
Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Š. g. 16. decembri apmainītas ratifi-
kācijas grāmatas konsuiarai konvencijai
starp Latviju un Poliju Saskaņā arkon-
vencijas 22. pantu tā stājas spēkā 1 mē-
nesi pēc ratifikācijas grāmatu apmaiņas
dienas, t. i. 1926. g. 16. janvārī. Apmaiņa
izdarīta Varšavā.

Rīga, 1925. g. 19. decembr.

H. Celmiņš,
ministfu prezidents un

ārlietu ministris.

Paziņojums
Par Rīgas sikražotāju slimo kases

statūtu reģistrēšanu.
Pamatojoties uz «Noteikumu par strād-

nieku un citu algotu darbinieku nodro-

šināšanu slimības gadījumos" 25. p.,
paziņoju, ka š. g. 11. decembrī tautas
labklājības ministrija reģistrējusi „Rīgas
sikražotāju slimo kases" statūtus N° 46

Rīgā, 1925. g. 18. decembri. N°. 12570.
Tautas labklājības ministris

V.Sa1 n a i s.
Departamenta direktors Fr. Roze.

Paziņojums.
Tautas labklājības ministrija paziņo,

ka „Otrā Liepājas pilsētas un apkārtnes
kopējā slimo kase", kuras statūti pār-
reģistrēti 1924. g. 5. februārī 0924. g.
«Valdības Vēstneša" 36. numurā paziņo-
jums Ns 449), ar š. g. 15. decembri pār-
dēvēta par «Otro Liepājas slimo kasi".

Rīgā, 1925. g. 18. decembrī Ns 12569.
Darba aizsardzības departamenta

direktors F r. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jul. Treimanis.

Paziņojums
Jaunlatgale un apkārtne dzīvo-

jošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka
Dr. Seržpovskis ar š. g. 15. decembri
neskaitās kā valsts darbinieku ārsts.

Sociālās apgādības departamenta
direktors O. Sīlis.

Valsts darbinieku ārstēšanas nodaļas
vadītājs Dr. D r i b b a.

Pasta ziņas.
Atklāta pasta palīga nodaļa vien-

kāršu un ierakstītu sūtījumu pieņem-
šanai un izdošanai Krustpils Zilanos,
Daugavpils apr.

Stariņu telefona palīga nodaļa pār-
veidota par pasta un telefona palīga no-
daļu, iekārtojot tur vienkāršu un ierak-
stītu sūtījumu pieņemšanu un izdošanu.

Pārdēvēti p.-t. kantori: Jaunpils, Rīgas
apr, par «Zaubes" un Kokorevas
par «Tilzas" p.-t. kantoriem.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š

Admin. nod. vadītājs K ļ a v i ņ š.

Mājlopu sērgas
novembra mēnesi 1925. g.

konstatētas
sekošās saimniecībās.

I. Trakuma sērga (Lyssa).
1. Rīgas apriņķī: a^ Daugmales pag.

Maz-Marios, b) Suntažu pag. Suntažu
muižā un c) Taurupes pag. Caunēs.

2. Cēsu apriņķī: a) Jaun-Piebalgas
pagasta: 1) Vec-Spundeņos, 2) Jaun-
Dzirkstiņos, 3) Keiķu-Robežkalnos, b)
Velku pag. Lejas-Jukaņos.

3. Madonas apriņķī: a) Lubānas pag.
Niedrītēs un b) Golgovskas pag. Jaun-
Līdumos.

4. Valmieras apriņķi: a) Braslavas
pag. 1 punktā un b) Alojas pagasti
1 punktā.

5. Valkas apriņķī: Alsviķu pagasta
Pumplšoj.

6. Daugavpils apriņķi: Piedrujas pag.
Balbinovas muižā.

7. Rēzeknes apriņķī: a) Rēzekne
1 punktā un b) Sakstigales pagasta Cir-
karos.

II. Ļ a u n i e i e n ā ši (Malleus).

1. Bauskas apriņķi: Jaun-Saules pa-
gasta Kalēju jaunsaimniecībā.

2. Kuldīgas apriņķī: Rubes pagasta
Namiķos.

III. Influenca catarrhalis
e q u o r u m.

1. Madonas apriņķī: Jaun-Gulbenes
pagasta Dzeņa-Kalnos.

2. Liepājas apriņķī: Gaviezes pagasta
Izdegās.

3. Kuldīgas ar;r'ņķī: a) Ivandes pa-
gasta Saldniekos, b) Griķu pagasta Rum-
bās un c) Ezeres pag. Zvejās.

IV. Liesas sērga (Anthrak).
1. Liepājas apriņķī: Tāšu pagasta

Gīrtii f Os.
2. Daugavpils apriņķi: Liksnas pa-

gasta Jaunušanos.

V. Kumeļu ienāši (Adenitis
equorum).

1. Valmieras apriņķi: Bauņu pagasta
Berģos

2. Jelgavas apriņķi: Džūkstes pag.
Midzeņos.

3. Tukuma apriņķī: Tukumā 1 punktā.
4. Kuldīgas apriņķi: Skrundas pag.

Trīzuļos.
5 1ūkstes apriņķī: Laucesas pagasta

Lubauiškos.
6. Ludzas apriņķī: a) Kārsavas pag.

Rogi ciemā un b) Mērdzines pagasta
Čenčevās.
VI. Mutes un nagu sērga (Aphtae

epizooticae).
Rīgas apriņķī: Doles pagasta 1) Būņās

un 2) Rubuļos.

VII. C ū ku roze (Ervsipelas suum).

1. Rīgas apriņķī: a) Bebru pagasta
1) Domēnos un 2) Dzērvitēs, b) Pļaviņu
pagasta Kalniņos.

2. Madonas apriņķi: a)_ Kraukļu
pagasta Daukstos un b) Stāmerienes
pagasta Lepjos.

3. Valmieras apriņķī: a) Vaidavas
pagasta Zvīguros un b) Alojas pagasta
Tilkaēnos.

4. Jelgavas apriņķi: a) Līvbērzes pag.

Ģibeikos, b) Naudītes pagastā: 1) Mu-
ceniekoa un 2) Vīļlkās, c) Aucē 2 punktos,
d) lies pagasta Upes muižā, e) Vecauces
pagasta Vltiņu muižā un i) Mežmuižas
pagasta Buļļos. -

5. Tukuma apriņķī: a) Annenieku
pagasta Aizpuros, b) Smārdes pagasta
Zivertos c) Lestenes pagasta RīTos un
d) Irlavas pagasta Purgaiļos.

6. Bauskas apriņķi: Rundāles pag.
Parizēs.

7. Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīgā
1 punktā, b) Kurmalas pagasta Taur-
kalnu muižā un c) Skrundas pagasta
Vēršu muižā.

8. Liepājas apriņķī: Bunkas pagasta
Dzelzēs.

9. Jēkabpils apriņķī: a) Slates pag.
Bukos unb) Jaunjel avā 1 punktā.

iO. Ilūkstes apriņķī: Susejas pag.
2 punktos.

li. Daugavpils apriņķ : a) Kalupes
pagasta: 1) Jerbuļu un 2) Kakašku
sādžās, b) Liksnas pag. 6 punktos,
c) Višķu pag. Grebežos, d) Krustpils
pagasta: 1) Krustpils muižā, 2) Andraņos
un e) Krustpilī 1 punktā.

12. Jaunlatgales apriņķī: Bolvu pag.
Vasiljcvas fermā.
VIII. Ļaunais, galvas karsonis

(Čorvza gangraenoza bovum).
1. Rīgas apriņķī: a) Rembates pag.

Bērziņos, b) Allažu pag. Bračās un
c) Taurupes pag Vāczemniekos.

2. Cēsu apriņķī: Cēsis 1 punktā.
3. Madonas apriņķī: a) Lubejas pag.

Kaulos, b) Sarkaņu pag. 1) Zodos,
2) Kaipos, 3) Vidus-Bākšeuos un c)
Odzienas pag. Zvirgzdiņos.

4. Valmieras apriņķi: a) Valmieras
pagasta Bukas pusmuiža, b) Pāles pag.
Bērzkalne?, c) Vainižu pag. Purmaļos
un d) Stienes pag Dzelzīšos.

5. Jelgavas apriņķi: Bukaišu pag.
Ķiberajos.

6. Tukuma apriņķī: a) Jaunpils pag.
Jaunpils muižā, b) Zemītes pag. Paegļos
un c) Grenču pag. Vec-KIoņos.

7. Talsu apriņķi: a) Stendes pag.
Ūsiņos un b) Pastendes pag. Talsu
muižā.

8 Ventspils apriņķi: Dundagas pag.
Ģ ipkas muižā.

9. Bauskas apriņķī: a) Mežotnes pag.
Ciņos un b) Kurmenes pag. Dzīlniešos.

10. Liepājas apriņķī: Gramzdas pag.
Kepužos

11. Aizputes apriņķi: a) Vaiņodes
pagasta Piepju muižā, b) Alšvangas pag.
Zveju būdā un c) Nīgrandes pag. Kalne-
niekos.

12. Jēkabpils apriņķī : Biržu pag.
Graveraņos.

13. Ilūkstes apriņķī: a) Raudas pag.
Ernestīnes, b) Pilskalnes pag. Laiskos,
c) Lašu pag. Dervaņos, d) Prodes pag.
Bernātos, e) Aknltes pag. Kunipaitos un
f) Kaplavas pag. Kalna-Bužos.

IX. Asins mīšana (Piroplasmosis).
Cēsu apriņķī: Ērgļu*pag. Krančos.

X. Lipīga sivēnu aknu kaite
(Hepatitis enzooticae porcelorum).

1. Valmieras apriņķi: a) Ķoņu pag.
Ķoņu pagasta mājā un b) Alojas miestā
1 punktā.

2. Talsu apriņķī: Kandavas pag.
Upesjāņos.

3. Rēzeknes apriņķī: Makašānu pag.
Krieviņos.
XI. Plankuma drudzis (Morbus

maculosus.)
1- Jelgavas apriņķī: Ozolnieku, pag.

Straumes muižā.
2. Ventspils apriņķī: Ventspilī —

1 punktā.
XII. Dilonis (Tuberculosis).

1. Talsu apriņķī: Kandavas pag.
Zvirbuļos. »

2. Kuldīgas ar riņķi: Pampāļu pag.
Podos.

XIII. Panaritium.
Tukuma apriņķī: a) Pūres pagasta

Pūres spirtu dedzinātavā un b) Grenču
pagasta Avotiņa jaunsaimniecībā.

XIV. Sastinguma krampis
(Tetanus).

1. Daugavpils apriņķī: Kapiņu pag.
Grebežu_ sādžā.

2. Rēzeknes apriņķī: Makašānu pag.
1 punktā.

XV. Angina et parotitis.
Rēzeknes apriņķī: Ozolmuižas pag.

Cegeļos. i
XVI. Kašķis (Scabies).

1. Kuldīgas apriņķī — 1 punktā.
2. Jēkabpils apriņķī — 1 punktā.
3. Daugavpils apriņķī — 1 punktā.
4. Rēzeknes apriņķī — 2 punktos.

. Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts C ī r u 1 s.

Darbvedis Graudiņš.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 239.

(1. turpinājums.)

17032. Hanke, Richards Augusta d.,
44 gadus vec, piederīgs pie Berlīnes,
Viciļas pav., agrāk dzīvojis Ri s., Au-
sekļu iela Ns 2, dz 5. — Rīgas 4. iec.
miertiesu. 1925. g. 6. novembra raksts
Ns 1268 (26X1-25), apvainots uz sod.
lik. 382 p. — Paziņot dzīves vietu.

17083. Hass, Vilhelms-Kārlis Fridricha
Zigfrīda d., 42 g. vecs, agrāk dzīvojis
Rīga, Ludzas ielā Ns 77. — Jelgavas
pilsētas iecirkņa miertiesneša 1925. g.
6. novembra raksts Ns 1195 (25X1-25),
apvain. uz sod. fak. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17084. Jensens, Šorens-Kristijans, 24 g.
vecs, Dānijas pav., agrāk dzīv. uz Ame-
rikas tvaikoņa «/Vntonija", minētais kuģis
izbraucis uz ārzemēm. — Rīgas 3. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 29. oktobra raksts
Ns 950 (20-XI-25), apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

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 atsevi5ķu _ numuru: saņemot

ekspedīcijā _. — , 6 ,
Pie atkalpārdevējiem — . 7 ,

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 ,

Latvijas valdības aste oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Ns 3. Tel.Ke9-89
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svetkudsenas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 1. Tel. N°9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Valdības rīkojami un pavēles.
Rīkojums.

I. Grozot rīkojumu N° 3050 par linu
cenām, finansu ministrija, līdz turpmākam
rīkojumam, maksās ražotājiem par:

a) Baltgalvjiem (Kroņa liniem):
1 latu 58 sant. pār 1 kgr. R
1 , 36 . „ 1 „ ZK
1 „ 16 „ „ 1 „ SPK
- , 96 . „ 1 „ PK
-» 80 , „ 1 „ K
-

* 66 „ „ 1 „ W
- . 48 „ , 1 „ D
- „ 26 , „ 1 „ S
b) Z a ļ g a 1 v j i e m (Hofs liniem):
1 latu 50 sant. par 1 kgr. +R+
1 „ 30 „ „ 1 „ +HD+
1 „ 10 „ „ 1 „ SFPHD
- » 94 . „ 1 „ FPHD
- , 80 „ ., -1 „ PHD
- . 66 . „ 1 „ HD
- , 48 „ -'*• LD
- » *6 » » 1 » "'

c) Pakulām un nekulstitiem
liniem:

30 sant. par 1 kg I. šķ. nekulstītu linu,
lo » » 1 » H. » »
4 n » 1 » 111. n r> »

(104 „ „ 1 ,, I. „ pakulu
74 „ . 1 . II. „
30 , , . 1 „ 111. ,

4 „ „ 1 „ buvpakulu.
Augstāk minētās cenas stājas spēkā ar

1925. g. 28. decembri.
2. Linu uzpirkšana un pieņemšana par

līdzšinējām cenām izbeidzama 1925. g.
24. decembri, kad katrā valdības linu
pieņemšanas punktā jāsastāda akts par
punktā atrodošamies liniem, piedaloties
tuvākās valsts vai pašvaldības iestādes
priekšstāvim. Visi par vecām cenām uz-
pirktie lini, līdz ar uzņemšanas akt» un
neizlietotām vecām linu pieņemšanas
zīmju grāmatiņām, iesūtāmi Finansu mi-
nistrijas Linu monopola pārvaldei līdz
1925. g. 31. decembrim.

3. Aktos neuzrādītie, kā ari bez at-
jaujam uzpirktie lini konfiscējami. Linu
uzrādītājiem finansu ministrija izmaksās
25°/o no konfiscēto linu ' vērtības pec
jaunām cenām, sodot vainīgos admini-
stratīvā kārtā par spekulāciju ar naudas
sodu līdz Ls 1000,—.

4. Linus iepērkot, svara noapaļošana
pie linu izsvērs anas pielaižama līdz
*ļa kgr.

Finansu ministris J. Blumbergs.
Netiešo nodokļu un valsts monopolu

departamenta direktors K. K a 1n i ņ š
Linu monopoh pārvaldes

priekšnieks Osk. Šķipsna.



17085. Jakušenoks, Alekseis nemen-
tija d., dzim. 1894. g., pied. pie Šķaunes
pag. (Landskoronas pag,). — Ludzas
apriņķa Poļeščinas iec. policijas priekš-
nieka 1925. g. 26. oktobra raksts Ns 4050
(21 XI-25> , apvain. uz sod. lik. 585. p.
un 441. p. — Apcietināt un ieskaitīt
Latgales apgabaltiesas prokurora rīcībā.

17086. jankovskis. Aleksandrs Jezupa
dēls, dz. 1893. g., pied. pie Jasmuižas
pag. Daugavpils apr., agrāk dziv. Tvaiku
ielā Ns 82, dz. 4. — Rīgas policijas
5. iec. priekšnieka 1925. g. 9. novembra
raksts Ns 15336 (21-Xl-25), apvainots uz
sod. lik. 184. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

17087. Ivanovs, Maksims Lacara d.,
32 g. vecs. Latvijas pav., agrāk dziv.
Rīgā, L. Maskavas ielā Ns 44, dz. 6. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
11. nov. raksts Ns 13226/24. (21 XI 25).
Sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 35 —
vai 7 dienām aresta. — Paziņot meklē-
tājam.

17088. Kristlibs, Kārlis Friča d.,
dzim. 1887. g., piederības vieta nezi-
nāma, agrāk dzīv. Alūksnes ielā Ns 1,
dz. 14. — Rīgas policijas 5 iec. priekš-
nieka 1925. g. 3. nov. raksts Ns 17518
(25-XI-25). Apvainots uz sod. lik. 181. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

17089. Korzenkovs, Sīrrjans Grigorija
dēls, 27 g. vecs, pied. pie Grīvas,
beidzamā laikā dziv. Grīvā, Smilšu ielā
Ns 549. — Daugavpils apriņķa 2. iec.
miertiesneša 19. 25. g. 31. okt. raksts
Ns Kr. 17/25. (21-XI25). Apvain. uz
sod. lik. 262 p. 2. d. — Paziņot dzīves
vietu.

17090. Kamarovska, Agate Ignata m.,
31 g. veca, Lietavas pav., agrāk dzīv.
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 2. —
Rīgas Prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
4. novembra raksts Ns 6325 (21-XI-25),
sodīta no Rīgas Prefekta ar 500 rbļ. jeb
10 dienām aresta. — Paz ņot meklētājam.

17091. Krečmans, Eižens Vilhelma d.,
dzim. 1893. g., pied. pie Rīgas, agrāk
dzīv. Baznīcas ielā Ns 24, dz. 2. —
Rīgas 4. iec. miert. 1925. g. 29 oktobra
raksts Ns 1343 (21 -XI- 25), apvainots uz
sod. lik. 138. un 139. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17092. Kaufeld, Marija Aleksandra m.,
26 g. veca, Latvijas pav., bez noteiktas
dzīves vietas. — Rīgas Prefektūras 3. no-
daļas 1925. gada 12. novembra raksts
Ns 3450/25 (26-XI-25), sodita no Rīgas
prefekta ar Ls 15.—. — Paziņot meklē-
tājam.

17093. Kirilko, Anna Pētera m., 25 g.
veca, Rīgas pilsone, agrāk dzīv. Trīs-
vienības ielā Na 30, dz. 4. — Rīgas
4. iec miertiesu. 1925. g. 9. nov. raksts
Ns 1394 (26-XI-25), apv. uz sod. lik.
284. p. 475. un 530. p. p. — Paziņot
meklētājam.

17C94. Krevans, Eduards Jura d.,
13 g. vecs, pied. pie Daugavpils, beidzamā
laikā dziv. Daugavpilī, Kaunas ielā Ns63.
— Daugavpils apr. 2. iec. miertiesneša
1925. g. II. nov. raksts Ns 765/25
(26X1-25), apv. uz sod. lik. 51., 55_ un
581. p. 1. d. — Arestēt un nogādāt
meklētājam.

17095. Krūmiņš, Pēters Jēkaba d.
31 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.
Krustpils pag, pēd. dzīv. vieta Bulduros,
Rīgas ielā Ns 38'40. — Rīgas apriņķa
1. iec. miertiesu. 1925. g. 5. nov. raksts
Ns 1089 (24-XI-25), apv. uz sod. lik.
310. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

17096. Katkovski, Eleonora Fridricha
meita, £4 g. veca, bij. Krievijas pilsone,
apliecība Ns 9451 I, izdota no Jelgavas
apriņķa priekšnieka 1925 g. 24. augustā.
— Rīgas 6.iecirkņa miertiesneša 1925. g.
26. oktobfa raksts Ns 1150 (9-X-25), ap-
vainota uz sodu lik. 528. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17097. Lācis, Augusts Aleksandra d.,
dzimis 1889. g. 17. augustā, piederīgs
pie Dzelzavas pagasta, Cēsu apriņķa,
latvietis, pareizticīgs, precējies, agrāk
dzīvojis Lāčplēša ielā Ns 42. — Rīgas
policijas 7. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
6. novembra raksts Ns 39990 (25 XI-25),
izsniedzams Rīgas 5. iecirkņa mierties-
neša sprieduma noraksts. — Paziņot
dzīves vietu R'gas 5. iecirkņa mier-
tiesnesim.

17098. Lukašonoks, Pēteris Donata
dēls, 24 g. vecs, piederīgs pie Jasmuižas
pagasta, Daugavpils apriņķa, polis, katoļ-
ticīgs, agrāk dzīvojis Tukumā un Rīgas
apriņķī, Doles pagasta Ķekavas miestā,
strādnieks. — Tukuma iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 4. novembja raksts
Ns 416 (21-XI-25), apvainots uz sodu
lik. 138. p., par reģistrēšanas noteikumu

neizpildīšanu, sastāvot policijas uzrau-
dzībā. — Paziņot dzīves vietu.

17099. Lācis. Reinholds Jāņa d., dzim.
1901. g. 14. sept., pied. pie Alažu pag.,
Rīgas apr. — Kriminālās pārvaldes Rī-
gas nodaļa ar rakstu no 1925. g. 23. nov.
(26-XI-25). Apvainots zādzībā. — Ap-
cietināt.

17100. Laurs, Kārlis Kārļa d., dzimis
1883. g., strādnieks, agrāk dzīv. Rīgā,
Lāčplēša ielā Ns 161, dz. 9, Latvijas pase
Ns 24916, izdota 1925. g. 4. augustā no
Rīgas prefektūras. — Rīgas policijas
VI. iec. priekšnieka 1925. g. 10. nov.
raksts Ns 32249 (26-XI-25). Dēļ Rīgas
V. iec. miertiesneša tiesaspavēles Ns 1121
no 1925. g. 9. oktobra izsniegšanas. —
Paziņot dzīves vietu.

17101. Levšteins, Kusiels Evela d.,
iekšzemes pase izdota no Daugavpils
prefekta 1920. g. 30. augusiā zem Ns 29
(tuvāku ziņu nav). — Dobeles iec. miert.
1925. g. 16. nov. raksts Ns 522 (25X1 25).
Apvainots uz sod. lik 397. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17102. Litvinovs, Ludvigs Vikentija
d., dzim. 1892 g, piederīgs pie Svenc-
janu pag. Viļņas gub, sīka auguma,
rokas sakropļotas, tumšiem matiem. —
Rīgas policijas 8. iecirkņa priekšnieka
1925 g. 20./22. oktobra raastiNsNs38579

un 38790 (23 XI-25), pieprasīt drošības
naudu Ls 100,— apmērā, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas 3. kriminalnodaļas
1925. g. 28. oktobra priekšrakstiem
NsNs 710077 un 710079. — Paziņot
dzīves vietu.

17103. Mebards, Jānis Jēkaba d.
(vecums nav zināms), piederīgs pie
Naukšenes pag. Valmieras apr., agrāk
dzīvojis Rīgā, Valtera ielā Ns 10, dz. 2.
— Talsu iec miertiesneša 1925. g.
10. oktobra raksts Ns 151 (19-XI-25)
apvainots uz sod. lik. 262. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

17104. Mismiks, Vladimirs Michaila
d., 48 g. vecs, dzīv. Vecpilsētā Ns 15,
dz 6, brūnēts, apcirptām ūsām, mugurā
melns mētelis ar karakula apkakli, tumši
brūns uzvalks, galvā melna mīksta plat-
male, kājās melni šņorzābaki. — Rīgas
policijas 1. iec. priekšnieka 1925. gada
novembra telefonograma No 238, 1925. g.
7. novembrī izgājis no mājām un nav
atgriezies. — Paziņot dzīves vietu.

17105. Manoim, Necha Mendeļa m.,
dzim. 1902. g., pied. pie Rēzeknes. —
Rīgas Prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
6 novembra raksts Ns 8523 (24-XI-25),
saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 1. kri-
minalnodaļas 1925. g. 19. jūnija rakstu
Ns 16435, noliekama zem policijas uz-
raudzības. — Paziņot meklētājam.

17106. Mackevičs, Jānis Osipa d.,
40 g. vecs, pied. pie Ilūks'es apr., Skru-
dalinas pag. — Daugavpils apr. 9. iec.
miert. 1925. gada 5. novembra raksts
Ns 367 (25-XI-25), apvainots uz sod. lik.
581. p. — Paziņot dzīves vieta.

17107. Maurer, Valija Jāņa m., 28 g.
veca, pied. pie Rīgas. — Rīgas 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 30. okt. raksts
Ns 782 (21-XI25). Apvainota uz sod.
lik 528. p. — Paziņot dzīves vietu.

17108. Miza, Alberts Kriša d., dzim.
1892. g., agrāk dzīv. Lāčplēša ielā
Ns 14, dz. 8, atvaļināts līdz turpmākam
rīkojumam. — Rīgas policijas 3. iec.
priekšnieka 1925. g. 12. nov. raksts
No 33022 (26-XI-25), apv. par karavīru
reģistrācijas noteikumu neievērošanu. —
Paziņot dzīves vietu.

17109. Micska, Gēna Morducha m.,
apm. 29 g. veca, pied. pie Daugavpils,
beidzamā laikā dzīv. turpat, Pēterpils
ielā Ns 74. — Daugavpils apr. 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 9. nov. raksts
Ns 969/24 (26 XI-25), apv. uz sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

17110. Michailovs, Aleksandrs Pētera
d., dzim. 3. febr. 1899. g., pied. pie
Rīgas, latvietis, pareiztic, neprecējies,
Latvijas pase Ns 196607, izd. 8. febr.
1922. g. no Rīgas pref., agrāk dzīv. Rīgā,
Strazdumuižas ielā Ns 1. — Rīgas 7. iec.
miertiesu. 1925. g. 19. novembra raksts
Ns 2203 (26 XI-25), uz sod. lik. 184 p.
sod. ar 2 nedēļām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

17111. Michailova, dzim. Sinkel,
Veronika Jāņa m

^
25 g. veca, Igaunijas

pav., Rēveles pilsētas, igauniete, precē-,
j^sēs, 1925. g. augusta mēn. dzīv. Rīgā,
Ozolmuižas ielā Ns 9, no turienes aiz-
braukusi uz Igauniju, kur dzīvojot Rēvelēļ
Hopela ielā, Baltijas manufaktūras sabie-
drības namā Ns 4. — Rīgas 7. iec.
miertiesu. 1925. g. 11. novembra raksts
Ns 2169 (26X1-25), apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d. — Paziņot adresi.

17112. Magarsaks, Morducha Meijera
dēls, dzimis 1903. g., iatvijas pav.,
piederīgs pie Liepājas, ebrejs, Mozus-
ticigs, brāķers, bez pastāvīgas dzīves
vielas (tuvāku ziņu nav). — Rīgas 7. iec.
miertiesneša 1925. g 3. novembra raksts
Ns 2113_ (23X1-25), sod.ts ar Ls 12 —
vai pieradītā maksāt nespēšanas gadī-
jumā ar 3 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

17113. Melecis, Kārlis Sīmaņa dēls,
dzimis 1888. g., piederīgs pie Zeltiņu
pagasta, agrāk dzīvojis Duntes ielā
Ns 24, dz. 4. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšnieka 1925. g. 14. novembra raksts
Ns 15247/18197 (24-XI-25), apvainots uz
sodu lik. 184. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

(Turpmāk vēl.)

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

Darbvedis A. Zaķis.

VaSiības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos ar pienu un piena

produktiem Cēsis.
Pieņemti Cēsu pilsētas domē 1925.g-28.sept.
pēc žurnāla N° 83 un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1925. gada 4. decembra rakstu

JMs 109207.

A. Tirgošanās ar pienu un
krējumu.

I. Tirgotavas pieteikšana.
§ 1. Katrai personai, kura vēlas

tirgoties ar pienu vai krējumu, jāuzdod
sava dzīves vieta, tirgotavas telpas, (ja
tādas ir) un vieta, no kurienes saņem
pienu un krējumu. Tāpat nekavējoties
pilsētas valdei jāpaziņo par katru dzī-
vokļa, tirgotavas telpu un govju kūts
maiņu, kā ari par tās vietas maiņu, no
kurienes saņem pienu un krējumu.

II. Pārdošanā pielaižamas
piena un krējuma šķiras.

§ 2. Pārdošanā tiek pielaistas sekošas
piena un krējuma šķiras:

1) pilnpiens,
2) vājpiens,
3) augstākā labuma piens (t. i. bērnu

piens),
4) vārīts, pasterizēts, sterilizēts un ho-

mogenizēts piens,
5) lugušpiens un biezpiens,
6) paniņas,
7) salds krējums,
8) skābs krējums.
Piezīme. Piena preparātu (konden-

zeta piena, kefira, laktobacilina)
pārdošana atlanta tikai sīki uzrādot
viņu sastāvdaļas un fabrikācijas veidu.

§ 3. Par pilnpienu saucas piens bez
kaut kādiem piemaisījumiem (11. §) vai
bez kaut kāda viņa sastāvdaļu atvilkuma,
piens, kurš dabūts no govīm, viņas pil
nīgi izslaucot, un satur ne mazāk oar
3% tauku. F

Piezīme. Pārdodamais piens bez
sevišķa citāda apzīmējuma skaitās
par pilnpienu.

§ 4. Par vājpienu jāsaprot piens, kura
sastāvdaļas pārmainītas, to nekrejojot.
Par vājpienu sauc pienu, kurš satur
mazāk kā 3°/o tauku.

§ 5. Augstākā labuma pienam (t. i.
bērnu pienam) bez vispārīgām pilnpiena
īpašībām vel ļāizpilda speciālas prasības
kā piena iegūšanas, tā viņa apstrādā-

šanas un pārdošanas ziņā. Šās speciālās
prasības uzrādītas šo obligatorisko no-
teikumu sevišķā pielikumā.

§ 6. Par vārītu pienu saucas piens,
kurš bris sasildīts līdz 100° Celz (80° Rj.
Par pasterizētu pienu saucas tāds piens,
kurš turēts zināmu laiku siltā tempera-
tūrā no 50 līdz 90° Celz. (40 līdz 72° R);
pārdodot pasterizētu pienu, uz traukiem
jāuzrāda sasildīšanas temperatūra un
ilgums. Pār sterilizētu pienu saucas
piens, kurš vārīts (sterilizēts) pilsētas
valdes vai pilsētas veterinārārsta pielaistā
aparātā. Piens jāsterilizē hermetisti
slēgtās'pudelēs ar uzrakstu, kad sterili-
zācija notikusi. Homogenizēts piens,
kas apstrādāts homogenizacijas aparātā,
kurš atzīts par derīgu no pilsētas
valdes vai no pilsētas veterinārārsta.

§ 7. Zem rūgušpiena saprot sarūgušu
pilnpienu vai vājpienu, bet zem vārda
«biezpiens" — kas atsevišķi jāatzīmē,
sarūgušu un sasildītu pienu bez suliņām.

§ 8. Paniņas ir šķidrums, kurš paliek
sviesta kuļmucā pēc sviesta izdalīšanas
no krējuma.

§ 9. Krējums ir no piena noņemta
ar taukiem bagātākā daļa.

§ 10. a) Saldam krējumam jāsatur
vismaz 15°/o tauku, bet putu krējumam
jāsatur ne mazāk par 30°,o tauku.

b) Skābs krējums satur vismaz 2C°/o
tauku. Presētam skābam krējumam jā-
satur ne mazāk par 30°/o tauku.

§ 11. Visām 2. § uzrādītām piena un
krējuma sugām jābūt tīrām, bez liekiem
piemaisījumiem, kā: ūdens, Iedus, krā-
sām un konzervējošām vielām, t. i. piena
un krējuma sugas nedrīkst būt viltotas.

§ 12. Citu kustoņu, kā: aitu, kazu
un ķēvju piens jāpārdod tāpat tīrā, ne-
maitātā, neviltotā veidā ar attieāgu
nosaukumu.
III. Piens un krējums, kurus

noliegts pārdot.
§ 13. Aizliegts pārstrādāt, pārdot un

lietot cilvēku uzturam pienu un ktējumu:
a) no govīm, kuras slimo ar dzelteno

kaiti (ieterus), infekcijas slimībām
(liellopu mēri, liesas sērgu, bakām,
trakuma sērgu, mutes un nagu
sērgu, ļauno tūsku (cedema malig-
num), tesmeņa tuberkulozi (zepti-
cemiju) un slimībām, kuras savie-
notas ar drudzi.

Piezīme. Piens no augšā minētām
govīm jāiznīcina.

b) no govīm, kuras slimo ar tesmeņa
iekaisumiem, ja piena pārdošana
no viņām nav speciāli atļauta no
pilsētas veterinārārsta;

c) no govīm, kuras slimo ar redzamu
plaššu tuberkulozi un ir stiprā
mērā noliesējušas;

d) no govīm, kuru piena krāsa ir ne-
normāla (zila, sarkana, zaļa, dzel-
tena), vai kuru piena garša ir ne-
normāla (sāļa vai rūgta), kuras smaka
nenormāla (puvuma vai pelējuma)»
kura sastāvs nenormāls (Hmīg*>
gļotains) un pienu, kurš satur stru-
tas vai asinis;

e) no govīm, kuras lietojušas nāvīgas
un stipri iedarbojušās zāles, kas
pāriet pienā (arseniku, vemjamo
akmeni, opiju u. t. t.);

f) no tādu saimniecību govīm, kurā»
pie cilvēkiem plosās epidēmijas-'
koliera, tifs, bakas, asinssērga uo
difterits.

IV. Kā jāapietas ar pienu uf
krējumu.

§ 14. Pārdošanai nolemtais piens uo
krējums jāiegūst, jāapstrādā, jāpārada

Izlabojumi.
Valdības Vēstnesī" izsludinātos valsts zemju fondā ieskaitīto nekustamu

īpašumu sarakstos NsNs 4., 41., 9. un 15. ieviesušās sekošās nepareizības.

Izsludināti
.Valdības Tekošie

Iespiests Jābūt
Vēstneša" }&}&

MšJ*

1923. g. mt .
106. 243. Ribiņu muiža. Ribiņu un Stefanpoles muiža ar

folvarkiem.
1924. g.

181. 4263. Bimanovs Vasilijs. Simanovs Vasilijs.
1923. g. , .

125. 862. Reģistra Ns750, Juzefovas muiža, Rfģištra Ns 828, Juzefovas mui-
1924. g. īoašaieks Šachuo, Marijans- žsts daļa, īpašnieks Sachno,

82. Gvidons-Ludvigs Broņislava d. Bogdans Kaļiksts-Ļudoviks Za-
charijs Broņislava d.

1923. g.
215. 1450. Lembergs, Ādams Fridricha d. Lembergs, Ādolfs Fridricha d.

Zemkopības ministris M. G a i 1ī t s.
Zemju pārvaldes priekšnieka vietā (paraksts).

Latgales zemesierīcības daļas vadītāja vietā H. Bērziņš.



un jāpārdod vislielākā tīrībā un kārtībā.
Visi priekšmeti, kuri nāk sakarā ar pienu
un l.rējumu, jātur lielākā tīrībā. Perso-
nām, ķeras nodarbojas ar piena iegū-
šanu,apstrādāšanu, pārvadāšanu un tirgo-
šanos, jābūt tīrām rokām un tīri apģērbtām,
bet piena tirgotavas apkalpotājiem jā-
nēsā tīrs, balts priekšauts, kurš sniedzas
no kājām līdz kaklam.

§ 15. Pilnpiens un krējums pirms
pārdošanas patērētājiem rūpīgi jāsamaisa.

§ 16. Stingri aizliegts pienu garšot
no smeļamiem vai mēra trauciņiem. Tā-
pat aizliegts ar pirkstiem ņemt parau-
gus no skāba krējuma un citiem piena
produktiem, par ko pārdevējiem jāaiz-
rāda pircējiem.

§ 17. Telpās, kur apstrādā pienu un
krējumu vai tirgojas ar tiem, griestiem,
galdiem, soliem un tāpat sienām 7 pēdu
augstumā jābūt nokrāsotiem gaišā eļļas
krāsā, vai pārklātiem ar baltiem glazie-
rētiem podiņiem vai ar citu gaišu
slapjumu necaurlaidošu materiālu. Telpām
jābūt gaišām un labi ventilētām.

§ 18. Telpas jātur pastāvīgi rūpīgi
tīras. Smēķēt šinīs telpās aizliegts.

§ 19. Piena un krējumu pārdotavu
telpās atļauts tirgoties ar piena un krē-
juma dažādām šķirām un sieru, kurš jā-
itur slēgtos skapjos. Bez tam minētos
veikalos atļauts tirgoties ar olām, maizi,
cepumiem, medu, konserviem (slēgtās
kastītēs), kā ari ar mineral- un augļ-
sideņiem slēgtās pudelēs promnešanai.

Piezīme 1. Piena preparātus, kuri
apzīmēti piezīmē pie 2. §, atļauts
pārdot ari citās tirgotavās, bet tikai
slēgtos, neaizskartos, cieši aizvā-
kotos, banderolētos vai citādi no-
drošinātos traukos.

Piezīme 2. 12., 18. un 19. para-
grāfos izsacītie noteikumi neattiecas
uz tirgotavām, kuras pārdod rūguš-
pienu un skābu krējumu un ari
pienu pudelēs, kuras pildītas piena
pārstrādāšanas iestādēs un apzīmē-
tas ar firmu un banderolētas ar
piena pārstrādāšanas iestādes ne-
bojātu banderoli.

Piezīme 4. 17., 18. un 19. para-
grāfos minētie noteikumi neattiecas
uz veikaliem, kuros tirgojas:
a) ar 2„ 5., 6. un 8. §§ minētiem

piena produktiem, rūgušpienu,
biezpienu, paniņām un skābu
krējumu;

b) ar pārējos punktos (1.—-4. un 7.)
2. § minētiem produktiem pu-
delēs, kuras pildītas piennīcās,
apzīmētas ar firmu, cieši aiztai-
sītas un banderolētas;

c) ar 2. § minētiem piena preparā-
tiem cieši slēgtos traukos.

§ 20. Pienu uu krē.umu atļauts gla-
bāt ari citādās, kā 17., 18. un 19. §§
minētās telpās, bet tādas telpss tad ne-
drīkst izlietot dzīvokļiem, naktsmājām vai
kādam citam nolūkam, kurš uz piena un
krējuma labumu varētu nelabvēlīgi iedar-
boties. No dzīvojamām telpām piena
uzglabātava atšķirama ar cietu sienu.
Uzglabatavai jābūt tīrai, vēsai un labi
ventilētai.
V. Piena pārdošanas mēri un

.

§ 21. Pienu pārdodot atļauts lietot
visus tirdzniecībā pielaistos mērus un
svarus, kā litrus un kilogramus vai to
daļas. Atļauts pienu pārdot ari traukos
— pudelēs, kuras nesatur pilnu litru, bet
uz trauka etiķetes jābūt skaidri salasā-
mai atzīmei par trauka tilpumu.

VI. Piena trauki.

§ 22. Piena un salda krējuma uz-
glabāšanai un pārvadāšanai ir atļauts
lietot tikai traukus, kuri izgatavoti no
«tikla, porcelāna, fajansa, māla, ar ne-
kaitīgu un nebojātu glazūru, labi izcin-
kota dzelzs skārda vai no ozola koka.
Rūgušpiena un skāba krējuma uzglabā-
šanai un pārvadāšanai atļauts lietot koka
traukus no citām koku sugām. Visiem
piena un krējuma traukiem, izņemot pu-
deles un mucas, jābūt ar pietiekoši lielu
caurumu, lai varētu trauku iekšieni ērti
apskatīt un iztīrīt.

§ 23. Traukiem, kurus lieto piena un
krējuma mērīšanai un smelšanai, jSbut
no tāda materiāla, kurš neatstāj nekādu
nelabvēlīgu iespaidu uz pienu un krē-
jumu, un ar tādu rokturi,_ kā pie piena
un krējuma smelšanas smēlēja roka ne-
aizkārtu trauka saturu.

§ 24. Visi piena un krējuma trauki
ikdienas rūpīgi jāiztīra un jāizmazgā.
Kad traukus mazgā ar zoda vai kaļķa
atšķaidījumu, tad trauki pēc tam ar tīru

ūdeni stipri jāizskalo. Mucas pēc lieto-
šanas jāizskalo ar vārošu ūdeni.

§ 25. Visiem traukiem, kups pienu
un krējumu pārvadā, uzglabā vai pār-
dod, jābūt tā noslēgtiem,' ka viņu saturā
neiekļūtu nekādi netīrumi, kā putekļi un
insekti. Traukiem, kurus lieto piena un
krējuma pārvadāšanai, jābūt ar cieši pie-
gulstošiem _ vākiem, kuri sniedzas pāri
trauku malām.

§ 26. Piensaimniecības vajadzībām lie-
tojamus traukus nedrīkst lietot citiem
nolūkiem.

§ 27. Trauki ar pilnpienu var būt
bez uzraksta par viņu saturu. Uz
traukiem ar vāipienu redzamā vietā va-
jaga stāvēt zilai joslai un skaidri sa-
lasāmam uzrakstam „vājpiens". Uz
traukiem ar pārējām piena un krējuma
šķirām, kuras minētas šo obligatorisko
noteikumu 2. §, redzamā vietā vajaga
stāvēt skaidriem, nenoņemamiem uz-
rakstiem ar viņu satura apzīmējumu,
saskaņā ar 2. §. Uzrakstus piesiet ir
aizliegts, uzlipināt ir atļauts tikai uz
pudelēm. Šīs prasības attiecas uz visiem
traukiem, kuros un no kuriem izsniedz
pienu un krējumu, izņemot mērīšanas
traukus.

§ 28. Piena un krējuma izvadāsanas
un pārdošanas pajūgi pastāvīgi jātur
tīrībā.
VII. Piensaimniecībā un pien-
tirdznieciba nodarbinātu

personu saslimšana.
§ 29. Jā kādā piena veikalā, kop-

moderniecībā vai kādā pientirgotāja dzī-
vokli saslimst ar lipīgu slimību [mēri,
spitālību (lepru), šarlachu, difteriti, bakām,
tīfu,kolieri, liesas sērgu, asinssērgu], tad
tirgotavas saimniekam par to nekavējoši
jāziņo policijai. Personas, kurām šās
slimības, tāpat ari tās, kuram uz rokām
vai sejas ir pūstošas vātis, kurām ir
plaušu tuberkuloze ar kāsu un spļau-
dekļiem, tāpat personas, kurām satiksme
ar kādu no tiem cilvēkiem, kas slimo
ar augšā minētām slimībām, nedrīkst
nodarboties pienrūpniecībā, bet ir neka-
vējoši no tās izraidāmas, pat tādā gadī-
jumā, ka šī iemesla dēļ minēta iestāde
uz kādu laiku būtu jāslēdz.

B. Tirgošanās ar sviestu.
§ 30. Zem nosaukuma sviests (skāb-

krējuma vai eksporta sviests, saldkrē-
juma vai Parizes sviests, laucinieku vai
virtuves sviests), jāsaprot kāds no piena
vai krējuma kulšanas dabūts tauku ba-
gāts produkts, un tādēļ sviests nedrīkst
sevī saturēt nekādu citu tauku, kā vie-
nīgi tos, kup pieder pie piena sastāva.

§ 31. Kausētam vai krievu sviestam
sevi jāsatur ne mazāk par 96°/o sviesta
tauku daļu, visām pārējām sviesta
šķirām — ne mazāk par 80°/o.

§ 32. Skābes sviestā nedrīkst būt
vairāk par 4°/o (4 kub. cm. normāla
atšķaidījuma kodīgā nātrija (NaCh) uz
100 gr. sviesta, izņemot virtuves sviestu
un kausētu (krievu) sviestu, priekš kuriem
skābes pielaists ne vairāk par 6°/o.

§ 33. Sviestu krāsot atļauts tikai ar
nekaitīgām augu krāsām (piemēram ar
kurkumu, orleanu un burkānu sulu);
kaut kādu citu krāsu (anilīna, metālisko)
lietošana ir stingri aizliegta.

§ 34. Sviestam nedrīkst būt klāt ne-
kādu citu konzervējošu vielu, kā vienīgi
vāramā sāls. Pēdējā sviestā var būt
izkusušā, bet ne kristāla veidā. Tāpat
sviestam nedrīkst būt klāt nekādu ne-
tīrumu vai lieku vielu.

§ 35. Pie sviesta izgatavošanas, uz-
glabāšanas un pārdošanas jāievēro vis-
lielākā tīrība, visi lietojamie materiāli,
trauki, darba rīki un citi instrumenti
vienmēr jātur un jāuzglabā tīri. Pie
sviesta svēršanas un ietīšanas ir atļauts
lietot t<kai tīru, tā saukto pergamenta
papīru. Sviestu uzglabājot un pārdodot,
tas ir jāizsargā no putekļiem, kukaiņiem
un tāpat ari no dažādu smaku iespaida
(piem. augļu, petrolejas, dūmu smakas etc.)

C. Uzraudzība.

§ 36. Uzraudzību par pienu, krējumu,
sviestu un visādu citu piena produktu
pievešanu un saņemšanu, kā ari par
tirgošanos ar tiem pilsētas valde uzdod
veterinārārstam un no minētās valdes
ieceltiem un veterinārārstam padotiem
piena kontrolieriem. Minētām personām
ir tiesība katrā laikā pārraudzīt pien-
saimniecību un piena produktu nolik-
tavas, vezumus un tirdzniecības telpas,
tāpat ari tos priekšmetus, kuri noder
piena un piena produktu apstrādāšanai
un pārdošanai. Tāpat šim personām ir
tiesība ņemt tuvākai izmeklēšanai no

piena un viņa produktiem paraugus.
Pilsētas valdei ir tiesība šādu pārrau-
dzību rezultātus publicēt vietējos laik-
rakstos.

Piezīme. Piena kontroles pārzinā-
tāju-veterinarārstu pilsētas vslde var
iecelt amatā tikai ar veterinarvaldes
piekrišanu.

§ 37. Šoobligatorisko noteikumu pār-
kāpēji saucami pie atbildības tiesas ceļā
uz pastāvošo soda likumu pamata.

§ 38. Šļe obligatoriskie noteikumi
stājas spēkā mēneša laikā pēc viņu iz-
sludināšanas „Valdības Vēstnesī".

Pielikums pie § 5.

SPECIĀLI NOTEIKUMI
par augstāka labuma, tā sauktā bērnu
piena, iegūšanu, apstrādāšanu un pār-

došanu.
1. Augstākā labuma piena, tā saucamā

bērnu piena, pārdošanai ir vajadzīga
pilsētas valdes sevišķa atļauja.

2. Govis, kuru piens nāk pārdošanā
ar augstākā labuma piena nosaukumu,
jātur gaišas, plašās, viegli izvēdinā-
mās, stipri būvētās kūtīs, kuru
sienas un grīdas var viegli notīrīt.
Grīdām jābūt ar notekām un no mate-
riāla, kas nelaiž cauri slapjumu. Tādas
govis ir jātur atsevišķi no citām, atse-
višķās kūtīs, uz kuru durvīm jāstāv at-
tiecīgam skaidri salasāmam un nenodzē-
šamam uzrakstam. Šīs kūtis pastāvīgi
jāuztur vislielākā tīrībā. Viņām vajaga
būt apgādātām ar labu ūdeni, kura vadi
ievilkti tieši pašas kūts telpās.

3. Pirms govis ievieto kūtīs, tās ap-
skatāmas no veterinārārsta un ievietoja-
mas tikai tad, ja atzītas par veselām.
Pie s.imu ar tuberkulozi kustoņu atra-
šanas veterinārārstam jāsper no valdības
norādītie soļi un jālieto zinātnes
atzītas metodes. Par veselām atrastās
govis apzīmē ar ausu markām pēc te-
košiem numuriem.

4. Tādai kūtij ar tur esošām govīm
jāatrodas zem pastāvīgas veterinārārsta
kontroles.

5. Veterinārārsta pārraudzību rezul-
tātus un rīkojumus ieraksta sevišķā
žurnālā, kuram jāatrodas pie govju
īpašnieka un kurš jāuzrāda tām per-
sonām, kam uzticēta uzraudzība par
pienu un piena produktiem. Šai žurnālā
govju īpašnieks ieraksta ari ziņas par
govju barošanas veidu un par katru
barības pātmaiņu.

6. Pilsētas valdes veselības nozare
nosaka, kādus barošanas līdzekļus viņu
kaitīga iespaida dēļ uz piena labumu
nedrīkst lietot to govju barošanai, no
kurām nodomāts dabūt augstākā labuma
pienu.

7. Par katru piena govs saslimšanas
gadījumu nekavējoties jāziņo tam veteri-
nārārstam, kura pārraudzībā stāv zināma
kūts. Kad pēc notikušas izmeklēšanas
govis izrādās saslimušas ar kādu no šo
obligatorisko noteikumu 13. § minētām
slimībām vai saslimušas ar gremošanas
orgānu bojājumiem un caureju, tāpat ari
ar simptomiem, kuri norāda uz tuber-
kulozi, tad viņas nekavējoties jāizvieto
no viņu speciālās kūts.

Piens mēnesi pirms atnešanās un 14
dienas pēc atr ēšanās nav pielaižams pār-
došanai kā augsta labuma piens.

8. Kūtīs priekš govīm, no kurām dabū
augstākā labuma pienu, ir atļauts pakai-
šiem lietot vienīgi vēl tīrus, nelietotus
salmus, zāģu skaidas un torfu.

9. Govis vienmēr rūpīgi jātīra un jā-
uztur tīrībā. Pirms slaukšanas tesmenis
krietni jānomazgā un aste jāatsien.
Govju slaucējām vafaga būt tīri ģērbtām
ar gaišu, līdz kaklam sniedzošos priekš-
autu.

10. Šīm personām tieši pirms slauk-
šanas ar ziepēm un birti tīri jānomazgā
rokas līdz elkoņiem. Pirmās piena strā-
vas jāatlej atsevišķi. Pārējais piens
jāieslauc ar vates filtru pārklātā slaucenē
un tūliņ ārpus kūts jāatsaldē vismas
līdz 10° C (8° R) un jāuzglabā tādā pašā
temperatūra. Augstākā labuma pienam,
pārdodot to pircējiem, drīkst būt tempe-
ratūra ne augstāka par 15° C (12° R).

11. Piens no viņa_ iegūšanas vietas
jāizsniedz rūpīgi iztīrītās bezkrāsas caur-
spīdīga stikla pudelēs, uz kurām uz-
rakstīts piensaimniecības nosaukums,
diena un mēnesis, kad piens dabūts.
Pudelēm jābūt cieši slēgtām ar tādu
ietaisi, kura nepielaiž pudeles attaisīšanu
bez šās ietaises sabojāšanas.

12. Augstākā labuma piens drīkst
parādīties pārdošanā tikai nevārītā veidā.

13. Tirgotājiem, kuri vēlas pārdot un
tirgoties ar augstākā labuma pienu, kurš

iegūts ārpus Cēsu pilsētas iecirkņa, izdod
šā pielikuma 1. punktā minēto atļauju
tikai tad:

a) ja piensaimniecības šāda piena iegū-
šanai atrodas tādās vietās, kuras,
pēc pilsētas valdes domām, pilsētai
viegli pieejamas un

b) ja minētie tirgotāji pilsētas valdei
izdos attiecīgas garantijas, ka viņi
pilsētas sanitārai valdei dos katrā
laikā iespēju tās piensaimniecības
pārraudzīt, kurās ražos pārdodamo
pienu.

Pilsētas galva Dr. Vanadziņš.
Valdes loceklis A. M o o r s.

i Sekretārs K. L ū s s.

Saistošie noteikumi
par ielu un trotuāru tīrīšanu

Cēsu pilsētā.
Pieņemti Cēsu pilsētas domē 1925. g. 28. sep-
tembri pec žurnāla Afe 83 un apstiprināti ar
iekšletu ministrijas pašvaldības departamenta

1925. g. 20. novembra rakstu N° li 8792.

§ 1. Par pilsētu ielu, trotuāru un ielu
noteku aptīrīšanu pienākas gādāt tiem
īpašniekiem vai viņu vietniekiem, kuru
mājas vai gruntsgabali atrodas pie ap-
tīrāmās vietas.

§ 2. Katram īpašniekam tiek uzlikts
par pienākumu gādāt par ielas aptīrīšanu
gar,viņa gruntsgabalu līdz ielas vidum.

§ 3. Vispārēja ielu un trotuāru tīrī-
šana jāizdara vismazākais ikkatru dienu
vieureiz, sākot no 1. apriļa līdz 31. augu-
stam līdz pulksten 7 un no 1. septembra
līdz 31. martam līdz pulksten 9. Sakrāti
mēsli 1 stundas laikā pēc aptīrīšanas
jānovāc.

§ 4. Bez noteiktas aptīrīšanas vis;ā-
rīgi ielu aptīrīšana jāizdara katrā dienas
laikā pēc vajadzības, bet tirgus dienās
galvenās satiksmes ielas tīrāmas obliga-
toriski bez tam vēl vakara stundās.

§ 5. Sausā laikā aptīrāmais gabals
pirms slaucīšanas jānoslaka ar ūdeni.

§ 6. Sala un ziemas laikā ledus un
sniegs no trotuāriem jānotīra un jānovāc
līdz pulksten 8, bet ja trotuāri slideni,
tie jānokaisa smiltīm; kailsala (atkala)
laikā trotuāri jānokaisa vairākas reizes
dienā Ielu notekām katrā laikā jābūt
tīrām no sniega un ledus.
_ § 7. Ziemas laikā kāpas uz ielām

jānolīdzina.
§ 8. Uz ielām sakrājies, kamanu

ceļam nevajadzīgais sniegs, kā ari ledus
un sniegs no trotuāriem vai no jumtiem
krītošais sniegs jāsamet kaudzītēs un
jāaizved īsā laikā.

§ 9. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie saucami pie atbildības pēc pa-
stāvošiem soda likumiem.

§ 10. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu tiek uzlikta pilsētas valdei un
vietējai pilicijai.

§ 11. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no izsludinājuma «Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva Dr. Vanadziņš.
Valdes loceklis A. Moors.

2 Sekretārs L ū s s.

KURSI

Rīgas birZā, 1925. gada 21. decembri.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,188 — 5,198
1 Anglijas mārciņa .... 25,15 — 25,22
100 Francijas franku . . . 19,60— 20,00
100 Beļģijas franku.... 23,30 — 23,75
100 Šveices franku .... 99,95 — 100,70
100 Itālijas liru 20,80 — 21,15
100 Zviedrijas kronu . . . 138,70 139,75
100 Norvēģijas kronu . . . 103,90 -*?105,95
100 Dānijas kronu. .... 127,55 — 130,10
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25—15,5-100 Holandes guldeņu. . . 207,80 — 209,35
100 Vācijas marku .... 123,00— 124,25
100 Somijas marku .... 13,00— 13,21
100 Igaunijas marku ... 1,37 — 1,40
100 Polijas zlotu 50,00 — 60,00
100 Lietavas litu 50,80 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

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

Vērtspapirl:
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 ķīla

zīmes 96— 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlca.

Zvērināts biržas maklers M. Okaiant.

Radsktors: M. Arc&s.
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Tiesu slndinājum».
Rīgas apgabalt, 3.civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
paziņo, ka 5. j a n _v a r ī 1926. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
attaisīs un nolasīs 1925. g. 24. februārī
mitušā Ēveles pag., ,Jaun-Teiču" mājas
īpašnieka atraitņa Kārļa Kārļa dēla
P e i p e testamentu.

Rīgā, 17. decembrī 1925. g. L.NŠ2D35
Priekšsēd. v. A. V e i d n e rs.

19530 Sekretārs A. Kalve

Rīg. apgabalt. 3. civilnod.,
<m Clv. ties. Uk. 2011., 2014. un 2019. p.ņ.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 6. augu-
stāLēdurgas pagastā Paukas mājā mi-
mjā Georga Jāņa dēla Grimma ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
ties. kā mantiniekiem, legatariem, fi-
deikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīstiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
«ugšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
/•iņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g.2. dec. L. J*4188.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

18356 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Jozefs Jankela dēls
Veinreichs un Rozā Matiasa m. Vein-
reich, dzim. Haeš, noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 1925. gada 23. novembrī
reģistra Ns 72/10166, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikuma 79. un turpm
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību

Rīgā, 1925. g. 8. decembrī. L. J« 4630.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18866 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
u civ. ties. lik. 3011., 3014. nn 3019.
p, p. pamata paziņo, ka pēc 1912. g.
20. decembrī Vestienas pagasta .Klauge
Ns 1" mājas miruša Pētera Andrieva
(Andreja) d. Gruntē k atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir oz Jo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatsrijiem, fidei-
Isomisarijiera, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludina-
urna Iespiešanas dienas .Vaid. Vēsta.*

Ja minētās personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
ziņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925.g. 8. decembri. L Nš4242
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18845 Sekretārs A. K a 1 v e.
*?igas apgabalt. 3. civilnoda|a,
nz dv. ties. lik. 2011., 2014.un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 25. augu-
stā Doles pagasta miruša Gustava
Pētersona ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. 1.1., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925.g. l.dec. L. Nš 2299.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18196 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
?i civ. ties. lik. 2011. _, 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1925. g.21. meija
Cēsīs mirušā namīpašnieka Kārļa Mārtiņa
(Mārča) dēla Kociņa ir atklāts mantojums
nn uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
l'gatariem, fideikomisariem, kreditoriem
nn t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ii
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 1. dec. L. J44614.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

18195 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
nz civ. ties. Uk. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
I4Ī1. p. pamata, uzaicina visas per-
sonas, kuram ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 1925. g.
8. decembrī publicēto 1921. g. 3. no-
vembrī Turaidas pagasta mirušā .Sē-
dinu" mājas īpašnieka Pētera Mārtiņa
d la Holcmana testamentu, nā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Pētera Holcmana mantojuma vai
sakara ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatariem, tideikomisariem, ps-
raddevējiem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņi nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet _ testamentu pasludinās par liku-
mīga spēkā gājušu.

Rīgā, 1925. g. 8. decembrī. L. Nš 3995.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18840 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
w civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jāņa S okmaņa
pilnv. zv. adv. Mārtiņa Antona lū-
gumu, uzaicina visas personas, Kurām ir
kaut kādas pretenzija?, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1925. g. 1. decembrī pub-
licēto 1922. gada 4. novembrī miruša
Kraukļu pag. „Stokman-Jukan" mājas
īpašnieka Jāņa Jēkaba dēla Stokmana
mantojuma līgumu noslēgtu 1922. gada
6. augustā pie Kraukļu pag. tiesas starp
mir Jāni Jēkaba d. Siokmani un Annu
Jēkaba m. Stokman, dzim. Talde, Jāni

Jāņa dēlu Stokmani un Annu Jāņa
meitu Stalbov, dzim. Stokman, Kā
ari visas personas, kuram ir kaut
kādas tiesības uz miruša Jāņa Stok-
mana mantojumu vai sakara ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rigā, 1925. g. 9. dec. L/Ja 4540.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18890 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabalt. 3. civiln.,
nz dv. ties. Uk. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1906. g. 4. fe-
bruārī Kastranes pagastā .Kalna-
Ķionen" mājās mirušā Otto Anša
ceļa Frdberga ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā a; to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šl sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētas _ personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, viņas
tiks atzītas par šis tiesības zaudējušām.

Rigā, 1925. g. 1. dec. L. J44570.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18197 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. gada
18. janvārī Ikšķiles pagastā Līču Kalnā

miruša Kārļa Jāņa dēla Slisse (Slissis) ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
tideikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienās.

Ja minētās personas savas tiesības
:agša uzrādīti termiņa nepieteiks, tad
ziņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925 g. 2. decembri. NŠ4382.
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

18357 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
līmēs pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Jēkabs Kaspara dēls
Bēķis un Anna Valta meita Bēķis,
dzim., Stelbaum noslēguši savstarpigo
laulības līgumu pie Rīgas notāra J.
Kiūklanda 1925. g. 10. novembrī re-
ģistra Nš 20879, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņa noslēgto laulību ir atcēluši
vietejo _ civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1925. g 8. decembrī. L. Nš 4641
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18867 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Rūdolfs Mārtiņa d.ls
Krasts un Melita Dāvā m. Krast, dzim.
Blank, noslēguši savstarpigo laulības lī-
gumu pie Rīg. notāra M. Čukova 1925. g.
20. novembri reģistra Nš 16520, ar kuru
viņi, attiecība uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 1925. g. 8. decembrī. L. Nš4623.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18868 Sekretārs A. Kaive.

Rigas apgabaltiesu 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Juliusa Mārča d. Avotiņa lūgumu un
savu 1. decembra 1925. g. lēmumu
paziņo, ka lūdzējs Julius Mārča d.
Avotiņš pec obligāciju par 1300rbļ., ap-
stiprinātas 30. septembri lyl4. g. ar
Nš 65_ uz nekustamo īpašumu Slokas
pilsētā ar zemes grāmatu reģ. Jvfe 117,
izdotas no Juliusa Mārča d. Avotiņa par
labu Krišam Jēkaba d. Renberkim ir
iemaksājis tiesas deposītā Ls 28 dēļ
augšā minētās obligācijas kapitāla un
°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā ,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstnesī", un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g. 7. decembri. Nš4603
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18770 Sekretārs A. K a 1 ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 8decembri
izklausījusi Jēkaba Zibina lūgumu dēļ
obligācijas atzišanas par zudušu, n o -
lēma: atzīt par iznicinātu obligāciju pai
30,000 rbļ., apstiprinātu 4. septembri
1914. g. ar Nš 2035 uz nekustamu
īpašumu Rīgas pilsēta, III hip. iec., ar
zemes grāmatu reģ. Nš 2251, izd. no
Johannas Mārtiņa m. Keppen, dzim
Vinkler par labu Kārlim Ernsta d. Hilb-
neram, kas minēto obligāciju ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1925. g. 14 dec. I*2108
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19229 Sekretārs A. K a 1 ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties un civ. proc. Uk. 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes bankas
lūgumu un savu 1. decembra 1925,. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Jānis
Simana d. Gagainis parādu pec 2 obli-
gācijām par 30O rbļ. un 200 rbļ. ka pirk-
šanas sumas atlikums, apstiprinātas
12. septembrī 1892. g. ar Ns 339 un 340
uz nekustamo īpašumu Madonas apr.,
Litenes muižas zemnieku zemes _.Vec-
Ezermal Ns 76" mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ns 331, izdotas no Jāņa Gagaina
par labu baronam Ernstam Volfam ir
samaksājis, bet šī augšā minētā obli-
gācija nevar tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīga, 1925. g. 4. decembrī. Nš 4313
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18562 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 8. decembri
izklausījusi Rīgas grāmatrūpniecības ko-
pējās slimo kases un grāmatrūpniecības
arodnieciskas savienības lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas, n o -
lēma: atzīt par samaksātu obligāciju
par 8300 rbļ., apstiprinātu 4. oktobrī
1901. g. ar Ns 1931 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā, III hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Nš 178 Ivanam
Matveja d. Zommeram par labu, kura
pārgājusi uz Maksi Kārļa d. Hilvegu kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko.

Rīgā, 1925. g. 15. decembrī. Ns 3938
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

19240 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 8. decembrī
izklausījusi zemes kredita pārvaldes
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas uz .Lejas-Inkenu* mājām, pie-
derošas Jānim Ašmanim, nolēma:
atzīt par samaksātām divas obligācijas,
katru par 500 rbļ., apstiprinātas 31. janv.
1S85. g. ar NšNš77 un 78 uz Jānim
Ašmanim piederošo, no Cēsu pilsmuižas
Cēsu apr. atdalīto un zemes grāmatu
reģ. XXVII. sējumā ar reģ. Ns 4021 at-
zīmēto zemnieku māju .Lejss-lnken" un
izdotas par labu grafam Emanuēlam
Siversam

Rīgā, 1925. g14. dec. Ns 1G0
Priekšsēd. v. A. Veidners

19232 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ar 1925. g. 24. novembra lēmumu ir at-
zinusi Mendeli Gamseja d. Riskinu un
Benjamiņu lzaka _ d. Paikinu par maksāt
nespējīgiem _ parādniekiem tirdzniecībā,
kamdēļ iesļadem' priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz _ parādnieku
nekustamiem īpašumiem, ka ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežas;

2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par
visam prasībām pret maksāt nespējīgiem
parādniekiem, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
par savu paradu prasībām no parād-
niekie a, ka ari _ par sumām, kādas
parādniekiem pienākas , neskatoties, vai
maksajuminotecejuši vai ari viņu termiņš
gaidāms nākamība, kā ari par maksāt
nespējīga nekustamiem īpašumiem, kuri
atrastos viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

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

Rīgā, 1925. g. 17. dec. L. Nš 369-1. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19237 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 8. decembrī
izklausījusi Otto Andreja d. un Marijas
Jāņa m. Barševski lūgumu i dēļ hipotē-
kai isko paradu dzēšanas, nolēma:
atzīt par iznicinātu obligāciju par 6000 r.
apstiprinātu 17. marta 1900. g, ar Nš 156
uz nekustamu īpašumu Ropažu muižas
zemnieku zemes Stīpnieku mājām Nš 22,
ari Grenhof, Rīgas apr., ar zemes grām.
reģ. Ns 4037, izd. no Emanuēla Franča
d. Folkmana par labu Eiženam Franča d
Folkmanim, kas minēto obligāciju cedējis
blanko.

Rīgā, 1925. g. 14. decembrī. Nš 2829
Priekšsēdtāja v. A. Veidners.

19230 Sekretārs A. K a 1 v e

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes bankas
lūgumu un savu 1. decembra 1925 g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Andrejs
Matīsa d. Osīts parādu pēc obligācijas
par 1850 rbļ., kā pirkšanas sumas at-
likums, apstiprinātas 28. novembrī, 1886. g.
ar Nš 836 uz nekustamo īpašumu Ma-
donas apr., Meiranu muižas zemnieku
zemes .Osna-Matis-Osit Ns 4" mājām
ar zemes grāmatu reģ. Nš 4214, izdotas
noMatisa par labu baronam Heinricham
Volfam ir samaksājis, bet šī augša mi-
nēta obligacijanevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grāmatā
tamdēļ ka ir gājusi zudum.

^$a» apgabaltiesas 3. dvHnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik 2060. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1. decembra
1925. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks

Reinis Pētera d. Bodnieks paradu pēc
obligācijas par 650 rb|.,_ ka pirkšanas
sumas atlikuma, apstiprinātas 5. aagusta
1874. g. ar Nš 897 uz nekustamo īpašumu
Madonas apriņķī, Lubānas muižas zem-
nieku zemes .Smadže-Bodniek Nš 27"
mājām ar zemes grāmatu reģ Nš 1688,
izd. no Pētera Bodnieka par labu baronam
Richardam Volfam ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir g jusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vestn.", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu
un lūdzējai dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925 g. 4. dec. Nš 4584
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18563 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. tfviftsoti.
pamatojoties uz dv. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1. decembra
1925. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Pēters Andreja d. Leja _ paradu pēc obli-
gācijas par 1043rbļ. kā pirkšanas sumas
atlikums, apstiprinātas 26. martā 1876. g.
ar Nš 630 uz nekustamo īpaumu Madonas
apr., Vietalvas muižas zemnieku zemes
.Putreni Nš 1" mājām ar zemes grāmatu

reģ. Nš 2230,izdotas no Jāņa Liepiņa par
labu baronam Vilhelmam fon der Palē-
nam. Šī augšā minētā obligācija ar Rīgas
apgabaltiesas (13. decjmbrī 1911. g. —
13. janvāra 1912. g) lēmumu atzīta par
iznīcinātu un viņas vietā, saskaņā ar
21. maija l12. g. ierakstu Ns 765, izd
baronetei Šarlotiei - Marijai - Konstancei
Rūdolfa m. fon der Palen, dzim. ion
Brimmer un baronam Fridticham Vil-
helmam Vilhelma d. fon der Pātenam
tās izraksts, ir samksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesa sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" unaizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
an lūdzējam dos _ tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 7. decembrī. Ns 4315
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18772 Sekretārs A. Kalve.

rapgaisalPasas 3. elvfte&
a civ. ties. lik. 3011., 2014. an 2019.
o. p. pamata paziņo, ka pēc 19 0 g
10. aprīlī Ķemeros miruša Lazdonas
pag. .Ķemeru" mājas īpašnieka Mārtiņa
Jāņa dēla Racinaļa (Racenaja)
Ir atklāts mantojums un uzaicina, k«m
ir uz šo mantojuma, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
a. i. t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēneša laikā, skaitot
to šī sludinājuma iespiešanas dienai
Valdības Vēstnesī."

Ja minētās _ personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, I9?5. g. 8. decembrī L M 3432
Priekšsēdētāja v. A. V e 1d n e r s.

18841 Sekretārs A Kalve.

Sīgas apgabaltiesas 3. civilnod ,
atklāta tiesas sēdē 1925. g. 8. decembrī
izklausījusi miruša Johana - Christiana-
Fridricha Jaahima d. Ņiebura mantošanas
lietu, nolēma: par prombūtnē esošā
Karļak Johana d. Ņiebura mantu iecelt
aizgādniecību, par ko ar pavēli paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1925. g. 12. decembrī. L. Nš 4333
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19223 Sekretārs A. Kalve.

**?» apgabaltiesas 3. civilnod.
« dv. ties. lik. 3011., 2014. nn 3019
3 p. pamata paziņo, ka pēc H07. g
27 aprilī (v. st.) Dzērbenes pagasta
.Skrāpas" mir. Jā;a Gaiļa ii at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
iz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
iela mēneša laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
/estnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
sagša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
finns atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rigā, 1925. g8. decembrī. L Nš 4283
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18842 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. ctvllnoe.
u civ. ries. Uk. 3911., 3014. nn 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec i919 g.
12. maijā Annas pag. .Rūnenu" mājās mir-
Alvines Kārļa m. Apsit, dz. Dambe-
kaln, ir atklāts mantojams an uz-
aicina, kam nz šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, Iideikomisarijiem, kreditoriem
i. t. L, pieteikt iīs tiesības minētai
tiesai sešu mēneša laika, skaitot no
U sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī." _

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kī šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, ISS&g. 8. decembrī. L J6 4679
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

18846 Sekrētam A,. Kulv.

mgas apgabaltiesas 3. civilnod.
«z civ. ties. Uk. 3011., 2014. an 2019.
p. p. pamata paziņo, _ ka pēc 1925. g.
29. maijā Rīgas Jurmale, Edinburgā »
miruša Jēkaba Romāna dēla P i n e s
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
to mantojama, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstu."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 1925. g. 8. decembrī. L Nš 3433
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18847 Sekretārs A. Kalve.

«itgaa apgabaltiesas 3. civilnod.
az dv. ties. lik. 2011., 2014. an 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1908 g.
16. jūnija Rīga mir. namīpašn. Kaspira
Kaspara d. Z ī d a ir atklāts mantojums an
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredi-
toriem a. t. t„ pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēneša laiki,
tkaitot no šī sludinājuma iespiešanas
iienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētas personas savas tiesības
iugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
riņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925 g. 8. decembrī. LNs4655
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18849 .Sekretārs A. Kalvu

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
a dv. ties. lik. 30a., 2014. nn 3019.
p. p. pamata paziņo, ka nēc 1924 g.
17. jūlijā Inčukalna papastā .Eglaiņu*^
mājās mirušā Jāņa Andža dēla
Bebra ir atklāts uantojurns un uz-
SKtna, kam ir nz šo mantojama, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešumēnešu laikā,
ikaitot no si sludinājuma iespiešanas
Iienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņa nepieteiks tad
/iņas atzīs kā šis tiesības zaudē ašas.

Rīgā, 1925. g.8 decembrī. L Nš 4635=
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18848 Šekr»t,.s y Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4.civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Karlīnes
Dava meitas Peļņa, dzim. Grundij, lū-
gumu viņas prasības Uetā pret Kon-
stantīnu Kazimira dalu Peļņa par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, koja
dzīves vieta prasītajam nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
p ersonīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rigā, 1925. g. 14. dec. Nš 438331/1552.
Priekšsēdētaja b. Eglīts.

19249 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalties. 4. civilnod,
uz dv. proc. Uk. 393., 395., 298., 301.,
309. un 311. p. pamata, nz Hansa Ro-
berta Kārļa d. Graf, ai. Aucgraf, lūguma
viņas prasības lietā pret Kairni Jāņa
meitu Graf, ai. Aucgraf, dzim. Krūzē, par

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un apliecība par atbildētājas prombūtni
— ar norakstiem.
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kara
dzīves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesa 4 mēnešu laikā no 8i
sludinājuma publicēšanas dienas.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai tto-
muguriskl.

Rīgā, 1925. g. 14. dec. Nš438300/1553,
.mtn Priekšsēdētāja b. Eg līti.
19250 Sekretāra v. Stūre.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu Jaika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
āda, ka, ja šis personas noteikta laikā
lepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātām, un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanas zemes grāmata.

Rīgā, 1925. *. 4 decembrī. Nš 4585
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18564 Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabalt. reģistrac nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. gada
28. oktobra lēmumu reģist ēta bezpeļņas
biedrība .Nītaures jaunatnes biedrība
.Daibi rīts", ar valdes sēdekli Nītaurē.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
19242 Sekretārs Fridrichsons.

Latgales apgabaltiesas, Ludzas
apriņķa, 4. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 30. nov.
lēmumu un pamatodamies uz civillik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. paziņo, ka pēc 1925. g.
4. marta mirušā Boleslava Jāņa d. Bon-
darevska ir palicis mantojums, sastāvošs
no zemes platības 17,45 ha, dzīvojamās
mājas, kūts, 2 šķūņiem, rijas ar piedarbu
un klēts, kas atrodas Ludzas apriņķī,
Sķajnes (Landskoronas) pagastā, Za-
biņaku sādžā un uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, pieteikt

man šīs tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Zilupē, 1925. g. 30. nov. Nš5f59
18507 Miertiesnesis Ķ. Ķ a 1n i ņ š.

Jelgavas pilsēt. policijas
II. iecirkņa priekšnieks
dara zināmu vispārībai, ka 1926. g
5 janvāri, pulksten 11 dienā, Jelgavā,
Uz»aras ielā M 54,

Pārdos vairāksolīšanā
Ņtsterova mantiniekiem pleie-ošas man-
tas: ķieģeļus, malku un podu apstrādā-
šanas mašīnas par Ls 2380 parāda
p edzīJanai I. Jelgavas slimo kasei an
Kalnaciema pagasta valdei par labu.
19515 Priekšn. II. iec. (paraksts).

DZE ZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina sekošus

rafrstisftus tfovgus:
11. janv. 1926. g.uz zābakiem, tūbas, 97pār.
13 janv. 1926. g. uz: 1) kāšiem cinkotiem

lietus renēm — 7X00 gab. un 2) cilpām
cinkotām caurulēm 3000 gab.

14. janv. 1926. g.uz lupatām — 2.000kgr.
14. janv. 1926.g.uz vara vitrolu—1.200kgr.
(ftafisiisftas ftonfturemei
13. janv. 1926. g. uz kažokiem, aitādas,

dažāda izmēra — 265 gab.
13. janv. 1926.g.uz: I) Vadmalu,brūnu,

mēteļiem — 740 tek. mtr. un 2) ait-
ādām apm. — 9 000 kv. pēdas.

13. janv. 1926. g. uz 265 gab. kažoku izga-
tavošanu no dz-ļa materiāliem ar uzņē-
mēja pielikumiem.

14. janv. 926. g. uz Portlandes cementu
- — 12.000 mucām. 2

Torgu un konkurenču sākums pl. 10rītā,
Torgu un konkurenču dalībn. jāiemaksā
droš bas nauda: uz cementu 5°/o un uz
pārējiem prlekšm. 109/o no piedāvājuma
vērtības. Tuvākas ziņas izsniedz dz-ļa virs-
valdē, Gogoļu ielā Nš 3, ist. 101. 19618

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 2. de-
cembra lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība .Lejasciema otrā lopkopības
pārraudzības biedrība", ar valdes sēdekli
Lejasciema.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
19243 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 2. decem-
bra lēmumu reģistrēts .Kraj-aizdevu sa-
biedrības .Kara invalids" biedru pilnā
sapulcē 1925, g. 5. augustā pieņemtais
grozitats statu'.u § 5.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
14241 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 25 novem-
bra lēmumu reģistrēta kooperatīva sa-
biedrība ar nosaukumu .Tirdzniecības
un rūpniecības krājaizdevu sabiedrība",
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
18907 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
nz civ. proc. lik. 146071. p. pamata, pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. gada 25 no-
vembra lēmumu reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma .Nītaures
mazsaimciecjbu veicināšanas biedrība",
ar valdes sēdekli Nītaures pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
18905 Sekretārs Fridrichsons.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. I. iec miertiesn.,

pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., uzaic.
mir. 1925. g. Jāņa Pētera d. Č i 1i p a n a
mantiniekus pieteikt savas tiesības uz
mir. mantību miertiesneša kamerā, Ludzā)
Daugavpils ielā Ns 6, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn,".

10. decembrī 1925. g.
18986 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Jfluniutgalēs apr.2.Iec. miertiesn.,
saskaņa ar savu 1925. g. 28. nov.
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik 1401. p. un civ. lik. krāj. X sēj.
1239. p., uzaicina 1922. g. 7. aprilī
mir. Jemeļjana S i d o r o v a man-
tiniekus, pieteikt min. miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Viļakā, 2. dec. 1925. g. Ns 3113
18506 Miertiesn. R. Pētersons.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzai aprlļla 3. talrkpi alerīlesiesls,

saskaņā ar savu 1925. g. 30. septembra
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X, sēj. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 1925. g. 15. jūlija
Rēzeknes apr., Niperovas muiža mirušā
Antona Vinca d. P o k u ļ a ir atstāts
mantojums, kurš atrod. Nautrēnu pag.,
Zaļmuižas muižā, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības pec
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Kārsava, 1925. g. 27. novembrī.
18234 Miertiesnesis E. Ķ a 1ē j i ņš.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3.Iec.miertiesn,
kura kamera atrodas Sommersetā, sa-
skaņā ar savu 1925. g. 2. dec. lēmumu
nn pamatojoties uz civ. lik. X sej.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p.p. ar šo uzaicina
1924. g. 13. decembri mir. Jāzepa
Andriva d. Madelans likumīgos man-
tiniekus pieteikt pie minētā miertiesneša
savas tiesības uz palikušo pēc ta Kapiņu
pagastā, Skuju sādžā nekust. īpaš. sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī.'
18505 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. <ec. mierties,
kura kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sej. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu 28. novembrī
1925. g. uzaicina 1919. g. 23. aprilī
mir. Augusta Jura d. J e r e n a manti-
niekus, pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšā minētam miertiesnesim uz
nel. atstāto mantību, Varakļānu pagastā ,
Skapstatu ciemā, — sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

Pec šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

28. nov. 1925. g. NŠ4681
18236 Miertiesnesis J. Berķiš.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 6. iec miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., saskaņā
ar savu 1925. g. 26. nov. lēmumu pa-
ziņo, _ ka pēc 1925. g. 25. oktobrī
mirušā Donata Ludviga d. Ļaksa ir pa-
licis mantoj., Dangavpils apr., Krāslavas
pag., Lielo Trupu sādža, kas sastāv no
17Va ha zemes, dzīvojamas mājas, saim-
niecības ekam un dažāda inventāra, un
uzaic. visus, kam uz šomantoj. būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt tādas
miertiesneša kamerā Krāslavā, Polockas
ielā Ns 52, — sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Krāslavā,27. nov. 1925. g. C.1.NŠ668/24
18898 Miertiesnesis (paraksts).

iiigm apgabaltiesas 3. ie«..
tiesu izpildītājs

jsziņo, ka 28. decembri 1925. g., pulkst.
10 d. Rīgā, Dzirnavu ielā Mi 92, veikalā,
j a i d o i 11. ūtrupē Simona Š e i n i n a
tustema mantu, sastāvošu no manufak-
tūras un novērtētu psj Ls 1795.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka a;
pskatit pārdodamo mantu, varēs pār-

iešanas diena uz vietas.
Rīgā, 19. decembri 1925. g.

{9567 Tiesu izpild G r i n Ie 1 d s.

Rigas apgabaltiesas 3. iecirkp
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. decembrī 1925. g., polkai.
i0 dienā, Rīga, Marijas iela Nš 29,
veikalā, p a r d o s 1. un II. uttupe Blan-
kenfelda; un (3 lbarta atstum* .mantu,
sastāvošu no manufaktūras un veikala
iekārtas un novērtētu pat Ls 12,454.

lamāt saraksta, novērtējama, m ai
pskatit pārdodamo manta varēs pt.
taisnas dieni uz vietas.

Rīgā, 18. decembrī 1925. gada.
19568 Tiesu Izpild Grlnfeld»

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. decembri š. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ns 3.

Ādolfa Šneidera lietā II torgos pārdos
Ābrama 5 e e r a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mcm faktūras un novēitētu
par Ls 3150.

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

Rigā, 5. decembrī 1925. g.
19614 Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

'JHi iKiiiifiim 7. iii. tini izjllt
paziņo, ka 31 decembri 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Tirgoņu ie a Nš 10,
kantorī, pārdos Jāņa Meldera
kustamo manta, sista oši nO kantora
iekārtas un novērtēta par Ls 1,250.

Izzināt saraksta, novērtējamu, ka ri
apskatīt pārdodamo mantu varēs pāfdo-
ianas dienā uz vietas.

Rigā, 14. decembrī 1925. g.
19569 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas 7 iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 30. decembrī 1925. g., pulkst.
10 dienā, Rīga, Kaļķu iela Nš 9,
pārdos firmas .Rubinstein un Trem-
backij" kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 2,714

issznāt sarakstu, novērtējuma, ka ar
pskatit pārdodamo mantu, veiēs pa;
ošanas dienā uz vittm.
Rīgā, 16. decembrī '925. g.

19570 liesa izpild. Kazubierns.

{ 0ŽM tesftža MMļBiļ
Bauskas apriņķa priekšn. palīgt

1. iecirknī
paziņo, kal4 janvārī 1926. g., pulksten
12 dienā, Ceraukstes pagastā, Meža-
Udra mājās, pārdos

aili vairāksolīšanā
Pret tūlītēju samaksu pils. Jēkabam
U d r i m aprakstītu

vienu tvaika katlu,
novērtētu par Ls 151,75, dēļ Ls 149,
ienākuma nodokļa piedzīsinas.

Bauskā, 17. dec. 1925. g. Nš 6938/11
19582 Priekšn. pal K V1 n t.e r s.

liepājas apr. pr-ka II. iecirJ ņa
palīgs

1926. g. 6. janvārī, trešdien, pulksten
12 diena, Rucavas pagastā, Paurunes
ciemā, uz tirgus laukuma tiks izū rūpētas

m41i!a4S ? niB«li*Al"jt i*M£

viena govs,
Ls 50 vērtībā, piederoša pils. Jānim
E m b r e k t a m, tirdzn.-rūpn. nodokļa
parada piedzīšanai no minētā pilsoņa.

Liepājā, 1925. g. 17. dec Nš 5481
19583 Priekšn. pal. (paraksts).

Jēkabpils apr. priekšnieka palīgs
II. iec'rkm,

dara zināmu vispāībal, ka 1925. g.
30. decembri, pulksten 10 dienā, Jēkab-
pilī, Pasta Ielā Ns 26,

liri» niiMiaii
Jankelam Mozes dēlam R o t b a r d t a m
piederošo

ZIRGU,
novērtētu par Ls 140, aprakstītu dēļ
procentuālā peļņas nodokļa piedzīšanas
par 1924. g.

Jēkabpilī, 15. dec. 1925 g. Ns 13695,
Priekšn. pal. (paraksts).

19502 Darbvedis Eglens.

Nacionālā teātra
bufete

'aikā no 1926. g. 1. janvāra līdz 1927. g.
1. janvārim tiek izdota vairāksolitajlem.

Rakstiski piedāvājumi slēgtas ap-
loknēs nododami līdz 29. decembrim
teatra_ birojā. Tuvākus notikumus var
uzzināt ikdienas teātra birojā no pulk-
sten 11 līdz 2. 1 19495

Nozsudeta un atzīstama par nederīgu
Latvijas nac. pase ar Nš 1422, izdota no
Pūlēšanas iec. pol. priekšn 20. aprilī

921 g., Rundanu pag. pilsoņa Jakofa
l^ana Safrinova vārdu 15011
^OBH^I^HHHBMHBIHilIMRmMk

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera aroda
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

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

tipogrāfijā) ... 65 snt.
ar piesūtīšanu pa pastu 85 ,

Bīriņu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1926. gada 7. janvārī, Bīriņu pagasts valdes telpās,

augošu, vēja gāstu un laustu mežu
pēc platības un celmu skaita*:

I. Pulkst. 12 diena — nepārdotās 11. nov. 1925. g. vienības:
1 iecirkņa mežniecībā, Bīriņu novada 7 vienības, vērtētas Ls 40—165,

Vidrižu novada 15 vienības, vērtētas Ls 137—963.
III iecirkņa mežniecībā, Pabažu novada 2 vienības — Ls 128 un 234.

II. Pulkst. 1 dienā *-, nepārdotās 9. dec. vienības:
I iecirkņa mežniecībā, Bīriņu novada 3 vienības —Ls 282—382, Jaun-AIjažu

2 vienibas Ls 202—516; Lēdurgas —6 vienības, Ls 154—469; Vidrižu — 18 vie-
nības, Ls. 101—1158;

III iecirkņa mežniecībā, Sējas novada 5 vienības, Ls 142—752 un Pabažu
novada 4 vienības Ls 129—513.

Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās Izsoles komisijai 10'/*
drošības naudas no novērtētās sumas kura pēc nosollšanas jāpapildina līdz 10'/«
no pilnas nosolītās sumas.

Drošības naudas, iemaksātas skaidrā naudā, varēs ieskaitīt pēdējā maksā-
juma par mežu, ja operācija līdz tam nobeigta un valstij zaudējumi nav nodarīti.
Nosolījumam līdz 200 latiem līgumi nav jāslēdz, ja pircējs visu pirkuma sumu
samaksā nekavējoši pēc vienības nosolīšanas, pie kam nomaksā ieskaita ari izsolē
iemaksāto drošības naudu.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie Iecirkņu mežziņiem.
Bīriņos, 15. dec. 1925. g. Nš 775.

19484 *? flļļiriņM vtrame*niectBm.

Talsu virsmežnieciba

pflrdos mutisko izsole
25 janvārī 1926. g„ Talsu apriņķa valdes telpās

Taisos, Rīgas ielā Nr. 24,

augošu un mirušu mežu
pēc platības un celmu skaita

I iecirkņa mežniecības — Stendes novadā, 20 vienības, vērtībā no Ls 46
līdz Ls 519.

II iecirkņa mežniecības — Stendes novadā, 14 vienības, vērtībā no Ls 43
līdz Ls 722.

III iecirkņa mežniecības — Kalešu novadā, 2 vienības vērtībā no Ls 104
līdz Ls 112.

IV iec. mežniecības — Stendes un Talsu novados 49. vienības vērtībā no
Ls 9 līdz Ls 1059.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/c droši-

bas naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/ 0 no
pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
19405 Jalsu viT8me*.niect&a.

Vtjāku virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
25. janvārī 1926. g., pulksten 11 diena, Viļakas izglī-

tības biedrības „Gaisma" zālē, likvidējamo uz

jaunsaimniecībām mežu.
I iec mežniecībā (Viļakā) jaunsaironieDību N&Nfc 76, 79, 88, 89, 98 atd. 1.

un atd. 2., 227, atd. 1. un 2, 228, 230, 232, 233 atd, 1., 2. un 3., 236, 238 atd. 2,
248 atd. ( ., 2., 3., 4. un 5., 249, 253, 254, 255, 265, 269, 332, 338, 1427 atd. 1..
kopvērtībā Ls 13868.—._

II iec. mežniecībā (Poļanu) jaunsaimniecību N&Ni 2, 3, 5, 405, 413, 416,
417, 419, 422, 424, 425, 432, 435, 436, 438, 439, 1001, 1002, 1003, 1C04 un
Lauzu sādžas piegriezums NsNs 12, 14 atd 1. un 2., kopvērtībā Ls 8380.—.

III iec. mežniecība (Žīguri) jaunsaimniecību NsNz 574, 591 atd. 1., 2., 3.,
4., 5, 820, 826, 828, 1092, U93, Salginovas ciema piegriezums atd. 1., 2, 3.,
kopvērtībā Ls 23427.—.

IV iec. mežn ecībā (Kuprava) jaunsaimniecību NiN° 533, 603, 815, 816,
817, 8 8, 84', 842, 843, 851, 88), 890, 898, 907, 947, 950 un uz mērnieku līni-
jām nolaistie koki, kopvērtība Ls 36759.—.

V iec. mežniecībā (Egļeva) jaunsaimniecību NsNs 1340, 1348, 1352, 1353,
1354, 1355, 1357, 1370, 1375 un jaunsaimniecibžs NsNfc 1367, 1396, 1376, 1378
numurētie bērzi, kopvērtībā Ls 17156.—

VI iec. mežniecībā (Kvintovka) jaunsaimniecību NsNs 137, 138, 143, 146,
147, 148, 151, 209, 213, 217, 208, 220, 747, 755 atd. 1. un 2, 790 atd. 1. un 2.
1150, kopvērtībā Ls 9193.—.

Vienību vērtība no Ls 80.— līdz Ls 9680.—.
Pie izsoles pjelaidīs personas, kuras

^
iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanc'ejā un pie iecirkņa mežziņiem.
19486 -ViļāātMā rirsmeiniecf Aa.

Galvenā štāba sastādījuma

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 0,50
ar piesūtīšanu .... 0,72

Instrukcija
par karavīru atvaļināšanu
no aktivā kara dienesta,
līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezer-
vistu un zemessargu reģi-
strāciju, kontroli un iesauk-

šanu apmācībā.
Oficiāls ļzdevums 1924. g.

Maksa: brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu ... ,1,79

Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pili, istabā 1.

Tieslietuministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošus kodifikacijas izde-
vumus :

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-

šināšanu slimības gadījumos
(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,70.

Civilprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1923. g. izd.)

broš. Ls 0,90, ar pies. Ls 1,12
ies. . 1,90, , , , 2,20.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,85
ies. . 2,80, . . .,15.
Pagasttiesu likumi

(1924. g. izd.)
broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80
ies. . 1,60, . . .90.

Vekseju likumi
(1925. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80
ies. . 1,60, . . ,1,90

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pili, 1. istabā

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.



DzilB[!|ilu|ilK. |MMim
izsludina uz 30. decembrī š. g., pulksten
11 dienā, savā kancleja, Pārventā, Vents-
pilī, mutiskus un rakstiskus

torsus
ar pēctorgiem 2. janvārī 1926. g , pulkst
11 dienā, uz atrodošos pie Usmas ezera
(Rendaa pusē)

sliedišu pārvešanu
pār ezeru ar zirgiem un novešanu pie
Usmas stacijas. Pirms lorgu sākšanas
dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
Ls 150.— 19488

Itipiests Valsts tipogrāfijā.

00» i. pakāpes inffllihi
(Ventspils apr) vajadzīgs

skolai pārzinis.
Pilntiesīgie kandidāti, spējīgi ari pa-

dot dziedāšanu, tiek lūgti pieteikties
personīgi 30. decembrī š. g, pulksten
1 dienā, pie pagasta padomes, 3 klm
no Ugāles dzelzsceļa stacijas.
ļge'S Pa-gasta valde.

Galgauskas pag.
6. klasīgai skolai ir vajadzīgs

Un skolotājs (-ja).
Kandidāti ļtiek lūgti ierasties perso-

nīgi vai pieteikties, iesūtot dokumentus
pie pagasta padomes 28. decembrī š. g.,
pulksten 12 dienā, Galgauskas pagasta
nimā.

Pie skolas zeme ar saimniecības tel-
pām. Tuvākā stacija — Tirza, 4 klm,
kur 28. decembri š. g. uz rīta vilcieniem
gaidīs šķūtnieki. 2

Peiekšsēdētājs J. Matīss.
19596 Darbvedis J. Abers

AprilDa nu Inženiers Vittipili,
Plosta ielā J* 21,

4. janvāri 1926. g., pulkst. 12 dienā,

izdos mutiskā un rakstiskā
izsolē

22,70 mtr. gara koka tilta
būvi pār Grīvas upi

uz Rojas-Mērsraga ceļa (t. s. Upesgrīvas
tilts).

Drošības nauda Ls 330,—.
Tuvākas ziņas kancleja, darbdienās no

pulksten 9—1. 3 19487

Tukuma apriņķa priekšn.
palīgs I. iecirkni

dara zināmu vispārībai, ka 1925. g.
29. decembrī, pulksten 10 dienā,
Tukumā, Pils Ielā N» 10 (I. policijas
iec. sētā),

pārdos fairiHaoi
Jānim Mal adām piederošo
dzelzsasu ratus ar krēslu

uz atsperēm,
dēļ 1924. g. ienākuma nodokļa nomak-
sāšanas.

Rati apskatāmi pārdošanas dienā uz
vietas.

Tukumā, 16. dec. 1925. g. N* 11351.
19503 Priekšnieka pal. (paraksts).

BniDolo ritini divizions
Rīga, Artilērijas kazarmēs (pie Krusta
baznīcas), 29decembrī 1925. g.,
pulksten 11 rītā, 19491

Hīta nttotlti
armijai nederīgus zirgus.

.Valdības Vēstneša* š. g. 28. sep-
tembra 216. numurā ievieto'ā Daugavpils
prefekta sludinājumā par nozaudētās
iekšzemes pases I* 114173 atzīšanu par
nederīgu ieviesusies kļūda: nepareizi
iespiests ka pase Izdota uz Annas
Emīlijas Ģederta m. Dima vārdu, bet
vajaga stāvēt: uz Annas Emilijas Ģe-
derta m. Diena vārdu. 12776a

Liku di litra bieti
noltikii \\H\m.
1925. gada 32. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
ar pieprasījumiem.

Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,14
ar piesūtīšanu . , 0,16

Saturs:
196) Jaunu amatu saraksts kaj-aspēkā.
197) Noteikumi par zvērināto mērnieku

darbību.
198) Nolīgums starp Latvijas un Igaunijas

valdībām par abu valstu pilsoņu
savstarpējas satiksmes atvieglošanu.

Latvijas universitātes legitimac. kartiņā
J* 8044, uz Lijas K a g a n vārdu,
pazaudēta un ar Šo tiek izsludināta parnederīgu. 19577

Kalētu pag valde, Liepājas apriņķi,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
karaklausības apliecību ar Nk 4862, izd.
30. martā 1921. g., no 2. Robežsargu
pulka komandiera uz Eduarda Jēkaba
d. Auzenieka vā du. 9872

Latvijas universitātes leģitim. kartiņa
r*7697 uz Elzas Rūdzīt vārdu p8.
zaudēta un ar šo tiekizsludinātapnederīgu. 19490

f Dažādi sludinājumi. ^
' 1

Rīgas tirdzn. akc. bledr.

„Argo" likvidac. komisija
sasauc akcionāru sapulci,

uz 13. janvāri 1926. g., pulksten lg,
likvidācijas komisijas telpās Rigā, lielā
Zirgu ielā Ns 17, dz. 2.

Dienas kārtība:
1) Likvidācijas komisijas ziņojums.
2) Jaunu locekļu ievēlēšana likvidācijas

komisijā izstājušos locekļa vietā.
3) Tekoši jautājumi.
19576 Likvidācijas komisija.

Noteikumi
par grāmatvedību un norēķiniem
valsts iestādēs un uzņēmumos.
Maksā: brošēts eksemplārs . , Ls 1,40

ar piesūtīšanu pa pastu , 1,65
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

IZSOLE.
Galvenāintendanturas pārvalde

isdod piegādāt:
1) Pļatādas, dzeltenas, vieglas, apmēram 7300 Kgr.
2) Adas patronu somiņām, dzeltenās, apm 4300 .
3) Jēlmītādas, zirgu lietām, smagās, 8900 ,
4) Virsādas, dzeltenas, apm. . 2600 ,
5) Starpzoļu ādas, apm 300 ,
6) Adas segliem, apm. ..." 1600 .

Izsole notiks 1926. g. 4. janvārī, pulksten 10, Galvenā intendanturas
pārvaldē, Rigā, Valdemāra iela Ns 10/12, dz. 3, (ie-eja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizzīmogotās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz
dažādu ādu izsoli 1926. g. 4. janvārī", kā ari lūgumi, dēj pielaišanas mutiskā
izsolē, nomaksāti ar zlmognodokli, iesniedzami Galvenās intendanturas pārvaldes
mantu daļas apgādāšanas nodaļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā Na 10/12,
dz. 1, līdz 1926. g. 4. janvārim, pulksten 10, vai ari izsoles dienā izsoles komisijai
pirms izsoles atklāšanas.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendan-
turas pārvaldes mantu daļā darbdienās no pulksten 9 līdz 15. 19615

Apriņķa ceļu Inženiere Rīga
savi kancleja Lāspleša ielā Ns 24, dz. 8 p«5r«ios vair&ttsotitSfiem
mutisft& imsotē 4. janvārī 1926. g.

dažādus neftantētu* dēļus.
nocenotas par Ls 962.10 un nomales nocenotas par Ls 204.—, kuri ir pārpalikuši
no tiltu pārbūves pār M. Juglu pie Tinužu muižas un atrodas Dobelnieku dzirnavās.

Tuvākas ziņas kancleja. 19017

Apriņķa ceļu Inženiere Rigā,
Lnčplēša ielā Nš24, dz. 8, izdos 2. j a n v a r ī 1926. g. pīkst. 10

mutiskā un rakstiskā izsolē sehOJUS tlltll remontus
1) 28 mtr. un 14,6 mtr. garu koka tiltu, pie Sigdundas muižas, uz Rikteres Sun-

tažu ceļa. Drošības nauda Ls 150,—.
2) 6 gab. koka tiltu uz L. Lubanes ceļa no 27—32 klm. Drošības nauda Ls 140,—.
3) 9,4 mtr. gara koka tilta uz L. Lubanes ceļa 19.klm. Drošības nauda Ls 40,—.
4) 14 mtr. gara koka tilta jaunbūvei pār Dīīju upīti, uz RIgas-Jaunjelgavas ceļa.

Drošības nauda Ls 200,—. 2
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja no pīkst. 9—15. 19616

Piltenes virsmežniecība

plrdos otrreizējā mutisko izsole
augušu mežu sekoiBs dienas un vletls:

9. janvārī 1926. g.. Sisses mežmuiža, nepārdoto
izsolē 4. novembrī 1925. g.

II. iecirkņa mežniecībā — Piltenes un Zīru novados, pavisam 52 vienības
vērtībā no Ls 4.— līdz Ls 464.—.
18. jau vari 1926. g., Zlēkas mežmuiža — nepārdoto izsolē 6. novembrī 1925. g.

IV. iecirkņa mežniecībā — Zlēkas novada, pavisam 5 vienības, vērtībā no
Ls 25.— līdz Ls 2860-. .

Izsole sāksies pulkst. 12 diena. Pie izsoles pielaidīs personas, kutas ie-
maksās izsoles komisijai 10 proc. drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10 proc. no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, un pie iecirkņu mežziņiem.
19573 Piltenes virsmežniecība.

Skrundas virsmežniecība
8. janvārī 1926. g., Pampāļu pag. valdes telpās

[tis iKRiAiii izsolē
3. decembra 1925. g. izsolē

nepārdoto augošu mežu pēc platības
uz likvidējamiem fonda gabaliem II. un III. iec. mežniecībā, Pampāļu novada,
pazeminot pie tam novērtējumu par 15 līdz 25°/o.

Pavisam tiks pārdotas 18 vienības, vērtībā no Ls 76.— līdz Ls 445.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības

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

Par pārdevumiem līdz Ls 200.—, rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkuma sumu samaksā nekavējoši pēc vienību nosolīšanas, pie kam no-
maksa ieskaitāma ari izsole iemaksāta drošības nauda.

Cirtumu tīrīšanas un izcirtumu apmežošanas drošības naudas iemaksājamas
pie ciršanas biļetes izņemšanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Vēršu muižā un pie 11. un III. ie-
cirkņu mežziņiem.

17. decembrī 1925. g. Ns 1808.
19574 J'ftrunMtogrinmcirdccaki.

Bolvu virsmežniecība
21. janvāri 1926. g., pulksten 12 dienā, Rugāju pagasta

nama telpās,

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pec platības un celmu

skaita:
1) Aleksmdropoles novadā — 25 vienības, vērtibā no Ls 13.— līdz

Ls 2430.—.
2) Opernleku novada — 4 fonda vienības, vērtībā no Ls 476.— lidz

Ls 1307.-.
Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai lO'/o drošī-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
Bolvu virsmežniecībā, 18. decembrī 1925. g.
19571 JSolpu pfesmeini«ci6a.

Latvijas tirdznleclb. un rūpnieclb. bankas telpās
Rīgā, I. Smilšu ielā 13 15

1925.g. 28. decembri, pīkst. 4 p.posi

pirdoj vairāksolīšana
zemāk minētām personām no Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas rezer-

vētas šās bankas akcijas:
Abeltiņs, Jānis — 17 akc; Ābols, Jānis — 1 akc; Aboltiņ, Anna — 1 akc;

Akermans, Juris — 2 akc; Albert, Vilhelmine — 4 akc; Alksnis Juris — 5 akc;
Amatnieks, Kristaps — 2 akc; Amatnieks, Mārtiņš — 1 akc; Andersons, Al-
frēds — 1 akc; Andersons, Johans — 3 akc; Andnršaifis, Johans — 1 akc;
Anševics, Jūlijs — 3 akc; Anševics, Teodors — 3 akc; Assiks, Johans — 3 akc;
Auns, Andrejs — 1 akc; Austers, Gustavs — 1 akc; Auziņš, Jānis — 4 akc;
Baltiņš, Richards — 2 akc; Bašķis, Osips — 2 akc,; Bāts, Vilis — 1 akc;
Bergs, Gustavs — 1 akc; Bergs, Nikolajs — 2 akc; Berg, Otilija — 1 akc;
Bergs, Vilhelms — 2 akc; Bergholc, Krist. — 3 akc; Bergmans, Kriši — 1 akc;
Berings, Miķelis — 1 akc; Bērziņš, Juris — 3 akc; Bērziņš, Kārlis — 5 akc;
Birģel, Alma — 3 akc; Bites, Johans, -~ 4 akc; Bleikšs, Miķelis — 1 akc;
Bodņevs, Šmuls — 1 akc; Bogdanovskis, Sergejs — 1 akc,; Boss, Fridrichs —
1 akc; Bradiņš, Kārlis — 3 akc; Brandts, Konstantīns — 1 akc; Bredenfels,
Jānis — 1 akc; Bredenfeld, Livija — 13 akc; Brunovskls, Kārlis — 17 akc:
Bullans, Jānis — 1 akc; Bušs, Eraests — 5 akc; Bušs, Jānis — 1 akc; Cēbergs,
Kārlis '— 1 akc; Cirīts, Antons -— 1 akc; Cīruls, Mārtiņš — 2 akc,; Čachass,
Izaks — 1 akc; Dambis, Jēkabs — 1 akc; Dambe, Pauls 1 akc; Daniols,
Jānis — 1 akc; Dzilne, Kārlis —? 3 akc; Džaparidze, Dementijs — 2 akc;
Dukāts, Eduards — 2 akc; Dumpe, Jēkabs — 2 akc; Effels, Hiršs — 1 akc;
Egats, Dāvis — 1 akc; Egle, Kārlis — 3 akc; Ekkardts, Haralds — 3 akc;
Ellers, Krišs — 1 akc; Epiņš, Arturs — 1 akc; Erdbergs, Hugo — 1 akc;
Feierabends, Arvīds — I akc; Feierabends, Hugo — 34 akc; Feierabends,
Kārlis - 1 akc; Feigins, Vladimirs — 5 akc; Feitelsons, lcigs — 1 akc;
Pleišman, Irma - 2 akc; Folkmans, Krišjāns — I akc; Frankmans, Aleksandr.—
1 akc; Frelj, Eiženija - 3 akc; Freibergs, Miķelis — 1 akc; Freimans, Jānis —
2 akc; Freiarans, Jēkabs — 1 akc; Fridrichson, Dza — 1 akc; Frišfelds, Jānis -
5 akc; Gaigals, Jānis — 1 akc; Gailis, Jānis —- 2 akc; Ģeģers, Richards —
2 akc; Gordejevj, Leonīds — 1 akc; Gredzens, Fricis 2 akc; GreisiņŠ, Jānis —
2 akc; Grobirjš Teodors, — 1 akcija; Grūbe, Jānis —? 2 akcijas; Gruņberg,
Marija — 2 akcijas; Gutmans, Jānis — 2 akcijas; Holmstein, Alma —
1 akcija; Hennings, Johans — 2 akcijas; 1lennings, Kristaps — 4 akcijas;
Uodeš, A. N. un dēls ~- 1 akc; Mofrats, Heinrichs — 1 akc; Jankovics,
Pēters — 1 akc; Jankoviiļs, Ludvigs — 2 akc; Jansons, Jānis Friča d. — 1 akc;
Jan'ons, Jānis Jana d. — 2 akc; Jauntīrans, Jānis —2 akc; Jeresčenko, Niko-
lajs ~~ 1 akc; Jo'elsons, Maksis — 1 akc; Jordans, Johans — 1 akc; Jouberts,
Eižens — 1 akc; Jurgens, Pavils — lļakc; Jurjans, Ādolfs — 2 akc; Kalnjņš,
Andrejs — 1 akcija; Kalniņš Eduards — 3 akcijas; Kalniņš, Jānis
Pētera dēls - 3 akcijas; Kamoliņš, Augusts 1 akcija Kaplers,
Kārlis — 2 akcijaa; Kārklauke, Marija — 2 akcijas; Kārkliņš, Andrejs
— 1 akc; Karlsons, Augusts — 1 akc; Karlsons, Roberts — 1 akc; Kaugar,
Anna — 5 akc; Kattenbachs, Rūdolfs — 2 akc; Kazerovskj, Emīlija — 1 akc:
Keglers, Ernests — 42 akc; Keglers, Gustavs — 42 akc; Kettelgats, Indriķis —

1 akc; Kirkillo, Aleksandrs — 1 akc; Ķirpens, Kārlis — 2 akc; Kiršs Jānis —-
2 akc; Klimovics, Juliāns — 1 akc; Kniršs, ipolits — 2 akc; Konstantinova,
Amālija — 5 akc; Krimuldens, Pēters 17 akc; Krūmiņš, Jānis —2 akc; Krū-
miņš, Vilis — 1 akc; Kundorf, Kārlis — 2 akc; Kūmiņ Anna — 1 akc; Kūmiņš,
Mārtiņš ~ 10 akc: Kusuls, Dāvis - 2 akc; Kutitonskis, Aleksandrs — 1 akc;
Labanovska, Dārte — 14 akc; Lakševics Teodors — 1 akc; Lskstigals, Jēkabs
— 1 akc; Landsdorfs, Johans — 4 akc; Lapidus, Nachmans — 8 akc; Leiferts
(Seiferts), Voldemārs — 3 akc; Lēmanis, Aleksandrs — 1 akc; Liekne, Jānis -
3 akc; Liepiņš, Jānis — 1 akc; Liebkatas, Heinrichs — 1 akc; Liepa, Jānis -
1 akc; Lindals, Leopolds — 2 akc.; Lutcelšvalbs,"3Vilchelma — 1 akc; Maisels,
Chaims — 11 akc; Maisel, Sāja — 1 akc; Maisīts, Kārlis — 1 akc; Malson,
Elza — 34 akc; Māison, Kārlis — 34 akc; Marga, Jānis — 1 akc; Markevič,
Lavize — 1 akc; Markovics, Kārlis ? 1 akc; Martinson, Kārlis — 2 akc; Mtr-
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