603
(kr. 1. 399/25) (17-XI-25), apvainots uz
sod. Iik. 510. p. un 547. p. 1. d., iz-
sniedzams aizmuguras sprieduma no-
raksts. — Paziņot dzīves vietu.

17018. Svetlinskis - Cviklinskis, Kon-
stantīns Aršulas d., dzimis 1903. g.
2. februārī, piederīgs pie Rundanu pag.
Ludzas apriņķa, agrāk dzīvojis Šasienes
pag. Kamenku ciemā. — Ludzas apriņķa
4. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 31. ok-
tobra raksts Ns 4603 (kr. 1. 14/25)
(16 XI-25), apvainots uz sodu Iik. 181. p.
2. d. — Pieprasīt ķīlu vai galvojumu
Ls 60,— apmērā, nedošanas gadījumā
apcietināt un ieslodzīt Ludzas cietumā,
miertiesneša rīcībā.

17019. Seckis, Kārlis Kārļa d., viņš
ari Sēks. 48 g. vecs, agrāk dzīvojis
Zilupe, Rīgā un Valmierā (tuvāku ziņu
nav). — Ludzas apriņķa 4. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 31. oktobra raksts
Ns 4603 (kr. 1. 18/25) (16X1-25), ap-
vainots uz sodu Iik. 591. p. 1. d. —
Ņemt parakstu par dzīves vietas ne-
mainīšanu.

17020. Sauka, Juris Jāņa d., 45 g.
vecs, pied. pie Jelgavas apr. Platones
pag., latvietis. — Rīgas 9. iec. miertiesu.
1925. g. 28. oktobra raksts Ns 464
(13-XI-25), apvainots uz sod. Iik. 138.p. —
Paziņot dzīves vietu.

17021. Sinkevičs, Antons Vikentija d.,
29 g. vecs, Lietavas pav. — Rīgas 5. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1925. g. 28. okt.
raksts Ne 4061 (16-XI-25), apvainots uz
kr. sod. Iik. 616. p. 2. d. — Aizturēt un
nogādāt meklētāja rīcībā, par ko paziņot
meklētājam.

17022. Sūniņš, Ģirts Katrines dēls,
25 g. vecs, pied. pie Mūrmuižas pag.
Talsu apr. — Rīgas 1. iec. miertiesneša
1925. g. 26. oktobra raksts Ns 1031

<16XI-25), apvainots uz sod. Iik. 262. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

17023. Svjatik, Broņislava Jāzepa m.,
18 g. veca, bij. Krievijas pav. — Rīgas
prelekturas 3 nodaļas 1925. g. 30. okt.
raksts Ns 8006/25. (16-XI25), sodīta no
Rīgas piefekta ar Ls 2 vai 1 dienu aresta,
piedzenot Ls 76 vizu nodokli. — Pazi-
ņot meklētājam.

17024. Semjonovs, Savelijs Kupriana
d., 12 g. v., pied. pie Daugavpils apr.,
Maļiaovas pag., dzīv. turpat, Račinu sā-
džā. — Jelgavas apgabaltiesas kriminal-
nodaļas 1925. g 28. oktobra raksts
Ns 38541 *(16-Xl-25), apv. uz sodu iik.
51. p. un 581. p. 3, d. — Paziņot dzīves
vietu.

17025. Šukste, Boļeslavs Konstantīna
d., 18 g. v., pied. pie Pasienes, Ludzas
apr., agrāk dzīv. Zilupes stacijā. — Lu-
dzas apr. 4. iec. miertiesneša 1925. g.
31. oktobra raksts Ns 4603 (Kr. 1
Ne 2H0/25.) (16 XI-25), apv. uz sodu Iik.
262. p. — Ņemt parakstu par dzīves
vielas nemainīšanu.

17026. Šatrevič, Eduards Kazimira d.,
23 g. v., Latvijas pilsonis. — Daugavpils

apriņķa 9. iec. miertiesneša 1925. g.
28. oktobra raksts Ns 439 (19-XI-25),
apv. uz sod. Ifk. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17027. Šrubovič, Vladeslavs Vinča d.,
dzim. 1853. g., pied. pie Domopoles
pag., agrāk dzīvojis Rīgā, Jēkabpils ielā
Ne 4, dz. 4, Latvijas pase Ne_ 12149,
izdota 1920. g. 22. novembrī no Rēzeknes
policijas priekšnieka. — Rīgas policijas
6. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 2. nov.
raksts Ns 31299 (19-XI-25), ar Rīgas
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1925.g.
20. oktobra rakstu Ns 205494 sod. ai
1 nedēļu aresta. — Paziņot dzīves vietu.

17028. Šulmeister, Neisa Friča m.,
dzim. 1895. g. 16. februārī, pied. pie
Papes pag., Ventspils apr. agrāk dzīv.
Marijas ielā Ne 8 a, dz. 6. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1925. g.
30. oktobra raksts Ns 1582 (16-XI-25),
izvairās no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves vietu.

17029. Žiguckijs, Larions Onufrina d.,
dzim. 1882. g., Krievijas pav., agrāk
dzīv. Rīgas apr. Nītaures pag. — Rīgas
apriņķa priekšnieka 1925. g. 13. oktobra
raksts Ns 3252/11 (16-Xļ-25), admini-
stratīvi sodīts par uzturēšanos Latvijā
bez attiecīgiem dokumentiem. — Paziņot
dzīves vietu meklētājam.

17030. Sima, Miķelis Miķeja _ d.,
dzim. 1895. g., Latvijas pitsonispedeja
dzīves vieta Liepājā, Ulricha ielā Ns 115.
— Liepājas prefekta 1925. g. 9. no-
vembra raksts Ns 5524/H (17-XI-25), dēļ
1925. g. 12. oktobra lēmuma zem
Ns 5285/11, par suņa izlaišanu uz ielas
bez uzpurņa, izpildīšanas. — Paziņot dzī-
ves vietu.

17031. Šmidts, Alfrēds Jāņa d., dzim.
1902. g. 27. dec, pied. pie Valmieras
apriņķa Pāles pag., agrāk dzīv. turpat,
pareizticīgs, latvietis, pagastskolas izglī-
tība, neprecējies, kurpnieks. — 4. iec.
kara izmeklēšanas tiesneša 1925. g
30. okt. raksts Ns 2723 (13-XI-25), apv.
uz k. s. 1. 129. p. 1. d., 133. p. un
sod. Iik. 1923. g. izd. 581. p. 1. d. p. —
Apcietināt, ieskaitīt meklētāja rīcībā, par
ko paziņot meklētājam.

17032. Šabunevics, Ādolfs Daniela d.,
39 g. vecs, Polijas pav, agrāk dzīv.
Posines miestā. — Ludzas apr. 4. iec.
miertiesneša 31. okt. raksts Ns 4603
(Kr. 1. Ns 8 un 9/25) (14-XI 25), apv.
uz akc. sod. Iik. 17. p. 2. d. un 20. p.
— Ņemt parakstu par dzīves vietas ne-
mainīšanu.

17033. Šapovalovs, Jānis Pētera d„
dzimis 1901. g., piederīgs pie Rozentovas
pagasta, agrāk dzīvojis Jēkabpils ielā
Ns 9, dz. 15. — Rīgas polici;as 6. iec.
priekšnieka 1925. g. 3. novembra raksts
Ns 28106/23228, 23224, 23C84 (14X1-25),
nav izpildījis karavīru reģistrācijas no-
teikumus. — Paziņot dzīves vietu.

17034. Tučs, Antons Jāņa dēls, 19 g.
vecs, piederīgs pie Istras pagasta, Ludzas
apriņķa, agrāk dzīvojis turpat Lomu
ciemā. — Ludzas apriņķa 4. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 31. oktobra raksts
*fe 4603 (Kr. 1. Ns 181/25) (16-XI 25),
apvainots uz sodu Iik. 230. p. 1. pkt.,
piedzenama soda nauda Ls 5,—. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

17035. Tumaševič, Konstantīns Alek-
sandra d., 22 g. vecs, pied. pie Rēzeknes
apr. — Ludzas apr. 1. iec. miertiesu.
1925. g. 31. okt. raksts Ns3318 (19-XI-25),
apv. uz sod. Iik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17036. Trebo, Emilija Teodora m.,
dzim. 1898. g., pied. pie Jelgavas, agrāk
dzīv. Rīgā, Puškina ielā Ns 8. — Rīgas
pref. sanit. galda 1925. g. 29. oktobra
raksts Ns 1304/24 (13-XI-25), izvairās
no ārsta kontroles. — Paziņot dzīv. vietu.

17037. Tilčik?, Pēteris Vikentija d,
dzim. 1889. g., pied. pie Andrupenes
pag., Rēzeknes apr., agrsk dzīvojis Rīgā,
Tilta ielā Ns 26, dz. 5. — Rīgas polici-
jas 5. iec. priekšnieka 1925. g. 29. ok-
tobra raksts Ns 15773 (19 XI-25), apv. uz
sodu Iik. 184. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

17038. Uibergs, Jēkabs - Voldemārs,
Johana-Gustava-Ernesta d., dzim. 1907.g.
11. martā, Latvijas (Dunalkas) pagasta
pilsonis, pēdējā dzīves vieta L'epājā,
Klaipēdas ielā Ne 4. — Liepājas prefekta
1925. g. 9. novembra raksts Ns 5524/11.
(17-XI 25), apv. patvarīgā dzīves vietas
atstāšanā, kā sastāvošs zem policijas uz-
raudzības uz Reņģes muitas Ozolktoga
p. 1925. g. 9. maija raksta Ns 149 pam,
kā apvain. kontrbandas lietā. — Ņemt
zem policijas uzraudzības un paziņot
dzīves vieta.

17039. Uškaas, Donats Jezupa d.,

32 g. v., pied. pie Kaunatu pag, Rē-
zeknes apr., dzīv. Valmierā, Stacijas ielā
Ns 15 (tuvāku ziņu nav). — Valmieras
apr. 1. iec. miertiesu. 1925. g. 4. nov.
raksts Ns 650 (19-XI-25\ apv. uz sodu
Iik. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīvesvietu
meklētājam.

17040. Veikšans, Broņislavs, piederīgs
pie Šķaunes pagasta, Ludzas apriņķa,
agrāk dzīvojis turpat Civcišu ciema,
tuvāku ziņu nav. — Ludzas apriņķa
4. iecirkņa miertiesneša 1925 g. 31. ok-
tobra raksts Ns 4603 (Kr. I. Ns244/23. g.)
(14X1-25), apvainots uz sodu Iik. 565. p.,
izsniedzams aizmuguras sprieduma no-
raksts. — Paziņot dzīves vietu.

17041. Vasiljevs, Vladimirs Vasilija
dēls, agrāk dzīvojis Rīgā, Brīvības ielā
Ns31, dz. 10, tuvāku ziņu nav. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 19. oktobra raksts
Ns 6840 (2-XI 25), uzturas Latvija bez
atļaujas. — Paziņot meklētājam.

17042. Vavilovs, Jānis Nikita dēls,
dzimis 1901. g. (kareivis), piederīgs pie
Maļinovas pagasta, agrāk dzīvojis Rīgā,
Strūgu ielā Ns 2. — Rīgas policijas
6. iecirkņa priekšnieka 1925. g. 6. no-
vembra raksts N- 28483 (17-XI-25), ap-
vainots par karavīru reģistrācijas no-
teikumu neievērošanu. Paziņot dzīves
vietu. .

17043. Vnkovski, Jānis Jura d., dz'.m.
1880. g., agrāk dzīv. Rīgā, Bruņinieku

ielā Ns 102, dz. 7. — Rīgas policijas
7. iecirkņa priekšnieka 1925 g. okt.
telefoncgrama Ns 313 (13-XI-25), patva-
rīgi atstājis dzīves vietu ka sastāvošs
zem policijas uzraudzības uz Jelgavas
cietuma priekšnieka 1924. g. 10. jūnija
raksta Ns 2720. pam. — Ņemt zem
policijas uzraudzības, par ko ziņot
meklētājam.

17044. Vilners, Lonis Ernesta d.,
39 g. v., Amerikas pav., agrāk dzīv.
Dubultos, Oončarova ielā Ns 34. —
Rīgas 11. iec. miertiesneša 1925. g.
2. nov. raksts Ns 1137 (19X1-25), apv.
uz sod. Iik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17045. Veržbicka, Veronika Daniela
meita, agrāk dzīv. Istras pag, Konevas
ciemā, tuvāku ziņu nav. — Ludzas apr.
4. iec. miertiesneša 1925. g 31. okt.
raksts Ns 4603 (Kr. 1. Ne 460/25)
(17 XI-25), apv. uz sod. Iik. 139. p. —
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemai-
nīšanu.

17046. Vilman, Anna Osipa m., agrāk
dzīv. Krāslavā, uzturas uz Latvijas pases
Na 261, izdotu 1920. g. 6. augustā no
Krāt lavas pilsētas valdes. — Krāslavas
policijas iecirkņa priekšnieka 1925. g.
28. oktobra raksts Ne 5264 (16-XI-25). —
Pieprasīt dokumentus par piederību un
vecumu.

17047. Visockis, Antons Bernarda d.,
22 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas,
agrāk dzīvojis Zilupē, — Ludzas apr.
4. iec. miertiesu. 1925. g. 31. oktobra
raksts Ns4603(kr. Iik. Ns 13/25)(16-XI-25),
apvainots uz sod. Iik. 581. p. *1. d. —
Pieprasīt ķīlas vai galvojumu Ls 100,—
apmērā, nedošanas gadījumā apcietināt
un ieslodzīt Ludzas cietumā miertiesneša
rīcībā.

Izlabojums: 1925. g. .Valdības
Vēstneša" 236. numurā meklējamo
personu sarakstā Ns 233 kārtas
Ns 16263, Osis, Jānis Jura d. tiek
meklēts no Rīgas policijas 10. iec.
priekšnieka, bet ne no Rīgas poli-
cijas 1. iec. priekšnieka (10-X 25).

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Paziņojums.
Paziņoju, ka nākošos sešos mēnešos

Rīgas _apriņķa karaklausības komisijas
kārtējas sēdes pie man uzticētas pār-
valdes, Rīgā, Kazaku ielā Ns 3/5, no-
tiks sekošās dienās, pulksten 9 no rīta:

8. un 22. janvārī,
12. . 26. februāri,
12. . 26. martā,
9.. , 23. apriH,
7. . 21. maija un
4. „ 18. jūnijā 1926. g.

Pamats. Instrukcijas par darbību
un darbvedību karaklausības lietās
1. pants.
Rīgas kara apriņķa priekšnieks,

pulkvedis Kreicbergs.
Vecākais darbvedis,

kara ierēdnis Krieviņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu atvēršanu, slēgšanu
un darba laiku Cēsu pilsētas

administratīvās robežās
Pieņemti Cēsu _ pilsētas domes 1925. g.
28. septembrī, pec žurnāla J* 83 un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 17.novembra rakstu

M> 108702.

§ 1. Dažāda veida tirgošanās pasta -,
vīgās tirdzniecības iestādes iesākas darba
dienās pulksten 9 un turpinās līdz
pulksten 17. Tas pats darba laiks tiek
noteikts aii visos tirdzniecības uu rūp.
niecības uzņēmumu kantoros un nolikta-
vās, bet laikā no 15. aprija līdz 15 sep-
tembrim veikali var tikt atvērti no
pulksten 8 līdz pulksten 17, bet tirgus
dienās 728 līdz 17. .

§ 2. Maiznīcas un konditorejas, kuras
tirgojas tikai ar pašu izstrādājumiem,
kā darbdienās, tā svētdienās.un svina-
mās dienās, tiek atvērtas pulksten 7
un slēgtas pulksten 21. Tāpat tejnicas
var tikt atvērtas no pulksten 7 līdz
pulksten 21.

Piezīme. Noteikumi neattiecas uz
dzelzsceļa piestātnes bufeti.

§ 3. Tirgotavas ar svaigu pieņu,
piena produktiem un svaigu maizi un
tikai sīkumos ar pārējām ikdie-
nišķām ēdamvielām (precēm), tāpat sīku-
mos ar tabaku, tabakas izstrādājumiem,
sērkociņiem, čaulītēm

^
svecēm un apavu

krēmu, var tikt atvērtas darba
^

dienās
pulksten 7 un jāslēdz ne vēlāk kā
pulksten 18. Svētdienās un svinamās
dienās šie veikali tiek atvērti no pulksten
7 līdz 9. Nekādas citas preces minētos
veikalos nedrīkst būt, pretējā gadījumā
viņi jāslēdz saskaņā ar šo noteikumu
1. punktu.

Piezīme 1. Vasaras mēnešos, laiki
no 15. aprija līdz 15. septembrim
šīs tirgotavas tiek atvērtas no pulk-
sten 6 līdz pulksten 18.

Piezīme 2. Svaiga p ena un piena
produktu tirgotavu atvēršanai pil-
sētas valde izdod atsevišķas at-
ļaujas pēc aheramā veikala telpu
un iekārias pārbaudīšanas no pil-
sētas sanitārās komisijas puses, šis
tirgotavas padotas sevišķiem sani-
tāriem noteikumiem un pārraudzībai.

Piezīme 3. 3. § minēto veikalu
rakstura noteikšanai ievēlama komi-
sija, sastāvoša no pilsētas valdes
pārstāvjiem un vietējas tirgotāju
savienības delegātiem — pārstāvjiem.

§ 4. Delikatešu un gardumu preču
veikali un tirgotavas, kurās svaigs piens,
piena produkti un maize nav galvenie
tirdzniecības priekšmeti, slēdzami sa-
skaņā ar šo noteikumu pirmo pantu.

§ 5. Skārņi visi gadu cauri tiek at-
vērti no pulksten 7 līdz pulksten 17.
Svētdienās un svinamās dienās skārņus
atver no pulksten 7 līdz 11. Sākot no
15. maija līdz 15. septembrim nav atļauts
uz tirgus laukuma tirgoties ar svaigo
gaļu.

§ 6. Pirtis un mazgāšanas iestādes
tiek atvērtas pulksten 8 un slēdzamas
pulksten 24.

§ 7. Veikali tiek atvērti 2 stundas
ilgāki, t. i. 1 stundu agrāki un 1 stunda
vēlāk, kā tas noteikts 1. punktā: 6 darba
dienas priekš ziemas svētkiem, vasaras
svētkiem un lieldienām, 3 darba" dienas
priekš Jāņiem, 24. jūnijā un visās vie-
tējās gada tirgus dienās.

§ 8. Bārddziņu veikali tiek atvēri
pulksten V28 un slēgti pulksten 18.

Piezīme. Sestdienās un sekošo
svētku priekšvakaros: jauna gada,
zvaigžņu dienas, zaļās ceturtdienas,
lieldienas, Jāņa dienas, debessbrauk-
šanas dienas, vasaras svētku, ticības
atjaunošanas svētku, ziemas svētku,
valsts proklamēšanas svētku, !.maija
svētku un varoņu piemiņas dienas
(22. jūnijā), bārddziņu veikali tiek
slēgti 2 stundas vēlāk kā parasts.

§ 9. Avižu kioski katru dienu, bez
izņēmuma, tiek atvērti no pulksten 7 Hd*
pulksten 22. Bez laikrakstiem un žur-
nāliem kioskos atļauts vēltirgotiesstabakas izstrādājumiem, sērkociņ iem
rakstāmlietām, papiru, skatu kartēm, augi"
ūdeni, kā ari ar augļiem.

§ 10. Noteikumos minētie veika».
izņemot tos, par kupem pastāv atsevisj"
noteikumi, slēgti: svētdienās un sekošs
svētku dienās: jauna gada dienā, m
ceturtdienā, lielā piektdienā, lielā lūdza*»ļ



dienā, 6. janvārī, pirmā un otrā lieldienu
svētku dienās, 1. maija svētkos, debess-
braukšanas dienā, pirmā un otrā vasaras
svētku dienās, 22. jūnijā, Jāņu dienā
(24. jūnijā), ticības atjaunošanas svētkos
(31.oktobri), valsts proklamēšanas svētkos
(18. novembri) un pirmā un otrā ziemas
svētku dienās.

§ 11. Tirgotavas ar reibinošiem dzē-
rieniem (kur dzērienus patērē uz vietas,
kā ari pārdod promnešanai), var atvērt
darbdienās no pulksten 9 līdz pulksten 22.

Svētdienās un citās svinamās dienās,
kā ari tautas nobalsošanas, pašvaldības
iestādes vēlēšanu un rekrūšu iesaukšanas
dienās, reibinošu dzērienu pārdotavām
jābūt slēgtām visu dienu, un sestdienās,
kā ari pārējo svinamu dienu priekšva-
karos — no pulksten 12.

§ 12. Aptiekas tiek atvērtas visu gadu
no pulksten 9 līdz pulksten 18, bet tirgus
dienās no pulksten 8 līdz pulksten 18.

Nakts un svētdienu dež iras tur ap-
tiekas pēc kārtas ikkura savu nedēļu.

§ 13 Šajos saistošos noteikumos
ietilpstošo uzņēmumu un tirdzniecības
iestāžu īpašniekiem jSsaskaņo viņu uz-
ņēmumos nodarbināto darbinieku un
strādnieku darba un atpūtas laiks ar pastā-
vošiem likumiem par darba laiku («Val-
dības Vēstneša" 1922. g. gājuma Ns 75).

Piezīme. Visos uzņēmumos un
tirdzniecības iestādēs darba devējam
jāizliek darba telpās strādniekiem
pieejamā vietā likums par darba
laiku.

§ 14. Šo noteikumu pārkāpēji tiek
saukti pie atbildības pēc pastāvošiem
likumiem.

§ 15. Uzraudzība par šo saistošono-
teikumu izpildīšanu tiek uzlikta pilsētas
valdei un policijai.

§ 16. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 14 dienas pēc viņu izsludināšanas
„Valdibas Vēstnesi" un reizē ar to tiek
atcelti obligatoriskie noteikumi par darba
aizsardzību tirdzniecības, rūpniecības un
amatniecības uzņēmumos Cēsis no 1922.
gada 25. augusta un 27. oktobra.

Pilsētas galva Dr. V a n a d z i ņ š.
Valdes loceklis A. Moors.

i Sekretārs K. Lūss.

Saistošie noteikumi
par ceļu, nobruģētu ielu, kājceliņu
(trotuāru), grāvju un tiltu labošanu
un uzturēšanu, ka ari ielu aptīrīšanu

Mazsalacas miestā.
Pieņemti Mazsalaces miesta domes 1925. g.
18. marta sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1925. g.

7. novembra rakstu J6 108395.

1. Miesta ceļus un nebruģētas ielas
miesta pašvaldība saved kārtībā uz sava
rēķina. Pēc kārtībā savešanas ceļus no-
dod zemju un māju īpašniekiem, gar
kuru robežām iet šīs ielas un ceļi, labo-
šanai un uzturēšanai kāriībā, saskaņā ar
šo noteikumu § 2. Kāju celiņi (trotuāri),
grāvji un tiltiņi pār noteku renēm un
grāvīšiem jāierīko zemju un māju īpaš-
niekiem. Miesta dome nosaka, kuras
ielas un ceļi skaitāmi par kārtībā sa-
vestiem.

2. Ceļu un nebruģētu ielu labošana
un tīrīšana jāizdara zemju un māju
īpašniekiem, katram gar sava īpašuma
robežām līdz pusei.

3. Ceļi un nebruģētas ielas katru _ pa-
vasari pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk,
kā līdz 1. jūnijam jānolīdzina ieapaļi
(atstājot ceļa vidu augstāku) un jāno-
grantē ar labu ceļam piemērotu granti.
Tāpat kāju celiņi (trotuāri) jānolīdzina
nn ar granti jānober- Granti dos no
miesta bedrēm bez maksas.

4. Visi ceļa un pārējie grāvji jāiztīra
tādos apmēros, ka tie spētu novadīt
ūdeni savās robežās un nekavētu ūdens
novadīšanu no pierobeznieku_ gabaliem.

5. Tiltiņi pār noteku renēm un grā-
vīšiem, kas novada ūdeņus caur ielām
un trotuāriem, jāuztur labā kārtībā un
jālabo ar tādu materiālu, no kāda tie
būvēti, un ja vajadzīgs, tie taisāmi jauni

pēc miesta būvkomisijas aizrādījumiem
6. Ceļi un ielas ka bruģētas, tā ne-

bruģētas, un kāju celiņi miesta robežās,
katram māju vai zemes gabalu īpaš-
niekam gar viņa gruntsgabalu jānotīra
katru dienu līdz pulksten 9 rītā, līdz
ielas vidus zīmei, neskatoties uz ielas
platumu. Vasarā no bruģētām ielām jā-
nošķipelē zāle. Saslaucītie mēsli jāno-
ved līdz pulksten 10 rītā. Ziemas laikā,
ja sniegs uz trotuāriem sakrājies tādā
daudzumā, ka traucē satiksmi, tas jā-
norok un jāsamet uz ielas līdz pulk-
sten 9 rītā . bet ja trotuāri (kājceliņi)
slideni, tie jānokaisa ar smiltīm.

7. Ceļu, ielu un tiltu lietošana at-
ļauta visāda_ veida satiksmei.

8. Pārmērīgi smagu priekšmetu pār-
vadāšanai jālieto aizsargu līdzekļi pret
ceļu, ielu un tiltu bojāšanu, bet ja bojā-
šana notiktu, tad šo priekšmetu pār-
vedējiem bojājumi jāizlabo uz sava
rēķina.

9. Ātra braukšana ar zirgiem, auto-
mobiļiem, motocikletiem un velosipēdiem
pa ceļiem miesta apdzīvotās vietās aiz-
liegta.

10. Zirgu, pajūgu nn ari citu kustoņu
atstāšana uz ielas bez uzraudzības aiz-
liegta.

11. Kustoņu pārvadāšana vai dzīšana,
ka ari braukšana ar velosipēdiem pa
trotuāriem vai publiskiem kāju celiņiem
aizliegta.

12. Aizliegts uz ielām izmest mēslus
vai citus netīrumus vai tās notraipīt.
Mēslu pārvadāšana miestā atļauta vie-
nīgi cietās kastēs.

13. Ziemas laikā māju īpašniekiem
vai to pilnvarniekiem jānolīdzina uz
ielām kupenes un bedres.

14. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

15. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu uztikta miesta valdei un vietējai
policijai.

16. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Mazsalaces miesta valdes
2 priekšsēdētājs K. Vilks.

Papildinājumi
pie saistošiem noteikumiem par kalpo-
tāju normālās atpūtas nodrošināšanu
un nodarbošanos friziera arodā, kā ari
frizieru darbnīcu ierīkošanu un uzturēšanu

Ventspilī,
(B Vaid. Vēstn." 1921. g. NsNs 176 un 275).

Pieņemti pilsētas domes 1925.g.23.augusta
un 17. novembra sēdēs un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1925. gada 17. novembra rakstu

J* 108705.
21. §. Katrai frizieru darbnīcai jāat-

rodas atbildīgas personas vadībā. Par
atbildīgu frizieru darbnīcas vadītāju ir
tiesība būt tādām abēju dzimuma per-
sonām, kuras izturējušas pārbaudījumu
pilsētas valdē.

22. §. Atļaujas atvērt frizieru veikalus
izdod pilsētas valde, pamatojoties pie tam
uz pārbaudīšanas komisijas izdotām ap-
liecībām.

23. §. Frizieru darbnīca vienmēr jā-
uztura tīrībā un kārtībā.

24. §. Visās frizieru darbnīcās virs
ieejas durvīm ielas pusē jāpiestiprina iz-
kārtne ar īpašnieka vārdu un uzvārdu,

25. §. Svētdienās frizieru veikali slēgti.
Līdz ar šo tiek atcelts .Valdības Vēst-
neša" 1921. g. 275. numurā publicēto
noteikumu 11. § f punkts.

26. §. Par šo saistošo noteikumu ne-
ievērošanu vainīgie saucami pie atbildī-
bas uz sodu likuma pamata.

Noteikumu neievērošanas gadījumā
pilsētas valdei ir tiesība anulēt uz šo
noteikumu 21. § pamata izdoto atļauju.

27. §. Saistošie noteikumi stājas spēkā
pēc divām nedēļām no viņu publicēša-
nas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galvas vietā F r. K ā r k I i ņ š
i Sekretārs A. G i 1 b e.

Sai toēie noteikumi
par sanitāro uzraudzību Aizputes

apriņķa pagastos.
Pieņemti Aizputes apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1925. g. 1. septembra
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g. 12. okt.

rakstu >6 107654.

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 citas
pagasta sabiedrības iestādēs — pa-
gasta valde; tirgos — tirgu turētājs;
lauku mājās un dzīvokļos—īpašnieki
vai rentnieki.

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 s/i 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.

Piezīme. Šī panta noteikumu
izvešana pie pastāvošām akām, iz-
ņemot attālumu no netīrumu vietām,
izdarāma viena mēneša laikā skaitot
no noteikumu publicēšanas.

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, 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
Vēstnesī".

Priekšsēdētājs J. Jēkabsons.
Locekļi: F r. D ū k s.

3 J. Zelmenis.

Saistoši noteikumi
par sanitāro uzraudzību Rēzeknes

apriņķa pagastos.
Apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 20. novembra rakstu

J6 108804.
1. Katram māju īpašniekam, pār-

valdniekam vai rentniekam jārūpējas par
pilnīgu kārtību un tīrību kā pašāsmājās,
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 publisku vietuatejas 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 8/* metra virs zemes. Vismaz
17a mtr. apkārt akai zeme noņemama
V» 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 ir
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. Vēstnesi".
Rēzeknes apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs
Zadvinskis.

3 Darbvedis M a g i n s.

Latvija un citas valstis
Itālijas sūtnieciba

paskaidro: Itālijā pieņemts likums, ka
visiem Itālijas pārstāvjiem ārzemēs, pat
goda pārstāvjiem, jābūt Itālijas pilsoņiem.
Sakarā ar to Itālijas sūtniecība Rīgā
bijusi par nožēlošanu spiesta atcelt no
Itālijas goda konsula amata Liepājā
Robertu Zeeligu, kurš savus pienākumus
kā Itālijas konsuls izpildīja visapmieri-
nošākā kārtā gandrīz 40 gadu laikā.
Itālijas konsulārā aģentūra Liepājā būs
slēgta, sākot no nākošā gada 1. janvāra
līdz tam laikam, kad Itālijas valdība būs
iecēlusi jaunu konsulu. Visi Liepājas
iedzīvotāji, kuriem būtu vajadzība griezties
pie Itālijas pārstāvja, tiek lūgti griezties
Rīgā pie sūtniecības, Skolas ielā 17.

Latvijas sarunas ar Lietavu.
Rīgā, 14. decembrī. Šodien ārlietu

ministrijā notika L a t v i j a s un Lie-
tavas delegāciju kopsēde,
kurā vienojās principā par saimnieciskam
līgumam pievienojamiem preču sarakstiem,
apņemoties tos tuvākā laikā izstrādāt sīkāki.
Šim nolūkam delegācijas vienojās līdz
janvāra vidum pārtraukt sarunas, deklarējot
tanī pašā laikā savu valdību vārdā, ka
abas valdības līdz līguma galīgai
noslēgšanai piemēros sav-
starpējās tirdzniecības at-
tiecībās minimālās muitas
likmes. Bez tam uz Latvijas delegācijas
pieprasījumu Lietavas delegācija paziņoja,
ka likums par ārzemnieku
zemes īpašumu likvidāciju
Lietavā vēl nav spēkā, un
apliecināja Lietavas valdības gatavību,
kopā ar Latvijas valdību atrast apmieri-
nošu atrisinājumu jautājumam par
Latvijas pilsoņu īpašumu stāvokli
Lietavā un Lietavas pilsoņu īpašumu
stāvokli Latvijā (tas nozīmē, ka
Latvijas pilsoņiem savi zemes īpašumi
Lietavā nebūs jālikvidē līdz 1926. gada
3. aprilim). Attiecīgos dokumentus tai
pašā vakarā parakstīja Lietavas delegā-
cijas priekšsēdētājs Dr. J. Pu.rickis
un Latvijas delegācijas priekšsēdētājs
K- Ulmanis.

Naktī Lietavas delegācija atstāja Rīgu.

KURSI

Rīgas biržā, 1925. gada 15. decembri.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,175— 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,14— 25,26
100 Francijas franku . . . 18,60 —18,95
100 Beļģijas franku.... 23,25— 23,75
100 Šveices franku .... 99,55 — 100,55
100 Itālijas liru 20,75 — 21,15
100 Zviedrijas kronu . . . 138,20 139,60
100 Norvēģijas kronu . . . 104,35— 106,45
100 Dānijas kronu 127,85— 130,40
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,35 — 209,45
100 Vācijas marku . . . . 122,50—124,25
100 Somijas marku .... 13,00— 13,23
100 Igaunijas marku . . . 1,37 —1,40
100 Polijas zlotu 58,00— 68,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

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

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

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens
Zvērināts biržas maklers M. Ok m i a n s

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras Srsemjn telegramas.)

Kaunā, 15. decembrī. Lietavas fi-
nansu ministrs Dr. Karvelis izteicies, ka
valdība esot principā vienoju-
sies ar kādu angļu kapitālistu
grupu par ārējā _ aizņēmuma
noslēgšanu. Aizņēmuma suma do-
māta līdz 3 miljoni mārciņu sterliņu.
Apmēram viens miljons mārciņu tikšot
realizēts precēs, bet pārējā suma —
skaidrā naudā

Ber li nē, 14. decembri. Finansielās
krīzes pārvarēšanai poļu valdība,
lai samazinātu valsts izde-
v u m_u s , pēc Berlīnes laikrakstu ziņām
nolēmusi tūliņ demobilizēt
pagaidu kārtībā 40.000 k a -
r e i v j u un 2000 virsnieku, kā ari
atteikties uz nenoteiktu laiku no 1904. g.
dzimušo rezervistu iesaukšanas.

??dakteri: M. Krēms.

Šim numuram 6 lapas puses



Tiesa sludinājumi
Kara tiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu Iik. 951. un
953. p. p., m e k 1 e 3. Jelgavas kāj-
nieku pulka kareivi Alfrēdu Nikolaju
Augusta d Apškaleju apv. uozieg.,
kas paredz, kara sod. Iik. 77. p. 2 pkt,
128. p., 1 d., 133. p. un 162. p., I. d;
sod. iik. 442. p. un 448. p.

Apškalējs dzimis 1902. g. 1. jul ja,
piederīgs p'e Bērzmuižas pag., Jelgavas
apr.. neprecējies, latvietis, luterticīgs,
beidzis 4. klases vidusskolas.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
kara tiesai vai tuvākai policijai, kurai to
apcietināt un ievietot cietumā, ieskaitot
viņu kara prokurora rīcība, paz ņot pē-
dējam un tiesai

It. decembrī 1925. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

kapteinis J. Jakobsons.
19040 Sekretārs, k. ier. A. Rumpe.

Rīgas apgibalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 30. decembrī š. g., pulksten
12 dienā, Rīga, Tērbatas ielā Ns 4,
Borisa Šmidta lietā, pārdos Tirdzn
un rūpn. sab. Brāļi Cers, kustamo
mantu, sastāvošu no 1 dzirnavu skrēja
gaņģa un novērtētu par Ls 850.—

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

Rīgā, 10. decembrī 1925. g
19064 Tiesu izpild. J Z i r ģ e I s.

Bauskas apriņķa priekēn. palīgs
1. iecirknī

paziņo, ka 28 d e c e m br ī š.g., pulksten
12_ dienā, Bsuskā, I. p 1. iec. sētā, Pils
ielā Ns 33, pārdos

atklāti vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu pils. Jēkabam
B i r z u ļ a m aprakstītu

vienu jēru,
novērtētu par Ls 9,65. dēļ Ls 9,65
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 10. dec. 1925. g. Mš 6373/11.
19090 Priekšn pal. K Vinters

Pole*činas iecirkņa policijas
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 1925. g.
2S. decembri, pulksten 12 dienā, Šķau-
nes pagastā, Poleščinas ciemā,

siidos amata mmmi
saskaņā ar Ludzas apriņķa 4. iecirkņa;
miertiesneša izpildu rakstu no_ š. g.
10. novembra, Ns 4321, pilsoņa Ādama
āņa d. Škuč

aprakstīto zirgu,
novērtētu par Ls 35, soda naudas pie-
dzīšanai.
19^93 Pol. priekšn. Ķ. M e d n i s.

Rubeņu pag. tiesa,
Ilūkstes apr., pamatojoties uz savu lē-
mumu 27. oktobrī š. g, un pag. tiesas
1ik. 108. un 109. pantiem, dara vispā-
rībai zināmu, ka šā pagasta pilsoņi, lau-
lāts pāris Pēteris un Ilze D r e 11 e s
adoptējuši par savu meitu ar visām mie-
sīga bērna un visām mantošanas tie-
sībām pilsones Agates Bogdan meitu,
Ludvigu Bogdan, dzim. 29. jūnijā
1910. g, piešķirot adoptētai uzvārdu
.Drelle .

Personas, kurām pret šo adopciju būtu
kādi iebildumi, tiek uzaicinātas pieteikt
*ai tiesai sešu mēnešu laikā, ska tot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi .Valdības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa nekādi iebildumi
netiks paņemti un ad pciia tiks apstip-
rināta 1 Civ. 1.J4 13/25.

Rubeņos, 29. oktobri 1925. g. Ns31.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

16004 Darbvedis (paraksts).

JtfaftB tiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 27. no-
vembra rīcības sēdes lēmumu, i z -
beidz apsūdz. Nikolaja Ņikita dēla
Nīki tina meklēšanu. (Sk. .Vaid.
Vēstnesī* Nš 81., 1922. g.)

Rīgā, 12. decembri 1925. g.
Kara tiesas priekšsēd.,

19043 kāpt. J. Jakobsons
Arķivars k. ier. R. Žagars.

MpriB pagasta liesa.
pamatojoties uz ssvu 1925. g. 1. decembra
lēmumu un pagasta tiesu Iik. II. daļas
276. un 277. p. p. uzaicina visus, kam
būtu kādas likumīgas ierunas pret to.
ka šā paga ta .Fogtu" māju īpašnieks
Jānis Friča d. Fogts un viņa sieva
Anete Kārļa m. Fogt pieņems bērna
vieta atradni Spodru Plūmi apm 3 gad.
vecu — pieteikties pie šīs pagasta tiesas
sešu mēnešu laikā, skaitot no slud nā-
juma iespiešanas dienas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ie-
runas netiks ievērotas.

Valgundē, 3 decembri 1925. g. Nš 45.
2 Priekšsēdētājs (paraksts).
18976 Darbvedis J. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
3. civ. nod. 15. sept_ mbra 1925. g. lē-
mumu, izteikt i pavēle no 30. septembrī
lP2ī.g. Ns 321359, par prombūtnē esošā
Aleksandra Modestova nekustama
īpašuma pārdošanu, 25. m artā 1926. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sšžu zālē,

m publiskiem toigiem u\k
min. Aleksandra Modestova

nekustamo īpašumu,
kuļš atrodas Rīgā, m. Lubanes ielā J* 9,
3. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
J* 1780 (gru.>ā _ 47, grunts Ns 10), un
sastāv no pilsētas dzimts rentes grunts-
gabala 209V? asu platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1.80!).—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgjū ināts ar hipotēku parādiem
par 300 rbļ.;

4) ka personām, kuj-as vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā zalogs
— desmita 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
liek vestas Rīgas - Valmieras ' zemes-
grāmatu nodaļā. _

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

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanc-
leja.

Rīgā, 14 decembri 1925. g.
19066 Tiesu izpild J. Grinields.

i!iUS maiHltUM 6. IK. HISB lZlKUtDi
maziņo, ka 21. decembrī 1925. g., pulkst.

2 dienā, Rīgā, Trijādības ielā Ns 18/20,
Alb.rta Zalkinda lietā, pārdos Viļā
L e g a u kus'amo mantu, sastāvošu no
valsts degvīna, liķiera un veikala ie-
kārtas un novērtētu par Ls 217.—

Issinit sarakstu, novērtējuma, kā ar
ipikatlt pārdodamo manto, varēt pat
Jolanaa dienā uz vietas.

Rīgā, 7. decembrī 1925. g.
19065 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Otu iestāžusttutMML]
«iMMiMWiM«MMMa»nHHMiMnMaMWMMv>r ?

Tieša niil[i departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
21. decembrī 1925. g.. pulkst. 3 dienā,
Rīgā, Br.vības ielā Ns 71/73, dz. 21,

pārdos volraksolBanfi
Epšteina Noteļa kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 147 85 un sastāvošu no
decimaisvariem un II. ūtrupē rakstām-
galda, viņa 1924. g. proc. peļņas
nodokļu segšanai.

Rīgā, 14. decembrī 1925. g.
19069 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Tiešo nod. departamenta
iažada maksājumu piedzinējs paziņ<
ta 21. decembrī 1925. g., pulksten 2
diena. Rīgā, Gostinijdvorā Ns 27,

pirtos «GlrflksGlBnnfl
Kaira Vladimira kustamo manta, no-
vērtētu par Ls 436,90 un sastāvošu
no mēbelēm, viņa i 924. gada proc.
peļņas nodokļa segšanai.

-Rīgā, 14. decembrī 1925. g.
19070 Piedzinējs Heibovičs.

Liepājas muita
paziņo, ka 4. janvārī 1926. g., plk^t. 12
diena, Papes jufrnalā, apm._ 1 km uz
dienvidiem no .Šaveja" mājām (no
Liepājas apm. 40 km) tiks pārdots

atklātā izsolē
kontrabandas lietā konfiscētais motor-
burenieks .Ella" ar visu inventāru, no-
vērtēts par Ls 5727,15

Motorburenieks — gaielšonera tipa,
būvēts_ no ki ka, ar deķi un divām deķa
uzbūvēm un vienu mastu 16,74 bruro
reģ. ton., jeb 6,VS6 netto reģ. ton. liels,
14,40 m garš, 3,77 m plats un ar 1,30 m
dziļu iegrimu. Motorburenieka iebūvēts
viens 15 HP naftas motors, firmas
,Grāda Motorwerke" — Magdeburgā.

Piederošais inventārs sastāv no : 2
kotpl buru, 4 jignallukturiem, 3 skārda
sūkņiem, 50 asis gajras tauvas, 28 kg
dažādiem striķiem, 17,5 m gāja* tauvas,
120 m garas enkura ķēdes, 1 glābšanas
laiviņas, 32 kg smēru vielām, 358 kg
naftas u. c. piederumiem. ,

Minētais motorburenieks apskatāms
viņa atrašanās vieta —_ Papes jūrmalā,
netālu no .Šāvēja* mājām.

Liepājā, 11. decembrī 1925. g.
19012 Muitas priekšnieks (paraksts).

Liepājas muita
muit. Iik. 1140. p. kārtība paziņo, ka ar
viņas š. g. 1. decembra lēm. Ns 92 pie
Lietavas, Možaiku apriņķa pierakstītais
Meiers Iciga d. L u r je

^
iedz. Lietavā,

Ileiķu pag. Jntkaiču mājās — par ie-
vestām, no ievedmuitas nodokļa brīvām
zvēru ādam, uz muit. Iik. 1011. p.
1. pkt. pamata ir sodīts ar Ls 3,70
lielu naudas sodu.

Šo lēmumu viņam ir tiesība 3 nedēļu
laika, skaitot_ no izsludināšanas dienas
šeit pārsūdzēt Finansu ministrijā, pie
kam pārsūdzība apmakssjama ar Ls 0,80
zīmognodokli un tā iesniedzama caur
Liepājas muitu.

Bez tam, ar minēto lēmumu Meieram
Lurje nolemts .atmaksāt vairāk iekasēto
drošības naudu Ls 8,50, kuru tas Var
saņerņt_ atpakaļ Liepājrs muitas kasē.

Liepājā, 11. decembrī 1925.
19011 Muitas priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 8. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 30. decembri 1925. g.,
pulksten 11 dienā, Rīga, Stabu
ielā Nā 61,

gaides ittolisii
Zālamanam N om k i n a m piederošas
aprakstītas mantas: papes šķēres
.D. R. Patent* un drāšu šujmašīnu,

novērtētas par Ls 203, īres parāda
un tiesas izdevumu segšanai, par labu
J. Berzinskim, saskaņa ar Rīgas pils.
3. raj. īres valdes š. g. 30. sept.
izpildu rakstu Ns 2971.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
minētā dienā norādītā vietā.
19079 Priekšnieks (paraksts).

Rijas prefektam

tirini pl. liiliolišiOi
29. decembrī 1925. g., pulksten 13,
m. Vējzaķu sala, ostas valdes laukuma,

motorlaivu „ZELTA" ar
motoru.

Motorlaiva apskatāma pārdodamā
dienā uz vietas.

Rīgas prefekta vietā,
19075 viņa_pal īgs_(paraksts)._

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sek. rakstiskas konkureces

7. janvārī 1926. g., uz lāpstām ogļu —
300 gab.

7. janvārī 1926. g., uz 1 gab. ventilatoru
un 1 gab. ūdensgazes kompresoru.

Konkurenču sāKums pulkst. 10 no rīta.
Kbnkurenču dalībniekiem jāiemaksā

drošības nauda 10°/o apmērā no pie-
dāvājuma vērtības. Tuvākas - ziņas iz-
sniedz dzelzsceļu virivalde, Gogoļa iela
Ns3, istabā 101. 2 18982

Dzelmei! virsvaldes niater. apgādei
vajadzīgi

itrā nieki pie mežu darbiem
Strenču un Gaujienes virsmežniecībās.

Pieteikties dzelzsceļu virsvaldē, Go-
goļa ielā N»3, istabā Ns 117, katru darb-
dienu ro pulksten 9—15. 19113

Jelgavas apr laliti auļu lnspnitiK
izdos vūlrfiRsolilflnB

29. decembrī 1925. g., pulksten 13,
Jelgavā, Pelēja iela Ns 16,

zvejas tiesības
uz nomu no 23. aprīļa 1926. g, līdz

23. aprilm 1932. gadam:
1) Vilces pag. Vilces muižas dzirnavu

ezerā,
2) lies pagasta Sesavas ezerā. 19068

Valsts zemju inspektors (paraksts).

ribu piiiļas G. iec. priekšnieks
paziņo, ka šīgada 21. decembrī

^pulksten 10 rīta, liela Maskavas iela
J* 1C6, dzīv. 7,

pirtos vdHksolBnnD
Fričam Jēkaba d. Strausam piederošas
sekošas mantas: 1 bērza koka ēdam-
istabas galdu un 1 kušeti, novērtētu
par Ls _ 17, dēļ soda nau'as piedzīšanas
saskaņā ar Rīgas 10. iec. miert. š. g.
22. sept izpildu rakstu JSfe 9.

Rīgā, 11. decembrī 1925. g. Mš 28167
1S078 Priekšnieks (paraksts).

Rīga® polic. 8 iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 31. decembrī š. g.,
pulksten 10 rīta, Vtlmieras iela Ns 2,

pārdos salrtksoIBanfi
Calelim Volfbergam piederošas aprak-
stītas divas ķieģeļu stikla kausējamas
krāsnis nojaukšanai, novērtētus par
Ls 100, slimo kasu nodokļa parādu
segšanai, saskaņā ar darba inspektora
slimo kasu lietās š.g. II. februāra raksta
Nš 55604.

Pārdodamās krāsnis varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz vietas.
19111 Priekšnieks (paraksts)

Ceraukstes pagastā,
Bauskas apr, Griķu pamatskolai vajadzīgs

otri; skolotais.
Kandidāti tiek uzaicināti uz vēlēšanām

pie pagasta pedomes 2. janvāri 1926. g.
vai pieteikties rak tiski līdz minētai
dienai

Alga pēc valdības noteikumiem.
2 Piieksēdēt. v. (paraksts).

19033 Darbveds (paraksts).

Vilces pagasta valde,
Jefgavas apriņķī, 19112

tirios niīāksoliHia
23. decembrī 1925. g, pulkst'n 10 no
rīta, Vilces 6 klasīga pamatskola, mi-
nētas skolas siltumnīcas aigus, veco
siltumnīcas kleķa mūri un cūku mūri
nojaukšanai, ka ari vecos logus-stiklus.

Solīšana sāksies no 000 ls. Pēc
tam turpat pārdos vairāksolīšanā sabru-
kušā pagraba akmeņus. Pag. valde.

Valmieras epr. priekfiniska
I. iec. palīgs

paziņo, ka 22. decembrī 1925. g.,
pulksten 10 diena, pie Mujānu pagasta
nama,

Dāriss vaiMaii
Arnoldam Z i r ņ a m piederošu mantu,
sastāvošu r,o vienas medības bises un
viena .Nagana" sist. revolvera, novērtētu
par Ls 100, dēļ soda naudas Ls 10C
piedzīšanas, saskaņa ar Rīgas apgabal-
tiesas 2. kriminalnodaļas 19. novembra
š. g. rakstuNs 207910.

Pārdodama manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Valmierā, 12. dec. 1925. g. Ns 11057
19099 Priekšn. pal. v. i. (paraksts).

Bauskas a -'iņķe priekēn. palīgs
1. iecirknī

paziņo, ka 28. decembri š.g., pulksten
12 diena, Rundāles pagastā, Mazsvir-
kales muižā,

Dārdos illlili m\lMm\
pret tūlītēju samaksu pils. Ernilijai
L ī d a k aprakstītu

sudmalu akmeņu gaņģi,
pilnā sastāvā un kārtībā, novērtētu par
Ls 216,07, dēļ Ls 216,07 ienākuma
nodokļa piedzīšanas.

Bauskā, 10. dec. 1925. g. Ns 6613/11
19092 Priekšn. pal. K. V i n t e r s.

Zilupes iec. polic. pr'eksnieks
paziņo, ka 23. decembrī 1925. g.,
Zilupes miesta, uz tirgus laukuma,

pārdos
pīs. Staņislava Tomaševa kustamo
mantu, sastāv šu no rakstāmgalda un
sivēna, kopvērtībā par Ls 15.

Zilupē, 12. decembrī 1925. g.
19095 Priekšnieks (paraksts).

Bauskas apr. priekšnieka palīgs 2 iec.
izsludina par nederīgu, nozaudēto ieroču
atļauju, izd. no Bauskas apr. priekšnieka
š. g. 19. februārī ar Ns 45 uz Jāņa Mu-
cenieka v. 18036

Zilupe* iecirkņa pol cija * p- ksn.
paziņo, ka 28. decembri š. g., pulksten
11 diena, Zilupes miestā, uz tirgus lau-

kuma,

pārdos
pils. Staņislava K1 e v a n a kustam»
mantu, sastāvošu no viena vepra, 2 g.
veca, novērtētam par Ls 15,59.

Zilupē , 12. decembri 1925. g.
19096 Priekšnieks (paraksts). _

Ventspils ostas valde
izdos 21. decembrī š. g. slēgtos torgos=

mazahprasitojtem
apm. 2000 kub. metru lauku akmeņu;
piegādāšanu.

Tuvākas ziņas Venlspilsostasvaldēdarbdienas no 9-3, sākot no 15. de-
cembri š. g. 2
18926 Ventspils ostas valde.

Arlavss pag. valde, Talsu apr. izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klausība»
apliecību ar J* 2319, izd. no Tukuma-
TaUu kara apr. pr-ka 16. jūlijā 1922. &>
uz Apse, Alfrēda Kriša d., dzim. 1895 g-r
vārdu. 17851

Druitu pag. valde iztludina par ne-
derīgu nozaudēto zirga pasi, izdota n»
Drustu pag. valdes 9. februārī 1920. g-
ar >* 238 uz Friča Pētera d. Blīgznas v-

18044-

Posta un telegrāfa virsvaldes salnenfl darbnīca

inHiu rakstiskas konkurences:
1925. g. 29. decembrī:

1) Ozola koka dēļiem '< > kuD metri -

2) Oša . \ļ -
3) Bērza

**4) Priežu . . .. ....... J*
5) Galdnieku līmi . 400 kgt.

6) Bencīnu 2400 .

1925. g. 30. decembrī:
1) Antenu auklām_ 4000 mtr.
2) Radio bat. auklām 2000 .
3) Transformatoru spolēm 3200 gab.

4) Balto alvot j skārdu 50 kgr.
5) Dzelzi: apaļo un plakano .... 8300 .
6) Cinkotu dzelzs skārdu 4?0 ,

7) Ebonita caurulēm ? 3000 gab.

8) Vara stiepuli 50 kgr.
9) Bismutu 15 ?

10) Kadmiju 3 . -
Techniskie un konkrrsa note kurni saņemami Darbnīcas Komercnodaļa ^.

Slokas ielā Ns 2, darbdienās no 10 līdz 13 dienā. Jl 18981

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina oftrreteēju maftstistku un mutistou tesoli
21. decembrī š.g, pulkst. 10 ritā, uz 330 gab. 81/2 mtr. gariem īelefona stabiem?

un 20 gab. li/» mtr. gariem slābiem.

18. decembrī š. g, pulksten 10 rītā, mutlnftoa vm vatzstmtzus
torģos yrdr«los

2 zirgus, 3 ratus, 2 ragavas, 1 sekas, 4 sedulkas, 22C0 stikla pudeles un 484 aku-
mulatoru stiklus.

Tuvākas ziņas izsnied* Pasta un telegrāfa materiālu iegādāšanas nodaļa*
darba dienās, no pulksten 11—13 _1 18983

Auto-Tanku divizions
Rigā, techniskās kazarmēs, iegādās 30. decembrī š. g.,

rakstiskā izsolē
ozola kantkokus

3"x3" — 0,5mo"x6" —1m. 3"x5" — 0,4 m4"x8" — 1 m*

bērza dēļus
1 Va"x8" — 2m2"x8" — 2m*
priežu spundētus dē|us

1"X6" vaj 7" — 4m1Va"x8" —0,3mpr ežu plankas
2"x8" —0,2mPiegādāšanas laiks — 2 nedēļās no pasūtījuma došanas dienas.

Rakstiski pelāvājumi, uzrādot piegādāšanas laika un cenu frankodiv^zionau
noliktavā Rīgā, ieehniskās kazarmēs _ Pulka ielā. nomaksāti ar zīmogm dokli (katrai
loksne 40 sant) un slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz rakstisku izsoli 30. dec.
Š. g.\ iesūtāmi Auio-Tanku divizionam līdz 30. decembrim š. g, pulksten 10 rītā.

Techniskie noteikumi saņemami Auto-Tanku diviziona saimniecības daļā.
Iesniedzot piedāvājumu, jāiemaksā Auto-Tanku diviziona kasē drošības

nauda 10°/o apmērā no piedāvājuma sumas. D ošibas naudu var atvietot ar
vērtspapīriem, izsludinātiem š.g .Valdibas Vēstnesī' Nš 42, kā ari Latvijas bankas
garantijām. Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta ne-
ievēros 1 189802

Apriņķai Si iniii, ,
1925. g. 29. decembrī, pulksten 10 rīti, sava kanci ja, Lāčplēša iela Ns 24, dz. 8

izdos rakstiskā un mutiskā izso.ē
ļļ^ ^^ ^jļjjjj

.

1) 68,5 mtr. gara koka ti ta par Ogres upi uz Menģeles-Verenes ceļa pie
Sniķeru mājām. Drošības nauda Ls 175.— 19037

2) 67 mtr. gara koka tilta pār L. Juglu pie Ropažu muižas. Drošības;
nauda ls 240.—. Tuvākas ziņas kancleia kitru dienu no pulksten 9 lidz 15.



ZSOLE.
Risas muita pamatojoties uz muit. Iik. 496., 565. p. 1926. g. 8. janv., pīkst. 10 no rīta, muitas pasažieru
telpās pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam ir tiesības tās

izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes. Prece apskatāma izsoles dienā.
£ ,gļ < Prece pienākusi

° S !z Lād
'^?J S ^ „ Kon. . , Ar kuģi vai pa No kurienes
2<S -3 1 dok' A 7 , Kad
gS v § dzelzsceļu

1 1416 ļ 86 267 Victoria II. julijāl921 Stetines
2 2150 7 191 Fremad 17. . 192C Dancīgas

3 3085 12 337 Lake Festus 20. sept. . Ņujorkas

4 4048 — I 171 Greif 10. jun. 1921 Londonas
5 4637 52 446 Jakobson 23. aug. , Dancigas

6 24802 288 468 Pa dzelzsceļu 21. marta 1922 Ventspils
7 36144 138 307 Perseus 6. aug. ' , Hamburgas

8 36184 17 272 Natriar 22. jūlijā . Antverpenes
9 36833 157 336 Ostsee 14. aug. , Stetines

10 37302 129 443 Victoria 22. . 1921
11 40099 41 370 Wilhelm Russ 30. . 1922 Hamburgas

12 40750 101 366 Perseus 28. „

13 43848 16 ļ 364 Viadra 27. . „ .Stetines

14 45659 50 453 Baltabor 12. okt. „ Londonas
15 48431 42 494 Coblene 30. , . Hamburgas
16 48985 48 476 Ostsee 24. „ „ Stetines
17 50806 8 510 Eddi ' 8. nov. ,
18 51597 46 506 Ostsse 6. .

19 3097 — 855 Pa dzelzsceļu 31. dec. 1921 Rītupes

20 4382 12 506 Ostsee .6. nov. 1922 Stetines
21 32356 — 179 Eduards Haubuss 2. jun. 1923 Dancigas
22 32657 254 " 398 Sylt 23. aug. . Hamburgas
23 39767 39 530 Ostsee 1. okt. „ Stetines
24 41626 41 557 Gaida (Estonia) 12. , , Liepajas(Ņujorkas

25 41885 39 570 Baltabor 16. . . Londonas ,

26 41898 173 568 Ostsee 15. „ . St'tines
27 41932 51 577 Siegfried 18. .
28 44099 18 60! ' Gaiftfebec 28. „ „ Antverpenes
29. 446C8 157 606 Ostsee 29. „ . Stetines
30 45552 87 I 622 Karlsruhe ^ 7. nov. . Hamburgas
31. 45714 59 ' 606 Ostsee ' 29. okt , Stetines
32 45956 j 90 622 Karisruhe 7. nov. , Hamburgas
33 47249 52 584 Ostars 22. okt. , Antverpenes
34 47f.07 140 585 Regīna 22. „ . Stetines
35 50609 234 434 Ostsee 3. sept. .
36 ' 50981 133 577 Siegfried . 18. okt. ,
37 50983 111 492 Ostsee 17. sept. j
38 51076 64 638 . 12. nov.
39 52496 59 683 Minos 29. . » Hamburgas
40 52511 84 585 Regina 22. okt. „ Stetines

41 2188 217 680 Ostsee 27. nov. 1923 Stetines
42 3430 6 619 Krimhild 6. okt. ? ? ,
43 17710 — 265 Pa dzelzsceļu 11. febr. 1924 Ventspils
44 2966i — 714 . 20. aprīli 1922 .
45 29707 74 495 E. Russ 20. aug. 1924 Hamburgas

46 38646 31 372 Baltanic |27. okt. . Londonas.
47 44033 — 1668 Pa dzelzsceļu ! 11. aug. , Valkas

48 14466 20 45 Tjaldur 22. janv. 1925 Kopenhāgenas
49 14921 — 2126 Pa dzelzsc. 9. okt. 1924 Meitenes
50 15351 — 2159 .;.' , i 16. . Virbaļiem

51 15363 - 2170 „ 15. . „ Meitenes
52 16300 — 58 Libau 29. janv. 1925 Dancigas
53 16849 — 2546 Pa dzelzsc. . 11'. dec. 1924 Virbaļiem

54 16854 — ? 2644 . . 29. . .
55 16934 — 159* . . 28. janv. 1925 . .
56 16937 — 166 . . 29. . „

57 19344 13 103 Tiber |26. .febr. . Dunkirkas
58 20452 — | 287 Pa dzelzsc. 17. . . Virbaļiem
59 20767 — 2317 , 11- ... " ?
60 24390 - i 465 . . 19. marta 1923 .'
61 24825 57 182 Fohr 6. apr. 1925 Hambu-gas
62 2564 — 597 Pa dzelzsc. 8. . . Virbaļiem
63 250S6 - 597 8. » ..
64 25067 - 597 „. . 8, .
65 25058 — ļ 597 . . 8. . .
66 35391 - 143 [ris 1. jun. 921 Bremenes
67 39552 — 129 Dione 22.maijā 1922 Hamburgas
68 39725 - 179 Zigvard 11. jul. 1920 Stokholmas
69 39803 — 1704 No 1 izstādes 9. okt. 1925

70 39966 I — 181 Pa dzelzsc. 9. nov.; 1922 Liepājas

71 20766 — — Pa pastu 13.maijā 1925 Krievijas
i

72 21059 — | — . 12. „ „

73 22551 — » » "18- » »
74 31296 - - {? ? Amerikas

76 37269 — " * 28. jufijā . Vācijas
77 38552 — — . 29' ?

78 41958 - - . I7au§- Ho!andes

7o 4oqo_ . ' 21. . . Dānijas
86 52103 - - : llseP' '
1,a

"81 54089 __ '
,
'' ?

. 21. ?; i Vācijas
82 54101 — - . , ,1 '
83 57798 — ' —.*84 69411 - — , ' . ļ nov- ?

86 m\ļ Č Z ' ' t :
".; Kopenhāgenas

88 29595 , - 635 Pa dzelzsc. 18. aprīlī -. -^T
89 43729 I 47 422 Eddi ' 26- se P*- 1922 Stetmes

I

Vietu skaits un zīmes

1 kaste M; S. 1902
4 maisi C. L. 174
5 mucas H. L: 325/329
1 kaste A. L. C. L. W. V. Rīga Latvijs

4 kastes M. A. 14/17
1 kaste M. 597

1922. gads.
94 iesaiņojumi NNr dažādi F.
100 ruļļi F. S. T. 100
100 ruļļi F. S. T. 125
22 kastes M. V. E. R. 402/419, 436/43!
3 kastes R. S. 2217/19
2 ķīpas S. L. 1/2
2 tukši rriaisi
1- maiss saslaukas
3 mucas J. R. H. 46, 548, 549, 555

Rīga
11 mucas F. M L. & B. 5605, 15/16,

21, 23, 30, 32, 45. 37, 39, 45/46
1 kipa S. M. Rīga 2
5 kastes R. D. 2678/4—5, 7—9
3 mucas G. S. & Co 55154/56
1 kaste F. B. C. H. 620, 459
4 mucas R. S. 3216-19

1923. gads.
1 ķīpa 23
1 maiss bez zīmēm
3 kastes B. & S. 37488,90
8 baloni
1 maiss saslaukas
1 ķīpa C. M. 8877

) 2 kastes L. Z. 3, 4. Tranzīts Riga via
Libau

1 kaste A, S. & G. K. 3015 R. 1

1 kaste Papierpllance 975
3 kastes K. 250 K. 210,37870/1,37872
3 kastes V. C. D. C. 11737/39
6 kastes K. 37979/84 ,
3 kastes M. & S. 66261/1-3
4 kastes B. & S. 20989/92 g
1 kaste K. & S. 6734
7 kastes G. H. 10015/10021
2 kastes J. & J. 293, 311 '
2 kasies R. 9596, 9698
1 kaste R. 11773
4 kastes R. 10651/54
2 kastes B. & S. 29807, 29809
14 kastes K. M. 1591/604
2 kastes M...L. 64, 69

1924. gads.
1 ķīpa T. T. 96
1 kaste F. M. L. & B. 160866
1 kaste L. B. 2233 E.
1 kaste CMI
10 vietas K.. & S. 12643, 12646, 12669,

12648/51, 12653
3 tukšas kastes O. F. C. 1\ L.
5 mucas B. G. H. 1/5. Reval R. 335/5

1925. gads.
1 paka adrese
1 režģu kaste J. L. S. 3370
I paka M. M. 5054
1 režģu kaste R. W 5139 , .
1 ķīpa T. P. O. G. 226/1
1 paka A. 1140
1 paka Osvald
1 paka B. 75
1 paka B. 79
1 kaste adrese
1 paka B. 151
1 paka B. 128
1 paka B. 285
3 mucas O. J. 1/3
1 paka B. 380
1 paka B. 378
1 paka B. 374
1 paka B. 375
1 paka
1 paka bez zīmēm un NsNs
1 paka "adrese
6 vietas G. I. A. H. S. 10, B. L. 713,

M. C. 210 Šenker
1 paka G. R. U. Z. 12

Pasta kvītes 1925. g.
1 paka 797, 11345

I paka 806, 10867

1 paka 803, 12496
1 paka 21710
1 paka 18828
1 paka 6i0, 5221
1 paka 755, 03438

1 paka 485, 04367
1 paka 724, 06341
1 paka 781, 09210

l paka 238, 010240
^1 paka 142, 19639
;

1 paka 503, 02834
1 paka 141, 19638
1 paka 912, 18945
1 paka 672, 010346
1 kaste B. 401
110 vietas H. M. G. 155/264

Pr«ču nosaukums Vērtība Pre -ipagnieks
un svars

Ls

Galantērijas preces, br. 115,0 kg 398,79 Eduards Grūbe
Ķimikālijas, sv. br. 1942 kg 1027,00 Br. Kross

Kokvilnas audumi veļa un apavi, br. 282,75 K. Brase
33,3 kg

Papirosu papirs, sv. br. 318 kg 562,64 Uzrādītājs
Kokvilnas veļa, apģ. un c. br. 92 kg. 718,89 Fr. Me?era dēls

Sinepes, br. 5885 kg 12312,00 Dčring un Ciegler
Jumta pape darvota ^ br. 1065,5 kg 72,18 Rīgas Loids

} Svari br. 1589,7 kg 474,95 Br. Kross
Ķimiski un farmacetiski prod., br. 170,6 kg 535,00 Intrac
Vilnas audumi, br, 166,4 kg 1547,68 E. Garbel
Smalkais cukurs, br. 16,5 kg 7,74 Balt. Kriev. Transportu un

pr. nol. A/S
Sodrēji, br. 181,5 kg 51,00 Br. Kross

Sērskābais natrs, br. 2687,5 kg 585,24 Doring un Ciegler

Vilnas audumi, br. 191 kg 1533.6S Gerhard un Hey
Ultramarīns, br. 344,8 kg 300,29 Rīgas Loids
KrāSas organiskas, br. 86,6 kg 373,67 L. Jeremias u. A. Peterman
Sintētiskas krāsvielas, br. 21,7 kg 71,12 Edgar Lyra un Ko
Ogļskābais kalcijs, br. 1145,5 kg 450,22 Intrac

Tabaka lapās, br. 64 kg. 201,52 Šenket un Ko.

Bromnatrijs, br. 365 kg 177,40 Edgar Lyra un Ko.:

Etiķa skābe, br. 610,9 kg 584,72 A./S. Tekā
Smagai» špats, br. 153 kg 20,69 E. Garbel
Vilnas audumi, br. 46,2 kg 37ft,01 Gerhard un Hey
Kosmētiskas preces, br.- 231,3 kg 555,49 P. Svāns un Ko.

Zida audumi uti dzelss izstrādājumi 'br. 2704,22 Gerhard un Hej
136,5 kg

Papira izstrādājumi, br. 113 kg 423,74 Edgar Lyra un Ko.
Porcelāna izstrāaājumi, br. 516,3 kg 147,18
Vilnas audumi, br. .743. 7813,07 J B. Levitas
Porcelāna izstrādājumi, br. 1060,4 kg 324,85 Edgar Lyra _un Ko.
Elektriski piederumi, br. 398,5 kg 160.84 Eduards Grube
Medikamenti, br. 349 kg 88485 Edgar Lyra un Ko.
Ķimiski produkti, br. 63,8 137,65 I.Latv. transp. u. apdroš. bdr.
Ševro ādas, br. 2310,5 kg 11470,41 A./S. Tekā
Vilnas plīšs, br. 2226 5 kg 728,56 Transtred
Ķimikālijas, br. 78,5 kg 225,29 Rīgasa
Farmacetiski produkti, br. 22 kg 41,53
Medikamenti, br. 291,9 kg 952,10
Kimiski produkti, br. 184,7 kg 20',70 Edgar Lyra un Ko.
F-jansa izstrādājumi, br. 2140,9 kg 623,98
Papira kladzini, br. 132,8 kg 44,10 Marjanovsky Peterman u.Ko

Gaismas jūtīgs papirs, br. 28,8 kg 49,81 Br. Erhardi
Alizarīns, br. 49,3 kg 161,64 Edgar Lyra & Ko.
Nebalināti kokvilnas audumi, br. 45,7 kg 405,28 A. Stanke & Ko.

: Vīna etiķis, br. 27,7 kg 18 83 Gerhard un Hey
Ķimiski produkti, br. 734,2 kg 695,61 Dreika un Ko.

Koka izstrādājumi vienk., br. 16,9 kg 1144 Latv. piensaimn. savien.
Kremortators, br. 281 kg 176,39 L. Krieger

Elektriskas kvēllampiņas, br. 0,85.kg 4,01 G. Frederikson
Aparāti no koka, br. 18 kg 14,90 P. Vesterman
Apavi no lakādas, br. 3,5 kg 29,31 Meerovic un Aronovic
Dzelzs izstrād., br. 18,2 kg 7,69 Gustava Brekoffa
Džutas maisi, br. 2,4 kg 3,68 Carnats un Ko
Aitu ādas mītas, br. 4,8 kg 53,08 Ernests Kipens
Avizes svešvalodā, br. 2,2 kg 3,30 L. F. Osvald
Kosmētika ar spirtu, br. 0,85 kg 19,30 Altman
Grāmatas svešv., br. 3,2 kg 3,35 Narodnaja Misļ
Saknes hermetisk. traukos, br. 31,4 kg 184,06 Bērziņš
Kokvilnas lentas un audumi, br. 0,32 kg 5,27 Bolonofas.
Laikraksti svešv., br. 2,6 kg 3,28 Ntrodnaja Misļ
Drukas darbi svešvaloda, br 2 kg 3,20
Mineraleļļa, br. 584 kg 218,98 Alfred Olson un Ko.
Radiotelefona daļas, br. 0,580 kg 3,45 H. Veinrich
Cigāri, br. 2,45 kg 63,07 Davīds Arkus
Gaļa žāvēta, br. 14,7 kg . 82,87 Belogurskis
Avizes svešv., br. 5,2 kg 3,40 Narodnaja Misļ
Marinēti augļi, br. 6,3 kg 43,13 Nezināms
Paraugi, br. 2,65 kg 3,90 Valle
Vilnas un zīda apģērbi, diegi, br. 0,9 kg 27,00 H. Gottšaļk
Metāla izstrādājumi un audumi, bruto

185,8 kg 16016 Nezināms
Preču paraugi, br. 1,265 kg 3,10 H. Jorgens

Kokvilnas veļa, sieviešu un vīriešu ap-
aērbi un citas preces, br. 15,6 kg ' 199,02 Sab. Guns

Vīiiešu un sieviešu apģ. un c. preces,
br. 13,9 kg 313,60

Veļa un vīriešu apģērbi, bg. 7,9 kg 120,56
Vilnas adīti izstrād , br. 3,7 kg 49,59 i. Fuchs
Mākslīgs medus un ievarīj., br. 4,15 kg 19,61 R. Ceneiper
Kombinēti medikamenti, br. 700 gr. 10,48 F. Damalt
Stikla, koka un papira izstrādājumi,

br. 6,7 kg 15,13 Sneider
Grafīts malts. br. 4,6 kg 13,28 Baltijas elektrisko elementn

sabiedrība
Ievārītas ogas. br. 3,9 kg 11,31 J. Kieratr
Hermētiski slēgtos traukos sagatavoti

augi, br. 2,05 kg 20,03 A. M. Kuzutov
Ķimiski pred, br. 10,3 kg 30,00 Bernhard
Grāmatas svešvalodā, br. 3,85 kg 4,22 Sumann
Auzas, br. 2,3 kg 12,00 J. Finke.'stein
Žurnāli svešv., br. 3.89 kg 10,42 A. Šūmann
Elektriski pied., br. 2,4 kg 3,58 F. Safarik
Maiss no džutas, br 700 gr. 10,65 S. Mihaelien
Kok ilnas veļa, br. 24,3 kg 165,04 Jansons
Rokas instrumenti, br. 2620,6 kg 575,00 Edgar Lyra un Ko.

Turpinājums 6. lappusē.
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/ 1922. gads.
90 40871 18 163 1 Pernige l l.jun. 19221 Liepājas 1 paka Fridrichstadt

100^ 47258 15 418 Minos 24. sept. . Hamburgas 1 ķīpa S. & C. 2308
101 53073 — 816| Pa dzelzsc. 20. dec. 192l| Rītupes 9 maisi saslaukas

1923. gads.
102 I 2305 I — I 549 I Victoria 128.nov. 19221 Stetines I 13 mucas R. & E. 25379/91
103 I 28757 I — I 335| Regina |30. jūlijā 1923| . | 1 muca K. F. 3313

1924. gads.
104 I 14763 I — I 98 1 Ostsee 122. maijā 19241 Stetines I 1 kaste D. B. P. 4389/70
105| 22416 I — I 228| Iris |22. jūnija 1924| Goteborgas | 1 kaste

1925. gads.
106 39551 — 86 Ostsee 8. maijā 1922 Stetines 1 gabals bez zīmēm un J*Ns
107 39555 — 129 Dione 22. » . Hamburgas 2 maisi bez zīmēm un NeJ*
108 39655 — 45 Magnus 6. apr. 1922 Kopenhāgenas 2 pakas The White Star Line
109 40273 28 1005 Regina 5. okt. 1925 Stetines 1 kaste V. & Co. 5678

1924. gads.
1-10 40596 3 443 Lilly 8. aug. 1924 Goteborgas 1 kaste S. G. 9
111 33289 — 643 Minos 17. sept. , Hamburgas 10 maisi URUNDAV
112 41109 — 838 Bacchus 5. nov. ? . . 3 maisi
113 23005 — 660 Pa dzelzsc. 29. martā . Meitenes 6 gabali bez zimēm un .NeNs
114 27893 — 784 . . 11. apr. , . 1 maiss
115 29635 — 529 Scartho 24. aug. . Helzingforsas 1 muca B. A. A.
116 .26741 12 161 Tjaldur 29. maija ? . Bordeaux 1 muca W. S. 16
117 24645 — : 485 Pa dzelzsc. 6. martā . Reņģes 2 kastes A. F. R. 1/2
118 47366 23 638 Ostsee 12. nov. 1923 Stetines 1 kaste B. J. R. , 222

1925. gads.
119 7171 102 90 Ostsee 16. febr. 1925 Stetines 1 kaste D. S. 1020a
120 8063 151 108 Greif 3.martā . . 1 kaste K..10
121 33109 31 710 Borodino 2. aug. . Reveles 1 kofers H. L. N.
122 33484 3 842 Minos 27. . . Hamburgas 5 maisi R. & T. 1025,6/10
123 39794 — 508 Reval 18. dec. 1920 Londonas 2 gabali bez zīmēm un MiNs
124 39723 — 163 Blenda 4. jūlijā . Stokholmas 1 muca
125 39719 — 59 Viadra 30. apr. 1922 Stetines 1 kaste F. H.
126 40161 — 866 Themis 22. dec. 1921 Bremenes 3 maisi
127 40150 — 347 Corvus 21. aug. 1922 Londonas 1 paka bez zīmēm un NM*

128 39812 — 13 Henny 9. janv. . Stetinas 1 paka Gerhard & Hey
129 39654 — 1308 Pa dzelzsc. . 5. aug. , Virbaļiem 1 kaste A. G. H. <p.
130 7431 9 948 , Orlā 2. dec. 1924 Antverpenes 2 kastes G. & H. Rīga 222/3
131 17455 Ns 643 Pa dzelzsc. 20. apr. 1925 Eidkūņiem 1 kaste A. G. B. 5513
132 35391 — 143 Iris 1 jūnijā 1921 Bremenes 1 paka
133 6057 9 515 Kasan 23. dec. 1920 Liverpūles 21 maiss C. F. R. bez Xe.Ns
134 41273 1 337 Gauja 1 aug. 1921 Dancigas 1 partija

Tabaka un tēja, br. 2,1 kg 36,55
Lauru lapas, br. 45,3 kg 96,58
Tabaka lapas neapstrad., br. 138 kg 445,06

I Krāsas, br. 1452,6 kg I 3415,29 I
| Ķimikālijas, br. 97,5 kg | 269,42|

| Kaula līme un dzelzs izstrād., br. 23kg ļ 13,85 ļ
| Apavi un apģērbi, br. 20 kg | 152,18|

Dzelzs izstrād., br. 16,5 kg 11,07
Rudzi graudos, br. 127 kg 36,61
Papira izstrād., 53,2 kg 197,43
Mākslīgas Ieceļu ripas, br. 32,5 kg 10,28

Lauku akmeņi ielu bruģēšan., br. 24 kg 7,48
Ģērekstrakts, br. 472 kg 26,97
Rudzi, br. 300 kg 29,00
Nemī .tas teļu ādas, br. 6,7 kg 3,90
Džutas maisi, br. 6,6 kg 6,60
Sālītas siļķes, br. 163,3 kg 25,22
Terpentīns, br. 47,0 kg 22,86
Apģērbi un puders. br. 55,3 kg 187,68
Vieglā auto . karoserija, br. 820 kg 804,21

Kartonāžu izstrād., br. 39 kg 127,20
Galantērijas preces, br. 74,2 kg 871,61
Apavi un citas preces, br. 39,3 kg 195,63
Glaubersāls tīrīts, br. 487 kg 112,15
Dzelzs izstrād., br. 41,4 kg 27,14
Dzīvnieku tauki, br, 163, 3 kg 86,21
Dzelzs mašinu daļas, br. 27 kg 11,24
Māli fabriku vajadzībām, br. 265 kg 81,25
Vilnas audumi, kokvilnas veļa un pus-

zīda lentes, br. 4,25 kg 58,8.4
Galantērijas preces, br. 0,43 kg 6,44
Krāsas sev. nem., 55,6 kg 74,03
Cepumi, br. 21,4 kg 70,28
Papira izstrādājumi, br. 72 kg 272,44
Marinēti augļi, br. 6,3 kg 43,13
Zodā, br. 1988 kg 734,77 Edgar Lyra un Ko.
Petroleja, br. sv. 82 pud. 22 m. 85,56 Sab. .Nafta'

Rīgas muitas priekšnieka v. (paraksts)
Importa nod. pārzinis Grigorjevs

Ris Mm tīta.n a./s.
ar šo uzaicina savus akcionārus uz)

ārkārtēju

vispārēju sapulci
kura notiks 1926. g. 7. janvāri, pīkst. 5
pēcp. bankas telpās Rīgā, Kaļķu ielā

Ns 12, ar sekošo
Dienas kārtību:

1) Valdes ziņojums par Kredita depar-
tamenta 1925. g. 9. decembra rakstu;

2) Par bankas statūtu 84. un 85. pantu
piemērošanu;

3) Akcionāru ziņojumi;
4) Tekošas lietas.

19073 Valde.

Ārlietu ministrijas ārzemes pases nod.
izsludina par nederīgu_ nozaudēto Frid-
richa Jāņa d. S a 11 a ārzemes pasi Ns99,
izdotu Rīgā, 4. janvārī 1924. g. 19f24

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
izsludina par nederīgu nozaudēto Arvida
Heinc ārzemes pasi hfe 15199, izdotu
192''. g. Rīgā. 19023

Rīgas Hīta w. g. 51» aiz-
ņnma ligai izridfiu.

Rīgas pilsētas valde,
saskaņa ar pilsētās domes 26. novembra
š g. lēmumu un pamatojoties uz Rīgas
pilsētas 1907. gada VI. izlaiduma
5°/o aizņēmuma per 2.000.000 rubļiem
noteikumu 6 pantu, ar šo pasludina vēl
neizpirkto augšminēto obligāciju turētā-
jiem, ka Rīgas pilsēta šis obligācijas
izpirks un izņems no apgrozības pēc
6 mēnešu notecēšanas, skaitot no š. g.
14. decembra i

Rigas pilsētas galva A. Andersons.
Pils. galvas bitdrs, finansu nodaļas

vadītājs Sadovskis.
18948 Pilsēt. sekret. A. P ļ a v i n s k i s

[ Dažādi'slndžnajnņiĻ ]

liii^^
saskaņa ar statūtu § 29, sasauc

ārkārtēju
Pilnu biedru sapulci

uz 15. janvārī 1926. g., pīkst. 18, koope-
ratīva namā, Blaumaņa ielā Ns 30/32.

Dienas kārtība:
a) sapulces darbinieku vēlēšana;
b) pārvaldes orgānu ziņojumi;
c) statūtu grozīšana;
d) nekustama īpašuma jautājums.

_19017 valde.
Iespiests Valsts tlpografiji.

Rleas zivjo Izmantošanas ateju sab.
Saskaņā ar statūtu § 58 valde sasauc

5. janvārī 1926. g., pīkst. _ 6 vakarā,
savas telpās, Rīgā, Vaļņu iela 3/5, dz. 16,

ārkārtēju

vispārēju akcionāru sapaln
Dienas kārtība:

1) Jaunu valdes locekļu vēlēšana izstā-
jušos valdes locekļu vietā;

2) Dažādi jautājieni.
Gadījiena, ja akcionāri neieradīsies

pilnā skaita, tad sapulce tiks atlikta uz
12. janvāri 1926. g., 6 vakarā, pie kam
sapulke skaitīsies pilntiesīga pie iera-
dušos akcionāru skaita.

19072 Valde.

iiiat um tina.u m. att. lai.
„ftmt"

valde saskaņa ar statūtu § 58. sasauc
5. janvārī 1926. g., pīkst. 2 pēcpusd.,
savās telpās, Rīga, Vaļņu ielā 3/5, dz. 16,

ārkārtēju
vispār, auclon. sapulci.

Dienas kārtība:
1) Jaunu valdes locekļu vēlēšana izstā-

jušo valdes locekļu vietā:
2) Dažādi jautājumi.

19071 Valde.

Saskaņā ar Tirdzniecības un rūpniec.
un automobiļu satiksmes akciju sabiedr.
.Astur* 1925. g. 7. decembra ārkārtējas
galējas vispārējās sapulces lēmumu un
šīs sabiedrības statūtu 67. un 68. pant.
tiek ar šo izziņots vispār, zināšanai, ka

Tirdzn. u. rūpn. u.automob.
satiksmes a. s. ..ASTUR '

ir īikvidēta.
19038 Likvidācijas komisija.

Vecmoku virsmežniecība
1926. gada 12. janvāri, Tukumā, Viesīgas biedribas telpās,

pārdos otrreizējā mutiskā izsolē
š. g. 12. novembrī nepārdotas vienības

ar novērtējuma pazeminājumu par 30°/o:
1. Zentenes iecirkņa mežniecībā, Cukuriņu, Zentenes, Silu, Lamīņu,

Rindzeles un Rideļn novados, pavisam 32 vienības, vērtībā no Ls 40. — līdz
Ls 2091.—.

2. Engures iecirkņa mežniecība, Rideļu novadā, 7 vienības, vērtībā no
IV88,— līdz Ls 2306.---.

3._Sēmes iecirkņa mežniecība, Brizules, Kaives un Sēmes novados, 22 vie-
nības, vērtībā no Ls 14.— līdz Ls 1700.—.

4. Vecmoku iecirkņa mežniecībā, Vilksales, Vecmoku, .launmoku, Raudas
un Jaunsātu novados, pavisam 33 vienības, vērtībā no Ls 87.— līdz Ls 2145.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.

Pie izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai I0°/«
drošības naudas no novērtētās sumas kura pēc nosollšanas jāpapildina līdz 10°,o
no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Kaivē, c. Tukumu, un pie attiecī-
giem mežziņiem.

1925 g. 11. decembrī. Jsfe 1045.
19086 fecmoftu viwswnexniecīt»a.

Grīvas virsmežniecība
13. janvārī 1926. g„ Ilūkstes apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes telpās — Grīvā

p ārdos mutisko izsole
augošus kokus pec celmu skaita:

I. iecirkņa mežniecības — Stelles novadā, pavisam 224 vienības, vērtībā
no Ls 10.— ldz Ls 236.—.

14. janvārī š. g., turpat — pēc celmu skaita:
I. iecirkņa mežniecības — Stelles novadā, pavisam 100 vienības, vērtībā

no Ls 22.— līdz Ls 166.—.
V. iecirkņa mežniecības — Šenbeides novadā, pēc platibas 7 vienības<

vertibā no Ls 108.— līdz Ls 348.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras Iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

bas naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
19082 9rivam gfasmežraiecifto.

Go|ānu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
14. janvārī 1926. g., pulksten 12 dienā, virsmežniecī-

bas kanclejā, Vidzmuižā,
' uz piešķirtām fonda zemēm likvidējamu

augošu mežu pēc platības;
Vidzmuiža's II. iecirkņa mežniecībā — Goļānu noveda, 8 vienības, vērtībā

no Ls 281.— līdz Ls 683.—.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

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

Pie ciršanas biļetes izsniegšanas pircējam jāiemaksā drošības naudas
cirtumu tīrīšanai 5°/o apmēra no novērtētas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa.
19083 Soļfinu virsmežntecīfect.

Kārķu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

19. janvāri 1926. g., Rencēnu pagasta valdē
augošu mežu pēc platibas un celmu

skaita:
IV. iecirkņa mežniecības — Rencēnu novadā, pavisam 13 vienibas, vērtībā

no Ls 40.— līdz Ls 420.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-
bas naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
19084 JKārķtM vtrsmešnieāba.
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