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LIKUMS
par

Saeima ir pieņēmusi un I
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

tirdzniecības konvenciju starp Latviju un Franciju.

1. 1924. g. 30. oktobrī Rīgā starp Latviju un Franciju noslēgtā un paraktītā
tirdzniecības konvencija ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
Līdz ar likumu izsludināma ari šī likuma 1. pantā minētā konvencija un

viņas tulkojums latvju valodā.
3 Konvencija stājas spēkā konvencijas 20. panta paredzētā laikā.

Rīgā, 1925. gada 16. februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

ConventLon de Commerce
entre

la Lettonie et la France.
Le Gouvernement de la Rēpublique

Lettone et le Gouvernement de la Rēpu-
blique Francaise dēsireux de favoriser,
dans toute la mesure que permettent Ies
circonstances prēsentes, Ies relations com-
,merciales entre leurs pays, ont dēcide
d'appliquer Ies dispositions suivantes,
pour une pēriode dont la durēe est
ci-apres dēterminēe:

Article Premier.
Les produits naturels ou fabriquēs,

originaires et en provenance de France,
des colonies, possessions et pays de
Protectorat francais, seront admis en
Lettonie au benefice des taux les plus
reduits que la Lettonie accorde ou pour-
rait accorder a toute autre Puissance,
tant en ce qui concerne tous droits et
taxes a l'importation que toutes surtaxes,
coelficients ou majorations dont ces droits
pourraient ētre l'obje+.

A titreexceptionnel, bēneficieront ēgale-
ment des avantages du rēgime ci-dessus
defini , quelles que soient' leurs origines
et leur provenance, certains produits
alimentaires ou coloniaux, comme le cafē,
le the, les ēpices, le coton, la laine,
les soies, le caoutchouc, ainsi que le
tabac, pour lesquels la France s'est creee
des marches spēciaux, a. condition qu'ils
soient importēs eh Lettonie par des
maisons frangaises ou lettones, ētabiies
en France et inscr-itēs au reģistrē du
commerce frangais.

Article 2.
Les produits naturels ou fabriquēs ā la

iois ori ginaires et en provenance de la
Lettonie , ēnumērēs ā la liste A ci-annexēe,
seront admis, ā leur importation en France,
ainsi que dans les Colonies, Possessions
« Pays de Protectorat frangais qui ont

meine rēgime douanier que la France,
au benefice du tarif minimum tant en
p qui concerne les droits d'entrēe actuel-
ement ētablis ou ceux que la France

Pourrait ēventuellement leur substituerqu en ce qui concerne les surtaxes, coēf-
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ducrin
rance des pourcentages de re- iuon mdiquēs a ladite liste, lesquels I

•porteront sur la diffe'rence entre le taux
du tarif gēnēral et celui du tarif minimum.

Le pourcentage restera le mēme, quels
que soient les relēvements ou abaisse-
ments de tarifs, surtaxes et coēfficients
que la France pourrait instituer dans
l'avenir.

Les produits naturels ou fabriquēs ori-
ginaires et en provenance de Lettonie
jouiront dans les Colonies, Possessions
et Pays de Protectorat frangais qui n'ont
pas le mēme rēgime douanier que la
France, des tarifs qui y sont appliquēs
ou qui pourraient y ētre appliquēs aux
produits de la nation la plus favorisēe,
ā l'exclusion des avantages qui, en cette
matiēre, .seraient rēservēs aux produits
de la metropole.

Article 3.
Toute levēe des prohibitions d'entrēe

actuellement existantes qui serait accordēe
mēme ā titre temporaire, ou dans la me-
sure des contingents dēfinis par une des
Hautes Parties Contractantes aux pro-
duits d'une tierce Puissance, s'appliquera
immēdiatement et inconditionnellement
aux produits identiques ou similaires,
originaires et en provenance de l'autre.

En ce qui concerne les prohibitions de
šorti, chacune des Hautes Parties Con-
tractantes s'accorde le traitement de la
Nation la plus favorisēe sāns qu'elle
puisse cependant rēclamer des dēroga-
tions qui ne seraient accordēes ā d'autres
Puissances que moyennant contre-partie
ou comme ēlēment d'un accord commer-
cial.

Dans le cas oū l'une ou l'autre des
Hautes Parties Contractantes etablirait de
nouvelles prohibitions, soit k l'entrēe,
soit a la sortie, l'octroi de dērog'ations
ou la fixation de contingents seront ētu-
diēs sur la demande de l'une des deux
Parties Contractantes, de fagon k ne prē-
judicier que le moins possible aux rela-
tions commerciales entre les deux Pays.

* Article 4.

Les produits naturels ou fabriquēs ex-
portēs des territoires de l'une des Hautes
Parties Contractantes k destination des
territoires de l'autre, bēneficieront en ce
qui concerne les droits et taxēs ā l'ex-
portation actuellement en vigueur ou qui
pourraient ētre ultērieurement ētablis, du
rēgime le plus favorable que chacune
des Hautes Parties Contractantes accorde
ou pourrait accorder ēventuellement ā
toute Puissance tierce.

Article 5.
Les marchandises prohibēes oucon-

tingentēes k l'importation ou k la sortie
ne seront soumises ā aucune limitation
ou restriction et seront exonērēes de

tous droits d'importation et d'exportation
lorsque, originaires et en provenance de
France, des Colonies et des Possessions,
frangaises, elles seront importēs en
Lettonie pour y ētre entreposēes k fin de
rēexportalion vērs les pays limitrophes.

Le Gouvernement letton s'engage ā
autoriser l'entreposage en dehors des
locaux de la douane, des marchandises
dēsignēes au paragraphe prēcēdent
movennant le paiement d'un droit de
surveillance qui ne "devra pas dēpasser
le tiers des droits pergus pour l'entrepot
en douane. — Les marchandises ainsi
entreposēes ne seront susceptibles
d'aucune taxe spēciale autre que celles
auxquelles sont soumises ou pourraient
ētre soumises les marchandises entre-
posēes pour ētre livrēes ultērieurement
a la consommation nationale, conformē-
ment ā la lēgislation lettone.

Toutefois, les prohibitions d'entrēe
ou de sortie seront applicables aux
marchandises importēes ou exportēes
dans les conditions ci-dessus dēfinies
lorsqu'elles seront motivēes:

1. Par des mesures visant la sēcuritē
de l'Etat;

2. Par des motifs de police sanitaire
ou de prophylaxie contre les ēpizooties
et les ēpiphvties.

Article 6.
Dans le cas ou l'une des Hautes Par-

ties Contractantes soumettrait ā l'impor-
tation ou ā l'exportation certains pro-
du.ts ou marchandises ā des conditions
de prix controlēs par- le Gouvernement
ou par tout autre organisme constituē
par lui, les conditions applicables k
l'autre Partie seront les plus favorables
qui sont ou pourraient ētre appliquēes
a d'autres. Puissances tierces ou ressor-
tissants des autres Puissances tierces.

Article 7.
Pour l'importation et l'exportation des

marchandises visēes aux articles prece-
dents, les barēmes de transports ferro-
viaires et de tous frais accessoires appli-
quēs par chacune des deux Puissances
Contractantes ne seront pas plus ēlevēs
que ceux qu'elles appli'quent ou pour-
raient appliquer aux produits nationaux
et aux produits de la Nation la plus
favorisēe.

Article 8.

Les produits du sol ou de l'industrie
de l'un des deux Pays importēs sur le
territoire de l'autre et destinēs k, l'entre-
posage ou au transit vērs quelque desti-
nation que ce soit, ne seront soumis ā
aucun droit de douane ou a aucun
droit intērieur, autre que la taxe de
plombage en France et de pesage en
Lettonie et le droit de statistique, ou
tous autres droits et taxes exclusivement
affectēs ā couvrir les dēpenses de sur-
veillance et d'administration que peut
imposer ce transit,'sāns prējudice toute-
fois des taxes fiscales affērentes aux
transactions dont ces marchandises pour-
raient ētre l'objet au cours dē leur entre-
posage ou de leur transport.

Article 9.
Chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes s'engage ā faire profiter l'Autre
immēdiatement et sāns compensation de
toute faveur, privileģē ou abaissement
dans les droits d'octroi, d'accises et de
tous droits accessoires et locaux ā
l'importation, k l'exportation, a la rē-
exportation, au transit, k l'entreposage,
pour les marchandises ment onnēes ou
non dans la prēsente Convention qu'elle ļ
a ou pourrait accorder ā une tierce'
Puissance

Le traitement de la Nation la plus
favorisēe est ēgalement garanti ā chacune
des Hautes Parties Contractantes en ce
qui concerne le transbordement des
marchandises et l'accomplissement des

formalitēs de douane; le traitement na-
tional est rēciproquement allouē en ce
qui touche les droits de consommation.

Article 10.
Pour rēserver aux produits originaires

de leurs Pays respectifs le benefice des
dispositions ci-dessus, ēt pour empēcher
toute fraude pouvant rēsulter d'un dē-
tournement de trafic, les Hautes'Parties
Contractantes exigeront que les produits
et marchandises importēes sur leur terri-
toire soient accompagnēs d'un certificat
d'origine attestant, s'il s'agit d'un pro-
duit naturel, qu"il est originaire de
l'autre Pays, et, s'il s'agit d'un produit
manufacturē, que la moitiē au moins de
sa valeur est reprēsentee par la valeur
des matēriaux originaires de l'autre Pays,
ainsi que le coūt de la transformation.

Les certificats d'origine seront dēlivrēs
soit par les, Chambres de Commerce
dont relēve l'expēditeur, soit par tout
autre organe ou groupement que le Pays
destinalaire aura agrēē; ils seront lēga-
lisēs par un reprēsentant diplomatique
ou consulaire du pays destinataire.

Au cas od l'expēditeur pourra craindre
que, malgrē ie certificat d'origine accom-
pagnant la marchandise, celle-ci demeure
sujette a contestation, ii pourra faire
confirmer le certificat d'origine par un
certificat de vērification -ētabli et signē
a la fois par l'auteur du certificat d'ori-
gine et par un aģent technique que dē-
signera le reprēsentant diplomatique ou
consulaire du pays destinataire. Cet
aģent pourra, pour procēder ā la vērifi-
cation, exiger toute preuve ou communi-
cation expēdientes. Si la marchandise
est accompagnēe d'un certificat de vēri-
fication elle ne sera sujette ā l'expertise
lēgale en douane que dans le cas de
fraude ou de substitution pr sumēe.

Les colis postaux seront dispensēs du
certificat d'origine quand ii s'agira d'im-
portations ne revētant pas un caractēre
commercial.

Article 11,

Les dispositions des articles precedents,
en tant qu'elles oetroient le rēgime de
la Nation la plus favoris e, en ce qui
concerne notammeat les droits et taxes
et les facilitēs douaniēres ou de trans-
port, n'exciutnt point le rēgime prēfēren-
tiel q e chacune des Hautes Parties Con-
tractantes pourrait accorder pour le trafic
frontiēre dans une zone qui ne peut, en
aucun cas, s'ētendre ā plus de 15 kilo-
mētres en profondeur.

Ne seront pas censēs dēroger au prin-
cipe du traitement de la Nation la plus

, favorisēe, qui est la base du prēsent
traitē, les franehises, immunites et pri-
vileģēs mentionnēs ci-aprēs, savoir:

a) les privileģēs qui ont ētē ou seront
accordēs a des Etats voisins en vue de
faciliter le trafic local ā l'intērieur de
l'une ou l'autre zone frontiēre;

b) les privileģēs qui seraient consentis
par une des Parties Contractantes k un
liers Etat en vue d'une Union douaniēre;

c) les franehises, immunites et privi-
leģēs que la Lettonie reconnaitra k un
des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie
et Lithuanie) en raison d'accords parti-
culiers. II en est de mēme en ce qui
concerne les privileģēs que la Lettonie
pourrait accorder ā la Russie en vērtu
de conventions ou d'accords douaniers
spvciaux.

Toutefois, ii est entendu que la France
pourra rēclamer immēdiatement les mēmes
avantages au cas ou ils auraient ētē ac-
cordēs par la Lettonie k un tiers Etat
non ci-dessus dēnommē.

La Lettonie, d'autre part, s'engage ā
ne point rēclamer, pour les produits ēnu-
mērēs ā la liste A l'avantage des rēduc-
tions tarifaires ou facilitēs douaniēres que
la France pourrait accorder, en vērtu
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d'unions ēconomiques, k des Pays hmi-

trophes ou, pour le rēglement tie leurs
obligalions, ā des Pays qui ont ctē en
guerre avec la France dans les annēes
1914—19)8..

Article 12.

Chacune des Hautes Parūks Contrac-
tantes s'engage a prendre toutes les
mesures nēcessaires pour garantir les
produits naturels ou fabriquēs originaires
de l'autre Partie Contractante contre toute
concurrence dēloyale dans les iransactions
commerciales, a rēprimer et a prohiber
par la saisie et par toutes autres sanc-
tions appropriēes, l'importation, l'entre-
posage et l"exportation, ainsi que la
fabrication, la vente et la mise en vente
a l'intērieur de tous produits portant sur
eux-mēmes ou sur leur conditionnement
immēdiat ou sur leur emballage extērieur
des marques, noms, inscriptions ou signes
quelconques comportant directement ou
indirectement de fausses indications sur
l'origine, l'espēce, la nature ou les qua-
litēs spēcifiques de ces produits ou
marchandises.

Article 13.
Pour la protection des appellations

d'origine, chacune des Hautes Parties
Contractantes s'oblige ā se conformer ā
tous les termes de l'Acte de Madrid du
14 avril 1891 et k se conformer en outre

aux lois ainsi qu'aux dēcisions admini-
stratīvas prises conformēment k ces lois
et aux jugements rendus en application
de ces lois qui lui seront notifiēs par
l'autre Partie Contractante et qui dēter-
minent ou rēglementent le droit a une
appellation rēgionale pour tous les pro-
duits qui tirent du sol ou du climat
leurs qualitēs particuliēres ou les condi-
tions dans lesquelles l'emploi d'une ap-
pellation rēgionale peut ētre autorisēe.
Elle interdira l'importation, l'entreposage,
l'exportation, ainsi que la fabrication, la
circulation, la vente ou la mise en vente
des produits ou marchandises portant
des appellations rēgionales, .contrairement
aux lois et dēcisions rēguliērement no-
tifiēes par l'autre Partie Contractante.

La notification pourra viser n<.tam-
ment:

1) les appellations rJgionales de pro-
venance appartenant ā tous les produits
qui tirent du sol ou du climat kurs qua-
lites particuliēres;

2) la dēlimitation des territoires aux-
quelss'appliquent ces appeilatiuns;

3) la procdure relative ā la dēlivrance
du certificat d'origine.

La saisie des produits mcnmin;s aura

lieu, soit ā la diligence de l'Administra-
tion des douanes, soit ā la requēte du
Ministēre public ou d'une partie intēres-
sēe, individu ou societē conformēment
k la lēgislation respective de la France
et de la. Lettonie.

Les dispositions du prēsent article
s'appliqueront alors mēme que l'appel-
lation rēgionale est accompagnēe de
l'indication du nom du vēritable lieu
d'origine ou de lVxpression „type",
„genre", „fagon", „ceps", ou de toute
autre expressioa similaire.

Article 14.

Les Hautes Parties Contractantes s'en-
gagent ā donner une application effective
ā la convention Internationale de Paris
du 20 mars 1883 pour la protection de
la propriētē industrielle rēvisēc a Wa-
shington le 2 juin 1911, ainsi qu'ā toute
convention internationale visant spēcia-
lement les brevets d'invention ā la-
quelle elles seraient adhērentes.

Les Hautes Parties C-.ntractantes s'en-
gagent, d'autre part, a donner une ap-
plication effective ā la convention inter-
nationale de Berne du 9 septembre 1886
pour la protection des oeuvres littēraires
et artistiquēs, revisēe ā Berlin le 13 no-
vembre 1908 et complētēe par le proto-
cole additionnel signē le 20 mars 1914
ā Berne.

Article 15.

Les nēgociants, les fabricants et autres
industriels de l'un des deux Pays qui
prouveront par la prēsentation de leur
carte de lēgitimation industrielle, dēlivrēe
par Ls autoritēs compētentes de leur
pays, qu'ils y sont autorisēs ā exercer
leur commerce ou leur industrie et qu'ils
y acquittent les taxes et impots prēvus
par les lois, auront le droit, soit person-
nellevnent, soit par des voyageurs k leur
service, de faire des achats dans le ter-
ritoiru' de l'autre Partie Contractante,
chez des nēgociants ou producteurs, ou
dans les locaux de vente publique. Ils
pourront aussi prendre des commandes,

mēme sur ēchantillons, chez les nēgo-
ciants ou autres personnes qui, pour lecr
commerce ou leur industrie, utilisent des
marchandises correspondant k ces ēchan-

tillons. Ces. nēgociants, fabricants ou
industriels et leurs commis-voyageurs en
faisant ainsi des achats et en prenant
des commandes, jouiront ā tous ēgards
du traitement de la Nation la plus favo-
rlS6e- , - U Cl

Les articles importēs comme ēchantil-
lons dans les būts susmentionnēs, seront,
dans chacun des deux 1ays, admis tem-
porairement en franchise de droits, en
conformitē des rēglements et formalites
de douane ētablis pour ašsurer leur
rēexportation ou le paiement des droits
de douane prescrits en cas de non-
ēexportation dans le dēlai prēvu par la

ioi. Toutefois, le dit privileģē ne s'ēten-
dra pas aux articles qui, ā cause de leur
quantitē ou valeur, ne peuvent pas ētre
considērēs comme ēchantillons, ou qui
ā cause de leur nature, ne sauraient
ētre identifiēs lors de leur rēexportation.
Le droit de dēcider si un ēchantillon est
susceptible d'admission en franchise,
appartient exclusivement, dans tous les
cas, aux Autoritēs compētentes du lieu
ou l'importation a ēte effectuēe.

11 est entendu que dēs que le Parle-
ment letton aura votē une loi rēglemen-
tant l'introduction en Lettonie des ēchan-
tillons et l'exercice dans ce Pays du
commerce des commis-voyageurs, les
stipulations ci-dessus pourront ētre com-
plētēes par un Acte additionnel, ētabli
sur la base de la clause de la Nation la
plus favorisēe.

Article 16.
Les ressortissants de chacune des

Hautes Parties Contractantes jouiront sur
le territoire de l'autre du traitement ac-
corde aux ressortissants de la Nation la
plus favorisēe; ils n"y seront pas soumis
ā des droits, taxes, impots sous quelque
dēnomination que ce soit, autres ou plus
ēlevēs que ceux qu sont ou qui seront
pereus sur les ressortissants de la Nation
la plus favoris.e.

Articie 17.

Les Hautes Parties Contractantes dē-
clarent reconnaitre mutuellement ā toutes
les compagnies et autres associations
commerciales, industrielles, financiēTes
et d'assurances, constituēes et autoristes
suivant les lois particuliēres ā l'un des
deux Pays, le libre et facile accēs auprēs
des Tribunaux de l'autre Pays sāns autre
condition que de se conformer aux lois
de ce pays.

Lesdites Compagnies et Associations
de chacune des Hautes Parties Contrac-
tantes pourront, si les lois et rēglements
de l'autre pays ne s'y opposent et sous
rēserve de 1 accomplissement de toutes
formalites prēvues par ces lois et rēgle-
ments, exercer leur activitē sur le territoire
de ce dernier pays et s'y ētablir. Elles
y jouiront au point de vue de l'ētablis-
sement du traitement reservē aux com-
pagnies et associations de la Nation la
plus favorisēe, t'tant entendu que les dis-
positions prēcēdentes ne prējugent pas
la question de savoir si une compagnie
ou association ētablie dans l'un des deux
pays aura ou n'aura pas le droit de
faife du commerce ou d'exploiter une
industrie dans l'autre, un tel droit de-
meuranttoujours subordonriē aux lois et
ordonnances en vigueur dans les pays
respectifs.

Dans tous les cas, les compagnies et
associations de chacun des deux pays
ne seront pas soumises dans l'autre pays
ā des droits, taxes, impots, sous quelque
dēnomination que ce soit, autres ou plus
ēlevēs que ceux qui sont ou qui seroni
perc.us sur les compagnies et associa-
tions de ce dernier pays, ētant entendu
eļue le rēgime des compagnies et asso-
ciations frangaises admises ā exercer
leur activitē en Lettonie sera .celui de la
Nation la plus favorisēe.

Article 18.

Rēserve faite des droits de douane,
tēls qu'ils rēsulteront de l'appljcation du
prēsent traitē, les oeuvres littēraires, musi-
cales et artistiques de chacun des deux
pays ne seront pas soumises dans l'autre
k des droits, taxes, impots, sous quelque
dēnomination que ce soit, autres ou
plus ēlevēs que ceux qui frappent les
oeuvres de ce dernier pays.

Article 19.
Dans les ports des deux Pays, les ba-

teaux frangais et les bateaux lettons,
ainsi que leurs ēquipages, passagers et

cargaisons, seront traitēs sur le pied d'une
parfaite ēgalitē, tant en ce qui concerne
les taxes gēnērales ou spēciales, qu'en ce
qui concerne le classement des bateaux,
les facilitēs pour leur chargement ou
leur dēchargement et, gēnēralement, pour
toutes. Ies formalites ou dispositions
quelconques auxquelles peuvent ētre
soumis les bateaux de commerce, leurs
ēquipages, leurs passagers et leurs car-
gaisons.

Exception est faite pour le cabotage,
dont le rēgime demeure soumis aux lois
respectives des deux pays. La naviga-
tion entre la France et l'Algerie est assi-
milēe au cabotage de port frangais ā
port frangais. II est d'ailleurs convenu
que les bateaux des Nations respectives
navigant au cabotage seront traitēs, de
part et d'autre, sur le mēme pied que
les bateaux de la Natiou la plus favo-
risēe.

Les Sociētēs frangaises de navigation
auront toutes facilitēs pour le transport
des emigrants.

La prēsente Convention est conclu
pour un an, ce dēlai commengant ā ccJrir de la datē de la mise en vigUeu
elle sera prorogēe par voie de tacite J'
conduction si elle n'est dēnoncēe par undes Hautes Parties Contractantes tu/
mois au moins avant l'expirationdecetfpēriode annuelle. En casdeproro»»tion par voie de tacite reconductio"
chacune des Hautes Parties Contrac'
tantes se rēserve la facultē de dēnoncer
la prēsente Convention k tout mornent
pour prendre fin deux mois aprēs.

Les articles 1 et 2 de la prēsente
Convention seront soumis k rēvision sur
la demande de l'une ou l'autre des
Hautes Parties Contractantes au bout
d'une premiēre pēriode de huit mois. Si
le Gouvernement letton procēde avant
l'expiration de cette pēriode ā la rēvision
de son tarif douanier ii s'engage a enavertir le Gouvernement frangais deux
mois au moins avant la mise en appli-
cation dudit tarif, et ā ouvrir immēdiate-
ment les nēgociations nēcessaires pour
adapter les articles 1 et 2 du prģ.
sent accord au rēgime tarifaire nouveau
de la Lettonie.

Fait ā Riga, le trente octobre mii neuf cent vingt-quatre.

(signē) L. Sēja (signē) D. de M a r t e 1
Ministre des Affaires Etrangēres Ministre de France de Lettonie.

en Lettonie.

A N N E XE
A LA CONVENTION DE COMMERCE LETTONO-FRANĢAISE.

LISTE A.

? Numēros pēsignation des produitsdu tanī fran?ais " r

Produits et dēpouilles d'animauTč:
Ex 17 ... Jambons dēsossēs et roulēs, jambons cuits.

Viandes salēes, du porc (jambon, lard, etc.)
17 b'ts . . Charcuterie fabriquēe.
21 ... Peaux brūtes, fraīches ou sēches, grandes ou petites.

Ex 34 ... OeuL-de volaille.
Ex 36 ... Fromages: ā pāte ferme dits de Hollande et de Gruyēre.

37 . . . Beurre frais ou fondu ou salē.

P ē c h e s :
Ex 47 ... Poissons conservēs au naturel, marinēs ou autrement preparēs.

Anchois de l'espēce dite killo.

Farineux alimentaires:
83 . . . Pommes de terre. .

Fr.uits et graines:
Ex 89 ... Graines ā ensemencer: de lin.

B o i s:
128 ... Bois communs:

Bois ronds, bruts, non ēquarris avec ou sāns ēcorce,1 longueur
quelconque et de cireonfērence au gros bout supērieure
k 60 centimētres.

Bois ēquarris ou sciēs de 80 millimētres d'ēpaisseur et au-
dessus.

Bois ēquarris ou sciēs d'une ēpaisseur infērieure ā 80 milli-
mētres et supērieure a 35 millimētres.

Bois sciēs de 35 millimētres d'ēpaisseur et au-dessous.
129 ... Pavēs en bois debitēs en morceaux.
130 . . . Merrains.
131 ... Bois en ēelisses.
132 ... Bois feuillards et ēchalas fabriquēs.
133 ... Perches, ētangons et ēchalas bruts de plus de 1 m 10 de lon-

gueur et de cireonfērence atteignant au maximum 60 centi-
mētres au gros bout.

135 bis '. . Bois d'essences rēsineuses en rondins, avec ou sāns ēcorce, de
tous diamētres, longueur maxima 2 m. 50.

137 . . . Autres.
Filaments, tiges et fruits ā ouvrer:

142 ... Lin brut, teillē, peignē ou en ētoupes.

!en
tiges,

broyē, taillē et ētoupes,
peignē.

Produits et dēchets divers:
f . i sēches

168 ... Pates de cellulose ļ ch
'
mkļueT * humides

B oisso n s:
Boissons distillēes: .

174 ... Alcools:
. f en bouteilles.

Laux de vie ļ au{rement qu'en bouteilles.
Importēs pour le compte de l'Etat.
Importēs par des fabricants de vins, deliqueur,<ļAutres { vinaigre, de produits cnimiques ou pharmaceuti-

ques, de vernis ou de parfumerie ou par leurS
syndicats.

174 bis . . Liqueurs.
Papier et ses ap pl i cati ons:

Ex 461 . . . Papier ou carte autre que le papier dit fantaisie:
A la mēcanique, a':-dessus de 30 grammes le mētre carrē.

Article 20.

La prēsente Convention sera ratifiēe et
les ratifications en seront ēchangēes k
Riga. En vērtu des pouvoiis que la lē-
gislation frangaise lui confēre, le Gou-
vernement frangais consent a ce qu'elle
soit mise en vigueur 8 jours aprēs que
l'approbation de la Saeima lui aura ētē
notifiēe k Paris.

En foi de quoi, les Plēnipotentiaires
respectifs dument autorisēs ā cet effet
ont signē la prēsente Convention ētaJMie
en double exemplaire et l'ont revētu de
leurs cachets.



Numeros Designation des produits
du tarif franfa.s

Ouvragesen bois:
«95 ... Futailles vides, en ētat de servir, montēes ou dēmontēes, cer-

clēes en bois ou en mētal.
f*W • ' Piēces de charpente et de charronnage fagonnēes, en bois ten-tx dre, y compris le bouleau.

600 • Bois rabot^ s > rainēs et (ou) bouvetēs, planches, frises ou lames
de parquet, rabotēes, rainēes et (ou) bouvetēes.

F 601 . • Portes, fenētres, jalousies, persiennes, volets roulants, stores enc bois, lambris et piēces de menuiserie assemblēes ou non, en
bois tendre, y compris le bouleau.

P 602 '? - Boissellerie, ā l'exception des bobines de tous genres:
Boites en bois blanc, bois de brosse et petits manches d'outils

ayant moins de 10 centimētres.

Autres objets { V™ltr ms.

(Signē) L. Seja. (signē) D. De Martel.

A N N E X E

A LA CONVENTION DE COMMFRCE LETTONO-FRANĢAISE.
LISTE B.

du Krancais Designation des produits Dētaxe

Boiscommuns:
136 bis . . Paille ou laine de bois (non teinte ou teinte) . . . 30 p. 100

Māteri au x:
Marbres, pierres, combustibles, minēraux, etc:

185 .. . Ciment k prise rapide 25 p. 100
ā „ lente 25 p. 100

Produits chimiques:
Acētate de plomb.

0150 . . . Carbonate de plomb (cēruse) . 30 p. 100
Compositions diverses:

318 .' . . Amidon proprement dit . . . 30 p. 100
Verres et cristaux:

349 quinq. Piēces pour l'ēlectricitē en verre, sāns adjonction de
mētal 25 p. 100

351 . . . Verres ā vitres:
Ordinairēs . . . 20 p. 100

. Verres de couleur ou lēgērement teintēs . . . ļ „„ ,„„
„ ondēs . . ... . . ļ,P- I0°

359 . < . Bouteilles, fioles et flacons ordinairēs pleins oii vides 20 p. 100

T i s s u s:
Tissus de lin, de chanvre on de rāmie, pūrs unis ou

ouvrēs.
Ex 382 . . . Ecrus, prēsentant en chaīne et en trame dans un

carrē de 5' millimētres de cotē aprēs division du
total par 2 ceux pesant au-dessus de 40 kilogram-
mes les 100 mētres carrēs quel que soit le nombre
de fils 20 p. 100

404 . . . Tissus de coton pur, unis, croisēs et coutils ēcrus
quel que soit leur poids ou le nombre de fils . . 30 p. 100

Tissus de faine pure:
Dr,aps, casimirs et autres tissus doulēs et tissus ras

non foulēs:
440 a 441 bis Mousseline de laine imprimēe 30 p. 100
440 k 441 bis Tissus pour habillement et draperie autres pesant au

mētre carrē lisiēres comprises:
"250 grammes au plus j
251 „ k 400 grammes inci
401 „ ā 550 „ „ ļ 30 p. 100
551 „ ā 700 „ „'......
Plus de 700 grammes J

441 ter. . . Drapēs, unis, teints en piēces, dits „amazone" peignēs
et cardēs ou entiērement .cardēs, pesant au mētre
carrē lisiēres comprises.

400 grammes au plus ļ 30 p. 100
Plus de 400 grammes.- /

590 bis . . Meubles:
Fonds de siēges ou de dossiers, plaquēs ou contre-

plaquēs (en bois tendre, y compris le bouleau)
vernis, imprimēs, pyrogravēs, sculptēs ou moulurēs
ou thermoplastiques 80 p. 100

Autres . . 80 p. 100

591 . . Siēges, autres qu'en bois courbēs:
Ayant un seul motif de sculpture ou moulurēs . . 60 p. 100
Cirēs ou vernis ®1 p. 100

Autres . . , . 60 p. 100
591 bis . Piēces et parties isolēes de siēges, autres qu obtenues

au tour 60 p. 100

592 . . . Meubles, autres qu'en bois courbē, autres que siēges

plaquēs et contre-plaquēs de toute espēce, de bois,

piēces et parties isolēes:
Moulurēs .. .... .- 50 p. 100

Vernis, cirēs ou autres (
ou p. iuu

592 bis . . Massifs et piēces et parties isolēes:
Moulurēs

50 p. 100
Vernis ou cirēs Žn « inn
Autres 50 p. 100

594 . . Baguettes et moulurēs en bois brut plātrēes ou enduites
k la dētrempe. . . . . 50 p. 100

Ouvrages en bois:
599 . Sabots communs . . . S S" 100
6 Peints, vernis ou gārnis 40 n

*
00b01 bis . . Bois filēs pour stores w p. tuu

du KrTnfais
Designation des produits Detaxe

602 bis . . Ouvrages de tournerie, autres . . . . * . . . . . 50 p. 100
603 ter . . Manches d'instruments agricoles en bois, d'une lon-

gueur infērieure k 2 m. 40 et d'un diamētre infērieur
k 55 millimētres:
En frēme: non vernis ni cirēs, ni recouverts d'un

enduit quelconque 50 p. 100
Autres 50 p. 100
Autres: vernis ou cirēs ou recouverts d'un enduit

quekonque . . 50 p. 100
Autres 50 p. 100

603 quater . Autres ouvrages en bois (y compris panneaux), pla-
cages et contre-placages 60 p. 100

Autres 60 p. 100

Ouvrages en matiēres diverses:
Embarcations en bois, en ētat de servir:

615 . . . Bātiments de mer, k voiles ou k vapeur, grēēs et armēs 15 p. 100
616 . . . Coques de bātiments de mer 15 p. 100
617 .. . Bateaux de riviēre de toutes dimensions . . . . . 15 p. 100
618 bis . . Vachts et bateaux de plaisance de riviēre, en bois . . 15 p. 100

(signē) L. S e j a. (signē) D. de Martel.

Au moment de signer la Convention
qui rēgira les relations commerciales entre
leurs Pays, le Gouvernement letton et le
Gouvernement frangais sont convenus
des dispositions ci-aprēs:

1) Pour l'identification et la vēri-
fication des marchandises ā l'importa-
tion, le Gouvernement letton s'engage ā
adopter des procēdēs concertēs entre les
Administrations compētentes des deux
pays, de maniere ā ne pas faire subir
aux marchandises des dētēriorations qui
pourraient nuire k leur aspect extērieur
ou diminuer leur valeur marchande.

2) En ce qui concerne les ēchantil-
lons admis k bēnēficier des disposi-
tions fixēes ā l'article XV de la prēsente

Convention, l'a'cte additionnel prēvu
audit article rēglera en dētail la ques-
tion en prēcisant notamment ce qu'il
conviendra d'entendre par ēchantillons.
II reste entendu qu'en attendant l'adop-
tion de la loi actuellement prēparēe
par le Gouvernement letton, le rēgime
appliquē aux ēchantillons frangais sera
celui de la nation la plus favorisēe.

3) Tant que sera en vigueur la rēgle-
mentation prohibant les entrēes en
France des eaux-de-vie et liqueurs
d'origine ētrangēre, des dērogations ā
cette prohibition seront accordēes aux
produits lettons jusqu'ā concurrence
d'un contingent annuel de 300 hecto-
litres.

Riga, le trente octobre mil-neuf-centvingt-quatre.

(signē) L. Seja (signē) D. de Martel
Ministre des Affaires Etrangēres Ministre de France ā Riga.

de Lettonie.

Tirdzniecības konvencija
starp

Latviju un Franciju.

Tulkojums no Iranču valodas.

Latvijas Republikas Valdība un Fran-
cijas Republikas Valdība, vēlēdamās vei-
cināt, cik tāļu to atjauj tagadējie ap-
stākļi, tirdznieciskos sakarus starp viņu
valstīm, nolēmušas piemērot zemāk no-
teiktā laika periodā, sekošus noteikumus:

1. pants.
Izejvielas vai fabrikāti, kuri ceļas Fran-

cijā, viņas kolonijās, posesijās un pro-
tektorata zemēs un nāk no turienes, bauda
Latvijā viszemākās likmes, kuras Latvija
varētu piešķirt kurai katrai citai valstij,
tikpat attiecībā uz ievednodokļiem, kā
ari attiecībā uz visiem papildu nodokļiem,
koeficientiem vai paaugstinājumiem, ku-
rus varētu piemērot šiem maksājumiem.

Izņēmuma veidā, augšā aprādīto no-
teikumu priekšrocības bauda ari zinā-
mas pārtikas un koloniālas vielas, kā
kafija, tēja, virces, kokvilna, vilna, zīds,
kaučuks un tabaka, neatkarīgi no viņu
izcelšanās vietas un no vietas, no ku-
rienes tās nāk, attiecībā uz kurām Fran-
cija ieguvusi sevišķus tirgus, tomēr arto
nosacījumu ka šīs vielas Latvijā ieved
Francijas vai Latvijas tirdzniecības nami,
kuri nodibināti Francijā un ievesti franču
tirdzniecības sarakstā.

2. pants.
Izejvielas vai fabrikāti, kuri cēlušies

Latvijā un nāk no turienes un uzskaitīti
te klātpieliktā sarakstā A, ja tos ieved
Francijā, kā ari viņas kolonijās, posesijās
un protektorata zemēs, kurām ir tādi pat
muitas noteikumi, kā Francijai, bauda
minimālā tarifa priekšrocības, attiecība
tiklab uz tagad pastāvošiem ievedno-
dokļiem, kā ari tādiem, kurus Francija
gadījumā varētu ievest šo nodokļu vieta,
tāpat ari attiecībā uz papildu nodokļiem,
koeficientiem vai citiem pagaidu paaug-
stinājumiem, kurus Francija ievedusi vai
varētu ievest.

Izejvielas ^ai fabrikāti, kuri cēlušies
Latvijā un nāk no turienes un uzskaitīti
te klātpieliktā sarakstā B, ja tos ieved
Francijā, viņas kolonijās, posesijās un
protektorata zemēs, kurām ir tādi pat
muitas noteikumi kā Francijai, bauda
minētā sarakstā apzīmētos procentuālos
tarifa pazeminājumus, kuri iztaisa star-
pību starp vispārīgā un minimālā tarifa
likmēm.

Procentuālās attiecības paliek negro-
zāmas, neatkarīgi no tā, kādi būtu tarifu,
papildu nodokļu un koeficientu paaug-
stinājumi vai pazeminājumi, kurus Fran-
cija nākotnē varētu ievest.

Izejvielām vai fabrikātiem, kuri cēlušies
Latvijā un nāk no turienes, piemēro
Francijas kolonijās, viņas posesijās un
protektorata zemēs, kurām nav tādi pat
muitas noteikumi kā Franciiai, tarifus,
kurus tur piemēro, vai kuri tur varētu
tikt piemēroti vislielāko labvēlību bau-
došās valsts ražojumiem, izņemot priekš-
rocības, kuras šai ziņā varētu tikt pa-
turētas vienīgi metropoles ražojumiem.

3. pants.
Katra tagad pastāvošo ievešanas aiz-

liegumu atcelšana, kuru viena no Augstām
Līgumslēdzējām Pusēm piešķirtu kādas
trešās valsts ražojumiem, kaut ari tikai
pagaidu kārtā, vai noteikta preču dau-
dzuma apmērā, tiek attiecināta nekavē-
joties un bez nosacījumiem ari uz otrās
valsts tādiem pašiem vai līdzīgiem ra-
žojumiem, kūpi cēlušies otrā valstī un
nāk no turienes.

Attiecībā uz izvešanas aizliegumiem,
katra Augstā Līgumslēdzēja Valsts patur
sev vislielāko labvēlību baudošās valsts
tiesības; neviena no abām valstīm nevar
pieprasīt sev izņēmumus, kurus piešķir
citām valstīm vienīgi kā pretatlīdzību
vai kā kāda tirdzniecības līguma sastāv-
daļu.

Gadījumā, ja viena vai otra Augstā
Līgumslēdzēja Puse ieved jaunus aiz-
liegumus, tiklab preces ievedot, kā
izvedot, uz katras līgumslēdzējas valsts
pieprasījumu apspriežams jautājums par
izņēmumu piešķiršanu un preču dau-
dzumu noteikšanu, cenšoties pēc iespējas
mazākā mērā kaitēt abu valstu tirdznie-
ciskiem sakariem.

4. pants.
Izejvielas vai fabrikāti, kupvis izved no

vienas Augstās Līgumslēdzējas Puses
taritorijām uz otrās teritorijām, bauda,
attiecībā uz izvednodokļ em, _ kas tagad
ir spēkā, vai kurus varētu vēlāk ievest,
vislielākās labvēlības noteikumus, kādus
katra Līgumslēdzēja Puse piešķir vai
varētu gadījumā piešķirt kādai trešai
valstij.

5. pants.
Preces, kuru ievešana vai izvešana no-

liegta vai padota zināma daudzuma noteik-
šanai, nav padotas nekādiem ierobežoju-
miem vai sašaurinājumiem un tās atsvabi-
nāmas no visiem ieveduma un izveduma



nodokļiem, ja tās cēlušās Francija, viņas

kolonijās un posesijās zemes ua nāk no
turienes un ja tās ieved Latvijā un tur
novieto ar nolūku tās vēlāk atkal izvest
uz pierobežas valstīm.

Latvijas valdība apņemas atļaut
iepriekšējā nodalījumā min to preču no-
vietošanu ārpus muitas telpām, pret
uzraudzības nodevu samaksu, kuras ne-
drīkst būt augstākas par to nodevja
trešo daļu, kādas ņem pie novietošanas
muitas telpās. Tāuā kārtā novietotās
preces neapliek ne ar kādiem citiem
savišķiem maksājumiem, kā tiem, kuriem
padotas vai varētu tikt padotas novie-
totās preces, kas vēlāk nodomātas
Latvijaspatēriņam, saskaņā ar Latvijas
likumiem.

Augstāk minētos nosacījumusievestām
vai izvestām precēm var piemērot ieve-
šanas vai izvešanas aizliegumus, ja tie
pamatojasu1. rīkojumiem,kuri attiecas uz valsts

drošību ;
2. sanitārās uzraudzības vai

^
aizsar-

dzības motīviem pret lipīgām lopu
epidēmijām un stādu slimībām.

6. pants.

Gadījumā, ja viena Augstā Līgum-
slēdzējā Puse padotu zināmu ražojumu
ievešanu vai izvešanu cenu nosacījumiem,
kurus kontrolē valdība vai kāda cita val-
dības iecelta organizācija, tad otrai Pusei
piemērojamie nosacījumi būs vislabvēlī-
gākie, kādus tikai varētu piemērot citām
trešam valstīm vai viņu piedeiīgiem,

7. pants.

Ievedot un izvedot iepriekšējos pantos
minētās preces, dzelzsceļu transporta un
visu papildu maksājumu likmes, kuras
piemēro katra no abām Līgumslēdzējām
Valstīm, nevar būt augstākas par tām,
kuras abas valsts piemēro vai varētu
piemērot nacionāliem ražojumiem un
vislielāko labvēlību baudošās valsts ražo-
jumiem.

8. pants.
Vienas Līgumslēdzējas Valsts zemes

vai rūpniecības ražojumus, kurus ieved
otras Valstss teritorijā ar nolūku novietot
tos vai izvest tranzīta ceļā, vienalga kādā
virzienā, nevar padot nekādam citam
muitas vai iekšējam nodoklim, kā plom-
bēšanas taksei Francijā,, svēršanas no-
doklim Latvijā, un statistikas nodoklim
vai visiem citiem nodokļiem un taksēm,
kuru vienīgas nolūks ir atlīdzināt uzrau-
dzības un pārvaldīšanas izdevumus, kas
varētu celties sakarā ar šo tranzītu, ne-
aizskarot tomēr fiskalus nodokļus, kas
stāv sakarā ar darījumiem, kuru objekts
šīs preces varētu būt viņu novietošanas
vai transporta laikā.

9. pants
Katra Augstā Līgumslēdzēja Puse ap-

ņemas piešķirt otrai pusei, nekavējoties
un bez atlīdzības, katru labvēlību, priekš-
rocību vai atvieglinājumu, kuru tā pie-
šķīrusi vai varētu piešķirt kādai trešai
valsiij attiecī ā uz vietējās muitas un
akcizes nodokļiem un uz visiem papildu
un vietējiem nodokļ em pie šaī konven-
cijā minētu, kā ari neminētu preču ie-
vešanas, izvešanas, atkalizvešanas, tran-
zīta un novietošanas.

Vislielāko labvēlību baudošas valsts
tiesī' as tāpat garantē katrai Augstai
Līgumslēdzējai Pusei attiecībā uz preču
pārk aušanu un m-itas formalitatu izpil-
dīšanu ; attiecībā uz patēriņa nodokļiem
abas valstis vienojas viena otrai piešķirt
tādas pašas tiesības kā saviem pilsoņiem.

10. pants.

Lai nodrošinātu augšā minēto notei-
kumu priekšrocības ražojumiem, kuri
cēlušies to attiecīgās valstis, un lai pa-
darītu neiespēamu krāpšanu, kura varētu
celties no transporta novirzīšanas pa citu
ceļu, Augstās Līgumslēdzējas Puses prasa,
lai viņuteritorijā ievestiem ražojumiem
un precēm sūtītu līdz iz.elšanās vietas
apliecības, kurās, attiecībā uz izejvielām,
apstiprināts, ka tās cē ušās otrā valslī,
un attiecībā uz fabrikātiem, ka vismaz
puse no viņu vērtības līdzinājās to ma-
teriam vērtībai, _kuri_ cēlušies otrā valstī,
pie-kaitot ari pārstadāšanas izdevumus.

Izcelšanās vietas apliecības izdod vai
nu t rdznieclbas kameras, pie kurām
pieder nosūtītājs, vai kura katra cita sa-
ņēmēias valsts pielaista organizācija vai
apvienība; tās legalizē saņēmējas valsts
diplomātiskais vai konsulārais pārstāvis.

Gadījumā, ja nosūtītājs varētu šaubī-
ties par to, vai pret preci necels ierunas,
neskatoties uz tai kl&tpielikto izcelšanās
vietas apliecību, viņš var likt apstiprināt

izcelšanās vietas apliecību ar pārbaudī-

šanas apliecību, kuru kopā sastāda un
paraksta izcelšanās vietas apliecības iz-
devējs un kāds technisks aģer.ts, kūpu
noteic saņēmējas valsts diplomātiskais
vai konsula-ais pārstāvis. Pārbaudīšanas
nolūkos šis aģents var p'eprasīt katru
noderīgu p ierādījumu vai ziņas. Ja pre-
cei pielikta klāt pārbaudīšanas apliecība,
ii padota muitas ekspertizei tikai gadī-
jumā, ja ir notikusi krāpšana vai priekš
metu tīša apmaiņa. -

Pasta sūtījumus atsvabina no izcelša-
nās vietas apliecības, ja ievedumiem nav
tirdzniecisks raksturs.

11. pants.

Iepriekšējo pantu noteikum i , cik teļu
tie piešķir vislielāko labvēlību baudošās
valsts tiesības, sevišķi attiecībā uz no-
dokļiem un muitas vai transporta at-
vieglinājumiem, neizslēdz priekšrocības,
kuj-as katra Augstā Līgumslēdzēja Valsts
varētu piešķirt pierobežas satiksmei kādā
joslā, kura nekādā gadījumā nedrīkst
pārsniegt 15 kilometrus uz valsts
iekšieni.

Nav uzskatāmas par šī līguma pamatā
esoša vislielākās labvēlības principa ne-
ievērošanu sekošās brīvības, neaizkara-
mlbas tiesības un priekšrocības:

a) priekšrocības, kas piešķirtas vai
tk<s piešķirtas kaimiņvalstīm, lai
atvieglinātu vietējo tirdzniecība kā
vienas, tā ari otras pierobežai
joslas iekšienē;

b) priekšrocības, kuras viena no Līgum-
slēdzējām Valstīm varētu piešķirt
kādai trešai valstij, sakarā ar mui-
tas ūniju;

c) brīvības, neaizskaramības tiesības
un priekšrocības, kuras Latvija pie-
šķir kādai no Baltijas valstīm (So-
mijai, Igaunijai un Lietavai) uz se-
višķu līgumu pamata. Tas pats ir
spēkā attiecībā uz priekšrocībām,
kādas Latvija piešķirtu Krievijai uz
konvenciju vai sevišķu muitas lī-
gumu pamata.

atsevišķās īpatnības noteic zemes
raksturs un klimati; '

2. uz teritoriju apzīmēšanu, kurām
piekrīt šie nosaukumi;

3. uz izcelšanās vietas apliecības izdo-
šanas kārtību.

Ražojumus, pret kuriem vērsta sūdzība,
aiztur vai nu uz muitas pārvaldes, vai
uz prokuratūras vai ieinteresētās puses,
personEs vai sabiedrības pieprasījumu,
saskaņā ar Francijas un Latvijas attiecī
giem likumiem.

Šī panta noteikumus piemēro ari tādā
gadījumā, ja apgabala nosaukumam pie-
vienots īstais izcelšanās vietas vārds vai
izteicieni stlps" (type), Bveidsu (genre),
.veidols" (facon), ,viņa suga" (ceps),
vai katis tamlīd2Īgs apzīmējums.

14. pants.
Augstās Līgumslēdzējas Puses apņemas

pilnā apmērā piemērot 1883.gada 20. martā
Parizē noslēgto un 1911. gada 2. jūnijā
Vašingtonā* pārstrādāto, starptautisko kon-
venciju rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai,
kā ati katru starptautisko konvenciju,
kura speciāli attiecas uz izgudrojumu
patentēm un kupai abas Līgumslēdzējas
Valstis pievienojušās.
—(HlliliiMii II'i >i -?:-; . .

Augstās Līgumslēdzējas Puses tālāk
apņemas pilnā apmērā piemērot 1886, gsda
9. septembrī Betnē noslēgto, 1908. gada
13. novembrī Berlinē pārstrādāto ūn
1914 gada 20 martā Bercē ar papildu
protokolu papildināto starptautisko kon-
venciju literarisko un mākslas darbu
aizsardzībai.

15. pants.
Vienas Līgumslēdzējas Valsts tirgotāji,

fabrikanti un citi rūpnieki, kuri, uzrādot
savu piekritigo valsts iestāžu izdotu rūp-
nieku leģitimācijas karti, pierāda, ka tiem
ir tiesība nodarboties tur ar tidzniecību
vai rūpniecību un ka tie tur romaksā
1kūmos paredzētās takses un . nodokļus,
var personīgi vai caur saviem ceļotājiem-
aģentiem izdarīt iepirkumus otrās Līgum-
slēdzējas Puses teritorijā pie tirgotajiem
vai ražotājiem, vai atklātās pārdoša-
nas vietās. Viņi var, pat pēc pai augiem,
pieņemt pasūtījumu', no tirgotājiem vai
citām personām, kuras savai tirdzniecībai
vai rūpniecībai izlieto preces, kas līdzi-
nās šiem paraugiem. Ja šie tirgotāji,
fabrikauti vai rūpnieki un viņu ceļotāji-
sģenti tādā kārtā izdara iepirkumus un
pieņem pasūtījumus', tie bauda visādā
ziņā vislielākās labvēlības tiesības.

Tomēr Francija var nekavējoties prasīt
sev tādas pat prief šrocības, gadījumā, ja
Latvija 1ās būti? piešķīrusi kādai trešai
augšā renrinētai valstij.

Latvija, no otras puses, apņemas ne-
prasīt sev, attiecībā uz saraksta A minē-
tiem ražojumiem tarifa pazeminājumu
vai muitas atvieglinājumu priekšrocības,
kuras Francija varētu piešķirt pierobežas
valstīm uz saimniecisku ūniju pamata
vai valstīm, kuras 1914.—1918. gados
karojušas pret Franciju, viņu saistību
nokārtošanai.

12. pants.

Katra Augstā Līgumslēdzēja Puse ap-
ņemas spert visus nepieciešamos soļus,
lai nodrošinātu izejvielas vai fabrikātus,
kas cēlušies otrā Līgumslēdzējās Valstī,
pret katru nelikumīgu sacensību tirdz-
nieciskos darījumos, kā ari pārtraukt un
noliegt, konfiscējot un lietojot visus citus
p emērotos spaidu līdzekļus, visu tādu
ražojumu ievešanu, novietošanu, izvešanu,
izgatavošanu, pārdošanu un laišanu pār-
došanā valsts iekšienē, uz kuriem
pašiem vai uz tiešā vai ārējā iesaiņo
juma uzspiesti kautkādi zīmogi, vārdi,
uzraksti vai zīmes, kas, tieši vai netieši,
satur nepareizus norādījumus par šo
ražojumu vai preču izcelšanos, veidu,
dabu vai īpatnējām īpašībām.

Priekšmeti, kas ievesti, kā paraugi,
augā minētos nolūkos, tiek pagaidām
atsvabināti katrā no abām valstīm no
ievedmuitas nodokļiem, saskaņā ar mui-
tas noteikumiem un formalitātēm, kādas
paredzētas viņu atkalizvešanas nodroši-
nāšanai vai noteikto muiias nodokļu no-
maksai taī gadījumā,

^
ja

atkalizvešana
nenotiek likumā paredzētā laikā. Minētā
priekšrocība tomēr neattiecas uz priekš-
metiem, kurus viņu daidzuma vai vēr-
tības dēļ nevar uzskatīt par paraugiem,
vai kuru identitāti, viņu īpašību dēļ, ne-
būtu iespējams pierādīt, tos atkal izvedot
Tiesība izšķirt jautājumu par kāda pa-
rauga atsvabināšanu no ieveduma no-
dokļiem piekul visos gadījumos vienīgi
tās vietas attiecīgām iestādēm, kur ieve-
šana notikusi. ,

Līgums noteic, ka, tiklīdz kā Latvijas
Parlaments būs pieņēmis likumu, kas
nokārto paraigu ievešanu Latvijā un
ceļotāju-aģentu tirdznieciskos darījumus
šaī valsti, augšā minētos noteikumus var
papildināt ar papildu aktu, pamatotu uz
vislielākās labvēlīeas principu.

tam nerunā pretim un ja tāsjZD-visas šinīs likumos un noteikumos
redzētās formalitātes, darboties 0f?'
Valsts teritorijā un tur nomeriies. \mešanās ziņā viņām piemēros visiiejsL'
labvēlību baudošās valsts sabiedrībā
un savienībām piešķirtās tiesības
jā-aprot tā, ka iepriekšējie n-teiku!
reiespaido jautājuma izšķiršanu , vļ.kādai sabiedrībai vai saviem! ai * ]jBnodibināta vienā no abām valstīm ļj'
vai nebūs tiesība nodarboties ar '\[J
niecību vai rūpniecību otrā valstī; šād
tiebība paliek vienmēr padota attici»/
valstīs spēkā esošiem likumiem \l
rīkojumiem.

Nevienā gadījumā vienas Līgtiffl.
slēdzējas V.rists sabiedrībām un savi?!
nībām neuzliek otrā valriī augstākus vai
citādus maksājumus, takses un n'odoliļuj
neatkarīgi no viņu nosaukuma, kā tos'
kurus uzliek šis pēdējās valsts %%.
biedrībām un savienībām, kas tā jāsa-
prot, ka noteikumi, zem kuriem tiks
pielaista Francijas sabiedrību un savie-
nību darbība Latvijā, dibināsies uz vij.
lielākās labvēlības principa.

18. pants. ,

Vienas Līgumslēdzējas Valsts literātu-
ras, mūzikas un mākslas ražojumi ne-
tiek padoti otrā Valstī citādiem vai
augstākiem maksājumiem, taksām un no-
dokļiem, neatkarīgi no viņu nosaukuma
kā tiem, kuriem padoti šīspēdējās valsts
ražojumi, neaizskapot tomēr muitas no-
dokļus, kuri izriet no šī līguma piemē-
rošanas.

19. pants-.
Francijas un Latvijas kuģi, kā ari viņu

kuģu peisonals, pasažieri un kravas bau-
dīs abu Valstu ostās pilnīgu vienlīdzību,
tiklab attiecībā uz vispārīgiem un seviš-
ķiem nodokļiem, kā ari uz kuģa klasi-
fikāciju, iekraušanas un izkraušanas at-
vieglinājumiem un vispārīgi attiecībā uz
visādām formalitātēm un noteikumiem,
kfdiem tiek padoti tirdzniecības kuģi, to
personāls, pasažieri un kravas.

Izņēmums tiek pielaists attiecībā uz
kabotažu, kūpas noteikumi padoti abu
valstu attiecīgiem likumiem. Kuģniecība
starp Franciju un Alžiru pielīdzināta ka-
botažai starp Francijas ostām Līgutn-
s';ēdzēj s Puses vienojas, ki atiiecigo
Valstu kuģiem, kuri izdara kabotažas
braucienus, piešķirs savstarpīgi vislielāko
labvēlību baudošās valsts kuģu tiesības.

Francijas kuģniecības sabiedrībām pie-
šķir visādus atvieglinājumus emigrantu
transportam.

20. pants.

Šī konvencija ratificējama un ratifi-
kācijas dokumenti apmaināmi Rīgā. Pa-
matojoties uz tiesībām, kuras Francijas
likumi tai piešķir, Francijas valdība
P'ekrīt, ka konvencija stājas spēkā
8 dienas pēc tam, kad Saeimas pie-
krišana Francijas valdībai bus paziņota
Parizē.

Šī konvencija noslēgta uz vienu gadu,
pie kam gads tiek skaitīts sākot no
konvencijas spēkā nākšanas dienas. Kon-
venciju atjauno klusējot, ja

^
viena no

Augstām Līgumslēdzējam Pusētnjo ne-
uzteic vismaz 3 mēnešus pirms šī gada
laika notecēšanas Ja konvenciju atjauno
klusējot, katra Augstā Līgumslēdzēja
Puse patur sev tiesību uzteiKt šo kon-
venciju katrā brīdī, pie kam konvencija
zaudē spēku 2 mēnešus vēlāk.

13. pants.
Lai aizsargātu izcelšanās vietas no-

saukumus, katra Augstā Līgumslēdzēja
Puse apņemas padoties visiem 1891, gada
14. aptiļa Madrides Akta noteikumiem
un padoties bez tam likumiem un sa-
skaņā ar šiem likumiem izdotiem admi-
nistratīviem rīkojumiem, kā ari tiesas
spriedumiem, kuri taisīti šos likumus
piemērojot un kurus otrā Puse darīs
zināmus. Šis noteikums attiecas uz
tādiem tiesas spriedumiem, kas noteic
vai nokārto tiesības lietot apgabala no-
saukumu attiecībā uz visiem ražojumiem,
kuru sevišķās īpatnības stāv sakarā ar
zemes raksturu vai klimatu, vai ari satur
nosacījumus, zem kuriem apgabala no-
saukuma lietošana var tikt atļauta
Katra Augstā Līgumslēdzēja Puse noliedz
ievest, novietot, izvest, izgatavot, laist
apgrozībā, pārdot vai brist pārdošanā ra-
žojumus vai preces, kūjām dots apgabala
nosaukumskas stāv pretrunā ar otrās
Līgumslēdzējas Puses kārtīgi paziņotiem
likumiem un lēmumiem.

Šīs konvencijas 1. un 2. panti tiks

pārstrādāti uz vienās vai otras Augsta
Līgumslēdzējas Puses pieprasījumu pec

pirmo astoņu mēnešu notecēšanas. Ja
Latvijas valdība pirms šī perioda no-

tecēšanas stājas pie sava muitas tarija
pārstrādāšanas, tā apņemas paziņot to

Francijas valdībai vismaz divus mēnešu
pirms minētā tarifa piemērošanas,kāauzsākt nekavējoties nepieciešamās «a"
runas, lai piemērotu šī līguma 1-

^2. pantus jaunajiem Latvijas tarifa nO'

16. pants.
Katras Augstās Līgumslēdzējas Valsts

piederīgiem piešķir otrās Valsts teritorijā
vislielāko labvēlību baudošās v. als's pie-
derīgo tiesības; viņus tur nepadod ne-
kādiem citiem vai augstākiem maksāju-
miem, taksēm vai nodokļiem, kā tiem,
kurus piemēro vai piemēros vislielāko
labvēlību baudošas valsts piederīgiem.

17. pants.
Augstās Līgumslēdzējas Puses deklarē,

ka tās piešķir savstarpīgi visām sabiedrī-
bām un citām tirdzniecības, lūpniecības,
finansielām un apdrošināšanas savienībām,
kūpas nodibinātas un atļautas saskaņā
ar vienas Līgumslēdzējas Valsts sevišķiem
likumiem, brīvu un vieglu p eeju otras
Valsts tiesās, ar vienīgo nosacījumu, ka
jāpien ērojas šīs valsts likumiem.

teikumiem.

'Šo apliecinot, attiecīgie pilnvarotie,
kuriem šaī nolūkā piešķ rtas pienācīga
pilnvaras, parakstījuši šo divos eksem-
plāros sastādīto konvenciju un p iespi -

dusi tai savus zīmogus.

Sastādīts Rīgā, tūkstots deviņi sinjj
divdesmit ceturtā gadā trisdesmitā oktoDf

(paraksts) (paraksts)

L. Sēja D. de Martel

Latvijas ārlietu Francijas sūtnis
ministrs. Latvijā.

Paziņojumus attiecinās it īpaši:
1. uz izcelšanās apgabala nosauku-

miem, tādiem ražojumiem, kūju

Katras Augstās Līgumslēdzējas Puses
augšā minētās sabiedrības un savienības
var, ja otrās Valsts likumi un noteikumi



PIELIKUMS
Tulkojums no franču valodas.

pie tirdzniecības konvencijas starp Latviju un Franciju.

Saraksts „A".

Francijas tarifa Ražojumu nosaukumi,
numuri.

Ražojumi no kustoņiem un to sastāvdaļas:

Ex 17- • • šķiņķi, bez kauliem un rullēti, vārīti šķiņķi, sālīta gaļa, sālīta
cūkas gaļa (šķiņķis, speķis u. t. t.).

17 bis . Gaļas produkti u. i. t. ^
21... . Neapstrādātas ādas, svaigas vai sausas, lielas vai mazas.

Ex 34 - ? • • Putnu olas-
p36. . . . Sieri: cieti sieri, _ Holandes un Šveices tipa.

37. . . . Svaigs vai kausēts vai sālīts sviests.

Zvejniecības produkti:

£x 47. . • Dabīgi konservētas, marinētas vai citādi sagatavotas zivis.
Anšovis, ķilavu tipa.

Miltainas pārtikassvielas:
83. . - Kartupeļi.

Augļi un sēklas:

£x 89-. • • Sējas sēklas; linu sēklas.
Koki:

128. . . Parastie koki:
Apaļi koki, neapstrādāti, kuriem nav četrkantīgs veids, ar mizu

vai bez tās,_ visāda garuma un ar lielāku apjomu, kā 60 cen-
timetri resna galā.

Koki, kuriem piedots četrkantīgs veids vai zāģēti, 80 milimetrus
resni vai resnāki.

Koki, kufiem ir četrkantīgs veids vai zāģēti, kuri tievāki par
80 milimetriem un resnāki par 35 milimetriem.

Zāģēti koki, kuru resnums ir 35 milimetri vai mazāk.
129. - . Koka bruģis, pārdots gabalos.
130. . . Ozola koka dēļi.
131. - Ķīlveidīgi koka gabali.
132. -. . . Vītola vai< kastaņu koka dēļi mucu taisīšanai un ozola koka vai

kastaņu koka mieti.
133. . . . Mieti, stutes un ozola koka vai kastaņu koka neapstrādāti mieti,

kuri garāki par 1 m 10 un kuru apjoms resna galā nav lie-
lāks par 60 centimetriem.

135 bis . . Sveķaini koki apaļos gabalos, ar vai bez mizām, visādos dia-
metros, ne garāki par 2 m 50.

137. . . . Citi.
Šķiedras, stiebri un pārstrādāšanai derīgi

produkti (daļas):

142. . . - Neapstrādāti lini, kulstīti, kārsti, sukāti vai pakulās.

I

stiebros,
mīstīti, kulstīti, pakulās,
sukāti.

Dažādi produkti un atkritumi:
,„„ „ , , I mekaniska ļ sausa
168. . . . Celulozes mušas ļ ķimiska ļ mitm

Dzērieni:
Destilēti dzērieni:

174. . . . Spirti:
_ _ . i pudeles
Dešvim \ ne pudelēs '

I

Ievesti valstij.
Ievesti vīnu, liķieru, etiķa, ķimisku vai farmaceitisku pro-

duktu, laku vai parfimēriju tirgoņiem vai viņu sindikātiem.
174 bis . . Liķieri.

Papīrs un viņa pielietojumi:
Ex 461. . . . Papīrs vai kartons, citāds kā tā saucamais ^ fantāzijas papīrs".

Ar mašinu izgatavots papīrs, ne vieglāks kā 30 grami uz kvadrāt-
metru.

Koka izstrādāti priekšmeti:
. 59b. , . . Tukšas lietošanai derīgas mucas, gatavas vai negatavas, ar koka

vai metāla riņķiem.
Ex597. . . . Apstrādāti būvkoki un ratu taisītājiem noderīgi koki, mīkstā

? ' kokā, ieskaitot bērzu.
600. .. . Ēvelēti, savienojumi, p. piem. spāres un spundēti vai ialceti

koki, dēļi vai parketa dēlīši, ēvelēti, savienoti vai spundēti.
Ex 601. . . . Durvis, logi, žalūzijas, logu aizkari, sleģi uz rullīšiem, koka logu

aizkar/, koka sienu apklāji un galdniecības fabrikāti, sakopoti
vai nesakopoti, mīkstā kokā, ieskaitot berzu.

Ex602. . . . Koka trauki un kastes, izņemot visāda veida spolītes:
Balta koka kastes, birstu koki un mazi rīku rokturi, mazāki par

P10
centimetriem.

„ -.. ? , - i- / lakoti.
Citādi priekšmeti

^
nelakoti,

(paraksts) L. Sēja. (paraksts) D. de Marte 1.

Tulkojums no franču valodas.

PIELIKUMS
pie tirdzniecības konvencijas starp Latviju un Franciju.

Saraksts „B\

F Takses
"ancijas tarifa Ražojumu nosaukumi. pazeminājumi

numuri, (dētases).

Parastie koki:
136 bis . . Koka vilna (nekrāsota vai krāsota) 30°/o

Materiāli:
Marmors, akmeņi, degvielas, minerālvielas u. t. t.

185 - . . . Ātri sacietējošs cements . . . 25%

Lēni sacietējošs cements zo /•

Ķimiski produkti:

Svina acetats.
0150 ^ - . Svina karbonāts, svina baltums 30°/o

Fran
n
c'ļ!!fJ arlfa Ražojumu nosaukumi. pazeminājuminwnurl- (dētaxes>

Dažādas saliktas vielas: ,
318. . . . Stērķeles parastās 3G/o

Stikls un kristais:
349 quinq . Stikla elektrības piederumi, bez metāla daļām .... 25°/o
351. . . . Logu rūtis :

Vienkāršas 20%
Krāsains vai viegli krāsots stiklsl 0 .
Viļņots stikls ) 20 /°

359. . . . Pudeles, pudelītes un flakoni, vienkārši, pilni vai tukši . 20°, o
Audumi:

Lina, kaņepu vai rāmi, tīri vienkrāsaini vai izstrādāti:
Ex 382.... Nebalināti audumi, kuri audos un ataudos 5 milimetru

kvadrātā no sāniem, visu gabalu dalot divās daļās,
sver vairāk kā 40 kilogramus par 100 kvadrātmetriem,
neatkarīgi no pavedienu skaita 20°o

404. . . . Tīras kokvilnas audumi, vienkrāsaini, šķetināts un trinīts
nebalināts, neatkarīgi no smaguma un pavedienu skaita. 30°/»

Tīras vilnas audumi:
Vadmalas, kažemira audumi un citi velti un šķērēti

un nevelti audumi:
4401īdz441bis Vilnas muslins apdrukāts 30%
4401īdz441bis Citi apģērba un vadmalas audumi, sverot metrā, ieskaitot

malas:
līdz 250 gramiem
no 251 grama līdz 400 gramiem ieskaitot
„ 401 ,550 , „ \ . . . 30°/o
„ 551 , „ 700

pāri par 700 gramiem
441 ter . . Drapēti, vienkrāsaini, krāsoti gabalos, tā saucamie

,amazone". Karsti (peignes) un sukāti (cardēs) vai
pilnīgi sukāti, sverot metrā, ieskaitot malas:

līdz 400 gramiem . . \ „00 ,
pāri par 400 gramiem ) '°

590 bis . . Mēbeles:
Kiēslu sēdekļi vai atzveltnes no finiera vai platētas

pontreplaquēs), lakoti, iespiesti, dedzināti, ar tēl-
nieciskiem izgreznojumiem vai izgriesti vai termo-
platiski 80°/o

Citi 80°/o
591.... Sēdekļi, ne no liekta koka :

Tikai ar tēlnieciskiem izgreznojumiem vai izgriezumiem 60°/o
Pulcēti vai lakoti 60°/°
Citi .....* 60°/o

591 bis . . Sēdekļu gabali un viņu atsevišķas daļas, ne dreijātās . 60°/o
592. . . . Mēbeles, ne no liekta koka, izņemot visādus sēdekļus

no finiera un platētas (contre-plaqaēs), no koka, kā
arī gabali un atsevišķas daļas:

Izgrieztas . _ s 50°ļo
Lakotas, pulētas vai citas 50%

592 bis . . Bluķi un gabali un atsevišķas daļas 50°/o
Izgrieztas 50° o
Lakotas vai pulētas . - 50%
Citas _ 50%

594.... Līstes un zimzes, neapstrādātā kokā, ģipsētas vai nokrā-
sotas ar ūdens krāsām 50%

Koka izstrādājumi:
599. . . . Vienkāršas koka tupeles 50%

Krāsotas, lakotas vai garnētas 50%
601 bis . . Koka stienīši logu aizkariem .......... 40%
602 bis . . Dreijātāju izstrādājumi, citi 50%
603 ter . . Lauksaimniecības riku koka rokturi, īsāki par 2 m 40

un ar mazāku diametru par 55 milimetriem:
Osis: nelakoti un nepulēti un neapklāti ar kādu pār-

klāju 50%
Citi V .. ... 50%
Citi: lakoti vai pulēti vai apklāti ar kādu pārklāju . 50%
Citi 50%

603 quater . Citi koka izstrādājumi, finieri 60%
Citi . 60%
Dažādu materiālu izstrādājumi:

Koka kuģi, peldēšanai noderīgā stāvoklī:
615. , . . Jūras kuģi, buru kuģi vai tvaikoņi, uztākelēti un sarīkoti 15°'»
616. . . . Juras kuģu korpusi 15%
617. . . . Visādu lielumu upju kuģi . 15%
618. . . . Upju jachtas un sporta kuģi no koka 15°/o

(paraksts) L. Sēja. (paraksts) D. de Martel.

Latvijas un Francijas valdības, pa-
rakstot konvenciju, kura noteic tirdznie»
ciskos sakarus starp viņu valstīm, vieno-
jušās par sekošiem noteikumiem:

1) Lai identificētu un pārbaudītu
ievestās preces, Latvijas valdība ap-
ņemas lietot paņēmienus, par kuriem
vienojušās abu valstu piekritīgās pār-
valdes, lai tādā kārtā preces neciestu
bojājumus, kuri varētu kaitēt viņu
ārējam izskatam vai mazināt viņu tirgus
vērtību.

2) Attiecībā uz paraugiem, kuriem
piešķirtas šīs konvencijas 15. pantā
aprādīto noteikumu priekšrocības, mi-
nētā pantā paredzētais papildu akts
sīkumos nokārtos šo jautājumu, pre-
cizējot it sevišķi, kas zem paraugiem
saprotams. Paliek spēkā noteikums,
ka līdz likuma pieņemšanai, kuru
Latvijas valdība patlaban sagatavo,
Francijas paraugiem piemēros vis-
lielākās labvēlības principu.

«—««

3) Kamēr bus spēkā noteikumi,,
kuri noliedz ārzemju degvīnu un
liķieru ievešanu Francijā, Latvijas
ražojumiem piešķirs, attiecībā uz šo
aizliegumu, izņēmuma tiesības, atļaujot
ievest gada laika līdz 300 hektolitriem.
Rīgā, tūkstots deviņi simti divdesmit

ceturtā gada trīsdesmitā oktobri.
(paraksts) (paraksts)

L. S ē j a, D. d e M a r t e I,
Latvijas ārlietu Francijas sūtnis

ministrs. Rīgā.

Konvencijas, sarakstu „A" un „B" un
noteikumu tulkojuma teksts pieņemts
Saeimas 1925. g. 13. februāra plenārsēdē.

J. V e s m a n s,
Saeimas sekretārs.



Valdības rīkojumi un pavēles.

Visām vidus un pamata skolām.

Šī gada 17. februārī paiet 50 gadu no
mūsu lielā audzinātāja un tautiskas at-
modas darbinieka Kron valda Ata
nāves dienas. Uzaicinām šo gadījumu
atzīmēt visās vidus un arodu skolās un
pamatskolu vecākajās klases ar attiecīgu
aktu un iepazīstināt skolēnus ar Kron-
valda dzīvi un darbību mūsu tautas kul-
tūras un skolu laukā.

Skolām iegādājama viņa ģīmetne un
uzkapama zālē vai klasē.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepinš.

Tautskolu direktors K. Melnalksnis.
Vidus un arodu skolu direktora vietā

S u b a n s.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.

1925. g. 9. feoruari.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks

Rīkojums Ne 43
par ekspressūtījumu pava-dzīmēm

un to maksu.

Saskaņā ar noteikumiem par ekpres-

sūtījumu pārvadāšanu Vācijas — Lietavas
— Latvijas — Igaunijas tiešā satiksmē,
ievedu stacijās pārdošanai preču sūtīta-
jiem īpašas pavadzīmes un nosaku tām
maksu 10 santimus eksemplārā.

Šīs pavadzīmes, tāpat kā preču zīmes,
jāizpilda pašiem preču sūtītājiem un jā-
iesniedz stacijai, ekspressūtījumus no-
dodot pārvadāšanai.

Ievērojot sacīto, uzdodu papildināt
„Pag. noteikumu un tarifa preču pār-
vadāšanai" 79. §, ierakstot pēc 1a punkta
sekošu jaunu punktu:

„lb. Par ekspressūtījumu pavad-
zīmes blanķeti 10 sant."

Šis rīkojums spēkā ar 1925. g. 10. fe-
bruāri.

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Finansu direktors v. i. J. Leitis.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.

1925. g. II. februārī.
Satiksmes ministrs

J. Pauluks.

Rīkojums Nr 46.
Par pārgrozībām „pagaidu notei-
kumos un tarifā preču pārva-

dāšanai. "
Par Latvijas dzelzsceļiem piederošu

cisternu lietošanu uz ārzemju dzelzs-
ceļiem, kuri pielieto Perudžijas izdevuma
reglamentu par savstarpēju vagonu lie-
tošanu (R1V), nosaku maksu Ls 5, —
par katru cisternu un dienu. Šī maksa
aprēķināma par visu to laiku, kamēr ci-
sternas, bez izšķirības pilnā vai tukšā,
atrodas uz šādiem ārvalšķu dzelzsceļiem,
un iekasējama no preču sūtītāja jeb no
cisternu pieprasītāja.

Sakarā ar to, lieku priekšā ,.pagaidu
noteikumos un tarifā preču pārvadāšanai"
aiz 79§. ievietot šādu jaunu paragrāfu:

79§.
Maksa par Latvijas dzelzsceļiem
piederošu cisternu lietošanu uz

ārzemju dzelzsceļiem.
Par Latvijas dzelzceļiem piederošu ci-

sternu lietošanu uz ārzemju dzelzceļiem,
kuri pielieto reglamentu par savstarpēju
preču vagonu lietošanu starptautiskā sa-
tiksme (RIV), ņemama maksa Ls 5, —
apmērā par katru cisternu un dienu,
skaitot atrašanās laiku uz ārzemju dzelzs-
ceļiem no pirmās pusnakts pēc cisternas
nodošanas ārzemju ceļiem līdz pinnai
pusnaktij pēc cisternas atpakaļ saņem-
šanas.

Cisternas lietošanas maksas nodroši-
nāšanai, izsūtāmā stacija ņem kā drošību,
krautu vai tukšu cisternu izsūtot uz ār-
valstīm, maksu par cisternu lietošanu
par 15 dienām. Ja cisterna uz ārzemju
dzelzsceļiem atrastos ilgāk par 15 dienām,
tad iztrūkstošo sumu izsūtāmā stacija
piedzen no preču īpašnieka resp. cister-
nas pieprasītāja, pēc cisternas atpakaļ
saņemšanas, bet, ja cisterna saņemta at-
pakaļ agrāk par 15 dienam, tad pārmak-
sāto sumu dzelzsceļi pretenzijas ceļā at-
maksā šādas sumas iemaksātajam.

Minētā maksa iekasējama, pārvadājot
cisternā kravu uz ārzemēm, no kravas
sūtītajā, bet, ja pieprasīta tukšas cister-
nas nosūtīšanu uz ārzemju dzelzsceļiem,

preču pārvadāšanai uz Latvija, — no

šādu pieprasījumu iesniedzēja.

Šis rīkojums stājas spēkā no
1925. g- 25. februāra.

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.
Finansu direktora v. i. J. Leitis.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu

1925. g. 12. lebruarī.

Satiksmes ministrs
.1. Pauluks.

Rīkojums Nq 47

par dzīvu putnu un cukurbiešu
pārvadājumiem.

Nosaku cukurbiešu pārvadājumiem ta-
rifa IV. klasi un dzīvu putnu pārvadā-
jumiem sekošas maksas :

Iekraujot dzīvus putnus vagonā:

Vienā stāvā — 50 sant. novagona un kilm.
Divos stāvos — 60 „ M * »
Trijos „ — 70 „ „ „ » „
Četros „ — 80 „ „ » »„

Sakarā ar to preču alfabētiskā nomen-
klatūrā un klasifikācijā (1922. g. izdevuma):
1) 10. lappusē, pēc preču nosaukuma

„Bietes", ierakstīt „Bietes, cukura" ar
tarifa IV. klasi un 76. lappuse, pēc
preču nosaukuma „Cukurs", ierakstīt
«Cukurbietes" ari ar tarifa IV. klasi,
bet

2) 52. lappuse pie preču nosaukuma
„Putni, dzīvi" pierakstīt zvaigznīti un
piezīmju iedalē ievietot sekoša satura
piezīmi:

*) Pēc tarifa I. klases veduma maksa
par dzīvu putnu sūtījumiem aprēķi-
nāma tikai tanīs gadījumos,_ ja putni
pārvadājami iesaiņojuma, ka kurvjos,
krātos, kastēs u. t. 1., bet pārvadājot
dzivus putnus, bez iesaiņa, veduma
maksa aprēķināma sekosi:

lekpaujot tos vagonā:
Vienā stāvā — 50 sant. no vagona un kilm.
Divos „ — 60 '„ „ „ „ „
Trijos „ — 70 „ „ „ „ „
Četros „ — 80 „ „ „

Putnu pārvadāšana četros stāvos pie-
laižama vienīgi tikai dzelzsceļu speciāli
ieiīkotos vagonos.

Ja putnus pārvadā speciāli ierīkotos
vagonos vairāk kā četros stāvos, tad ve-
duma maksa aprēķināma, kā par pārva-
dājamiem četros stāvos.

Virs veduma maksas un papildu mak-

sājumiem par dzīvu putnu sūtījumiem
bez iesaiņa ņemama-ari maksa par va-
gonu dezinficēšanu — Ls 1,50 apmērā
no katra vagona. Ja sūtījums pārvadāts
dažādu sliežu platuma dzelzsceļu sa-
tiksmē, tad dezinfekcijas maksa ņemama
par katru sliežu platuma dzelzsceļu atse-
višķi. Dzīvu putnu bez iesaiņa pārvie-
tošana no viena sliežu platuma vagona
cita sliežu platuma vagonā, jāizdara preču
īpašniekam ar saviem līdzekļiem un uz
sava rēķina.

Pārvadājot dzīvus putnus bez iesaiņa,
putnu bapošanai_ ceļā var vest līdz bez
maksas tanī pašā vagonā, kurā pārvadā
putnus, tiem piemērotu graudu barību,
rēķinot 100 klgr. barības uz diennakti
priekš katra ar putniem krauta vagona
stāva.

Šis rīkojums spēkā ar 1925. gada
25. februāri.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu 1925. g. 12. februāri.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums NQ 48.
Par «Pagaidu tarifa un noteikumu
Ms 27. pasažieru un bagāžas pār-

vadāšanai" papildināšanu.
Lieku priekšā «Pagaidu tarifa un no-

tejkumu N° 27. pasažieru un bagāžas
pārvadāšanai" 15'- § papildināt sekosi.

Pēc paragrāfa ceturtā nodalījuma, kurš
beidzas ar vārdiem— „uz kontroles pie-
prasījumu pase", jāieraksta sekošais:

«Augšminētas tiesības, braukt augstākas
klases vagona ar zemākas klases biļeti,
bauda ari visi apmācībā iesauktie Lat-
tvijas armijas un flotes virsnieki, kara
ārsti un kara ierēdņi.

Šās tiesības minētie kara vīri bauda
no ta momenta

^
kad viņiem noteikts ie-

rasties nozīmētas kara spēka daļās, un
līdz tam laikam, kad apmācībai beidzo-
ties, tiem jāierodas reģistrācijas iestādē.

Izlietojot šās tiesības apmācībā iesauk-
tiem kapa vīriem, kapa ārstiem un ierēd-
ņiem reize ar-braucamo biļeti jāuzrāda

viņiem adresētus priekšrakstus par iera-
šanos zināma laikā kara spēka daļā, vai
reģistrācijas iestādē, kā ari uz kontroles
pieprasījumu pase".

Pēdējā nodalījuma iesākumu ievietot
sekoša jauna redakcijā:

«Ja aktivā dienestā esošie vai apmācībā
iesauktie virsnieki, kā ari atvaļinātie virs-
meki-Lačpleša kara ordeņa ' kavalieri"
u. t.t '

Talak uzdodu «Pagaidu tarifa un no-
teikumu M» 27." 19. §, 3. piezīmi ie-
vietot sekoša jaunā redakcijā:

«3. piezīme. No aktivā dienestā esoša
vai apmācība iesaukta virsnieka, kara
ārsta, kara _ ierēdņa, tāpat no atvaļināta
virsnieka-Lačpleša kara ordeņa kavaliera,
ja tas brauc I klasē ar II klases biļeti un
nebauda šādas tiesības, jeb ja tas nevar
uzradīt attiecīgu apliecību vai priekš-
rakstu, piedzen soda naudu 1 lata ap-
mēra, bet ja tas ar III klases biļeti pat-
varīgi pārgājis I klases vagonā — 1 lata
50 santimu apmērā."

Šis rīkojums spēkā ar 25. februāri
1925. g.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A. Rode.

Finansu direktors: Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pasta ziņas.

Atklāta telefona palīga nodaļa M e i -
r a nu pag. valdē, Vidzemē, pievienota
Lubānas pasta un telegrāfa kantorim.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Iecelšanas.
Rīkojums J6 19.
1925. g. 6. februārī.

1. §.
Valsts Pūres dārzsaimniecības pārzini uz brīva

līguma pamata Vili Vilsonu atsvabinu no amata
uz paša lūguma, skaitot no Š g. 16. februāra,
uzdodot no tā paša laika dāizsaimniecības pārziņa
pienākamus līdz turpmākam rīkojumam izpildīt
minētās dārzsaimniecības saimniecīoas vadītājam
uz brīva līguma pamata Pēterim Stūre.

2. §.
Biržu 2-gadējās lauksaimniecības skolas pārziņa

palīgu agronomi Mildu A r g a 1 ieceļu par Ramkas
mājturības skolas pārzini, skaitot no š. gada
10. februāra,

Zemkopības ministrs H. Celmiņš.
Zemkopības departamenta direktors P. O r ā v i s.

*
Pavēle Jfe 70.

1925. g. 6. februāri.
Rīgas muitas Jaunāko muitas uzraugu Krišu

B i u ņe na u, kā mirušu, dzēst no Rigas muitas
darbinieku sarakstēm, skaitot «ir š. g. 1. februāri

Pamats: Rīgas muitas 1925. g. 3. februāra
raksts N° 2413.

Pavēle J* 71.

1925. g. 12. februāri.
Rītupes muitas jaunākais kanclejas ierēdnis Val-

dis Bāliņš paaugstināts par vecāko'kanclejas
ierēdni, skaitot ar š. g. 6. februāri.

Alga pēc XV. amatu kategorijas.
Pamats: Rītupes muitas priekšnieka 1925. g.

19. janvāra raksts N^ lll.

P a v ē 1e Ka 72.
1925. g. 12. februārī.

Rucavas muitas uz brīva līguma pamata die-
nestā sastāvošais jaunākais muitas uzraugs Ale-
ksandrs J e g e r s paaugstināts par vecāko muitas
uzraugu, skaitot ar š g. 16. februāri, atstājot viņa
ari turpmāk uz brīva līguma pamata.

Alga pēc XVIII. amatu kategorijas,
pamats: Rucavas muitas priekšnieka 1925. g.

1. februāra raksts Ks ]35.

Pavēle }& 73.
1925. g 12. februārī.

Muit?s departamenta ziņnesis Ādolfs Šulcs,
kā nokalpojis muitas resorā sešus mēnešus, ie-
skaitīts štata darbi tieku sarakstos, skaitot ar š g.
8. februāri.

Pavēle 1* 74.
1925. g. 12. februārī.

Liepājas muitas uz brīva līguma pamata die-
nestā sastāvošais jaunākā muitas uzrauga v. p. i.
Jānis Miezis uz paša lūguma pamata pārcelts
tani pašā amatā uz Rigas muitu, skaitot ar š. g.
16. februāri, atstājot viņu ari turpmāk uz brīva
līguma pamata.

Alga pēc XIX amatu kategorijas.
Pamats: J. Mieža 1924. ģ. 29. oktobra

lūgums (dep-ta ienāk, *fe 213a9).

Pavēle J6 75.
1925. g. 12 februārī.

Ādams Hercmans pieņemts Liepājas muitā
par jaunākā muitas uzrauga v. p. i. uz brīva
līguma pamata, skaitot ar š. g. 16.. februāri ar
algu pēc XIX. amatu kategorijas.

rieremanim izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
jā tādas tam nāktos. '

Pamats: Liepājas muitas 1925. g. 23. janv.
raksts N° 691.

Pavēle J* 76.

1925. g. 12 februāri.
Fricis Jēkaba _ d Priede pieņemts Rīgas

muitā par jaunākā muitas uzrauga v. p. i. uz
brīva līguma pamata, skaitot ar š. g. 16. februāri
ar algu pec XIX. amatu kategorijas.

Priedēm izmaksājamas ari ģimenes piemaksa»
ja tādas tam nāktos.

Pavēle J* 77.
1925. g. 12. februārī.

Ventspils muitas uz brīva līguma pamata di»,
nesta sastāvošo jaunāko muitas uzraugu Eduarda
Jāna d. Barutu, sakarā ar viņa iesaukšana
akti-a kara dienestā, skaitīt pat atlaistu no die
nesta un izslēgt no Ventspils muitas darbiniek,,
sarakstiem, sakot ar š g. 24. febtuari.

Pamats: Ventspils muitas 1925. g. 9 f»h,
raksts J* 315. ' Dtl

Pavēle J* 78.
1925. g. 12. februārī.

,Liepājas muitas nodokļa aprēķinātāja palīm,
Rooertu K r i k m a n i sakarā ar viņa iesaukšanu
aktivā kara dienestā, skaitīt par atlaistu no die-
nesta un iztlegt no Liepājas muitas darbinieka
sarakstiem, sākot ar š. g 18. februāri.

Pamats: Liepājas muitas 1925. g. 5. febt
raksts. Afe 1029.

P a v ē 1 e J* 79.
1925. g. 12. februāri.

Muitas departamenta uz brīva līguma pamata
dienesta sastāvošo kurjeru Albertu Kretul-
nieku, sakarā ar viņa iesaukšanu aktivā kara
dienestā, skaitīt par atlaistu no dienesta un izslēgt
no deoartementa darbinieku sarakstiem, sākot «
š. g. 24 febriari.

Pamats: A. Kret
^
alnieka 1925. g. 12. febt.

ziņojums.
Pavēle N» 80.

1935 g 12 februārī.

Georgs Gusta d. Brempels pieņemts Rīgas
muitā par jaunākā maitas uzrauga v p. j. oz
brīva līguma panuta, saskaņā ir clvildien lik.
10. p. noteikumu, sākot ar š. g. 16. februāri ai
algu pāc XIX. amatu kategorijas, izmaksājot tam
ari ģimenes piemaksas, ja tādas tam nāktos un
dzīvokļa naudu 15°/o apmērā no pamatalgas.;

Tā kā pavēlē minētais maitas uzraugs Bretnpeh
pieņemts speciāli muitas uzraudzībai pie firmas
.Levitas un Bdri* dzirnavās tranzitam paredzēta
kviešu psr.lrādašanas, tad visi minētā darbinieka
atalgošanai vajadzīgie izdevumi sedzami firmai
.Levitas un Bdri*, iekasējot no pēdējās visas šim
nolūkam nepiecišamas sumas.

Pamat-: Rīgas muitas 1925. g. 11. februāra
raksts Nš 3241.
Muitas* departamenta direktora vietā

L.Vagulis.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vilsons.

Personallietu pārzinis A. Liepinš.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 196.

(1. turpinājums.)

12172. Hoffmans, Erasts Valdemāra d.,
46 g. v., piederīgs pie Rīgas, agrāk dzī-
vojis Rīgā, Kuģu ielā Ns 16, dz. 10, -
Rīgas 11. iec. miertiesneša 1924. gada
3. novembra raksts Ne 1146 (70-24-V),
apvainots uz sod. lik. 138. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12173. Hovarts, Haralds Teodora d.,
30 gadus vecs, piederīgs pie Sīpeles pag.,
piederīgspie Vecgulbenes miesta, Lanc-
maņa mājas. — Cēsu apriņķa priekš-
nieka lieta Ks 3125/24. g. (68-24-V), sod.
ar Ls 50,— vai 14 dienām aresta pai
atrašanos publiskā vietā piedzērušā stā-
voklī. — Paziņot dsīves vietu.

12174. Jeiimovs, Miķelis Maksima d.,
28 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils
apr., agrāk dzīvojis Daugavpils apriņķī,
Vižņu pag., Lāstekna sādžā. — Rīgas
pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
23. oktobra raksts Ns 964 (15-1-25), ap'
vainots sod. lik. 139. p. 1. d. — Pazinot
dzīves vietu.

12175. Ivanova, Anna Romāna ni.,
agrāk dzivojuse Jēkabpils ielā Ne 9,
dz. 37, (tuvāku ziņu nav). — Rigas pre-
iekturas 3. nod. 1924. g. 12. dec. raksts
Ko 13748 (230-24-Xl), sod. no Rīgas
9. iec. miertiesneša uz sod. lik. 262. p-
pam. ar Ls 10 vai 3 dienām aresta. —
Paziņot prei. 3 nod.

12176. Joelsons, Ziskins, 31_ g. vecs,
dzimis Daugavpilī, žids, agrāk dziv.
Kaunā. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nod. priekšu. 1925. g. 17 janv. (17-1-25),
deļ personības noskaidrošanas. — Pa"
ziņot dzīves vietu.

12177. Joelsons, Šmuelis, dzimis
1885. g. dzimis Ukmergēs, žīds. — Kri-

minālās pārvaldes Rīgas nodaļas pri ekšu.
17 janv. 1925. g. (17-1-25), dēļ perso-
nības noskaidrošanas. — Paziņot dzīves
vietu.

12178. Joelsons, Faivuš, 30 g- v »
dzimis Ukmergēs, žīds. — Krimināla
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka
1925. g. 17. janv. (17-1-25), dēļ perso-
nības noskaidrošanas. — Paziņot dzīves
vietu.

12179. Kaucis, Jūlijs Osipa d., dzi™.
1879. g , pied. pie Olaines pag<, Rig?
apriņķa. — Rīgas 6. iec. miertiesneša
1925. g. 2. janvāra raksts Ne I550
(565-24-XII), apv. uz sod. lik. 581. P-
1. d. p. — Paziņot dzīves vietu.

12180. Kepul, Doroteja Kriša «.,
50 g. v., pied. pie Jaunpils pag-
Tukuma apriņķa. — Rīgas 6. i£C-
miertiesneša 1925. g. 5. janv. raksts



Ko 1272 (21-1-25), apv. uz sod. lik.

276 p 3- P- — Apcietināt un nosūtīt
tneklētāja rīcībā.

12181- Kleins, Pēteris Mārtiņa d.,
43 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
.dzīvojis Rīgā,Polockas ieiā Ni 7, dz. 16. —
Piaas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.

12 janvāra raksts Ni 12833 (21-1-25),
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls 10,— vai
2 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3 nodaļai.

12182. Kuzmins, Aleksandrs Jāņa d.,
20 g. vecs, bij. Krievijas pavalstnieks,
.agrāk dzīvojis Rīgā, Grāvmuižas ielā
j| 4 dz. 12. — Rīgas prefektūras 3. no-
dalās 1925. g 9. janvāra raksts Ns 13969
(21-1-25), sodīts no_ Rīgas prefekta ar
Ls 20,— vai 7 dienam aresta. — Pa-
ziņot prefektūras 3. nodaļai.

12183. Krauze, Roberts, ' agrāk dzī-
vojis Rīgā. Karlines ielā Ns 16, dz. 6
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas 4. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 10. janvāra raksts
X? 1342 (21-1-25), apvainots sod. lik.
591. p. 1. d. — Nogādāt uz meklētāju
kanclejii.

12184. Kurševičs, Arturs Jāņa dēls,
-dzim. 1902. g., pied. pie Volguntes pag.,
Jelgavas apr., agrāk dzīvojis Merķeļa
ielā Ns 3, dz. 3. — Rigas 4. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 9. janvāra raksts N° 101
(22-1-25), apv. sod. lik. 204. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

12185. Kuzics, Viktors Jāzepa dēls,
dzim. 1902. g., pied. pie Višķu pag.,
Daugavpils apr., agrāka dzīves vieta
turpat, 1. Kuziņu sādžā,_ latvietis, katoļ-
ticīgs, neprecējies, pec nodarbošanās
dektromontiers, augums 177 cm, patuklu
seju, melniem matiem, zili-pēlēkām acīm,
uz laba vaiga — melna kārpa (dzimuma
zīme) skarba rupja balss; kara trans-
porta bat. kareivis. — Kara tiesss priekš-
sēdētāja 1925. g. 12. janvāra raksts
.Ni 471 (420-24-Xl), apv. kara sod. lik.
128. p. 1. d. un 133 p. — Apcietināt
un ieskaitīt 1. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, par ko paziņot pēdējam
un tiesai.

J2J86. Križus, Pranas, Lietavas pa-
valstnieks (tuvāku ziņu nav). — Aiz-

putes apriņķa priekšnieka palīga par
2. iec 1924. g. 23. decembra raksts
Ni 4664 (19-1 25), ienācis pie lauku dar-
biem no Lietavas, bet atpakaļ nav at-
griezies. — Paziņot dzīves vietu un uz
kādu dokumentu pamata uzturas.

12187. Kivlenieks-Sporans, Donats
Annas d., 38 g. v., pied. pie Preiļu pag,
agrākdzīv. Preiļu miestā Zaļā ielā Na 30.
— Cēsu apriņķa priekšnieka 1925. g.
9. janvāra raksts JVe 7081 24 (17125),
sodUs administratīvā kārtā ar Ls 40 vai
21 dienu aresta par atrašanos publiskā
vietā piedzērušā stāvoklī. — Paziņot
dzīves vietu.

12188. Lerchs, Voldemārs Eduarda d.,
24 gadus vecs, dzīvojis Bērzes muižas
pag. Pintera mājās, pase zem Ni 748 iz-
dota 1922. g. 1. aprilī no Ozolnieku pa-
gasta valdes, Dobeles apriņķi. — Rīgas
5. iec. miertiesneša 1924. g 3. decembra
raksts Ni 1137 (259-24X11), sodīts no
Rīgas 5. iec. miertiesneša uz sod. lik.
262. p. 1. d. ar Ls 40,— vai 10 dienām
aresta. — Izpildīt spriedumu.

12189. Luste, Jānis Viļuma d., 50 g.
vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis
Rīgā, Lāčplēša ielā Ni 22, dz. 6. —
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. gada
7. janvāra raksts Ni 8132 (16-1-25), so-
dīts no prefekta ar Ls 10,—. — Paziņot
prefektūras 3. nodaļai.

12190. Matīsens, Ādams Elkas d,
dzimis 1881._ g. 8 decembrī (tuvāku ziņu
nav.) — Cēsu apriņķa priekšnieka pa-
līga 2. iecirknī 1924. g. 21. jūlija raksts
Na 3626 (143-24-X), apvainots diēbju
zādzība. — Paziņot dzīves vietu.

12191. Matvejevs, Vladimirs Jāņa d.,
dzim. 1896. g., agrāk dzīv. Rīgā, Eks-
porta ielā Ns 3, dz. 4. — Rīgas polic.
3 iec. ptiekšn. 1925. g. 9. janv. raksts
JNfo 35046 (S>59-24-XI), apv. par karavīru
noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālas pārvaldes priekšnieks
G. Tifentfils.

Darbvedis A. Zaķis.

( Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Andreja Jāņa d.
Kārkliņa lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 27. janvāri 1925 g.
publicēto 1918. g. 2'-*. septembrī mirušā
Koknesespag „Maz-Kalr.-Ratnieku" mājas
īpašnieka Jāņa Pētefa d. Kārkliņa
mantošanas līgumu, kurš noslēgts starp
mir. Jāni Pētefa d. Kārkliņu un viņa
dēlu Andr-'ju Kārkliņu pie Kokneses pag.
tiesas 1907. g. 31. oktobrī J* 9

^
kā ari

visas personas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mirušā Jāņa Pētera d. Kā kliņa
mantojamu vai sakarā ar šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sariem, parāddevējiem u. 1.1.,pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

^iĶā, 4. februāri 1925. g. L. Ks 1722
21177 Priekšsēd. v. A. Ve i dners.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 3. februārī 1925. g.
publicēto 1924. g. 13. janvārī miruša
Vestienas pag. In ranu muižas jaunsaim-
nieka Oļģerta Andža d. Ozola testa-
mentu, kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz miruša Oļģerta
Ozola mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai se š u mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 6. februārī 1924. g. L. J*2022
Priekšsēd.. v. A. V e i d n e r s.

21395 Sekretārs A. Kalve.

ligas apgabaltiesas 3. tifllDodala,
pamatojoties uz 1923. gada 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik._ 2060. un 2062. _p. p.,
ievērojot Kārļa Pētera d. Podiņa lūgumu
un savu 1925. gada 27. janvāra lēmumu
paziņo, ka parādnieks Kārlis Pētera d.
Podiņš parādu pēc obligācijas par
12.uOO rbj. apstiprinātas 1914. g. 27. ok-
tobri ar Ks 2312 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, VI hipotēku iecirknī zem. zemes
grāmatu reģ. N°443 izdotas no Andreja
Andreja d. Kalepa par labu Hermanim
Kārļa d. Kampe, kas viņu ir cedējis
blanko ir iemaksājis Jiesas depozitā
Ls 256 šīs augšā jninētās obligācijas
kapitāla un °ļo°ļo dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" unaizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies . obligaciju atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesibu prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 30. janvārī. Nr. 2040
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20611 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019,
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
13. janvārī Rīga mirušās atraitnes

Jules (Jūlijas) Aleksandra m. Domei-
stern, dzimusi O z i j, ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu _ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludjnajuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī. *

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

Rīga, 1925. g. 4. februārī L N° 2086
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21160 Sekretārs A. Kalve.

'tgas apgabaltiesas 8. dvllnotf.
iz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1921. g
18. jūnijā Mārsnēnu pag. .Penguru N° 28"
mājās mirušā Pētefa Jēkaba d. K ļ a v i ņ a
(Kļavit) ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, Iideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt _ šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi."

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

Rīgā, 1925. g. 4. februārī. L N° 2095
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21159 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1909. g.
19. aprilī Rīgā miruša namīpašnieka
Kārļa Friča dēla Gusta ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1925 g. 4 februārī. L>6 1830
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2 158 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 20i9
p.p. pamata paziņo, ka pec 1918. g.
10. aprilī _Lauteres-Viesienas pagastā
„Ežu" mājās mirušā Andreja Jāņa d.
Baloža ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešumē nēšu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925._g4. februārī. L J* 2 :62
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

21157 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
20. martā Kolberģas pag. .SupesNa 28"
mājas līdzīpašn. Kārļa Jāņa d. P o 1 i š a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
i. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
>ī sludinājuma iespiešanas dienas,Vaid.
Vēstnesī. "

Ja minētās personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 4. februārī. L Ns 1978
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

21161 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 3091. p.p.
pamata uzaicina Reginu Klein, Moricu
Klenu, Leonori Klein, Mārtiņu Kleinu,
Jūliju Falk, dzim. Klein un Mārtiņu
Klei v kuru dzīves vietas nezināmas ,
četru mēnešu laika ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no Almas Klein lūguma
dej Borucha (Bernharda) Hirša Kleina
mantojuma dalīšanas un uzdot dzīves
vietas Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmie neieradīsies,
lietai noliks termiņu un izspriedīs bez
viņu klātbūtnes. Ja teradīsies. bet savu
dzives vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumus uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 31. janv. 1925. g. L. NŠ345/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

21133 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz tiesas
1924. g. 25. septembra nolēmumu pamata,
ir iecelts aizgādnis promesošā Anša Indžas
d. Žubura mantībai.

Jelgavā, 6. iebr. 1925. g. L.K°336/25
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

21210 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
'079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2151. p. pamāta, Jāņa Leitana pilnv. zv.
adv. Viktora Lazdiņa lūgumu uzaicina
visas personas, kūjām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesa
27. janvārī 1925. g. publicēto 1904. g.
17. augustā mirušā Piņķu pag. .Liel-Sipol"
mājas īpašnieka Heinricha-Gotlieba Jāņa
dēla Leitana testament^

ka ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Heinricha Leitana mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, parāddevē-
jiem u. 1.1, pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 6. februārī 1925. g. L. Ns 19j4

Priekšsēd. v. A. Veidners
21396 Sekretārs A. Kalve

algas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1923. gada .17. marta
likuma par vienīpo maksāšanas līdzekli
mav. proc. lik. 206U -un 2062. p. p.,
ievērojot Valsts zemes bankas lūgumu
un savu 1925. g. 13. janvāra lēmumu
paziņo, ka parādnieks Voldemārs
Jāņa dēls Balodis parādu par 5939 rub-
ļiem atlikuma, no pirkšanas-pārdošanas
kontrakta, noslēgta starp Edgaru fon
Loevenšternu, kā pārdevēju no vienas
un Dāvidu Balodi, kā pircēju no otras
Puses, par labu Edgaram fon Loeven-
sternam, apstiprinātu 1884. g. 11. sept.
uz nekustamu īpašumu Valmieras apriņķī,
Valmieras muižas zemnieku zemes
?Baložu' mājām, kurš parāda atlikums
Pārgājis līdz ai Valmieras muižu man-
tošanas ceļa uz bijušas Rīgas apgabal-
tlesas 1914 g. 7. marta lēmumu pamata,
"2 Modestu Kārli Ottonu Kurtu km Loe-
v'enšterrm iideikontisa īpašuma — ir
samaksājis; 1924. g. 20. maija, bet šis
augsā minētais parāds nevar tikt dzēsts
zemes grāmatās, tamdēļ kā līgums ir
gājis zudumā. 19496

fapēc Rīgas apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, kurām būtu
''esības uz augšā aprādīto līgumu,
Pieteikties tiesā viena mēnešu laika,
sk:"tot no dienas, kad šis sludinā-
ms iespiests .Valdības Vēstnesī" un
aiz 'āda, ka ja šīs personas noteikta laika
^Pieteiksies , parādu atzīs par samak-

*atu un lūdzējam dos tiesību_ prasīt
Piekās dzēšanu zemes grāmata.
R, 1925. g. 16 janvāri. J^s 1900.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
o p. pamata paziņo, ka pēc 1881. g.
24. dec. Rīgā mir. Andreja Grinberga
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1925. g. 4. februārī. L Ne 1994
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1s.

21155 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Staņislavs Antona d. Rim-

kevičs un Milda Kaspara m. Rimkevic,
dzim. Vejs, atraitne Malceniek, noslēgusi
savstarpīgo laulības ligumu pie Rīgas
notāra E. Trautsolta 16. janvārī 1925. g
reģistra Ns 326, ar kuru viņi attiecība

uz viņu noslēgto laulību, ir atcēlusi vietējo
civillikumu 7». un turpm. p.p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 3. februārī 1925. g. L. NŠ2073

Priekšsēd. v. A. Veidners.
21022 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
līmēs pamata, paziņo vispārībai, ka

laulātie draugi Teodors Jāņa d. Herma-
novskis un Paula Miķeļa m. Hermanov-
s i, dzim. Mūller, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra V Lie
vēna 15.jmvarī 1925.g. reģistra NŠ1491,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. ' paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 3. februāri 1925. g. L. Nš 2075
Priekšsēd. v. A. V e 1d n e r s.

21023 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata pazit^

ka pec ! 894. g.
17. novembrī Rīgā mirušas Katrinas
Andreja m. Sarmnliņ, dz. Grinberg,

ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Valdības _ Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925g. 4. februārī. L Xs lt93
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1s.

21156 Sekretārs A Kalve.

s Iekšzeme.
Kuldīgas apriņķa pašvaldības

likvidācijas komisija
ziņo vispārībai, ka

Kuldīgas apriņķī
iekšlietu ministrija, saziņā ar finansu mi-
nistriju, atļāvusi apriņķa valdei 1925. g.
ņemt nodokli no ēdienu un dzē-
rienu veikaliem sekošos apmēros:
1) Traktieriem līdz. . . . Ls 240,—
2) Biediību un klubu pastā-

vīgām bufetēm līdz . . „ 1C0,—
3) Ēdienu un dzērienu vei-

kaliem bez reibinošiem
dzērieniem un tējnīcām
līdz ........ „ 20,—

4) Reibinošu dzērienu tirgo-
tavām dzērienu promne-
šanai līdz „ 200 —

5) Izrīkojumu un tirgus bu-
fetēm ar reibinošiem dzē-
rieniem, dienā līdz. . . B 20,—

Kuldīgas apriņķa valdes
priekšsēdētājs R. Vīksna.

21799 Darbvedis (paraksts).

KURSI.
Sīgas biržā, 1925 gada 16. februārī.

D e v 11 e i:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,70 — 24,82
100 Francijas franku . . . 26,4i) — 26,95
100 Beļģijas franku. . . . 25,65 — 26,15
100 Šveices franku . . . . 99,30 — 10030
100 Itālijas liru 21,05 — 21,45
100 Zviedrijas kronu . . . 138,90 — 140,25
100 Norvēģijas kronu . . . 78,25 — 79,80
100 Dānijas kronu .... 91,30 — 93,15
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu . . . 207,20 — 209,30
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125,00
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku . . . 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 2635

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

mes 96 — 9?
itīgas biržas kotacijas Aomisiļas

priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

iiii.i'iiww.iiw *^—mm—i—im. 11 ii i ^?.?,i.»nw in .

Redaktors: M. Arons.
ni—mmaii i ? i —i ??iwiwim —??

Šim num ram 10 lappuses.

Rīga.
iekšlietu ministrijas ierādot

sarīkos sestdien, 28. februāri, pulksten 7?9,
tradicionelo koncertu ar balli vācu amat-
nieku biedrības zālē. Izrīkotāji cenšas
sarīkot vērtīgu kamfrmusikas koncertu.
Piedalīsies konservatorijas stigu kvartets
ar J. Vītola un E. Griega kamermusikas
gabaliem. Kvarletā piedalās A. Metcs,
A. Artrīts, J. Jungi un A. Ozoliņš. Bez
tam ir programā vairāki dziedāšanas
numuri. Atlikumu no izrīkojuma izlietos
iekšlietu ministrijas ierfdņu bibliotēkas
paplašināšanai. Izrīkotāji cer, ka publikas
piedal'šanās nebūs mazāka ka agrākos
gados.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Otrdien, 17. fe-

braarl, pulksten 5 pēc pusd. kara viru

izrādē Holberga jautrā komēdija
.Žūpu Bērtulis". Trešdien, 18. fe-
bruārī, Lilijas Stengel pēdējā
viesu izrādē BKameliju dāma".
Ceturtdien, 19. februaiī, pulksten 5 pēc
pusdienas skolnieku izrādē
Šekspira klasiskā traģēdija „J u 1 i j s
C e z a r s". Piektdien, 20. februāri, n o -
vitate: izrādīs pirmo reizi Annas
Brigader jauno komēdiju « Sievu kari
ar Belcebulu", Amtmaņa- Briedlša
režijā, A. Cimmermaņa jaunā dekoratīvā
inscenējumā. Biļetes dabūjamas.

Dailes teatrs. Otrdien, 17. februārī,
pulksten VaS vakarā, BK a r a 1 i s". Treš-
dien, 18. februāri, pulksten 6 vakarā
kareivju izrādē «Trin es grēki".
Ceturtdien, 19. februārī,pulkstenVvakarā pirmo reizi « Dantons". Piekt-
dien, 20. februāri, pulksten 1ļi8 vakarā
«Dantons". Sestdien, 21. februārī,
pulksten 7*8 vakarā, ^Karalis".



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Kazimiru Jāņa dēlu
L a p i n s k u, kura dzīves vieta nezi-
nāma četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no viņa sievas
Annas Lapinskas, dzim. Lauri', ie-
sūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsēta.

Ja minētā laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, betsavu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 4. febr. 1925.g. L.Ns207/25
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

21213 Sekretāra pal. F. K āps.

Latgales apgabaltiesas I. civiln
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 7. aprilī Ludzas apriņķa, Viš-
gorodas pag., Aleksandrovas ciema pie-
derīga Vasilija Gerasimova d. G e r a-
sitnova notariālais testaments, ar
kufu testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Vasilijam, Aleksandram
un Marijai Gerasimoviem ar apgabal-
tiesas 1924. gada 22. decembra lē-
mumu apstiprināts un izdots mantinie-
kiem Vasilijam, Aleksandram un Marijai
Gerasimoviem.

Daugavp., 29. janv. 1925. g.LNsl381a/24

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
20932 Sekretārs J. K a n gu r s.

Latgales apgabaltiesas veratnotārs
paziņo, ka pec 1923. g. 8 m , -
Daugavpils notāra R.Skujas2\-davinašanas līguma, apstiprinātā &'29. janvāri, Jegors un Pēteris Mi,,H
dēli Petrovi kopīpašumā vieni ? 'daļas ieguvuši no sava tēva M ^Jāņa d. Petuchova, viņš-ari pll^
Petuchovs nekustamu īpašumu Ls =ta'vērtība, kurš atrodas Dsugavpik ,„? ?
Maļinovas pagasta Pantelišku T"'
zemes robežas un pastāv no zemniolpiešķirtas zemes viensētas N°20 „. 5
28,33 des. " u ' Pla 'ībi

Daugavpili, 1925. g. 6. februāri ,
Vecākā notāra palīgs A. MjS,

21232 Sekretāra palīļs j. s,,H. 1

Lndias aprima 7. ik. nirta*
saskaņā ar savu 1925. g. 17. ī atsv|?t
lēmumu, pamatodamies uz civ. P1*.'
1401.p. un civ. lik. krāj. X. sēj. 1. d.U&r
pamata, paziņo, ka pec 1924. g.2i*- »
miruša Timofeja Mironenko » I
licis mantojums, kuf š atrodas W
apr., Gavru pagastā un uzaicina v

kam būtu kādas tiesības uz so m "
jumu, jeb sakara ar viņu kādas; ties w

kā mantin., pieteikt savas tiesības >;
piekritības 6 mēnešu laikā , «"J
no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī*.

Kārsavas stac, 31. janv. 1925. g K!-

2'257 Miertiesnesis J. Guttna"

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis ,

saskaņā ar savu 1924. g. 29. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. P'*-
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. MJ
1239. p.,_paziņo, ka pēc 1924. g. 2U»
miruša Jēkaba Andreja dēla Abeļa
palicis nekustams mantojums, kurs airo-
Ludzas apr., Rugāju pagastā DobenieP
Ns 9 mājas un uzaicina visus, M
uz šo mantojumu vai sakara ar vj
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem
pieteikt tās minētam miertiesnesim W
kamerā Bolvu muižā sešu mēnešu 1°^
skaitot no šī sludin. iespieš. d |en

.Vaid. Vēstn."
Bolvos, 30. decembrī 1924. g.

20691 Miertiesnesis P. Ronij>

Rigas 9. iec. miertiesnesis
uz civ. ties. lik. 2011, 2114., 2019. un 2079.
p.p. pamata paziņo, ka pec mirušā Pētera
Jāņa d. S a 1 d o v a ir atklāts manto-
jums un uzaicina visu?, kam būtu uz šo
mantojumu vai sakafā ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības miertiesnesim sešu DW'
laikā, skaitot no sludin. iesp iešanas
dienas „Vald. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesībai
augšā aprādītā termiņa nepieteiks , tad

viņas tiks atzītas ka šīs tiesības zau-

dējušas.
20686 Miertiesnesis G r i g o njJĻ,

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Dmitrija, Ilja_ un Grigorija -Jēkaba
dēlu Jakovļevu lūgumu par nekusamas
mantas, sastāvošas no Malnovas muižai
zemes gabala zem nosaukuma „ierma
Zaļmuiža II", platībā 45,06 desetīnas,
atrodošos Ludzas apriņķa Kārsavas pa-
gastā, kufu Jpašumu viņi .mantojuši no
sava tēva _ Jēkaba Aleksejeva, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kufam ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo manto,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par izni-
cinātām un minētie: 'lūdzēju,mantojuma
devējs Jēkabs Aleksejevs un' pēc tam
ari viņi paši, lūdzēji, var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās -nekustamās mantas īpašniekiem,
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekariskn
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 31. janvāri.
Nr. 1139,

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvicti s,

20940 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atiaunešanas komisija,
uz Jezupa Justina dēla G r o v a n i-
gumu par dzimtslietošanas tiesību
pilsētas nekustamomantu,sastāvos,,126 kv. sāženu liela zemes gaba »
ekam, atrodošos Daugavpilī 111nji,V126. kvart. Ns 9 1it. a, Tulas ielāV?,'
kuras tiesības piederēja Ruvinam Arēna'Fridmanim, ievešanu zemes grāmatu
ģistrī, — uzaicina visas person !!"
kuram ir kādas, tiesības uz miū?nekustamo mantu, iesniegt komisijai
to paziņojumu 4 mēnešu laika no iKi
dinašanas dienas. Valdības Vēstnesī*
pretējā gadījuma nepieteiktās tiesībai
skaitīsies par iznīcinātam un mīnētie»lūdzēja tiesību devējs Ruvins Arona iFridmans un pec tam ari vi ņš pats'
lūdzējs, var tikt ievesti Latgales zemesgrāmatu reģistri par noradītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 31. janvārī.
Ms 1144

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvictis.

20939 Sekretārs A. Bergs.

Latgalei apgabaltiesai I. dflMa|i
ar šo paziņo vispārībai, ka mir. 1924. g.
7. janvārī Daugavpils apriņķa, Maļi-
novas pag. piederīgās Tatjanas Michaila
m. Savel jevas privattestaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jēkabam, Ignatijam, Va-
silijam Saveljeviem un Leonam Michai-
lovam, ar apgabaltiesas 1924. g. 29. dec.
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekiem Jēkabam, Ignatijam, Vasilijam
Saveljeviem un Leonam Michailpvam.

Daugavp., 5. febr. 1925.g. LNs595/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

21229 ' Sekretārs J. Kangurs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Fadeja Timofeja d. Ivanova lū-
gumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no 96 kv. saženu liela zemes
gabala ar ēkām, atrodošos Daugavpilī,
1. pilsētas iecirknī, 215. kvartālā, ar
Ns 4 1it. ,b", Tirgus laukumā Ns 2, kufu
viņš ieguvis kopīgi ar savu brāli Teren-
tiju Timofeja d. Ivanovu ievešanu zemes
grāmatu reģistri, ?— uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz mi-
nēto nekustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par topaziņojumu 4 mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas .Valdības Vēst-
nesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un lū-
džē, s var tikt ievests Latgales zemes grā-
matu reģistri par norādītās nekustamas
mantas līdzīpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotekarisku apgfūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1925. g. 3.1. janv. Nr. 1130
Komisijas priekšs., apgabaltiesas

vecākais notārs E. He 11 v i c h s.
20942 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Lukjana Andreja dēla Drugoveiko
lūgumu par zemniekiem piešķirtās ze-
mes, platībā 8 desetiņas 1945 kv sa-
ženu vairāk vai mazāk, atrodošos Dau-
gavpils apriņķa Vārkavas pagasta San-
aužu sādžā ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri, — uzaicina visas personas, ku[ām
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu četru mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas _ .Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktas tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes 'grāmatu reģistri
par norādītās_ nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 31. janv. Ns 1134.
Komisijas priekšsēd., apgabaltiesas.

vecākais notārs E. Hellvictis.
20941 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas, ecākai
notārs

paziņo, kāpēc 1924. gada 11. martā pie
Daugavpils notāra R. Skujas noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstipri-
nātā 1925. gada 5. februāri, ^oloms
Jankeļa-Leibas d. un Mina-Leja Icika m
Magarami kopīpašumā vienlīdzīgās
daļās ieguvuši no Josifa Michaila dēla
Šantira, par 1600 latiem, personīga īpa-
šuma gruntsgabalu 20-) kv. saž platībā
ar ēkām Daugavpilī, 60. kvartālā Jsfe 14
lit. „b", Varšavas iela ar polic. K? 3.

Daugavpilī, 1925. g.6. febr. Ns 1293.
' Vecākā notāra palīgs E. K r i ķ i s.

21233 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka pec 1924. gada 21. jūlija pie
Rēzeknes notāra J. Bankava noslēgtā
pirkšanas-pardošanas līguma, apstiprinātā
1925. gada 5. februārī, Sora Girsa m.
un Ester _ Benciana m. Golandskas
vienlīdzīgas daļas ieguvušas no Šoras
Leizera m. un lcika Haima d. Ritoviem,
par 10000 latiem, dzimtslietošanas tie-
sības uz pilsētas gruntsgabalu 164,45kv.
saž. platība ar ekam Rēzeknē, Vecā pil-
sētas daļā, Latgales prospektā (senāk
Lielā Ludzas iela) ar polic. Ns 29.

Daugavpilī, 1925. g. 6. febr. Nr. 1296.
Vecākā notāra palīgs E. Kriķis.

21234 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latoales apoab., Lodzas apr. 5.ier.mlerf
uzaicina 1902. g. 23. novembrī mirušā
Fadeja Jefima d. Stepanova mantinie-
kus pieteikt viņam savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstato mantību sešu
mēnešu laika no šī uzaicin. iesp. dienas
.Vaid Vēstn.".

Viļakā, 1925. g. 4. Iebr. Ns306
21078 Miertiesnesis R. P ē t e r so n s.

Latgales apgabalt. 1. civilnoda|a
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Annas
Teofila m. Borinskas dzim. Putan
lūgumu, viņas prasības lietā pret Ro-
mānu Branča d. Borihsku par laul. šķirs.,
uzaicina pedejo, kufa dzīves vieta
prasītajai nav zināma, ierasties
tiesa četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vald.
Vēstnesī."

Pie lūguma pielikts tā noraksts un
laulības apl. ar norakstu.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavp., 1925.g. 3. iebr. CLNs422p,25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

21231 Sekretārs J. Kangurs.

Latgalei apgabaltiesai 1. Madaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1922. g. 25. janvārī Ludzas apr., Viš-
gorodas pag., Višgorodas sādžas piede-
rīga Nikolaja Jēkaba d. K r o m i n a
privattestaments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Zinaīdai Ignata m. Krominai ar apgabal-
tiesas 1924. gada 21. novembfa lē-
mumu apstiprināts un izdots mantinie-
cei Zinaidai Ignata m. Krominai.

Daugavp.,30.janv. 1925. g. LNsll23a;24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

20923 Sekretārs J.Kangurs

Latgales apgabaltiesas I. civilrs
ar šo paziņo vizpārībai, ka mirušā
1924. gada 9. aprīlī Daugavpils ap-
riņķa, Preiļu pagasta, piederīgā Sīmaņa
Pavīla dēla V a i v o d a privattesta-
ments, ar kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Jurim un Fran-
cim Pāvila d. d. Vaivodiem ar apgabal-
tiesas 1924. g. 16. augusta lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekiem Ju-
rim un Francim Pavīla d. d. Vaivodiem.

Daugavp.,31.janv: 1925.g. LN°685a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

21228 Sekretārs J. Kangurs.

Latgaļu apgabaltiesa; i, clvllnfidiļa
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. g. 13. oktobrī

^
Daugavpils pilsētas

piederīgā Ādama Pētefa d. B e 1 o v a
notariālais testaments, ar kufu testatora
kustama'' un nekustama manta novēlēta
Lūcijai Staņislava m Belovai ar apga-
baltiesas 1924 gada 22. decembfa lē-
mumu apstiprināts un izdots manti-
niecei Lūcijai Staņislava m. Belovai.

Daugavp., 31. janv. 1925. g. LN°1534a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

21085 Sekretārs J. Kangurs.

Liepājos apgabaltiesa,
29. janvārī 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p., nolēma:_

1) paradu 2300 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas_ uz bar. G. Zasa vārdu
un 28. jūnijā 1880. g. nostiprinātas uz
Miķelim Dūkam piederošas nekust, man-
tas Kuldīgas apr., Vārmas pag.„ Rumpe"
māju ar krep. Ns 864, — atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visām procentēm
un pašu obligāciju par iznicinātu;

2) atvēlēt lūdzējaļ pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.
* Liepājā, 31. janv. 1925. g. Ns684-I/24

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
20859 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
29, janv. 1925. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 4400 rbļ. pec obligācijas, iz-
dotas uz Kērkliņu fideikomisa vārdu un
8. jūnijā 1888. ģ. nostiprinātas uz Jē-
kabam Jāņa d. Lepnam piederošas ne-
kustamas mantas Kuldīgas apriņķī-,
Žvardes pag. .Laugal I. un II. māju ar kre-
posta Nš 442, — atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visām procentēm
un pašu obligāciju par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minētā parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 31. janv. 1925. g. Ns589-I/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20858 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
29. janvārī 1925. g. uz Lapiņa un Līzes
Matīsu lūgumu unciv. proc. lik.
2083. un 2084. p. p. un 18. marta
1920. g. lik. pamata uzaicina obligācijas
turētāju, kufa izdota par 2000 rbļ. uz
Emīlijas Ivana Kaspara m. Reishof, dz.
Demme vārdu un .31. maijā 1900. g. ar
žurn. Ns 530 nostiprinātu uz laulātiem
Lapiņām Jāņa d. .Matīsam un Līzei In-
driķa m. Matis _ piederošas nekustamas
mantas Liepājā ar kreposta Ns 3136,
— vi_ena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju, dēļ iemaksāto Ls 39.47,
t. i. parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari ob'gacijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējiem
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 30. janv. 1925. g. Ns 294-1/ 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20864 Sekretārs A. Ķ a s pe r o v i č s.

Liepājas apgabaltiesa,
30. decembrī J924. g. uz Ž a n n o
Z e b b a lūgumu un civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 30,000 rbļ. pec divām obli-
gācijām, izd. uz Elizabetes Nikitinas
vardu u _n _ 29. un 30. septem,. 1911. g.
nostiprinātām uz Šolumam(Zanno) Mei-
jera d Zebba pieder, nekust, mantas
Ventspilī 11. kvartāli ar kreposta
Ns 4, — atzīt par pilnīgi samaksām
līdz ar visam procentēm un pašu obli-
gāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minēto paradu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 30. janv. 1925. g. Ns684/23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20868 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
29. janvārī 1925. g. uz Līzes L u 11 e n
lugumuun civ. proc. lik. 2081.—2086. p.
p. nolēma:

1) parādu 1,000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Friča Friča d. Jakobsona
vardu un 28. maijā 1914. g. ar žurn.
Ns 634 nostiprinātas uz Līzei Miķeļa
meitai Lullen, dzimusi Falk pie-
derošas nekust, mantas Liepājā ar krep.
Ns 3348, — atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visam procentēm un pašu obli-
gāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai _ pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā _ minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām. Ns 711-1/24

Liepājā, 30. janvārī 1925. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

20865 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
29. janvārī 1925. gada uz Anša un
Katrines Timmermaņu lū-
gumu un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.
p,, un 18. marta 1920. g.likuma pamata
uzaicina Obligācijas turētāju, kura izdota
par 4500 c. rbļ. uz Fridricha Jēkaba d.
Rutkovska vārdu un 25. jūnijā 1911. g.
ar žurn. Ns 763 nostiprināta uz laulā-
tiem Ansim Dāvā d. Timmermanim un
Katrīnai Jāņa rrt. Timmerman, dzim.
Berling pieder, nekust, mantas Liepājā ar
krep. Ns 3134, mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī", ierasties tiesā līdzņemot
minēto oigaciju deļ iemaksāto Ls 84.—,
t. i. parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījuma, parādu
atzīs par samaks., pi.eskjrot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 30. janv. 1925. g. Ns 314-1/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20863 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
29. janvārī 1925. gadā uz Emmas
Davidovas lūgumu un 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) paradu 1000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Ivana (Žanno) Fridricha d.
Reltova vārdu un 1908. _ g. 7. maijā ar
žurn. Ns 376 nostiprinātas uz Emmai
Davidovai un Fabianam Ābrama dēlam
Aronstamam piederošu nekustamu man-
tu Grobiņā ar kreposta Ns 84, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visam procentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

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

Liepājā, 31. janv. 1925. g. Ns 901/24
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

20861 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
22. janvārī 1925. g. uz Herca Jozefsona
lūgumu uu civ. proc. lik. 2081—2086. p.
p. un 18. marta 1920. g. likumu no-
lēma: 1) parādus pēc sekošām obligā-
cijām nostiprinātām uz Hercam Jozefson
piederošas nekustamas mantas Kuldīgas
pilsētā zem krep. Ns 172 agr. NsNs 106
un 106C un proti 1) 600 rbļ. lielumā

uz Roberta Marunda vardu un nostipri-

nātas 19. augustā 1883. g.; 2) 900 rbļ.
lielumā 28. septembrī 1888 g. nostipri;
nātas uz nekust. īpaš. zem krep. Ns 106 C

un izdotas uz tā paša Marunda vārda;

3) 1100 rbļ. lielumā, izdotas uz ta paša
Marunda vārdu un nostiprinātas 22. jū-

nijā 1889. g.; 4)500 rbļ. lieluma izdotas
uz Kuldigas ģimnāzijas vardu un no-
stiprinātas 2 jūnijā 1872 g._un5)100r.
lielumā uz Kuldīgas pils. vācu nabagu

mājas vārdu un nostipr. 2. jun. 187i. g.
atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz ar vi-
sām procentēm; 2) atvēlēt lūdzējam pie-
prasīt zemes grāmatu nodaļa minēto
parādu izdzēšanu iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depo-
zītā līdz kreditora ierašanas, kufam tad
naudu izmaksāt.

Liepājā, 28 janvārī 1925. g.
Ns 1079)23.

Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
20581 Par sekretāru Rolova.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50., 76. un civ. proc. lik. 339., 366.,
411., 698., 700. un 718. pantu 1. punkta
pamata, dara zināmu Jānim Ādama d.
Apinim, ka tiesa 1925. g. 10. janvārī
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Augusti A p i n, dzim. Arķis, šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 30. janv. L. Ns'34|25
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

20831 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kufām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 23. maijā
1924. ģ. mirušā Jēkaba _ G_o 1d _m a ņ a
1924 g. 27. aprilī, privātā kārtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai .tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par speķu zaudē-
jušām.

Jelgavā, 31. janv. 1925. g. L. Ns 1007/25
Priekšsēdētāja y. F e 1 d ma n s.

21115 Sekretārs K. P u s s a r s.

Je lgavas apgabalt. reģ. nodaļ
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 24. janvārī 19?5 gadā atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Svitenes lopkopības
pārraudzības biedrību, ievedot viņu to
biedrību reģistra pirmajā doļā, kufām
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Svitenes pagastā.

Jelgavā, 31. janv. 1925. gadā.
- Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

20834 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kufam būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 15. aprilī 1922. g.
mirušā Jāņa Burgevica 15. aprilī
1922. g., Codes pagastā, mājas kārtība
sastādīto kodicilu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*. /

Pēc minētā termiņa notecēšanas tieša
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušam

Jelgavā, 2. febr. 1925.g. L. )ti 813/25
Priekšsēdētāja v. F e 1d m a n s.

21209 Sekretārs K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 22. janvafa 1925. g.
lēmumu, uz Teodora Beze
lūgumu uz civ. proc. lik. 2083. p.
un 18. marta 1920. glikuma pamata
uzaicina obligācijas turētāju, kufa izdota
par 5000 rbļ. uz AdamaJ Jāņa dēla
Zegnera vārdu un cedeta uz uzradītajā
vārdu un 27. jūlijā 1905. g. nostipri-
nāta uz Teodoram Ludviga d. Beze pie-
derošu nekustamu mantu Ventspils
apr., Sarkanmuižas pag.zemesgab. ar
kreposta Ns 2412, — mēneša laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī", ierasties
tiesā, līdzņemot minēto obligāciju, deļ
iemaksāto Ls 106.68, t. i. parada ar
procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek_ aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījuma, paradu
atzīs par samaks., piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 29. janvārī 1925. g. Ns279,25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20867 Sekretāra pal. Rolova.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. febr. likumu par laulību 50.
un civ. proc. lik. 339., 366., 411., 698.,
700. un 718. pantu 1. punkta pamata,
dara zināmu Jurim Mārtiņa dēlam L a -
veniekam, ka tiesa š. g. 10. janv.
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Almu Laveniek, dzim. Bunte, , šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 30. janv. L.Ns 44/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

20830 Sekretāra pal. F. Kāps.

Liepājos apgabaltiesa,
29. janvārī 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un civ. proc. lik. 2081 —
2086. p.p. nolēma:

1) parādu par 1643 r. 50 k. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas lideikomisa
vārdu un 28. septem. 1909. gadā no-
stipr. uz Vilim Dimitrija d. Refbergam
pieder, nekust, mantu Ventspils apr.,
Dundagas pag. .Jaunvalk" māju ar krep.
Ns 4265, — atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visam procentēm un
pašu obligāciju par_ iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 5. febr. 1925. g. Ns770/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

21226 Sekretārs A. Kasperovičs.



Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņ ā ar savu lēmumu 30. janvārī
1925 g- un pamatodamies uz civ. proc.

lik 1401- un 1402- P-P- un civ - lik-
X sēj- 1- d- 1239- P-' ar šo_ uza'cina
27 aprilī 1922. g. mimša pilsoņa

Pētera Franča K o k i n a mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu , kas palicis pec minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apr., Kolupes

P Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu _ mēnešu laika, skaitot

no ši sludinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī."

2ļ239 Miertiesnesis K. A v e n s.

Rigas apgabaltiesas 1 iecirkņa
tiesu izpildītājs

saziņo, ka 24. februārī š. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, lielā Smilšu ielā J* 1,
otra izsolē pārdos Dāvida Gliks-
maņa kusjamo _ mantu, sastāvošu no
likumu grāmatām, un novērtētu par
Ls 6C0.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas diena uz vietas.

Rīgā, 12. februārī 1925. g.
21781 Tiesu iznild. V i I d a u s.

Ventspils apriņķa pašval-
dības likvidācijas valde

izsludina nodokļu maksātāju zināšanai,
ka viņa 1925. gadā ņems nodokli no
ēdienu un dzērienu veikaliem apriņķī
sekošos apmēros:

1) no traktieriem līdz Ls 500 gadā;
2) no d _zelzsc. bufetēm līdz Ls 200 g;
3) no tējnīcām līdz Ls S0 gadā;
4) no vīnu tirgotavām līdz Ls 150 g.;
5) no izrīkojumu un tirgus bufetēm

līdz Ls 10 dienā. 21775
Priekšsēdētājs A. G i r g e n s o n s.

Dzelzsceļu virsvaldes u-
iili ii

iz ludina se'ošus

rnlištisJiui torsus
2. martā 1925. g., uz a) skrūvēm, dzelz",

kokam, pēc specilikacijas, paraugiem
1 un techn. noteikumiem 1280 grossu,

b) skrūvēm, dzelzs, metālam, pēc
specifikācijas, paraugiem un sevišķiem
no:e kūmiem 260 grossu, c) naglām,
dzelzs, dažādlm, pēc s; ec'fikacijas
paraugi.m un technisk. noteikumiem
5000 kgr.

2. martā 1925. g.. uz 1) gāzes cauru-
lēm 5x8 mm Q Ns 78 A 150 m *r.,
2) gizes caurulēm 8x13 mm 0
Ns 76 103 mtr., 3) skrūves, misiņa
Mh 27 0 spec. 800 g>,b., 4) skrūves
misiga Mh 3316 spec. 500 gab., 5,
kvēles ķermeņiem P 2 6500 gab.,
6) kvēles ķe meņa aiz-a'g em 2000 gab.,
visas pozic. pēc apsti.rin. paraugiem.

2 martā 1925. g., uz indigo papiru
3U0t0 loksnes, pēc pariuga,

Daugavpils-llukstes apr.
valsts zemju inspekcija
6 martā 1925. g, pulksten 10 rītā,
Daugavpili, l'eatra ielā Ns 4, valsts
zemju inspekcijas telpās,

izflomās jauktos lomos
zvejas tiesības

sakot ar 23. apriti 1925. g. uz laiku no
:—6 gadiem vēl neiznomātos ezeros,
atioddios Daugavpils un Ilūkstes
apriņķos.

Ar Ls 0 .80 zīmognodokli apmaksāti
zvejas nomas pieprasījumi slēgtās ap-
loksnēs, iesniedzami līdz 6. martam
1925. g., pulkste.i 10 rītā, valsts zemju
inspekcijai, uzrādot kādu gada nomu
pieprasītājs sola maksāt.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā ne
vēlāk kā līdz 6. martam 1925. g.,
valsts zemju inspekcijas kasē drošības
nauda 5u/o apmēra no piedāvātās
sumas.

Tuvākas ziņas dabūjamas inspekcijas
karclejā un iznom;jamo ezeru saraksti
lessatami visās Daugavpils un Ilūkstes
apr. piisetu, miestu un pagastu valdēs.
21767 Inspekcija.

Sestdien, š.g. 21. febr., pīkst. 10 rīta,

iekšlietu min. būvvaldē,
141. ist. tiks noturēta

rakstiska konkurence,
spēka stacijas ēkas jaun-
būves darbiem Ķemeros,
datbi aprēķināti par sumu Ls 15.000.

Pie piedalīšanās jāiemaksā Ls 1000
drošības naudas. Ar darba aprakstiem
un z.mējimiem var iepazīties būvvaldē,
sakot ar 18. februāri. 21765

Dzelzsceļu virsw.de
(Gogoļa iela Ns 3)

izsludina 9 *«^%|S (torgus)
uZ

sekošu
rakstisku l£Swllmateriālu piegādi:

3. martā 1925. g„ p. 12, uz 1.954 000 gb.
būvju ķieģeļiem'un 160.000 gb.
vienkāršiem krāsns ķieģeļiem pēc
techniskiem noteikumiem.

6. martā 1925. g., pīkst. 12, uz 1230 ton-
nām nedzēstu kaļķu un uz 60
tonnām ģipša pēc techniskiem
noteikumiem.

Drošības nauda iemaksājama 5/o apm.
no piegādājamās materiālu vēr īb s.

Tuvākas ziņas par ķieģeļu, kaļķu un
ģipša nodošanas vietām un tt-enniskos
noteikumus izsniedz dzelzsceļu virsvaldē,
izt Ne 3:7, darbdienās no pīkst. 9—14.

2 829

Dzilisceļu vMde
izsludina sek Sus

rakstiskus torgua.
26. februārī 19?5 g., uz dzensiksnām,

ādas, vmkārt. dižāda platuma, kopā
1170 tek. mtr.; dzensiksnām, bālat»,
kokvilnas dažāda platuma topā 26'J tek
mtr. ppc klātpieliktā saraksta. 2

26. februārī 1925. g., šļūtenēm, kaņe
paju: iekš. diam. 25 mm —? tdO tek.
mtt, iekš. diam. 50 mm — 2000 tek.
mtr. pēc apstip inatiem paraugiem.

Toigj sākums pulksten 10 pta. Torgu
daltoniķiem j iemaksā dro'ības nauda
? 0°/o no piedāvājuma sutna?. Tuvākas
ziņas i sviedz dzelzsceļu vi svaidē istabā
122a, no pulksten 12—14. 2i30i

1pirkti lakst. tops
2. marta 1925. g., viena vēra ,Ga-

ret:i & Smith" lokomobile Ns 6112.
Torgu un kjnkure.iču sakums pulksten

!0 rītā.
_ To gu un konkurenču dalībniekiem

jāiemaksā droš.bas nauda: uz lokomo-
bili 20° o no taksēt.'s vērtības, uz
:>ārējiem priekšmetiem 10,J/o no piedā-
vājuma sumas

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļa
virsvaldē istaoā 122 a, no pulksten
12-14. 3 zl7»2

rakstiska konkurenci
12. martā 1975 g., uz 2 komplekt.

ierīču, lokomotīvju griezuļu dzišanai ar
elektrību pēc vilkšanas (Schlepper)
sistēmas. Iekārta vajadzīga grie-
zuļiem, pēc zīmējumiem. Griezuļa
celšanas spēja 100 tonnas, caurtnēri
19,45 mtr. un 19,15 mtr. Strāvas
veids 3 fāz , maiņstrāva 220/380 velt.,
50 per Motori piedā ājimi pēc techn.
noteikumiem

SLUDINĀJUMS

par nskuitamai minia. pārdošanu.
Liepājas argabalt.t esu izpild.
par liepājas pilsētas 2. iec,
kūja kancleja atrodas spgabaltiesā, istabā
Ns 9, pamatojoties uz civ. proc. Ik.
1141, 1143, 1(46—1149 p. p. paziņo,
ka 5. maijā 1925. g., pulksten 10 rīta,
nrnētās tiesas civillietas sēžu zālē, tiks

pārdoti pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums, piederošs Kārlim
un Fricim S p i n gi e m un sastāvošs no
divstāvu koka dzīvojamas ēkas ar 10
dzīvokļiem; diviem toka staļļiem un
apm. li 103 kv. asīm zemes, atrodošos
Liepājā, Zirņu ielā Ns 38. Šisnekustams
ipašums _ ir ierakstīts Aizputes-Grobiņas
zemesgrāmatu nodaļā zem krep. Ns_3141,
novērtēts uz Ls 4720 un tiks pārdots
kopīpašuma dalīšanas dēļ. Uz šā ne-
kustamā īpašuma skaitās hipotekariski
parāji 20m rbļ. krievu cara nauda.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc
lik. 1871. p. no Ls 4720.— Katris, kas
grib piedalīties solīšanā ir jāiemaksā
Ls 472— zaloga un ati jāuzrāda ties-
lietu ministrijas apliecības par viņa tie-
sību iegūt nekjstamu īpašumu.

Visi dokumenti un raksti atliecošies
uz pārdodamo īpašumu ir atklāti ieskā-
tīšanai tiem, kss vēlās piedalīties solī-
šanā, apgabaltiesas kancleja, vai pie
tiesu izpildītāja.

Personām kufām būtu uz pārdodamo
ipašumu kādas likumigas tiesības, kas
varētu novē st viņa publisku pārdošanu,
tādas ir pieteicamas līdz pārdošanas
dienai.

Liepājā, 9. ftb uaiī 1925. g. Ne 41.
21801 Tiesu izpild. K. Sttpronovičs.

[ Otu Iestāžu iMnammT)
Rīgas prefektūra dara zināmu, ka

viņas saimniecības nodaļas glabāšanā
atrodas sekošas atrastas un no šaubīgām
personām atņemtas mantas: sudraba un
metāla pulksteņi, dāmu kurpes, pusvil-
nas mētelis, spainis, broša, kungu plat-
males, dažādi naudas maki ar un bez
satura, atslēgas, maisiņš ar židu patara
deķi, baušļiem un divām micēm, vasaras
un lietus mēteļi, tramvaja vagonos at-
rastas mantas, vistas, spieķi, dāmu ce-
pures, un rokas somiņas, grāmatas, vī-
riešu kurpes, divas buntes linu, dāmu
zeķes, dažādu sistēmas revolveri un pa-
tronas, šalles, melna dāmu boa, rokas
stum. ratiņi, pastmarkas, sieviešu svārki,
melnas ādas atgriezumi, kafija, tēja,
sērkociņi, laulības riņķi, 56 rbļ 80 kap.
cara naudas Jāņa Sauberta lietā, dažādi
kurvji, divas zelta matadatas, 'viens
„Ju[a" krusts, brilles, čemodāni, ādas
kabatas portfeļi, sieviešu kleitas, kažoks,
cara nauda, Krievijas akcijas ar kupo-
niem, dažādas naudas ārzemes valūtā,
skārds, palagi, viena balta metāla ar
stikla ieliekamo augļu vāze, vīriešu
krūtis, apkakles, cirvis, zāģīts, papes
gabali, viens karakula mētelis, viena
karakula mufe, viena kotika ādas cepure.

Personas, kam tādas mantas būtu zu-
dušas, tiek uzaicinātas viena mēneša
laikā ierasties tās saņemt prefektūras
saimniecības nodaļā, 2o. istabā.

Rīgas prefekta vie:ā
viņa palīgs Luters.

Liepājas apriņķa pašval-
dības likvidācijas valde

izsludina vispārīgai zināšanai, ka paš-
valdības departaments, saziņā ar finansu
ministriju, atļauj apr. pašv. likv. valdei
ņemt 1925. gadā nodokļus no dzērienu
un ēdienu veikaliem sekošos apmēros:

1) no II šķiras traktieriem bez mēbe-
lētām istabām Ls lOOgadā;

2) no reibinošu dzērienu tirgotavām
dzērienu promnešanai Ls 60 g.;

3) no dzelzsceļu bufetēm ar reibino-
šiem dzērieniem Ls 100 g.;

4) no izrīkojumu un tirgu bufetēm
ar reibinošiem dzērieniem Ls 30 dienā
un 5) no tējnīcām Ls 10 g.

Termini punktos 1., 2., 3. un 5. mi-
nēto nodokļu nomaksai tiek nosaciti
līdz 1. maijam 1925 g. bet punktā
4. minētā nodokļa nomaksai — 2 ne-
dēļu laikā pēc iziīkojumu un tirgu no-
turēšanas. . 218J0

3igas apgabaltiesas 8. iecirkpe
tiesas izpildītājs

3«irio, ka 25. februārī 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Butovica sal,, kokzāģē-
tavā, pārdos Aleksandra Valtera
kustamo mantu, sastāvošu no' telefon-

aparāta, galdi; m, krēsliem, grāmatu

skapja, zāģiem, laivām un vienas dzen-
siksnas firmas „Dix' un novērtētu par

Ls 520.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka «i

ipskatīt pārdodamo mantu, varēs par-
lūšanas diena uz vietas.

Rigā, 13. februārī 1925. g.

21790 Tiesas izpild J. G r i n i o s.

$igas apgabaltiesas 6 iečirkst
tiesu izpildītājs

/«Kino, ka 23. februārī 1925 g.,puft?ten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ns 13/1-

pārdos firmas V. Kana un A. Joffe
kustamo mantu, sastāvošu no manufak-
tūras, un novērtētu par Ls 55'".—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai i
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
ianas dienā uz vietas.

Rīgā, 7. februārī 1925. g.
21787 Tiesu izpild J. Z i r ģ e 1 s.

•liti tīfUiiiittii 6 iii lina* izpildīt.
paziņo, ka 23. februārī 1925. g., pulksten
11 diena, Kigā, Kr. Barona ielā 13/15,
pārdos Ābrama Joffes un Viktora
Kāna kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras, un novērtētu par Ls ,420 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
lošanas diena uz vietas.

Rīgā, 7. februārī 1925. g.
21786 Tiesas izpild J. Z i r ģ e 1 s.

3iga« &pgabaiiue&Rfi 6 itĶtirk-ja
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 23.februārī 1925. g, pulksten
10 rītā, Rigā, Elizabetes iela J* 77,
veikala, pārdos Kārļa Valdhelma
icustamo mantu, sastāvošu no konfentem
un novērtētu par Ls 1000.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā an
ipikatit pārdodamo mantu, varēs pār
iolanas dienā uz vietas.

Rigā, 31. janvārī 1925. g.
21785 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Hīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 23. februārī 1925. g, pulksten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 13/15
.i ā r d o s Ābrama Joffes un Viktora
Kāna kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras, un novērtētu par Ls 460.—

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

Rīgā, 7. februārī 1925. g.
21784 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. februārī 1925. g., pulkst
9 rīta, Rīga, Brīvības ielā Ns96, pārdos
Ernesta Oše kustamo mantu, sastā ošu
no kalēja darbnicas iekārtas, un no-
vērtētu par Ls 280 —

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

Rīgā, 23. janvārī 1925 g.
21789 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabalt. 2 iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 23. februārī 1925. g., pulksten
12 diena, Rīga, Ganību iela Ns 4, dz. 27
A. Kana lieta, pārdos Jēkaba
Gruško kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, un novērtētu par Ls 34P —

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

Rīgā, 6. februārī 1925. g.
21783 1i -i u izpild. Krebs.

Rīgas apgaba'tiesas 1. ioeir'ga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24februārī 1925. g., pulkst.
11 diena, Rīga, liela _ Ķēniņu ielā JVfe 21,
eksprešu kantorī , pārdos Aleksandra
Kreisa kustamo mantu, sastāvošu no
dīvāna, rakstāmgaldiem, rakstāmmašīnas,
krēsliem un t. t., un novērtētu par
Ls 410.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
tpskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 12. februārī 1925. g.
21782 Tiesu izpild. Vildaus.

Daugavpils apr 4.iec. miertiesn.,
saskaņ ā ar savu 1925. g. 30. janvāra
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc

lik. 1401- un 1402. p. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
14 janv. 19C6. g. mirušā pilsoņa Jāzepa
Jonia d. Dimanta mantin., pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pec minēta pilsoņa

nāves Daugavpils apr., _Līvanu pagastā.
Mantojuma tiesības jāpieteic pec pie-

kritibas sešumenešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī.*

2 t 240 Miertiesnesis K. A v e n s.

Latgalesaiiiiiiiil^apfiieiiiiigrt.
uzaicina 1924. g. 16. augustā miruša
pie Ludzas apriņķa, Kačanovas pagasta
piederīgā Andreja Pēteru dēla
laikapa-M el garša man-
tiniekus pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības _ uz nelaiķa atstāto
mantību sešu mēnešu laika no šī uz-
aicin. iesp. dienas „Vald. Vēstn.".

Viļakā, 4. febr. 1925. g. Ns305
21079 Miertiesnesis R. Pētersons.

Daugavpils dpi. 5. Iec. miertiesn.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X. sēj. 1239. p.,uzaic.
1917. gada 28. martā mirušā Kupriana
Mārtiņa d. Fedorova mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mirušā atstāto Preiļu pag., Babru sādžā
kustamu un nekustamu ipašumu augš-
minētam miertiesnesim sešu m t-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas «Valdības
Vēstn."
21017 Miertiesnesis S k r o m an s.

Daugavpils apr. 5. Iec. miertiesn.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. _ 10 sej
1239. p., uzaicina 1922. gada 14. jun.
mirušā Izota Varlama d. Varlamova
(Varlamova) mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz nel. atstato Ru-
dzāta pag., Malakalna ciema kustamu
un nekustamu īpašumu augšmin. mier-
tiesnesim sešu m_ ē nēšu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn.".
21018 Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. lec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 29. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sej. 1. d,
1239. p., paziņo, ka pēc 1924.g. 28. apr.
mir. Jaga Kazmera d. A n č s ir palicis
nekustams mantojums, kurš atrodas Lur
dzas apriņķī, Domopoles pagasta, Masta-
reigas ciemā un „Zigzogi* mājas un uz-
aicina _ visus, kam uz šo mantojumu vaj
sakara ar viņu būtu kādas tiesības, ka
mantiniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesjiesim viņa kamerā Bolvu muiža
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludin.
iespieš. dienas „Vald. Vēstn."

Bolvos, 30. decembri 1924. g.
20692 Miertiesnesis P. Ronis.

Latgales apgabaltiesas
Daipplls apriņķa Meiirkni miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
unciv. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925._ g. 28. janv.
lēmumu , paziņo, ka pec 1924. gada
28. nov. Daugavpils apriņķa, Osunes
pagastā, Reiņu sādžā mirušā Osipa
Vinkentija dēla D i n k i n a ir at-
stāts mantojums, kurš atrodas Osunes
Pagastā, Reiņu sādžā un sastāv no
12 desetigu zemes, dzīvojamu māju
ļļU eku, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar _ to kādas tiesības, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa ka-
mera, _ Dagdā, Alejas ielā Ns 27, _ sešu
[nenesu laika, skaitot no šī sludinājuma
'apiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.'

Bl-L. 17.Dagdā,28. janv. 1925. g.
20929 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. iec miertiesnesi?,
saskaņā ar savu 1925. g. 3. februāra
'«nuimu , uz civ. proc. lik. 1401. p. un
Clv - lik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata
Paziņo, ka pēc 1916. g. 2. maijā Maļi-
novas pag. mjr. Michaila Ju[a dēla
vansoviča ir palicis neku-
rams īpašums, Maļinovas pag., Stanj-
r,am°k sādža, kādēļ uzaicina visas
Personas , kam uz šo mantojumu,
!' sakarā ar viņu, būtu kādas tiesībasa mantiniekiem, pieteikt tās pēc pie-

«itibas sešu mēnešu laikā,
Kaitot no šī sludin. iespiešanas dienas

?Vaid. Vēstn."
Daugavpili , 4. febr. 1925. g>
47 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabalt. II. iec.

tiesu izpildītājs
dzīv. Daugavpilī, Šosejas iela Ns 19,
dz 22, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1146.—1149. p. P-. paziņo ka:

1. 1925. g. 25. aprilī, pīkst. 10 .rītā,
Daugavpilī, Alejas iela Nš 7, Latgales
apgabaltiesas I eivilnodaļas sēžu zālē,
atklātā vairāksolīšanā tiks pārdots
Ankudinam Jāņa d. Bogdanovam pie-
derošs nekustams īpašums, kujš atrodas
Daugavpils apriņķī, Maļinovas pagastā
Daniševku sādžā un sastāv no 4 ha
zemniekiem piešķirtas zemes, iedalītas
viensētā, par viņa, Bogdanova, parādu
valsts zemes bankai Ls 760 'ar V0/0 un
cit. izdev.;

2._ pārdodamais ipašums nav nekur
ieķīlāts;

3. ipašums novēitēts publiskai pār-
došanai par Ls 1301 un no šīs sumas
iesāksies vairāksolīšana;

4. personām, kūjas vēlas piedalīties
solīšanā, jāiemaksā tiesu izpildītājam
drošības nauda lu°/o no novērtēšanas
sumas, t. i. ls 130 un jāuzrāda tieslietu
ministrijas apliecība par īpašumu iegū-
šanas tiesībām;

5. visus rakstus un dokumentus, at-
tiecošos uz pārdodamo īpašumu, var
apskatīt Latgales apgabaltiesas I eivil-
nodaļas kancleja, darba laikā. 21793

Tiesas izpild. A. L a z d i ņ š.

Ludzas apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī paziņo, ka š. g. 23. februārī
pīkst. 10 Kārsavas miestā, _Malnovas
ielā Ns 20 pils. Viktoram Ādama d.
Gabranovam tiks izpārdota vairāksolī-
šana, ūtrupē, traktiera iekārta: bufetes
skapis, trauku skap's, bufete, galdi,
krēsli, lampas un citas mantas, novēr-
tētas kopā uz Ls 219. — dēļ ezeru no-
mas un soda naudu iekasēšanas Ls 2059.
— saskaņā ar Ludzas apr. Valsts zemju
inspektora rakstu no 16. oktobra ly24. g.
Ns 7258. 21794

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgādes
IV mežu izstrādāšanas vienības pārzinis

pārdos
Usmas stac. 26. februārī 1925. g, p. 10

mutiskā vairāksolīšanā
apmēram 70 kb. asis bojātu apšu malku,
kija atrodas Rendas virsmežniecības
47, 53, 54 un 77 kvartālos.

Torgos piedaloties jāiemaksā 10° o
no malkas vertibas. Tuvākas ziņas
IV. mežu iztrādašanas vien. kancleja.

Ūtrupe.
1925. g. 5. martā, pulksten 10 rīta,

pārdos pie Arciemas muižas,

=atklāta wmm=
pilsonim Eduardam Tauriņam pieder.

vienu govi,
brūnas spalvas, novēttētu uz Ls 75.—,
dēļ cblig. lab. parādu Ls 42.— piedzī-
šanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 12. febr. 1925. g. J* 2350/22
Valmieras apriņķa priekšnieka

21795 palīgs Iļ. iec. M. Deigels.

Ūtrupe.
1925. g. 5. marta, pulksten 10 rīta,

pārdos pie Arciemas muižas,

atklāta laiiaisoīma
pilsonim Pēterim Daugujam piederošo

vienu sivēnu - veprītis
novērtētu uz Ls 34.—, dēļ oblig. sviesta
parādu Ls 33.60 piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 12. febr. 1925. g. Ns 977/22
Valmieras apriņķa priekšnieka

2i796 palīgs II. iec. M. De i ge 1s.

Ūtrupe.
1925. g. 5 martā, pulksten 10 rītā,

pārdos pie Arciemas muižas,

atklāta ualraksoliianā
pilsonim Steinbergam piederošo

vienu govi,
brūnas spalvas, novērtētu uz Ls 75.—,
dēļ oblig. sviesta parādu Ls 45.93 pie-
dzīšanas.

Pārdodamā mantā apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 12. februārī 1925. g. Ns977
Valmieras apiiņķa priekšnieka

21797 paligs 11. iec. M. Deigels.

Ūtrupe.
W25. g. 5. martā, pulksten 10 dienā,

pārdos pie Arciemas muižas,

atili vairālsalīšaoa
pilsonim Jānim Aizvakaram piederošos

18 pud. rudzus,
novērtētus uz Ls87.—, dēļ oblig. lab.
un sviesta parādu Ls 86U0 piedzīšanas.

Pārdodama manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 12 februārī 1925. g. Nš 977
un 2350/22.

Valmieras apriņķa priekšnieka
21798 paligs II. iec. M. Deigels.



Rigas policijas 11 iec. priekšnieks
paziņo, _ ka 1925. g. 2. . martā pīkst
12 diena, Kalnciema iela Ns 65 pārdos
vairāksolīšana Jānim Zāgeram piederošas
mantas: 1 kumodi un 2 skapjus, kop-
vērtība par Ls 50. — sakarā ar 4. rajona
īres valdes rakstu Ns 435 Ls 63,70 ires
naudas piedzīšanas lietā. 21776

Mežamuižas pag. valdei
Je'gavas apriņķī, vajadzīgs iestrādājies

Mtia pali.
Algi: Ls 80 (astoņdesmit latu) mēnesī

pie brīvas apgaismošanas, apkurināšanas
un dzīvo'<ļa (viena istaba). Uzaicina
kandidātus, k'.ji vēlētos pieņemt šo vietu,
pieteikties mutiski vai rakstiski pa-
gasta valdē 23. iebruarī š. g., pulksten
10 rītā, iesniedzot dokumentus par iz-
glītību un agrāko darbības laiku pagasts
valdes kan lejā, kā ari par darbības
sekmēm. Adr.: caur Eleju. 1

Mežamuižā, 9. februārī 1925. g.
P/iekššedētājs (pataksts).

21688 Darbvedis (paraksts).

Iekšlietu ministr, ierēdņu
tradicionelais

koncerti-baiie
sestdien, 28. februāri 1925. g., y-
amatnieku biedrības zālē, L Kē
ielā Ns 30_. Sākums pīkst. 20,30. '

2ir!!

Rigas Jūrmalas policijas priekšnieks
28. februārī š. g. pīkst. 12. dienā, Bul-
duros, Rēzeknes prosp. Ns 17 pārdot
vairāksolīšana E. Kirsteinam piederošo
dzīvokļa iekaltu — dēl procentuāla peļ-
ņas nodokļa Ls 229, — piedzīšanas
sakara ar Tiešo nodokļu departamenta
rakstiem ar Ns 310. un 311. 21780

Rigas polic. \J. iec. priekšnieks izslu-
dina par nederigu nozaudēto kajaklau-
sības apliecību, izdotu no 4. Valmieras
kājnieku pulka komandiera 30. sept.
1920. g. Ns 10128 uz Andreja Andreja d.
Sproģis vardu. 21779

Nozaudēta L. univ taut" un ties zināt,
fak. tiesīb. zin. nodaļas stud. lekciju
gram., izdota uz M. Šubina vārdu;
uzskatama ka nederīga. 21769

Rītos nefeKtoro
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 9:809 no
Rīgas pref. uz Luizes Kristapa m . Mitre-
vic v.; 2) ' Ns 2795 no Rozentovas pag
valdes uz Varvaras Upata m Lotko v;
3) Ns 206744 no Rigas pref. uz Jekate-
rinas Dmitrija m. Terentjevas vārdu;
4) Ns 106136 no 1.1. pol. iec. uz Emī-
lijas Jēkaba m. Cīrul v.; 5) Ns 3 4 no
Rundāles pag. v. uz Hertas Otto m
Franc v.; 6) Ns 42 no Sveiciema pag.
valdes uz Lūcijas Jāņa m. Nadeždin v;
7) Ns_69849 no 10. pol. iec. uz Juze-
fines Jāņa m. Ozol v.; 8) Ns 124728 no
Rīgas pref. uz Amona Vasilija d. Seļi-
vanova v.; 9) Ns 211064 no Rīgas pref
uz Donata Ludviga d. Rukmaņa vārdu;
10) Ns 47483 no 12. pol. iec. uz Elviras
Jāņa m. Grasiņ v.; ,11) Ns 76 no
Nekenu pag. v. uz Helenes Pētefa m
Kļaviņ v.; 12) Ns 1293 no Nēķenu pag.
valdes uz Kristīnes Pelēja m. Kļava
vārdu; 13) Ns 2202 _ no Burtnieku pag.
valdes uz Jāņa Peteja d. Vītiņa v;
14) Ne 189690 no Rīgas pref. uz Kārļa
Anša d. Kripen v.; 15) Ns 816 no Cēsu
pils. pol. pr-ka uz Zelmas Kārļa m
Bidzīt v.; 16) Ns 230524 no Rīgas pref.
uz Valijas Eduarda m Beker vārdu;
17) Ns _ 216880 no Rigas pref. uz Gena-
dija Kārļa d. Aļetana v.; 18) Ns 82206
no 11. pol. iec. uz Jāņa Friča d. Bradiņa
vārdu; T') Ns 215207 no Rigas pref. uz
Lūcijas Zaņa m. Sukut v.; 20) Ns 2057
no Talsu apr. pr-ka pal. 2. iec. uz Līnas
Jāņa m. Lagzdiņ v.; 21) Ns 229722 no
Rīgas pref. uz Haralda Ernesta dēla
Ramma v.; 22) Ns 4472 no Daugavpils
pref. uz Černas Borucha m. Kur v.;
23) Ns 191263 no Rīgas pref. uz El-
viras Jāzepa m. Jagdovas vārdu;
24) Ns 159343 no Rīgas pref. uz Jāņa
Juja d. Kraķa v.; 25) Ns 392 no Dobeles
apr. pr-ka pal. 2. iec. uz Elzas Indriķa
meitas Janson v.; 26) Ns 100202 no
4. pol. iec. uz Aņisijas Teodora m.
Gutčevski v.; 27) Ns 12120 no Rīgas
pref. uz Jekaterinas Peteja m. Šņes-
kovas v.; 28) Ns 219038 no Rīgaspref.
uz Martas Kārļa m. Osoliņ vārdu;
29) Ns 81032 no 10. pol. iec. uz Kārļa
Mārtiņa d. Baloda v.; 3 0 Ns 5108 uz
Andreja Miķeļa d. Morela vārdu;
31) Ns 247463 no Rīgas pref. uz Ana-
stasijas Krišjaņa m. Machaļskas vardu;
32) Ns 370 no Olaines pag. vaid. uz
Lidijas Jāņa m. Dzelzskaln vārdu;
33) Ns 1031/841 no Bolvu pag. y. uz
Lidijas Nikolaja m Šmidt , vardu;
34) Ns 8690S no 8. pol. iec uz Ženijas
Reiņa m. Safanovas v.; 35) Ns 168a31
no Rīgas _pref. uz Ludmilas Augusta m.
Graviņ vārdu.

Personas apl., izd.: 36) Ns 884 no
Rīgas pref. uz Eleonoras Pavē}a meitas
Krupovič v.; 37) Ns 15485 no Rīgas
pref. uz Gitas Nauma m. Mogiļinskas v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
21., 22. un 23. janvārī 1925. g. ar
Ns 1065.

Rīgas pref. pal. Luters.
20618 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Rīgas preisbtura
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kūjas pieteiktas
par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 12932 no
Makašānu pag. v. uz Annas Andreja
meitas Turlač v.; 2) Ns 1033 8 no
7. pol. iec. uz Marijas Peteja m. Neļķe
vardu; 3) Ns 99255 no 3. pol. iec. uz
Hertas Bernharda m. Velcer vardu;
4) Ne 113318 no 8. pol. iec. uz Elfrīdes
Teodora m. Silis v; 5) Ne 589 no
Viļānu pag. v. uz Eduarda Ādama d.
Gaigalnieka v.; 6) Ns 3 078 no 3. pol.
iec. uz Veras Alekseja m. Gutcman v.;
7) Ns 26410 no Liepājas pref. uz Naf-
tela Ābrama d. Leiboviča vārdu;
8) Ne 101977 no 11. pol. iec. uz Natā-
lijas Ādama m. Priede v.; 9) Ns 105059
no Rigas pref. uz Šloma Haima d.
Gordona v; ,0) Me 172392 no Rīgas
pref uz Elizabetes Kazimira m. Bors-
kovič v.; U) Ne,164995 no Rīgas pref
uz Annas Jāņa m Kunst v.; 12) Ne 48,18
no Jasmuižas pag v. uz Vincenta
Ādama m. Zaran v.; 13) Ne 93523 no
3. pol. iec. uz Arnolda Vilhelma d.
Ekmaņa v.; 14) Ne 1268 no Cēsu pil?,
pol. pr-ka uz Helenes Jēkaba m. Ešert
vardu; 15) Ns 16790 no Daugavpils
pref uz Elhonaka Judeļa d. Lurje v.;
16) Ns 6564 no Kapines pag. vaid. uz
Annas Jāzepa m. Francevas vārdu;
17) Ns 444 no Briņķu pag. v uz Alfrēda
Mārtiņa d. Jakobsona vārdu.

Personas apl., izd: l*) Ns 1673 no
Rigas pref. uz Martas Peteja meitas
Erglīt vardu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
24., 27. un 28.janvārī 1925. gadā ar
Nš 1'62.

Rīgas pref. pal. Luters.
20617 Pasu nod. darbv.

^
Gr i nber gs.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec izslu-
dina par nederīgam, kā nozaudētus:
1) iekšz. pasi, izd. no Andrupines pag.

valdes 2c. maijā 1921. g. ar Ns '66 uz
laņa Dementjeva Mikulina v. un 2) kara-

klausības apl., izd. no Rēzeknes kāja
apr. pr-ka 31 augustā 1921. g. ar
Ne 222/c uz tā paša v. 20626

Dažādi sludinājumi.

Attiecotiesuz 1924. gada 13. augusta
.Valdības Vēstneša" 181. numurā iespie-
sto sludinājumu un -pamatojoties uz
1920. g. 23. aprija un 1921. g. 20. apriļa
likumiem un uz statūtiem.

Mašinu būvētavas akciju sabiedrī-
bas „R. H. MANTELS" valde, ievē-
rojot, ka paredzēta sludinājumā laikā
nekādas pieteikšanas nav notikušas, ar
šo paziņo, ka nozudušas augšminētās sa-
biedrības akcijas NsNe:

1—960, 1211—1230, 1231—1250
1383-1390, 1391 1396, 1411—1460,
1471— 1474, 1475—148 J, 1491—199 J
2001—2070, 2111—2150, 2t9l—2210
2211-2290, 2371-2570, 2571—2590
2651—2670, 2726—2730, 2751-2766
2781—2786, 2807—2826, 2917—2926
2977—2^86, 2987—3010 ,13011—3110'
3131-3140, 3151—3170, 3171-3180,
3181-8190,
ir atzītas par nederīgām
un viņu vieta īpašniekiem tiks izdotas
jaunas akcijas zem tiem pašiem nu-
muriem.

Mašinu būvētavas akc._sab.
21761 „R. H. Mantels" valde.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M ^Me

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgam, kā nozaudētus
sekošus dokumentus uz Feodora Kriša
d. Zaķa v.: 1) iekšz. pasi, izd. no
Jaun-Auces pag. valdes 8. decembrī
1920. g. ar Ne /15_ ; 2) kajakl. apl., izd
no 12. Bauskas kajn. pulka 29. septem.
1920. g. ar Ne 279; 3) Latv. atbrīvo-
šanas piemiņas zīme, kūjas Ne un datums
nav zināmi un 4) zirga pasi uz Eduarda
Buntes v., izd. no Rīgas pils. valdes
15. maijā lļ)24 g. ar ,Ns 5026. 20624

Rīgas prel. izsludina par nederīgu, kā
nozaudēto gada uzturas apl. ar Ns 023309
uz Dimitrija Lukičeva v. 20738

Rīgas pref. izsludina par nederīgu , kā
nozaudēto gada uzturas apl. ar Ns 04145
uz Zachara Pregela v. 20739

Rīgas pref. izsludina par nederīgu , kā
nozaudēto gada uzturas apl ar Ns X 30928
uz Adelheides Barkovskas v. 20740

Daugavpils pref. izsludina par nedeiīgu
Latv. pasi ar .Ne 21734, izd. 23. martā
1923. g. no Daugavpils pref. uz Antona

Vikentija d. Daškevič v., kā pieteiktu
par nozaudētu. 20623

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaudēto gada uzturas apl. ar Ns X 33438
uz Dveiras Minkovas v. 20737

Smiltenes iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā piet. par pazudušu kajakl.
apl. ar Ne _50b3, izd. 31. martā 1921. g.
uz Jāņa Peteja d. Runģis v. 206a8

Ilūkstes apr pr-ka 2. iec. pal. izslu-
dina par nederīgu, ka nozaudētu iekšz.
pasi, ar JMe H9aa, izd. no tā paša iec.
pr-ka Ābramam Moteļa d. Kaganam.

^->U3

28. februārī 1925. gadā Rips i^T-
Smilšu ielā 29, dz. 7, pīkst 0 H- Ia

notiks
Vis-Latvijas lauksaimnieku krāj-an

devu sabiedrības „Zelta Lats"
organizācijas sapulce

ar sekošu dienas kārtibu:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas
2) Dibinātāju ziņojums;
3) Paju nomaksas kārtības un iesiāšsnas naudas lieluma noteikšana
4) Sabiedrības apgrozības līdzekļu vairošana, ' "'"
5) Sabiedābas operācijas,
6) 0/o°/o normu noteikšana par noguldijumiem _un aizdevumiem;
7) Iestāšanās kooperatīvās centrālās

ganizacijas,
8) Budžets un darbības plāns,
9) Vēlēšanas,
10) Dažādi priekšlikumiem ierosinājumi

Pirms _sapulces atklāšanas dibinātāji
noturēs sēdi, kūja lems par p ieteikušos
biedru uzņemšanu.

Ja pīkst. 2 dienā 28.februārīšneieradīsies statūtu 84. § paredzētais
biedru _ skaits, tad tai pašā dienā pīkst4 diena notiks

otrreizēja pilna sapulce,
kūja saskaņā ar statūtu 85 § būs piln-
tiesīga, neskatoties uz ieradušos biedru
skaitu. 21763

D jJ)Jjijn_āji.
Otrā Vidzemes savstar-

pējā kredītbiedrība
Q ļļ O *ļ ļļ f*

kārtējo ulsparēlo sipcki
pirmdien, 9. marta 1925 g., pulksten
5 pēc pusd., Rīgas Latviešu biedrībā
Merķeļa ielā Ns 13.

Dienas kārUba:
1) Sapulces darbinieku velēšana.
2) Ziņojums par kredītbiedrības darbību

un viņa apstiprināšana.
3) Budžeta atvēlēšana 1925. gadam.
4) Valdes priekšlikumi.
5) Padomes, valdes un revīzijas komisijas

velēšanas.
Piezīme: Ja uz pirmo 9. martā š.g.

izsludināto sapulci nesanāktu vajadzīgais
biedru skaits, tad nākošā sapulce ar to
pašu dienas kārtību notiks 27. marfāš.g.,
pīkst 6 pec pusd. tais pišās telpās un
bus pilntiesīgā pie jebKuja s.makušo
biedru skaita.

21760 Valde.

Ceturtā Rīgas savstar-
pējā kreditbiedrība

Qļļ tļ tļ ļļ (•

hārfējo ulsparēlo sapulci
pirmdien, 9. marta 1925. g., pulksten
4 pēc pusd., Rīgas Latviešu biedribā,
Merķeļa ielā Ns 13.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Ziņojumi par kredītbiedrības darbību

un viņa apstiprināšana.
3) Budžeta atvēlēšana 1925. gadam.
1) Valdes priekšlikumi.
5) Padomes, valdes un revizijas komisijas

locekļu vēlēšana.
Piezīme: Ja uz pirmo 9. marta š.g.,

izsludināto sapulci nesanāktu vajadzīgais
biedru skaits, tad nākošā sapulce, ar to
pašu dienas kārtību notiks 27. maitā š.g.,
pīkst. 4 pēc pusd , tais pašās telpas mi
būs pilntiesīga pie jebkuja sanākušo
biedru skaita.

21761 Valde.

Piektā Rīgas savstarpējā
kreditbiedrība

ņ n c ļļ ļ] P

kārtējo vispārējo sapulci
pirmdien, 9. martā 1925. g., pulksten
5 pēc pusd., Rīgas Latvieša biedrība,
Merķeļa ielā Ns 13.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Ziņojums par kredītbiedrības darbību

un viņa apstiprināšana.
3) Budžeta atvēlēšana 1925. gadam.
4) Valdes priekšlikumi.
5) Padomes.valdes un revizijas komisijas

locekļu vēlēšana.
Piezīme: Ja uz pirmo 9. maitā sļ

izsludināto sapulci nesanāktu vajadzīga 15

biedru skaits, tad nākošā sapulce ar
pašu dienas kārtību notiks 27 martā s §•
pīkst. 5 pēc pusd., tais pašas telpās un
bus pilntiesīga pie jebkuja sanākušo
biedm skaita.

21762 _V aloļe^
Liepājas-Aizputes dzelzsceļa valde, i*'

sludina vispārējai zināšanai, ka,
Ministra kabineta 1925. g. 13. janya

Ilēmuma pamata pasažieru tarifs no s-s-
15. februaja tiek paaugstināts _pat _gļ_^:

Nacionālais teatrs.
Otrdien, 17. februārī, pulksterf 5 pP'

kāja vīru izrāde: ^žūpu ssērfiifis;-.,?;,?
Trešdien, 18. Iebruarī, pulksten 7l>^

Lilijas Stengel viesu izrāde
.JCameliJu āama'.

Lāčplēša kāja ordeņa dome izsludina
par nederigu, kā nozaudētu, III. šķiras
Lāčplēša kāja ordeni ,N° li88. Tā vietā
izsniegts dublikāts. Atrašanas gadījumā
nozaudētais nododams ordeņa domē.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par nederīgu, kā nozagtu kajakl.
apl., izd. 1920. g. 23. decembrī ar
N° 1340J no Aizputes-Kuldīgas kāja
apr. pr-ka uz Friča Friča d. Gubeļa v.

20625

litio di Biistni liliiili
satinu bijis.
1925. gada 3. burtnīca

znlkusi un dabūjama Valsts tipogrāfija,
r'ilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez. piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . , 0,30

Saturs:
18) Pārgrozījums ievedmuitas tarifā.
19) Likums par valsts papildu budžetu

19_ 24./25gadam.
20) Papildinājumi un pargrozījumi _ li-

kumā par Latvijas izglītības iestādēm.
21) Pārgrozījums noteikumos par ne-

atmaksājamiem valsts pabalstiem
lauksaimniecības veicināšanai.

22) Papildinājums noteikumos par obli-
gatorisko skolu skolotāju darba
laika aprēķināšanu.

23) Noteikumi par skolotāju un valsts
ierēdņu pārbaudījumu, mācības grā-
matu recensiju un skolotāju cenzē-
šanas komisiju locekļu atalgošanu.

24) Noteikumi par dzīvokļu piešķiršanu
valsts civilresoru darbiniekiem.

Meitiņu pajosta naldel
(csur Lubānu), vajadzīgs

labi iestrādājies

dari)i/eža palus.
Personas, kujas vēlas šo vi.tu ieņemt ,

var pieteikties pagasta valde līdz 26 fe-
bruārim 1925. g, vai personīgi pie
pagasta viAdi-- 26. februārī 1925. g,
pulksten lOntā, iesniedzot dokumentus
par izglītību un iepriekšējo nod irbošano?.

Alga pēc vienošans. Brīvs dzīvoklis,
apkurināšana un apgaismošana. 3
21812 Priekšsēd. v. (paraksts).

Dzelzsceju virsvalde
iznomā uz laiku no 1. aprija 1925- g. līdz 31. decembrim 1925. g.

bufetes \u reibinošiem dzērieniem
sekošas stacijās: Gaujā, Tukumā 1, Vaiņodē, Jaungulbenē V,lka .

^
ra"^udLs 200), Krāslavā, (Ls 100>, uz laiku no 1. apriļa līdz 30. septembrim 1925. g.

Buļļos (Ls 100).

Piesolījumi, apmaksāti ar zmognodokli 80 sant. apmērā, iesnietaunl :finansu

direkcijai (112. istabā) līdz š. g. 5. martam, pulksten 11 diena slēgt?s aploksnes

ar uzrakstu .Uz stacijas bufetes konkurenci . . Iebruarī 19ZD. g.

Piesolījumos jāuzrāda iesniedzēja vārds, uzvārds, tēva vārds un pilna aorese pie-

dāvājamā nomas nauda par visu iznomāšanas laiku un nomnieka dzīves aprāKsts

(uzrādot agrāko un tagadējo nodarbošanos). Dz Izsceļu v irsvalde ievēros vienīgi

tos piesolījumus, pie kuriem būs pieliktas kvitcs par drošības ruudas īemaKsu

Drošības naudu atsevišķi ' par katru bufeti var iemaksāt dzelzsceļu galvena Kase,

stacijas kasē, Latvijas bankā un viņas nodaļās. Dzelzsceļu virsvalde patur sev

tiesību neiznomāt bufetes perlonam; prit kujam viņai buti k?.di iebildumi.

Tuvākas ziņas finansu direkcijā 114. istabā. 21828

Dzelzsceļu techn.direkcijas I ceļu iec. priekšnieks
izsludinj uz 2. mar^ u 1925. g., pulksten 12 dienā, savā kantorī Rtjā, 1. pasaž eka,

jauktus torgus
ar pēctorgiem 5. martā 1925 g, kujos izdos mazakprasitajiem

?asenizācijas darbu izvešanu
sacijās un uz posmiem 1. ceļu iec. robežās uz laiku no 1. ma ta 1925. g. līdz

1. martam 1926. g.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā pirms toigu sākšanas i s 500.— dros. nauda.
Tuvākas zinas Rīgā I. iec. kantorī ka'ru dinu n > pu'k^ t. 10—15. 2176S

Kuldīgas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
2. marta 1925. g., Griķu pagasta valdes ttlpās,

atmirušus kokus pēc celmu skaitu:
i

lflf mmnīlitlhm Padures, Griķu, Ķimales un Nabas novado?, pa-
. Viu ImlllViimUi, visam 1 vienības, vērtībā no Ls 12.—līdz Ls 121.—

«
Kuldīgas novads, pavisam 15 vienības, vērtība no

t ,|| Ls 32 — lidz Ls 1138.—
Griķu, Kuldīgas un Piņķu novados, pavisam 21 v.'e

liii||| nība, vērtībā no ls 14— līdz Ls 431—
Iļļ Vannas novadā, pavisam 43 vienības, vestība no
IV, 1,|| Ls 6.— līdi Ls 235.—

U
Kuldīgas novada, pavuam 5 vienības, vērtība no

, II|| Ls 112.— līdjs Ls 498.—
Iii Griķu novada, pavisam 4 vienības, vērtība no
Vi. }| H Ls 112— lidz Ls 590.—

Izsole sāksies pulkst 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas ie-
maisās izsoles komisijai I0°/o drošības naudis no novērtētās sumas, kūja pēc
nosolišanas jfpapldina līdz 10°/o no pilnas nosolītīs sumas.

Viisme; niecība patur sev tiesības noņent no izsoles izsludinātās vie.iības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņ em.
21/71 Kuldīgas virsmežniecība.

Rendas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
26. februārī 1925.' g., Usmas pagasta valdes telpas,

sausus kritušus un vēja lauztus kokus pēc celmu
skaita

1) I. iecirkņa mežniecības Usmas novadā, pavisam 16 vLnības, vērlībāno Ls91.—
līdz Ls 774.—

2) Otrreizēji izsole: 29. janvārī š. g, izsolē Usmas pag. va'dē", repārdotas vie-
nb:s Hs 1—5 un II, vērtībā no Ls 8-t. — līdz Ls 330 —

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs persjnas, kujas iemaksās izsoles komisijai 10°/o diošības

naud.s no novērtētās sumas, kūja pēc nosolīšanss jāpapilcina lidz 10°/o no pilnas,
nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņa.
21773 Rendas virsmežniecība.

Saldus virsmežniecība
pārdos otrreizējs mutiskā izsolē

26. februārī 1925. g., Saldu, Saldus sadraudzīgas biedrības telpas,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
I. iec. mežniecības, Kalnaoiuižas novadā, pāvi am 8 xienībar, vērtībā no Ls 73.—

līdz Ls 441.—
II. iec mežniecības, Sesi'es un Saldus novados, pavisam 84 vienīb;s, vērtībā no

Ls 7— līdz Ls 803.—
ni. iec. mežniecības, Gaiķu, Lel-Satiķu uo Saldus novados, pavisam 16 vienības,
vērtībā no Ls _ 17.— lidz Ls 537.—

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Piē izsoles pielaidīs personss, kujas ie-
maksās izsoles komisijai l(i °/o drošības naidas no novērtētas sumas, kūja pēc
noso.īšanas jāpapildina līdz 10 °/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev ties bas noņemt no izsoles izsludinālās vienības
pēc saviem ies'tatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņiem.
2ī772 Saldus virsmežniecība.


	Valdības Vēstnesis no. 37 16.02.1925�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	LIKUMS par
	Article
	Article
	Article
	Tirdzniecības konvencija starp Latviju un Franciju.�����
	PIELIKUMS
	Valdības rīkojumi un pavēles.�����`줁䁔䈝衔䈝����
	Valdības iestāžu paziņojumi.�砜鴜挀⌀ഇ�끲Ȁ��
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	s Iekšzeme.
	KURSI. Sīgas biržā, 1925 gada 16. februārī.�쀼ᜁ၉개5T株逖頽ᜁ��������Ā
	Rīga.���em
	Māksla.�猀㘱〰㉥
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 9
	Adv. 2 Page 9
	Adv. 3 Page 9
	Adv. 4 Page 9
	Adv. 5 Page 10
	Adv. 6 Page 10
	Adv. 7 Page 10
	Adv. 8 Page 10
	Adv. 9 Page 10


