
Saeima.

Instrukcija _ par zirgu pasēm un zirgu
reģistrēšanu.

SAEIMA.

Sēde 3. martā.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmaca
pulksten 5.

Paziņo, ka mazinieku deputāti A. P e-
ttevics un R. Dukurs izstājušies
do savas līdzšinējās frakcijas un iestā-
jušiesLatvijas sociāldemokrātiskās strād-
nieku partijas frakcijā.

Valsts kontroliera iesūtīto valsts kon-
troles pārskatu par 1922/23. g. budžeta
izpildīšanu nodod budžeta komisijai.

Ministru prezidenta piesūtīto tirdz-
niecības un kuģniecības līgumu starp
Latviju un Dāniju nodod tirdz-
niecības un rūpniecības un ārlietu ko-
misijām. Sām pašām komisijām nodod
ari tirdzniecības konvenciju starp L a -
tviju un Zviedriju, tirdzniecības
un kuģniecības līgumu starp Latviju
un Islandi un tirdzniecības konven-
ciju starp Latviju un Šveici.

Pieņem steidzamības kārtā likumu par
Aizputes pilsētas admini-
stratīvām robežām.

Apspriež likumu par «Valsts Vēst-
nesi". Uz J.Purgala aprādījumu
Saeima ar balsu vairākumu noraida
priekšlikumu, pārdēvēt tagadējo .Valdī-
bas Vēstnesi" par „Valsts Vēstnesi".
Pieņem ari J. Purgala iesniegtu papildi-
nājumu, ka sludinājumi .Valdības Vēst-
nesī" rubricējami. Likumu visā visumā
pieņem vienbalsīgi, trešo lasījumu nolie-
kot uz 17. martu.

Sleidzamības kāitā pieņem papildinā-
jumu likumā par cietušo kara vīru un
viņu ģimenes locekļu pensijām.

UzE.Morica priekšlikumu, grozot dienas
kārtību , pieņem steidzamības kārtā likumu
par algotiem darbiniekiem un viņu ģi-
menes locekļiem agrāk piešķirtām pen-
«ām un atlīdzību sakropļojumu un pro-
fesionālu slimību gadījumos. ^

Otrā lasījumā pieņem likumu par valsts
kontroles štatiem, trešo lasījurriu no-
liekot uz 17. martu.

Steidzamības kārtā pieņem likumu par
°Jiju un citu narkotisko vielu ievešanu,
«vešanu un tirgošanos ar tām.

Nolasa Valsts Prezidenta un ministru

PĶz'denta rakstus par to, ka izglītības
"'aistrs E. Felsbergs un tieslietu mini-««]« pārvaldnieks E, Brikovskis atlū-
gusies no amata un ka ministru prezi-
ents H. Celmiņš nolicis zemkopības

™ņ«tra amatu , bet viņu vietās uzaici-
Ja

«- ArvedsKalni ņšpar izglītības,
Juraševskis par tieslietu un M.

ļļ'ļits par zemkopības ministri.
j-_, eidzamlbas kārtā pieņem likumu par

nota - *
ierakst « atjaunošanu Latgales

ģistr
archiva zemes grāmatu re-

krStā , sēdē apstiprina valsts kontrolesu*giju locekļus, pēc kam sēdi slēdz.
Nākošā «ēde piektdien, pulksten 5.

^Idības rīkojumi un pavēles.
Instrukcija

par zirgu pasēm un zirgu
j reģistrēšanu.

sanu i H
gU re£'strēšanu un pasu izdo-

ar īgi) ara Pašvaldības iestādes saskaņā
miern n

ga^a 15 marta Pa2- noteiku-
2irgiem Zirgu Pasem un tirgošanos ai
mem /^?

šo
noteikumu pārgrozīju-
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numurs 1923. g. 147. numurs).
CBt na Jvu !J« līdz divu un pus gadu ve-

V1°u īpašniekiem jāpieteic (jā-

reģistrē) vietējā pašvaldībā pēc kumeļa
audzināšanas vietas 14 dienu laikā, skai-
tot no kumeļa dzimšanas vai pirkšanas
laika. Pieteikuma "jāuzrāda īpašnieka
vārds un dzīves vieta, kā ari kumeļa
dzimšanas laiks, spalvas krāsa un se-
višķas pazīmes.

3. Kumeļu pieteikšana izdarāma,
iesniedzot pašvaldībai īpašnieka parak-
stītu reģistrācijas lapu pēc dotā parauga,
divos eksemplāros, no kuriem viens
eksemplārs uzglabājams pašvaldības
iestāde, bet otrs eksemplārs ar pašval-
dības iestādes parakstu par pirmā eksem-
plāra saņemšanu izsniedzams atpakaļ
kumeļa īpašniekam.

4. Kumeļa pārdošanas gadījumā pār-
devējs dod līdz kumeļa reģistrācijas lapu
ar savu parakstu par pārdošanu, kā ari
rakstiski paziņo 14 dienu laikā paš-
valdības iestādei par notikušo pārdošanu,
uzrādot pircēja vārdu un dzīves vietu.
Pircējs turpreti tāpat 14 dienn laikā re-
ģistrē pirkto kumeļu savā pašvaldības
iestāde šīs instrukcijas 2. panta kārtībā,
pieliekot pārdevēja līdzdoto reģistrācijas
lapu.

Kumeļa nobeigšanās gadījumā īpaš-
nieks par to paziņo 14 dienu laikā paš-
valdības iestādei ar uzrakstu uz reģi-
strācijas lapas.

5. Kad kumeļš sasn'edzis 2/» gadu
vecumu, tam jā'zņem zirga pase vietējā
pašvaldības iestādē.

6. _ Zirga pases izdodamas izturīgas
un ērti kabatā nēsājamas grāmatiņas
veidā"pēc iekšlietu ministrija pašvaldības
departamenta saziņā ar apriņķu paš-
valdībām apstiprinātā parauga un izga-
tavojamas noteiktā spiestuvē.

7. Spiestuve izdod katrai apriņķa, kā
ari pilsētas pašvaldībai pret samaksu
viņu pieprasīto pasu grāmatiņu skaitu
katrai ar savu tekošu numerāciju paš-
valdības departamenta noteiktā kārtībā.
Apriņķu pašvaldības ievāc samaksai va-
jadzīgo naudu no pagastu un miestu
valdēm.

8. Apriņķu pašvaldības izdod sava
apriņķa pagastu un miestu valdēm vaja-
dzīgo pasu grāmatiņu skaitu, apzīmo-
gotas ar savu zīmogu pret attiecīgas
valdes parakstu un ved uzraudzību par
grāmatiņu izlietošanu, izdodot par
to instrukciju lik. par pag

^
pašvald.

44. panta kāitībā. Par pilsētu valžu
darbību pasu grāmatiņu izlietošanas ziņā
uzraudzību ved pašvaldības departa-
mests.

9. Pašvaldība?, izsniedzot pases zirgu
īpašniekiem, var ņemt pie pases grāma-
tiņas izgatavošanas maksas ari vel kanc-
lejas izdevumu atlīdzību par labu paš-
valdībai, bet ar tādu aprēķinu,. ka grā-
matiņas maksa un atlīdzība kopā ne-
pārsniegtu Ls 0,60.

10. Zirga pasē jāieraksta noteikumu
par zirgu pasēm 2. pantā minētās ziņas
pēc rūpīgas pārbaudīšanas. Zirgu īpaš-
niekam jāierodas pie pašvaldības iestādes
līdz ar zirgu vai tā agrākiem doku-
mentiem, kā: kumeļa reģistrācijas lapu,
agrāko pasi, vai muitas dokumentiem
(pie ārzemēs pirktiem zirgiem)

^
Pagasta

valde izmēra ar speciālu mēru zirga
augstumu santimetros un noteic tā
spalvas krāsu pēc pieliktā paskaidro-
juma. Zirga vecums noteicams pec
dokumentiem vai ' speciālistu rakstiska
atzinuma. Uz īpašnieka velēšanos pasē
ievietojama zi ga fotogrāfija.

11. Pirkti zirgi ar citas_ pašvaldības
izdotām pasēm jāreģistrē īpašnieka
dzīves vietas pašvaldībā, kura pārlieci-
nājās par pasē ierakstītu ziņu pareizību.

12. Pašvaldības iestādes _ ved pai
zirgu pasēm reģistrācijas grāmatu pec
dotā parauga. Dokumenti, uz kuru pa-
mata pase izdota, uzglabājami pašvaldī-
bas iestādes attiecīgas aktīs.

13. Kumeļu reģistrācija jāizdara un
zirgu pases pēc jaunā parauga jāiegā-
dājas visiem zirgu īpašniekiem vietējo
pašvaldības iestāžu izsludinātos termiņos
un kārtībā, bet ar tādu aprēķinu, ka 6
mēnešu laikā pēc šo noteikumu publi-
cēšanas „Valdības Vēstnesī" šie darbi
bulu pabeigti, t. i. visi kumeļi reģistrēti
un visiem zirgiem izdotas jaunas pasu
grāmatiņas.

I. eksemplārs.

pilsētas \
- miesta ļ valdei.

pagasta J

Lūdzu reģistrēt man piederīgu kumeļu,
īpašnieka
vārds :
uzvārds ....._
Dzīves * vieta:
pagasts, miests, pilsēta

māja

īpašnieka pases N°
izdota no
kad
Kumeļa pazīmes:
1) dzimums ,
2) spalvas krāsa (saskaņā ar instrukciju)

3) suga
4) dzimšanas laiks:

192 g mēn d.
5) sevišķas piezīmes

īpašnieka paraksts

192 g. — mēn. d.

(Zīmogs.)

»

Pielikums pie instrukcijas 10. panta.

Zirga spalvas krāsa
a pzī m ē j'a m a

(saskaņā ar kara resorā ievesto
apzīmējumu).

1. Melna — vār būt spilgti melna
spalva un bez spīduma.

2. D ū k a — melna spalva atsit rūz-
ganumu (brūnumu).

3. Bēra — ķermenis brūns, bet aste,
Krēpes un kājgali melni.
a) dūkanbēra — līdzīga melnai,

tikai purns, paslēpenes un pie
pleciem gaišāks;

b) dzidri bēra (gaiši bēra).
4. Ruda (jeb rauda) — iesarkana vai

ruda, krēpes un aste var būt gaišākas.
a) dūkanruda — krēpes un aste

tumši brūnas;
b) dzidri ruda (gaiši ruda).

5. L o s a — ķermeņa spalva dzeltena,
bet krēpes, aste un kājgali melni;
bieži ari pa muguru iet melna svītra

6. Palsa — viscaur dzeltena vai
baltgana spalva; līdzīga dzidri rudai
Visgaišākā noskaņa saucama pāla
spalva.

7) Pāta — līdzīga brieža vai vilka
spalvai; jaukta sastāva spalva: gaiši
dzeltenas un tumšas, vai pie saknes
gaišas ar tumšu vai melnu akotu
galā. Krēpes un aste tumšas vai
melnas.

8. Salna — ķermeņa rudai vai brūn-
ganai spalvai piejauktas baltas,
a) salnbēra — bēraarbaltāmspalvām;

14. Ierosināt šo noteikumu pārkāpēju
saukšanu pie atbildības pēc sodu likuma
138. panta piekrīt policijas un pašvaldī-
bas iestādēm.

Rīgā, 1225. g. 31. janvārī.
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1 a v s.

Pielikums pie instrukcijas 2. panta.

II. eksemplārs.

pilsētas ļ
miesta ļ valdei.
pagasta J

Lūdzu reģistrēt man piederīgu kumeļu,
īpašnieka
vārds
uzvārds
Dzīves vieta: * /^a (^
pagasts, miests, pilsēta i...hli...4.Ļ

ie...?.....
māja
īpašnieka pases JSfg .'
izdota no Ļ
kad
Kumeļa pazīmes:
1) dzimums
2) spalvas krāsa (saskaņā ar instrukciju)

3) suga
4) dzimšanas laiks:

192 g. mēn d.
5) sevišķas pazīmes

īpašnieka paraksts

Reģistrācijas lapas I. eksemp'aru saņēma
pilsētas ļ
miesta ļ valdē
pagasta ļ

192 g. mēn d.
JMb

(Zīmogs.)

Paraksts

b) salnruda —ruda ar baltām spalvām;
c) salnpelēka — dzidri ruda ar pie-

jauktām baltām spalvām.

9. Pelēka — līdzīga peles krāsai.
Mēdz but ar tumšam vai melnām
krēpēm, asti un kājgaļiem; ari pa
muguru var but melna svītra.

10. Sirma — melnas vai tumšas spalvas
sajauktas ar baltām.
a) baltsirma — gandrīz visas spalvas

baltas;
b) melnsirma — pārsvarā melnas

spalvas, tik astes gals balts;
c) z lsirma — atsit zilu krāsu;
d) ābolaini sirma — ar plankumiem

ābola lieluma;
e) muši sirma, teteraini sirma — ar

sīkiem plankumiņiem;
f) salnsirma — jauktas salna un

sirma spalvas.

11. Lu saiņa — uz baltas pamata
spalvas izkaisīti nelieli plankumi,
pec kuru krāsas izšķir:
a) palsi lūsaina;
b) rudi lūsaina;
c) bēri lūsaina.

12. Dārka — uz balta pamata spalvas
lieli tumši plankumi (raibumi), pēc
kuru krāsas izšķir:
a) melni dārka:
b) bēri dārka;
c) rudi dārka;
d) saini dārka.

p«H .Valdības Vēstnes»' lākoi do 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

fa i mēnesi 1 lata 50 aaot.

Piesūtot mājā nn pa pasta:
*, i mēnesi . 1 lata 80 lanl

^
atsevišķu numanr. aaņemot
eksi>cdicšjā — . 6 .

pie itkalpā'devSJIem .,...— . 7 .

Latvijas valdības _^^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot -^jJ^^^fc?^^

svētdienas
un svetkudienas

Redakcija: i^fcl^a ^^^^^^,
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili Ns 3. Tel. Mi 9-89
«^^^^^^»^ Rīgā, p'H Mš 1. Tel. Ns 9-57

Runas stundas no 11—12 TP^OTM^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Darba ministrijas sociālās apgādības

departaments paziņo visām pašvaldībām,
ka valsts zīdaiņu patversme galīgi pār-
pildīta, kamdēļ lūdz palva'dības bērnus
uz valsts zīdaiņu patversmi sūtīt tikai
iepriekš sazinoties ar darba ministriju
par svabadām vietām.

1925. g. 2. martā.
Departamenta direktors O. Silis
Sociālās apgādības nodaļas

vsdītājs G. Stengrevics.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 198

(1. turpinājums.)

12337. Apiņš, Jānis Pētera d. (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1925. g. 19. janvāra raksts Ns 544
(30 1-25), sodīts no Rīgas apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas ar 2 mēnešiem cie-
tuma. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

12338. Ābols, Pēteris Jāņa d., dzimis
1878. g. 18 maijā, piederīgs pie Mūr-
muižas pagasta. — Cēsu apriņķa priekš-
nieka palīga 1. iec. 1925. g. 20. janvāra
raksts Ns 9751/16761 24 (31-1 25) sodīts
ar Cēsu apriņķa priekšnieka lēmumu no
1924. g. 22. augusta Ns 3360 ar Ls 20,—
vai 10 dienām aresta, par parādīšanos
publiskā vietā iereibušā stāvoklī. — Pa-
ziņot dzīves vietu

12397. Mackars, Andrejs Miķeļu d.,
dzim. 1898. g, agrāk dzīvojis Rīgā, Tēr-
batas ielā Ns 20, dz 24. — Rīgas polic.
3 iecirkņa pr-ka 1925. g. 31. janvāra
raksts .Ns 242 (5-II-25), apv. par kara-
vīru noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

12398. Martinsons, Jānis Miķeļa d.,
dzim. 1900. g 10. martā, piederīgs pie
Mālpils pag., Rīgas apr., laivieMg, luter-
ticīgs, neprecējies, students, 1924. gada
aprifī dzīvojis Rīgā, Lāčplēša ielā 28/30,
dz. 7. — Rīgas 7. iec. miert. 1925 g.
24, janvāra raksts Ns 114 (4-II-25), apv.
sod. lik. 139. p. — Pasiņot dzīves vietu.

12399. Mitriņ, Anna Pētera m., dzim.
1897. g., piederīga pie Neretas pagasta,
Jēkabpils apr. — Bauskas apr. pr-ka pa-
līga 1. iec. 1924. g. 19. decembra raksts
Ns 78 (278-24-Xl), aizdomās zādzībā. —
Atrašanas gadījumā izdarīt kratīšanu,
meklējot pēc zagtām mantām.

12400. Marcinkevičs, Jāais, 13 g. vecs,
čigāns, pied. pie Jaunjelg&vas pilsētas,
agrāk dzīv. ^iekurkalnā, 3. šķērslīnijā
Ms 3, dz. 8. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nod. raksts no 1925. g. 29. janv.
(5-11-25), apv. zādzībā. — Apcietināt.

12401. Novieki, Eda Andreja m,
dzim. 1893. g. 30. jun., pied. pie Kul-
dīgas pilsētas. — Rīgas prefektūras sani-
tārā gada 1925 g. 28. janv. raksts Ks 121
(3-II-25), izvairās no ārsta kontroles. —
Paziņot dzīves vietu.

12402 Novikovs, Jevlampijs Afanasija
d., dzim. 1902. g., pied. pie Rēzeknes
apr., Rozenmuižas pag., kurari„Punculuciemā agrāk dzīvojis, bij. 9. Rēzeknes
kājn. pulka kareivis. — 9. Rēzeknes
kājn. „pulka komand. 1925. g 28. janv.
raksts Ns 845 T (3-II-25), apv. sod. lik.
469. p. 1. d. — Ņemt to zem policijas
uzraudzības, par ko paziņot meklētājam.

12403. Ortloffs, Pauls Heinricha d.,
56 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, m. Nometņu ielā Ne 47,
dz 6. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 20. janvāra raksts Ns 13991
(31-1-25), sodīts no Rīgas prefekta ar
Ls 6,— vai 2 dienām aresta. — Paziņot
prefektūras 3. nodaļai.

12404. Praetcel, Armms Kārļa dēls,
dzimis 1899. g. 3. jūlijā, piederīgs pie
Rīgas, vācietis, Latvijas pases dublikāts,
izdots 1924. g. 9. aprilī no_ Rīgas pre-
fekta zem Ns 152224, agrāk dzīvojis
Rīgā, Marijas ielā Ns 8, dz 2. — Kri-
minālā? pārvaldes Rīgas nodaļas raksts
no 1925. g. 2L janvāra r. (30-1-25), ap-
vainots zādzībā. — Apcietināt.

12405. Purmals, Andrejs Jē<aba d.,
dzim. 1897. g., Latvijas pase Ns 1124,
izdota no Baldones pagasta valdes —
Rīgas apriņķa 3. iec. miertiesneša 1925. g.
20 janvāra raksts Ns 96 (88-24X), apv.
uz sodu lik. 268. p. — Paziņot dzīves
vietu.

12406. Pinkovičs, Pinchus - Ābrams
Dāvida d, dzim. 1904. g, Latvijas pil-
sonis, pied. pie Bauskas apr, dzīvojis
Rīgā, 1. Maskavas ielā Ns 32/34, dz. 22.
— Rīgas policijas 6. iecirkņa priekš-
nieka 1925. g. 28. janvāra raksts Ns 1191

(2-II-25), piedzenams saskaņā arDaugav-

pils muitas valdes 1925 g. 8. janvāra
rakstu N? 140 — Ls 317,25, soda nauda
kontrabandas lietā. — Paziņot dzīves
vietu.

12407. Petraševice, Lavīze Andreja
meita, 40 g. v., pied. pie Tukuma pil-
sētas, č.ganiete, agrāk dzīv. Kandavas
pag., Teterinu dzirnavās. — Talsu iec.
miertiesneša 1925 g 20. janv. raksts
Ns 920/24. g. (2-II-25), apv. sod. lik.
138. p. zirga pasu noteikumu neievēro-
šanu. — Paziņot dzīves vietu.

12408. Polekovs, Makejs Panteleviča
dēls, 38 g. v., pied. pie Rušinās pag.,
pēdējā dzīves vieta Kusas pag., Kaunes
mājā. _ Cēsu apriņķa priekšnieka
1925. g. 23. janv. raksts Ns 7075/24.

(31-1-25), sod. ar Ls 20,— vai 7 dienām
aresta par atrašanos publiskā vietā pie-
dzērušā stāvoklī. — Paziņot dzīvesvietu.

12409. Petersou, Leonora Jāņa_ra40 g veca, Latvijas piisone,_ pēdēja
dzīves vieta Liepājā, Suvorova iela Ns 4.—
Liepājas prefekta 1925 g. 27. janvāra
raksts Ns 223/II (3II-25) dēļ lēmuma
1924. g. 10. decembri zem Ns 3291/11

par piedzeršanos, izpildīšanas. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O. Tifentāls

Darbvedis A. Zaķis

Iecelšanas.
Pavēle .N» 1C0

1925. g. 25 februārī.
Rīgas muitas vecāko kanclejas ierēdni Arvīdu

Bārdu, sakarā ar viņa iesaukšanu aktivā kāja
dienestā, skaitīt par atlaistu no dienesta un
izslēgt no Rīgas muitas darbinieku sarakstiem,
sākot ar Š. g. 23. februāri.

Pamats: Rīgas muitas _ š g 24. februāra
raksts N» 45 8 un A. Bārdas š. g. 21. febr.
lūgums (Rīgas muitas ienāk. N» 6100).

Pavēle M? 101.
1925. g. 25. februārī.

Krišs Ādama d. Mežlauks pieņemts Rucavas
muitā par jaunākā muitas uzrauga v. p. i. uz
brīva līguma pamata, skaitot ar š. g. 25. februāri
ar algu pēc XIX amatu kategorijas

Mežlaukam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

Pavēle N° 102.

1925. g. 25. februārī.
Rucavas muitas uz brīva līguma pamata die-

nestā sastāvošais vecākais muitas uzraugs Ale-
ksandrs J e g e r s, kā nokalpojis muitas resora die-
nestā sešus mēnešus, ieskaitīts štata darbinieku
sarakstos, skaitot ar š. g. 25 februāri.

Pavēle N° 103.
1925. g. 26. februārī.

Fricis Vi|a d. Grintals pieņemts Liepājas
muita par jaunākā muitas uzrauga v. p. i. uz
brīva līguma pamata, skaitot ar š. g. 1. martu
ar algu pēc XIX amatu kategorijas.

Grintalam izmaksājamas ari ģimenes piemaksas,
ja tādas tam nāktos.

Pavēle Ns 104.
1925. g. 26. februārī.

Reņģes muitas kandidāts uz eksperta amatu
Augusts Kārļa d. Zāmels paaugstināts par jau-
nāko ekspertu, skaitot ar š. ģ. 1. martu, ieskaitot
viņu ar to pašu datumuļļ ari štata darbinieku sa-
rakstos.

Alga pēc XI amatu kategorijas.
Pamats: Reņģes muitas priekšnieka 1924. g.

6. decembra raksts Nš 4809.

Pavēle Jsla 105.

1925. g. 27. februārī.
Rīgas muitas jaunākā muitas uzraudze Elza

Cālīt paaugstināta par jaunāko kanclejas ierēdni,
skaitot ars. g. 1. martu.

Alga pec XVII amatu kategorijas.
Pamats: Rīgas muitas priekšnieka 1924. g.

5 septembra raksts N° 23093.

Pavēle N° 106.

1925. g. 27. februārī.
Rīgas muitas jaunākais muitas uzraugs Arturs

K o n d r a t s paaugstināts par vecāko muitas uz-
raugu, skaitot ar š. g. 1. martji.

Alga pēc XVIII amatu kategorijas.
Pamats: Rīgas muitas priekšnieka 1924. g.

5 septembra raksts N°23093.
Pavēle N° 107.

1925. g. 27. februārī.
_Rīgas muitas zemāk minētie darbinieki paaugsti-

nāti sekošās dienesta pakāpēs: jaunākais eksperts
Jānis Z ī 1ī t s — par ekspertu ar algu pēc X
amatu kategorijas; nolikt, parz. palīgs Vitālijs
Snaksarevs (kuram bij uzdots izpildīt ek-
sperta pienākumus) - par jaunāko ekspertu ar
algu pec XI amatu kategorijas; II šķiras darb-
vedis Zigismunds Taturs — par I šķiras darb-
vedi ar algu pec XI amatu kategorijas; atsev.
nolikt, pārz. Paulis B e m s par noliktavu pārzini
ar

^
algu pec XI amatu kategorijas ; atsev. nolikt.

parz. Kārlis Briedis — par noliktavu pārzini
ar_ algu pec XI amatu kategorijas; atsev nolikt,
parz. Kārlis Ābrams — par noliktavu pārzini
ar algu_pec XI amatu kategorijas; noliklavu pārz.
palīgs Ādolfs Elksnļts —par II šķiras darbvedi ar
algu pec XII amatu kategorijas; nodokļu aprēķ.
palīgs Fricis Goba — par II šķiras darbvedi ai
algu pec XII amatu kategorijas; III žķiras darb-
vedis Haritons S a r ķ i s — par II šķiras darbvedi
ar algu pec XII amatu kategorijas; nolikt, pārz.
palīgs Ādolfs A 11 r o v s — par II šķiras darb-
vedi ar algupec XII amatu kategorijas; vecākais
kanclejas ierēdnis Jēkabs Zariņš — par nolikt,
parz. palīgu ar algu pec XIII amatu kategorijas;
atsev nolikt, parz. paligs Konstantīns S e m e -

vniT par atsev- nolikt - Pārzini ar algu pēcA 11 amatu kategorijas un jaun. kanclejas ierēdnisAleksandrs Survi 11o — par vecāko kanclejasierēdni ar aļģu pec XV amatu kategorijas.
Visi augša minētie pavēlē uzskaitītie darbinieki

paaugstināti, skaitot ar š. g. 1 martu.
Pamats: Rīgas muitas priekšnieka 1925. g.

14. februāra raksts Nš 3575.
Pavēle Ne 108.

1925 g. 27. februārī
Sakara ar Liepājas ostas valdes Pāvilostas ostas

posteņa pārņemšanu Liepājas muitas pārzināšanā,
Liepājas ostas valdes dienestā sastāvošais Pāvilostas
ostas posteņa uzraugs tālbraucēju stūrmanis Jānis
Ernesta d. Freimans pārņemts kā štata darbi-
nieks Liepājas muitas dienestā par virsuzraugu,
skaitot ar 1. martu š. g. ar algu pēc XVI amatu
kategorijas.

Pamats: Jūrniecības dep-ta š, g. 25. febr.
raksts JMš 1033 un J. Freimaņa ziņojums
(Liepājas ostas valdes ienāk . Ns 209).

Pavēle N» 109.
1925. g. 27. februārī.

Rīgas muitas jaunākie muitas uzraugi: Krišs
Deklavjs, Kārlis Egle un Kārlis Jurgens
paaugstināti par vecākiem muitas uzraugiem, skaitot
ar š g. 1. martu ar algu pēc XVIII amatu
kategorijas

Pamats: Rīgas muitas priešnieka š. g.
14. februāra raksts N"s 3575

Pavēle .Ne 110.

1925. g 28. februārī.
Liepājas muitas jaunākais eksperts Voldemārs

Rauchmanis paaugstināts par ekspertu, skaitot
ar š. g. 1, martu.

Alga pec X amatu kategorijas.
Pamats: Liepājas muitas š. g. 25. februāra

raksts Ns 1632.
Pavēle Ns 111. .

1925. g. 28 februārī.
Liepājas muitas vecākais kahclejas ierēdnis

Ernests Šu 1 c s paaugstināts par nodokļu aprē-
ķinātajā palīgu, skaitot ar š. g. 1. martu.

Alga pēc XIII amatu kategorijas.
Pamats: Liepājas muitas š. g. 25. februāra

raksts Nš 1630.
Muitas departamenta direktors E- Dundurs.

Administratīvās nodalās vadītājs D. V i 1s o ns.
Personallietu pārzinis A. L i ep i ņ š

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1925. g. 3. martā

1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1.) pārgrozījuma projektu likumā par

zirgu, ratu, ragavu, pajūgu, auto-
mobiļu un citu transporta līdzekļu
mobilizāciju un rekviziciju kara-
spēka vajadzībām,

2) likuma projektu par pilsētu ties'.bu
piešķiršanu Ainažu, Līvānu un Ma-
donas miestiem,

3) papildinājuma projektu muitas tarifā,
4) pārgrozījuma projektu ievedmuitas

tarifā.
2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 136

personas; noraida 23 personu lūgumus
dēļ uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

3. lec^ļ Vācijas pilsoni Johannes,
Švabroch'u par Latvijas konsulu
Libekā bez atlīdzības no valsts līdzekļiem.

4. Ieceļ Ziemeļamerikas Savienoto
valstu pilsoni August Edvard Pra-
dillo par Latvijas konsulu Ņuorleanā
bez atlīdzības no valsts līdzekļiem.

Anglijas izglītības viceministra
sera Alfr. Devisa sveiciens latvju

tautai,
kuru viņš nodeva pa radio 28._februara
vakarā angļu latvju klubam Rīga: .Pie-
derot pie vienas no pasaules mazākām
tautām, pie velsiešiem, kuri ietilpst Bri-
tanijas tautu saimē, es varu jus saprast
un līdz ar jums priecāties par jūsu
grūti iegūto brīvību. Man vispirms jā-
atgādina-jums mana ļeverojaroa tautieša
Lloid-Džosdža zīmīgā runa, kuru tas
sacīja īsi pēc pasaules kara sākuma un
kuru var labi attiecināt ari uz Latviju:
Pasaule daudz parāda mazām tautām.
Lielākie pasaules mākslas darbi veidoti
no mazām tautām, tāpat ari vispalieko-
šākie literatūras darbi. Anglijas litera-
tūra stāvēja visaugstākā pakāpe taisni
tanī laikā, kad angļu nācija bija tik

liela, kā tagadējā beļģu tauta, un cīnījās
pret lielvalsts pārspēku. Viscēlākie
darbi, kādus pazīst cilvēce, ir pec
brīvības cīnošos mazu tautu varoņ-
darbi. Dievs ir izvēlējies mazās tautas
par to trauku, kurā sniedz visskaidrākos
vīnus pie cilvēces lūpām, lai viņas sirds
tiktu ielfgsmota, viņas ilgas atjaunotas
un gars stiprināts. Man ir liels prieks,
ka varu kā Anglijas valdības izglītības
resora darbinieks sekot tam darbam,
kuru jūs, latvieši, veicat, lai stiprinātu
un izveidotu jūsu jauniegūto brīvību,
jūsu zemes spēkus, virzot uz priekšu
civilizāciju. Mūs pie tam iepriecina, ka
jūs esat piegriezuši tautas izglītībai pie-
nācīgu vērību, jo tautai, kas grib tikt

uz priekšu, nav jāaizmirst, ka blakus
materiālām vērtībām tai jāveido tautas
gara mantas. Līdz ar to es ar ganda-
njumu konstatēju, ka jūs, cenšoties iz!
mantot citu tautu kulturelos sasniegumus"
līdz ar to esat lepni uz savu varonīgo
pagātni. Nacionālā muziķa un poēzija
tautas dziesmas un dejas, viņas na-
cionalie ģērbi un tradīcijas, kuras liktas
Latvijas valsts dzīves pamatos, viss
tas palīdzēs paturēt jums jūsu valsti ve-
selīgu stipru un brīvu un uzglabās jusa
bērnos taisnīgu mīlestību uz savu zemi
kurai jābūt vienā un tai pašā laikā viņu
pagātnes lepnumam un nākotnes cerībai
Beidzot, es varu apliecināt, ka man bija
sevišķs prieks piedalīties dažus gadus
atpakaļ grāmatu vākšanā Latvijai, kura
notika zem Londonas lordmēra protek-
torata. Šī mazā balva izteica Lielbritā-
nijas tautu simpātijas Latvijai un līdz ar
to viņas atzinību jums par to, ka jūs
esat ieveduši_ angļu valodu kā pirmo
svešvalodu jūsu skolas. Es ceru drī-
zumā apciemot Latviju. Tad ari es va-
rēšu personīgi likties ar daudziem no
tiem, pie kuriem man līdz šim bijis
gods griezties pāri tik lielam attālu-
raam." LTA.

Latvija un citas valstis
Rumānijas sūtņa pieņemšana.
Šodien, pulksten 1, Valsts Prezidentam

parastā ceremoniālā iesniedza savas piln-
varas Rumānijas sūtnis Aleksandrs
Jakovaki, kādā gadījumā sacīja se-
košu runu:

Monsieur le Prēsident,
J'ai l'honneur de remettre entre Ies

mains de Votre Excellence, en mēme
temps que Ies lettres de rappel de
mon piēdēcesseur, celles par lesquelles
Sa Majestē le Roi, mon Auguste Sou-
verain, m'accrēdife en qua!itē d'Envove
Extraordinaire et Ministre Plēnipoten-
tiaire aupiēs du Gouvernement de la
Rēpublique.

Je tiens en m'acqirittant de cette
mission, de faire part k Votre Excel-
lence des sentiments de haute estirae
que Sa Majesiē le Roi lui porte et de
voeux que Mon Auguste Souveraia
formē pour le bonheur et la prospērifē
de la Rēpublique de Lettonie. ,

Unis par des intērēts identiques,nos
deux pays aspirent vērs un idēal
commun; celui de collaborer au main-
tien de la paix et de s'en assurer Ies
bienfaits.

J'apprēcie trop l'honneur qui m'est
ēchu de repiēsenter mon pays en
Lettonie pour ne pas consacrer tous
mes efforts au maintien et ā la con-
solidation des bonnes relations qui Ies
unistent.

J'ose donc espērer, Monsieur le
Prēsident, que dans I'accomplissemenf
de cette tache Votre Excellence voudra
bien m'accjrder Sa confiance et le
Gouvernement de la Rēpubliq«e son
bienveillant appui.

Tulkojums
Prezidenta kungs,

Pagodinos Jums nodot, kopā ar mana
priekšgājēja atsaukšanas vēstuli, aridzan
rakstu, ar kuru mans augstais Valdnieks.
Viņa Majestāte Karalis, mani akreditē
par savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministri pie Jūsu Republikas valdības.

Uzsākot savu misiju, vispirms gribi
izteikt Viņa Majestātes Karaļa augst-
cienības jutu apliecinājumu Jūsu Eks^
lences personai, kā ari mana augsta
Valdnieka laimes un labklājības novē-
lējumus Latvijas republikai.
Mūsu abām valstīm, kuras vieno interešu
kopība, ir ari kopēji centieni, proti —
vienotā kopdarbībā veicināt miera uztu-
rēšanu, lai tās varētu baudīt tos la*

bumus, kurus dod miers. -
Pilnīgi apzinādamies to godu, kur

man piekrīt reprezentējot manu vats»
Latvijā, es visiem spēkiem pulēšos uz-

turēt un stiprināt labās attiecības ,
kuras jau pastāv viņu starpā. .

Iedrošinos cerēt, Prezidentakung?,šī uzdevuma izpildīšanā Jūsu Ekselenc
labpatiksies man dāvāt savu uzticību, »
ka Republikas valdība man neliegs sav»
pabalstu.

Uz to Valsts Prezidents J. Čakst«

atbildēja:
Monsieur le Ministre,

En recevant de vos mains Ies Iet»
par lesquelles Sa Majestē le R°' .
Roumanie S'est complue ā vous acci
diter en qualitē de Son Envovē E*"



dinaire et Ministre Plēnipotentiaire

S Lettonie , j'ai l'honneur de vous
luer et de vous souhaiter la bienvenue.

Tres sensible ā toute manifestation
. l amitiē et de la bienveillance que

%> Majestē a vouēes ā mon Pays, je
^rie Votre Excellence

de bien vouloir
Lnsmettre ā son Auguste Souverain

pression de ma bien cordiale re-
ronnaissance des voeux qu'EHe vous

chargē de formuler pour le bonheur

et la prospēritē de la Lettonie.
Le souci du maintien de la paix

etant la principale prēoceupation de
mon Gouvernement, je serai bien
heureux de voir Votre Excellence
seconder Ies efforts qu'il ne cesse de
faire en vue de faire valoir

cette politique du dēveloppement
naisible des forces intellectuelles
li ēconomiques du Pays, qu'il a de
commune avec le Gouvernement rou-
main. De mēme, j'apprēcierai beau-

coup Ies efforts que vous ētes disposē
ā faire pour consolider davantage Ies
bonnes relations qui unissent nos
deux Pays, et c'est avec empressement
<que je vous promets mon appui et la

collaboration de mon Gouvernement
dans Taccomplissement de cette noble
^ache.

Je termine en profi'ant de l'occasion
<jui m'est ofierte de rēitērer l'expres-
sion de mes sentiments de la plus
haute estime que je porte ā Sa Ma-
jestē le Roi de Roumaaie et ā Son
Auguste Maison Royale, de mēme que
celle des voeux que je formē pour la
prospēritē toujours croissante de la
Roumaaie.

Tulkojums.
Ministra kungs,

Saņemot no Jūsu rokām rakstu, ar
kuru Viņa Majestātei Rumānijas Karalim
labpaticies Jūs akreditēt par Savu ārkār-
tējo sūtni un pilnvaroto ministri Latvijā,
pagodinos Jūs apsveikt un izteikt manus
labākos novēlējumus manā zemē.

Ikviens Viņa Majestātes manai zemei
veltīgās draudzības un labvēlības aplie-
cinājums mani dziļi aizkustina, un tamdēļ
lūdzu Jūsu Ekselenci nodot Jūsu aug-
stajam Valdniekam manu vissir nigāko
pateicību par tiem laimes un labklājības
novēlējumiem Latvijai, kurus Jūs man
patlaban izteicāt Viņa uzdevumā

Tā kā mana valdība savu uzmanību
galvenā kārtā piegriež miera uzturēšanai,
būšu laimīgs, redzēdams Jūsu Ekselences
atbalstu visiem nenogurstošiem pui-
šiem, kurus tā netaupa, lai izvestu

dzīve to valsts kulturelo un saim-
niecisko spēku mierīgas attīst bas poli-
tiku, kura tai ir kopēja ar Rumānijas
valdību.

^
Lielā meia cienīšu ari pūliņus,

kurus Jūs solāt pielikt, lai uzturētu un
stiprinātu labas attiecības, kuras vieno
mušu abas valstis un ar prieku apsolu
Jums savu pabalstu un mūsu valdības
līdzdarbību šī cēlā uzdevuma izpildīšanā.

Izlietojot šo gadījumu, labprāt gribu
vēlreiz apliecināt savas augstās cieņas
jutas Viņa Majestātei Rumānijas Karalim
un Viņas Augstajam Karaliskam Namam,
kā ari vienmēr augošās labklājības
novēlējumus Rumānijai.

( Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties. uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
«vērojot mir. Jāņa Reiņa d. Breikša
mantinieku Marijas Tadeja m. Breikš,
valdas Veras Elizes Jāņa m. Kaktiņ,
«ira. Breikš un Ericha Makša Jāņa d.
Breiksa lūgumu un savu 1925. g.
"februāra lēmumu , r/aziņo, ka augš-minētie parādnieki parādu pēc obligācijas
P*3000 rbļ. atdaltu 1911. g. 3. janvārī
'[.,* 21, no obligācijas par 5500 rbļ«urna no obligācijas par 7000 rbļ.
Pirmatnēja lielumā apstiprinātas 1910. g.» oktobrī ar N« 2495, uz nekustamoīpašumu Rigā VI. hipotēku iecirknī ar
iT, d gramatu re 8- N °- 1329> izdotas no?>W Komana d.Breikša par labu latviešu
*™«rpigji kredītbiedrībai, kura obli-
Fedi

a/2,i'umu ir cedējusi Michailam
«wl- ,Sm'dtam ir iemaksājusi tiesas
tlvT*,s79 '67- šis a"gšā minētās
Nācijas kapitāla un °/o °/o dzēšanai.t; -' '"fa "" -H1-/U uzesanai.

«irin.- aPgaba»iesas 3. civilnodaļa uz-cma visas personas, kurām būtu tie-
t*l?\-augsā aPradit0 obligāciju, pie-
Stof tlMS Viena mēnlša laikā,
iesne te ,^nas- kad šis sludinājums
iād 1 :?!°as Vēstnesī", un aiz-
nniUlk - a S1S Pers°nas noteiktā laikā
maksāt, ,!',-J obligaci)u atzjs par sa-
?hi poteui, U Lielam dos tiesību prasīt
C Q9Š

eSan
a

zemes S^matā.
PrieUl^5-

g- 2o- februa«- Nš 2203
jJ67«wd.v. D. Cimmermans .
pjo — Sekretārs A. Kalve.

P2Sa8abaltlesas 3. civllnod.
^vSSS'Z^ni,lrta 1923" 8- «k«n,«

Drc. lik 8
on^,aksasanas līdzekli un civ.

J
> Pētera d ~ ^l061 p - P-ievēro

'Georga Jāna\ Vlchrnana pilnvarnieka
5,Vl>1925 B iv't Vichma?gumu un
k ParādniL rna

-?
lemumu ' P32'"0'Parādu nēr c ,-nis Petefa d- Vichmans

J) Pa-L ^Sam obligācijām:
21 a«gust l jbb aPstiPri"ātas 1873. g.
'Pašurnļ,".," . Ns '«l, uz nekustamo
Puižas (StP,„!, erfsS aP- Burtnieku jaunas
s
> mZ, of) ^mnieku zemes Vāk-
' 18f;3,zdL3rzemesR"matureģ.
Pat ,abu Ail JJohana Vichmana
<»2 Par 570 K?dram 'Smolianam;
*? augusra ar ir» .JK'-P™4" 18J3- 8-J« 1432, uz to pašu ne-

kustamo īpašumu izdota no ta paša
Johana Vichmana par labu tam pašam
Aleksandram f. Smolianam ir samaksājis
viņu beidzamai kreditorei Valmieras
biedrības krāj-aizdevu sabiedrībai, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes _ grāmatās, tamdēļ, ka ir gājušas
zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
izaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, unaizrada,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1924. g. 20. februārī. Ns2186
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

22672 Sekretārs A. Kalve.

Rīga.
Latvijas bibliotekāru biedrība

satīko Val&ts bibliotēkā š. g. 8. martā,
pulksten 7 vakarā, tējas vakaru. Biedrus
uzaicina laipni piedalīties.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1925.g. 24. līdz 28. febru-
ārim Rīgas pilsētas statistiskā valde pēc
ārstu paziņojumiem:

i s 1Slimībās nosaukums, *S-BB
Basf» 5

Tvphus abdom .... Vēdera tiis . . 6
Tvphns exanth Izsitamu tils . - 3
Febrls recurrens . . . Atguļes drudzis —
Febris interni . ...Purvs drudzis . —
Vaiiola et variohns . . Bakas .... —
MorbillI Masalas ... 5
Scarlatina ......Šarlaks ... 40
Tussis convnlsiva . . . Garais klepus . 4
Diphtiieritis Difterits ... 7
InltaencacnmPneHmonia Iniluenc» ... —
Cholcre asiatica .... Āzijas koliem . —
Dysenteila Asins sērga . . ? —
Parotitis epidemica , , Ģīmja,«atskan»

(Mums) . , 24
Ervsipelas Roze .... 1
Lepra Spitālība ... —
Paristvphua - —
Vulvo-Vaginitis gonotrhoica —
Meningitis cerebrospmaiis epidemica , —
Trachoma —
Anthrax ' ..,',
Lyssa —

Māksla.
Nacionālā teātrī bija-šo otrdien reži-

soram A. Amtmanim-Briedītim
beneficizrāde, kurā beneficiants bija iz-

raudzījies un iestudējis jaunu lugu —
Etjena Reija komēdiju .Skaistas
sievietes". Tā ir viegli ritošā franču
komēdija ar sprigstošu dialogu, dau-
dziem raibumiem un pārsteigumiem vīra
un sievas dzīvē, legālām un aizliegtām
mīlināšanām, savstarpējiem naidiem un
atkal samierināšanām. Notikumu
virkne izsauc 'viet vietām skatī-
tajos negribot jautrību un smieklus,
sevišķi, kad izrāde norit tik dzīvi un
veikli, kā šaī svinību gadījumā. Pats
Atntmanis-Briedīt s biji galvenā lomā,
Fransua Viljē p; rsonā, tīri apbrīnojami
kustīgs un veikls, tāpat viņa part ere
Anta Rlint, kas teicami' izpildīja viņa
sievas Žermenes lomu. To ievērojot, ba
gāttgi sanākusē publika ari neskopojās
ar aplausiem un beidzot beneficiants
ariguva daudz balvu, gan ziedos gan
citāda veidā.

Nacionālais teatrs. Piektdien, 6 martā,
Jāņa Lejiņa (no Liepājas) uzstāšanās
Armanda lomā Dimā drāmā „K a me-
li ju dāma". Sestdien, 7 martā,pulksten
7a vakarā, Annas Brigader komēdija
« Sievu kari ar Belcebulu". —
16. marla — Jāņa Oša desmit gadu
skatuves darbības jubileja, kurā izrādīs
Andrejeva „Tas, kuru pliķē" (ju-
bilārs debitē ari režijā). Biļetes jau
dabūjamas.

Dailes teatrs. Piektdien, 6 martā,
pulksten V28 vakarā, tau'as izrādē „Trī-
nes grēki. Sestdien, 7. martā, pulk-
sten l /a8 vakarā, .Dantons*. Svētdien,
8 martā, pulksten 2 dienā, «Sprīdītis".

Tristana Bernara komēdijas «Mazā
kafejnīca" pirmizrāde ceturtdien,
12. martā

Tirdzniecība un rūpniecība.
Iz mūsu ģenerālkonsula Londonā

nedējas ziņojuma Nr. 8.
1925. g. 23. februārī

Zemkopības produktu imports Lielbri-
tānijā š. g. janvāra mēnesī uzrādīja pa-
lielināšanās tendenci, salīdzinot ar līdzīgu
periodu iepriekšējā gadā. Kartupeļu
imports pieaudzis no 4,200 uz 36000
tonnām, sviesta — no 21,000 uz 27,000
tonnām, siera — 7,400 uz 13,000 tonnām,
miežu — 63,000 uz 88,000 tonnām,
kviešu — 258,000 uz 364,000 tonnām,
vai 106,000 tonnas vairāk, kā janvāra
mēnesī 1924 gadā.

Sēklu cenas stipri cēlušās, piem.
sarkanā āboliņa no 83/6 par centneri
1923 gada beigās uz 136,6 tanī pašā

laika 1924. g. To izskaidro ar nelab-
vēlīgo laiku pie sēklu ievākšanas pagā-
jušā rudenī. Baltā āboliņa sēklas cena
cēlusies tanī pašā laikā no 172/— uz
254/— par centneri.

Ēdamvielu cenās notikušas nelielas
fluktuācijas. Igaunijas speķa cenas pār-
skata nedēļā bija no 96/— līdz 100/ —
par centneri. Krievijas 94/— līdz
100/-, bet Latvijas tikai 90/— līdz

98/— par centneri. Te gribu piezīmēt,
ka piegriežama sevišķa vērība tam, lai
šādu starpību cenās novērstu. Ģeneral-
konzulats par šo jautājumu iesniedzis
atsevišķu ziņojumu.

Cenas cēlušās: importēts cukurs,
tēja, plūmes, apelsini, sīpoli, sviests,
speķis, terpentins. Kritušās: zemāka
labuma kafeja un citroni, Anglijas zirņi,
kukurūza, auzas, mieži, Amerikas cūku
tauki, Holandes siers.

Eduards Bīriņš,
Latvijas ģenerālkonsuls un

Chargē d'Affaires ad interim Londonā.

KURSI.
tīras biržā. 1925. sada 5. martā.

Devices:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,67 — 24,79
100 Francijas banku ... 26,15 — 26,65
100 Beļģijas franka .... 25,85 — 26,35
100 Šveices franku .... 99,15 — 100,15
100 Itālijas liru 20,60 -r 21,05
100 Zviedrijas kronu . . . 138,95 — 140,35
100 Norvēģijas kronu . . . 78,25 — 79,80
100 Dānijas kronu ; . . . 91,85 — 93,70
100 Cechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu . . 205,90 — 207,95
100 Vācijas marka . . . 122,00 — 125,00
100 Somijas marka .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00—102,00
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,00
1 SSSg červoņecs . .. 26,40 — 2635

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg : 105 — 112

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 — 97
Sīgas biržas kotacijas komisijas

priekisēdStājs A. Kaceni.
Zvērināts biržas māklera M. Okmians.

Literatūra.
Latvijas Tautas Universitātes

lekciju saraksts V mācības gada pavasara
semestrī. Rīgā, 1925.

Redaktors: M Āroaa.
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šim numuram 6 lappuses

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai,

1) par savu parādu prasībām no parād-
nieka, kā ari sumas, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties vai maksājumi no-
tecējuši vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamībā, kā ari par maksāt nespējīgā
nekustamiem īpašumiem, kas atrastos
viņu pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī*.

Rīgā, 1925. g. 25. februārī. Ns 205
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

23159 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa* 3. cfvllno*
ar savu 1925. g. 24. februāra lēmumu
Jēkabs Germans atzīts par maksāt ne-
spējīgu parādniekiem tirdzniecība, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka ne-
kustamiem īpašumiem, kā _ ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežas;

2) paziņot _ Rigas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar
5o paziņo, ka 10. martā 1925. g,
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1922. g. 22. decembrī
mirušās Blomu pagastā, .Purgsila"
mājas īpašnieces atraitnes Annas Jēkaba
meitas Salnit, dzim. Mazin, testamentu

Rīgā, 28. februārī 1925. g. L Nš 2141
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

23439 Sekretārs A. Kalve.

*<?*• apgabaltiesas 3. civllnod
saskaņa ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo_ paziņo, ka 10. martā 1925. g.}
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1911. g. 31. jan'/arī mirušās Mel-
lužos atraitnes Marijas Pavla (Paula) m.
Gelson, dzim. Ivanova, notarielo testa-
mentu.

Rīgā, 27. februārī 1925. g. L.Ns 2405
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

23442 Sekretārs A. Kalve.
Kigas apgabaltiesas '6. civiinoa.
mskaņa ar civilprocesa likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 10 martā 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 22. janvārī Rīgā mirušā
Hermaņa Augusta Augusta dēla Hart-
mana notarielo testamentu.

RīBā. 28. _ februarī 1925. g. L. Nš 2292
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n er s.

23440 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apg bar. 3. civihoda.a
saskaņa ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 10 martā 1925. g.,
m n tas nodaļas atklātā tirsas sēdē
nolasīs 1920. g. 10. jun>jā mirušā
Rembates pagastā, .Jaunzemu" mājas
īpašnieka Mārtiņa Mārtiņa dēla Dubln-
sky testamentu.

Rīgā, 27. februārī 1925. g. Ns2226
Priekšsed. v. D. Cimmermans

23443 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa
saskaņa ar civilprocesa likumu 1958. p,
ar šo paziņo, ka 10. martā 1925. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1925. g. 1. janvārī
mirušā Vecates pagasta, .Lielgagaru"
mājas īpašnieka atraitņa Jēkaba Kārļa
dēla Trelmana testamentu.

Rīgā, 27. februārī 1925. g. L Nš 2459
Priekšsed. v. D Cimmermans.

23441 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgaballies. 4. civllnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 28. janvārī 192*. g.
Annas Marion, dzim. Glok, prasības
lieta pret Paulu-Fransua-Amedeju Marionu
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas nobēgta 1895.g.
6. augusta Stokholmas Sy Eiženijas baz-
nīcā starp Paulu-Fransua-AmedejuMarionn
un Annu Marion, dzim. Glok.

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

Rīga, 21. febr. 1925.g. Ns 431432 536
Priekšsed. b. v. i. L. Bruemmers.

23161 Sekretāra v. Stūre.
Rigas apgabalties 4. civilnod,
uz civ. proc lik. 293., 295., 598., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Kristīnes
Pētera m. Mazik, dzim. Bērziņ, lūgumu
viņas prasības lieta pret Ferdinandu
Toma d. Mazik par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma,- ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un Rīgas prefektūras apliecība par atbil-
dētāja bezvēsts prombūtni līdz ar no-rakstiem. N

Ja atbildētājs noliktā laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 7. febr. 1923.g. Nš431054/450
Priekšsēdētaja b. E g 1ī t s.

21514 Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Gusta
Jāņa d. Eichenbauma lūgumu viņa
prasības lieta pret Mariju Jāņa m. Eichen-
baum, dzim. Priedīt, par laulības šķiršanu,
uzaicina pedejo, kuras dzīves vieta pra-
sītajam nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laika no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti Jaulības apliecība
un apliecība par atbildētājas prombūtni —
ar norakstiem

Ja atbildētājs nolikta laikā neieradīsies
personigi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 7. febr. 1925. g. Ni 431053761
Priekšsed. b. Eglīts.

21515 Sekretāra v. Stūre.

*?gas apgabali 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar So paziņo, ka 10. martā 1925. g.,
ninēlās nodaļas atklāja tiesas sēde

nolasīs 1924. g. 30. oktobrī Rīga miruša
Alfrēda Kārļa d. Sprosta mantošanas
līgumu, kurš noslēgts pie Berlīnes

notāra Hermana Kolsena 30. jūnijā
1924. g. zem Ns 98.

Rīga, 27. februārī 1925. g. L. Nš 2099
Priekšsed. v. D Cimmermans.

?3441 Sekretārs A. Kslve

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 10. martā 1925. g.
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1917. g. 14. janvārī mirušā
Ādažu pagastā, .Cekste Nš IV* mājas
Īpašnieka Sīmana Pēteja dēla Ozoliņa
testamentu.

Rīgā, 27. februārī 1925. g. L.Ns 1555
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

23437 Sekretārs A. Kalve.
<igas apgabaltiesas 6. civilnod.,
iaskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 10. martā 1925. g..
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1924. g. V. oktobrī
mirušā Sarkan pagastā, .Boškalnos",
jaunsaimnieka Viktora Indriķa dēla
Eglana testamentu.

Rīgā, 28. februāri 1925.g. L. Nš 2324
Priekšsed v A. V e i d n e r s.

23438 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 25. novembrī
izklausīja Eduarda Toma d. Kleešmidt
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt par iznī-
cinātām sekošas septiņas obligācijas,
apstiprinātas uz Eduardam Toma d. ari
Tomiņš Kleešmidtam piederošo nekustamo
īpašumu Naukšēnu muižas zemnieku
zemes Andrecenu mājām, Valmieras apr.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2602, in-
grosētas: a) 14. decembri 1879. g. ar
Ns 1483. par 1650 rbļ., b) 14. decembrī
1879. g. ar Ns 1484, par 2250 rbļ.,
c) 14. decembrī. 1879. g. ar J* 1485 par
2300 rbļ., d) 24. oktobrī 1880. g. ar
Nš 916 par 850 rbļ., e) 28. martā 1883. g.
ar Ns 342 par 600 rbļ. 28. martā 1883. g.
ar Ns 343 par 800 rbļ. un g) 28. martā

1883. g. ar Ns 344 par 600 rbļ., kuras
obligācijas izdotas pirmā, otra, treša,
ceturta Fridricham f. Grotem un piektā,
sestā un septītā Voldemāram Brošem
par labu, no kufām obligācijām punktos
„e\_ ,f* un ,g* pievestas obligācijas
minētais V-oldemars Brošē ir cedējis
blanko, bet punktos „a", ,b", ,c", „d",
,e", ,f" un ,g" minētās obligācijas ir
pārgājušas uz Albertu Kārļa d. Tietjensu,
kā blaniiocesionaru, kas viņas ir cedējis
atkal blanko.

Rīgā, 1925. g. 23. februāri. Ns 752
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

23138 Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava 1925. g. 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 3700kr. rbļ. lielumā pec pirkuma-
pārdevuma līguma, korobor. 1898. g.
28. oktobrī ar Ns 989 uz Bauskas apr.,
Lieliecavas muižas .Dumpju" mā-
jām ar zemes grāmatu Ns 2838,
— atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes zemes bankai, dota
tiesība prasīt šā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās

Jelgavā, 16. febr. 1925.g. L.NŠ188/25

Priekšsed. v. E. F e 1 d m a n s.
22252 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa*
pamatodamās uz savu 1925. g. 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 4300 kr. rbļ. apmērā, pec pir-
kuma-pārdevuma līguma, korob. 1894. g.
28. februārī ar Ns 167 uz Bauskas apr.,
Lieliecavas muižas „Smugu" mājam ar
zemes gr. J*2451, — atzīts par samaksātu
un lūdz. Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt šāparāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 16. febr. 1925. g. L.NŠ187/25
Priekšsed. v. E. F e 1d m a n s.

22253 Sekretārs Ķ. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
uz Māties Oppenheim lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc lik. 2081—2086
p.p., 1925. gada 12. februārī, nolēma-
1) parādu 4000 rbļ., pec trijām obligā-
cijām, izdotam uz Konstautina Gerca,
Fridricha Čella un_ Līnas Šulc vārdu un
1903. g. 17. jūnija, 1904. g. 17. martā
zem žurn. Ns 33 un 1904. g. zem Žurn.
Ns 34 nostiprinātām uz Matlei Meiera m.
Oppenheim piederošu nekustamu mantu
Ventspilī II kvartālā zem Ns 41, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centem un pašas obligācijas par iznīci-
nātam, un 2) atvēlēt lūdzējai zemesgrā-
matu nodaļa minēto parādu izdzēšanu
iz semesgramatam.

Liepājā, 1925. g. 16. febr. Nš 798/24.
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

22602 Sekretārs A. Kasperovičs.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa 'miertiesnesis.
saskaņā ar savu 1925. g. 5. feb
lēmumu un uz civ. proc. liklini'civ. lik. X. sēj. 1. d.' i23QUI>
pamata ar šo paziņo . ka ' --
mir. 1918. g. 16. jūlijā Terentij, n **sima d. Gerasimova , ir palicis mantjums Daugavpils apriņķī , KmstJpagastā, Brukļu viensētā an
aicina visus, kam uz šo mantoju* "
būtu kādas tiesības, pieteikt rminētam miertiesnesim viņa. kanr! -
Krustpilī sešu mēnešu up
skaitot no šī sludinājuma jeSni
šanas dienas .Valdības Vēstnesī *

Krustpilī, 1925. g. 16. iebr. jj^
22078 Miertiesnesis Lielmežs

01» Mitutiiii. 1 iiiliiiļziii
paziņo, ka 18. martā 1925. g., nniitri.
10 dienā, Rīgā, Mārstalu ielā tf ?
pārdos Jakoba G e r m a n a kmttali
mantu, sastāvošu no drogu nrecpm .
novērtētu par Ls 458,20.

m "n
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ķj >,spskatit pārdodamo mantu, varēs nāi

došanas diena uz vietas.
Rīgā, 2. martā 1925. g.

23508 Tiesu izpild. Vildaas.

Sīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12 martā 1925. g., pnJJisfeir
10 rītā, Rīgā, Stabu iela }& 4gue
pārdos Jāņa Lūkasa kustamo maniu "
sastāvošu no mēbelēm, un novērtēta
par Ls 453.—

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā art
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pjf .
ioimas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. martā 925. g.
23336 Tiesu izpild. J. Grinlelds,

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 29. janv.
nolēmumu, dara visparībaļ zināmu, ka
parāds 2700 kr. rbļ. apmēra, pec pir-
kuma-pārdevuma līguma, korob. 1898.g.
28. okt. ar Ns 993 uz Bauskas apr.,
Lieliecavas muižas .Rumbu" mājam ar ze-
mesgr. Nš 2883, — atzīts par samaks. un
lūdzējai Valsts zemes bankai dota tiesī-
ba prasīt šā parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 16. febr. 1925. g. LNsl91/25
Priekšsed. v. E. F e 1 d m a ns.

22251 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc pirkuma-pārdevuma lī-
guma, par 2707 kr. r. 20 k„ kor. 1881. g.
2. aprilī ar Nš 262 uz Talsu apriņķa,
Jaun-Dziru muižas .Cipernieku* mājām
ar zemes gr. Ns 59o, — atzīts par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes ban-
kai dota tiesība prasīt šā parāda dzē-
šanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 16. febr. 1925. g. L.N°182/25
Priekšsed. v. E. F e 1 d m a n s.

22255 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 1200 kr. rbļ. apmērā, pēc
pirkuma-pardevuma līguma, koroboreta
1895. g. 27. sept. ar Nš 1007 uz Bauskas
apr., Lieliecavas muižas .Stegul-Lejas"
mājām ar zemes gn Ns 2616, — atzīts
par samaks. un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 16. febr. 1925. g. LNsl90/25
Priekšsed. v. E. F e 1 dm a n s.

22250 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 29. jan-
vāra nolēmumu, dara vispārībai zi-
nāmu, ka parāds 2/10 kr. rubļ. apmērā,
pēc pirkuma-pārdevuma līguma, korob.
1897. g. 27. okt. ar Ns 1036 uz Bauskas
apr,, Lieliecavas muižas .Pauru" mājam
ar zemes gr. Ns_2818, — atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai Valsts_ zemes _ ban.
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemesgrāmatās. L. Ns 185/25.

Jelgavā, 16. februārī 1925. g.

Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
22249 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu_ 1925. g. 29. janv.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 3000 krievu rbļ. apmērā, pēc
pirkuma-pārdevuma līguma, korobor.
1895. g. 27. sept. ar Ns 1005 uz Bauskas
apr., Lieliecavas muiž. .Spradze-Lapain*
mājām ar zemes gr. Ns 2614, at-
zīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts _ zemes_ bankai dota tiesība prasīt
šā parada dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 16. febr. 1925. g. L.NŠ186/25
Priekšsed. v. E Feldmans.

22244 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 2. febr
nolēmumu, dara -vispārībai zināmu,
ka parāds _ 6100 kr. rbļ. apmērā, pēc
pirkuma-pārdevuma liguma, koroboreta
1882. g. 7. maijā ar Ns 2011 uz Baus-

kas apr., Mežotres pag. .Svanku' mājām
ar hipotēkas Nš_ 1049, — atzīts par
samaksātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība _ prasīt ša parāda dzē-
šanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 16. febr. 1925. g. L.Nsl78/25
Priekšsād. v. E. Feldmans.

22247 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293 ^, 301. un 309. p.p.
pamata, uzaicina Jēkabu Krišjaņa dēlu
V ē z d u 1 i, ku[a dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Emilijas
Līzes Vēzdul, dzim. Stal, iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedis bez

viņa klātbūtnes. Ja jeradīsies, bet savu
dzives vietu Jelgava neuzdos, _ aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 12. febr. 1925. g. L.Ns215/25

Priekšsēdētāja v. R. Miillers.
22218 Sekretara_pal_FJĶ_ ā p_s __

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 29. janvāra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 29. septembrī 1902. g.
mir. Anša Anša d. Kronenberga
mantiniekus, kreditorus, legat., fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 10. febr. 1925. g. NŠ5151-M/25

Priekšsed. b. v. Cincels.
21958 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309i. p.p.
pamata uzaicina Zani Frida dēlu Las-
ni ani, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesa
saņemt norakstus no viņa sievas Ma-
rijas Lasman, dzim Rozenberg, iesū-
dzības 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, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 19. febr. 1925. g. L.Ns223/25
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

22684 Sekretāra pal. F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 29. janvāra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 17. oktobrī 1904. g.
mir. Šmueļa Ābrama d. Bērmaņa man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 10. februārī 1925. g. Ns516m/25
Priekšsed. b. v. Cincels.

21957 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. februāra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 20. maijā 1924. g.,
Kloster-Aizputes pagastā mirušā Kristapa
B i r z n i e k a mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz viņa atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības se?u mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecešanas _ testamentu pasludinās par
likumīga spēkā stājušos.

Liepājā, 23. febr. 1925. g. _ Ns952m/24
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

23054 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 2. aprilī
1925. g., pulksten 10 rītā , pasludinās
3. decembrī 1913. g. mirušās Zofijas Va-
silija m. M i 11 e r testamentu.

Liepājā, 25. febr. 1925. g. Ns584m/25
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

23083 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību 18. de
cembri 1924. g. aizmugurē noprieda:
starp Alekseju Ivana d. Kuzmenko
un Kazimiru Kuzmenko, dzim. Vasi-
levsku, 4. maija 1914. g., caur Liepāj as
Sv. Trīsvienības draudzes mācītāju slēgto
laulību atzīt par šķirtu.

Liepājā, 6. febr 1925. g. Ns 184-L/24
Priekšsed. b v. Cincels.

21526 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1925. g. 12. februāra
lēmumu, pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p.p. un 1920. g. 18.
marta likuma pamata, uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izdota par 2400 rbļ.
pirmvertibas _lieluma _ uz barona Eduarda
fon Firksa vardu, kāda obligācija tagad
skaitās 1910 rbļ. atlikumā un ir pārgā-
juseHugo Leonharda dēla Kaulla īpa-
šuma un 1865. gada 31. maijā zem
Nš 3i63_ nostiprināta uz Didricham
Kriša dēlam Rozenbacham piederošas
nekustamas mantas Aizputes apriņķa
Nīgrandes-Alšu .Silu" māju zem II. re-
ģistra krep Na 236 — mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju deļ iemaksāto Ls 28,30, t. i.
parada ar procentēm saņemšanas. Pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā ter-
miņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tajā neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzējam tie-
sīau pieprasīt parāda izdzēšanu iz ze-
mesgrāmatām.

Liepājā, 1925. g. 16. febr. Ns 334/25.
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

22609 Sekretāra A. Kasperovičs.

Latgalei apgabaltiesai ri&lsiratl)» nedala
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 27. janv. lēmumu, uz
civ. proc lik. 1460' -. p. pamata re-
ģislreti Preiļu aizsargu rotas krāj-aizd.
sabiedrības statūti un ievesti koope-
ratīvu biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Preiļu miesta, Daugavpils apr.

Daugavpilī, 5. februārī 1925. g.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

21749 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1925. g. 27. janvāra lēmumu,
uz civ. proc. likuma 146070-'. p. pamata
reģistrēti lstras kraj-aizdevu sabiedrības
statūti un ievesti kooperatīvu biedrību
reģistra pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
lstras pagasta namā, Ludzas apriņķī.

Daugavpili, 1925. g. 5. februārī.
Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1 s.

21747 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Rigas apr. 1. iec. miertiesn.
pamatojoties uz savu lēmumu 3. febr.
1925. g. meklē Michailovas pagasta,
Ludzas apr. pilsoni Stepanu Franča d.
R u d z ī t i, apsūdzētu uz soda lik.
574. p.

Visas iestādes un personas, _ kuram
būtu zināma. Rudzīša atrašanās vieta,
tiek lūgtas spert attiecīgus _ soļus viņu
apcietināšanai un nogādāšanai mier-
tiesneša rīcībā.

Rīgā, 1925. g. 14. februārī.
22660 Miertiesneša v. i. Ankiavs.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz civ proc. lik. 20.11.—2014. un 2079. p.
p. pam. paziņo, ka pec 1915. g. Bieriņu
pag., Zubikciemā mirušā Kārļa J ē k a fa-
sona ir atklājies mantojums, tamdēļ
uzaicina personas, kurām ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, "legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t. pieteikt
savas tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".

Ja mīnētās personas savas tiesības
augšminētā termiņā nepieteiks, tad tiks
atzitas, kā šis tiesības zaudējušas.
22654 Miertiesneša v. i. Ankr a vs.

Rīgas 8. iecirkņa miertiesnesis,
civil proc. lik. 2061., 2087, 2088p p.
kartībā uzaicina Latvijas Nacionālas jau-
natnes savienības loterijas biļetes
Ns 30960 turētāju sešu mēnešu laikā no
sludinājuma dienas stādit priekšā Rīgas
8. ļec. miertiesnesim minēto biļeti, pre-
tēja gadījumā tā tiks atzīta par iznīcinātu.

Rīgā, 26 februārī 1925. g. Ns 424.
Miertiesn. Zēberģs-Kverfeldts.

2i4U

Latg. apgabaltiesas
Ludzas apr. I. iec. miertiesn.,

pamatodamies uz civ. lik. 1401. p. uzaic.
1925. gadā mirušā Jēkaba Ābrama d.
K a r e 1i c a mantiniekus pieteikt savas
tiesibas uz nelaiķa mantību mier-
tiesneša kamerā, Ludza, Daugavpils
ielā Ns 6, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēsm.".

18. februārī 1925. g.
22272 i Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2.iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 17. febr.
lēmumu un uz civ. proc lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. panta
pamata paziņo, ka pēc 1920. g. 1. dec
Daugavpilī mirušā Antona Romāna
d. Pavlovska ir palicis Dau-
gavpili, Zeltkalna ielā Ns 28 ne-
kustams īpašums, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo man-
tojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tas pēc piekritības sešu mēnešu
laika, skaitot no ši sludinājuma ievieto-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Daugavpilī, 1925. g. 17. febr. Ns69
22269 Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. Iec miertiesa,
saskaņa ar savu 1924. g. 31. decem. lē-
mumu, uz civ. proc. lik. 14ui. p. un
X. sej. 1. d.,civ. lik. 1239. p. pamata,
paziņo, ka pēc 1918. g. 2a aug.
Daugavpilī mir. Nikita Stepana dēla
Greckina palicis Daugavpilī, Liksnas
iela JM° 27 nekustams īpašums kā-

dēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu būtu kā-
das tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt
tās pec piekritības sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības .Vēstnesī".

Daugavpilī, 17. febr. 1925. g. Ns357/24
22267 Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 4. Iec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1925. g. 1. febr.
lēmumu uzaicina 1920. g. 1. marta
mirušā Staņislava Jāņa d. Voselana
mantiniekus, pieteikt savas mantoša-
nas tiesības miertiesneša kamerā Viļā-
nos, uz nel. atstāto mantību Rēzeknes apr.,
Vi|anu pag., Zvīdreņu sādža sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludin. iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstneši.*

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
21949 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Oaugavp. apr. 4. iec. miertiesn.
saskaņa ar savu lēmumu 9. februārī
1925. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
28. janvārī 1921. g. mirušā pilsoņa
Jāzepa Justina d. Vanaga mantin.,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
Liksnas pagastā, Dukurišu sādža, Dau-
gavpils apr.

Mantojuma tiesības jāpieteic pec pie-
kritības seš,u mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
21608 Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 16. februaja
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
12. febr. 1919. g. mir. pils. Jēzupa Ignata
dēla Mackeviča mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Liksnas pag.,
Sleižu ciemā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.* ,
22136 Miertiesnesis Ķ. A v e n s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. mierties.
kura kanclejā atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu lēmumu 16. februārī
1925. g. uzaicina _ 1920. g. 27. februārī
Atašienas pagasta, Nortmales mājas
mirušā Augusta Antona d. P u d n i k a
mantin., pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšā minētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto nekustamo mantojumu,
atrod Rēzeknes apr., Atašienaspagastā
Nortmales mājās, 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas. \

16. februārī 1925. g. Ns613
22081 Miertiesnesis J. Berķis.

Daugavpils mi 5. lec. mlertlesoū
Preiļos, pamatodamies uz civ. lik. X. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p., uzaic.
19t9. gada 3. decembri mirušā Pētera
Toma d Groza mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz nel. atstāto
Preiļu pagastā, Nadeždas viensētā
nekust. īpašumu augšminētam miertiesn.
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn. "
22075 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5- lec- miertie n.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu
X. sēj. 1239. p. un civ. proc. lik. _ 1401. p.
uzaicina 1923. g. 6. dec. mirušā Jēkaba
Simana d. J a šo v a (Jaševa) manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nelaiķa atstāto Preiļu pa-
gastā, Aizupiešu sādžā kustamu un
nekustamu īpašumu augšminētam mier-
tiesnesim 6 m_e nesu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".
22533 Miertiesnesis Skromans.

Daugavpils apr. 5. lec. miertiesn.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10 sēj. 1239. p.,
uzaicina 1925. gada 4. februārī mirušā
Averjana Bogdanova mantin-
iekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz kustamu un nekustamu īpa-
šumu nel. atstato Preiļu pagastā, Brišku
sādžā augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.".
2227U Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesaŝ
Daugavpils apr. 6. iec. miertiesnesis ,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. krāj. X. sēj. 1239. p., un
saskaņa ar savu 1925. g. 5. febr lē-
mumu uzaicina mirušās Emilijas
Krušinskaj as mantiniekus, pie-
teikt savas mantojuma tiesibas mierties-
neša kamerā Krāslavā, Polockas ielā
Ns 52, uz nelaiķa atstāto mantojumu ,
sešu mēnešu laika skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas .Vaid. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 9. februārī 1925. g.
21945 Miertiesnesis Ā b o 1i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkpa
tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andrejs
Pumpura ielā Ns l, ^aajo, ica 23. marta
š. g., pulksten 10 dienā, Rīgā. '*
Kandavas ielā }* 43-a, fabrikā .Titāni*'

> ā r d o s Kārļa D e i d e r a kum»
mantu, sastāvošu no motora 12—15 zirgu
špeka un zāģu gatera ar 19 V3 co1' P'al
rāmi un diviem baļķu vaģīšiem, un no-
vērtētu par Ls 6^00.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā **
apskatīt pārdodamo mantu, varžs ?»'?

došanas dienā uz vietas.
23295 Tiesu izpild. V. Požariskis-

tiiu iiiibaitiii» 7. h. fln W*
paziņo, ka 9. martā 1925. g, P*f
9 dienā, Rīgā, Kaļķu ielā JMs 9, Pus*»;
lombardā pārdos šloma H i r so vic«

kustamo _ mantu, sastāvošu no 28 g

bāliem zābaku ādas, un uo<rertiu i"
Ls 240.—.

Izzināt sarakstu, novērtējama, _ki *
apskatīt pārdodamo mantu, varēs p»

lošflnas dienā uz vietas.
Rīgā. 28. februārī 1925 g.

23511 Ciesu iznitd. J. Kazubļ"^

līgas MMiiu i. itt. tie o W*
paziņo, ka 10. martā 1925. g, P< jjļW
11 dienā, Rīgā, Šķūņu iela J» ,

pārdos firmas .Brāļi Everti un
^kustamo mantu, sastāvošu no raics

mašinas, kantora _ galdiem un » r
preses, un novērtētu par Ls 38».

Izzināt sarakstu, novērtējumu, .ķ*,
apskatīt pārdodamo mantu varēs r

došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 27. februārī 1925. g. ,

23509 Tiesu izpild. J. Kazu b^

Rīgas apgt. 7, iec. tie«u izpil*,
paziņo, ka 10. martā š. g-i Pjr
10 rītā, Rīgā, Tirgoņu iela J* ™:U
dos Kons.antina V e n c e 1 a »» i
mantu, sastāvošunokantorspa'novērtētu par Ls 593.44. ;ļ -

Izzināt sarakstu, n ovērtējumu.
^apskatīt pārdodamo mantu, var

Iešanas diena uz vietas.
Rīgā, 18. februārī 1925. g. J

23515 Tiesu izpild. J. Kazubie

Rīgas apgabalt. 3. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 13. martā 1925. g.. pulksten
10 rīta, Rīga, Dzērves ielā N» 8, p5i-
dos Paula Bolčunasa kustama
mantu, sastāvošu no zirgiem un ormaņa
ekipāžas, un novērtētu par Ls 70 —

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

Rīgā, 2. martā 1925. g.
23337 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

?igas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs

kūja kanclejā atrodas Rigā, Andreja
Pumpura ielā Nšl, pazņo, na 16.martā
ly2ā. g., puiKsieu iO rītā, Rīgā, Juta
ielā Ns 2, fabrikā, pārdbs akc. sab,
.Jēkabs Beks" kustamo mantu, sa-
stāvošu no 5000 degvīna _ pudelēm
lspaiņa lielām, un novērtētu par
Ls 560—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā (ii
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
23294 Tiesu izpild. V. PožariskiJ.



Rīgas apgabaltiesas,

Valmieras apr. tiesu izp.
vata kanclejā atrodas Valmierā, Rīgas

15 N» 52 pamatojoties uz civ. proc.

Uk 114T-. 1146—1149. p, p. paziņo, ka:

n izpildot Rigas apgabaltiesas IV.civ.
nnValas tiesneša spriedumus, izteiktus
hia 1924 g 3. novembfa un 1925. g,

7 februāra izdotos izpildu rakstos Ns537,
c« 196 par Ls 3C00.— ar 6°/o parāda

n Ls 138.18 tiesas un lietas vešanas
ļVdevumu p iedzīšanu no Emilijas Jāņa
«wias Penk par labu Ernestam Ferdi-
nanda dēlam Freimanim 1925. g.
č jūnijā, pulksten 10 rī'a, Rīgas apgabal-

tiesas civilnodaļas sēžu zāle,

|M RttH iMbsfflsI
Emīlija» Jāņa meitai Penk un līdzīpaš-

niecēm Kristīnei Penk un Ženijai Penk

piederošu
nekustamo īpašumu,

lurš atrodas Valmieras apriņķī, Matīšu
draudzē, Vilzenu pagasta, un sastāv no
zemnieku mājas .Pilsums*, zem zemes

grāmatu reģistra Ns 3765, kurai ir
15320 pūrvietas zemes kopplatības,
no kuras derīgas zemes ir 14810 pūra
vietas un taksācijas ienākumu rubļu
vērtība 191,60 rbļ.; V

2) īpašums publiskai ūtrupei novērtēts
pai divi tūkstoši viens simts (ls 2100.—)
bet folīšana, siskaņa ar civ. proc. lik.
1871. pantu, sāksies no novērtēšana?,
vai priekšrocīb u prasību sumas, skatoties
kura suma lielāka;

3) bez augšminētās prasības uz īpa-
šumu ir Ls 43 34 hipotēku parādu;

4) personām, kuras vēl s pie ūtrupes
dalību ņemt, ir jāiemaksā drošības nauda
desmit pnc. (10°/o) no novērtēšanas
sumas, tas ir divi simts desmit (210)
lati un jāies riedz no tieslietu ministrijas
izdota apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu minētām
personām, iegūt pārdoJamo īpašumu;

5i perso tām, kufām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaistu, ir (ādas tiesības jāuzrāda
līdz ūtrupes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpašumu
vedas Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļ-;

7) ar visiem rakstiem ui dukumentiem,
kas attiecas uz pārdodamo īpašumu, var
iepazīties Rīgas apgabaltiesas 3. civil-
nodaļas kanclejā.
23299 Ti« su izpild. J Āķis.

Tleifi io.sk|i Maiiifi
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 10. marta 1925. g., puiksten 12 dienā,
Rīga, Peldu ielā Ns 15, dz. 2,
pārdos vairāksolīšanā
Raiciieļa Hirsa kustamo mantu, novērtētu
par Ls J368.— un sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas, dēļ viņu 1923. g. nekustamo
īpašumu nodokļa segšanas.

Rīgā, 3. martā 1925. g.
73500 Piedzinējs' (paraksts).

RlSiupgai itifjij 8. iet. tiem liM»
paziņo, ka 12 martā 1925. g., pulksten
10 _ diena , Rīgā, Marijas ielā Ns 79,
pārdos otros torgos Voldemāra
Vītoliņa kustamo mantu, sastāvošu no
viena zirga, un novērtētu par Ls 90.).—

taināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 2. martā 1925. g.
235U __ Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

Rifias apgabaK 8. iec. tiesas
izpildītājs

Paziņo, ka 16. martā 1925. g., oalksten
10 dienā, Rīgā , Valmieras ielā Ns 37,
pārdos Otto Rieksta kustamo mantu,
sastāvošu no viena sk ūvbeņķa lietota,
un novērtētu par Ls 215.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

R'gā, 2. mariā 1925. g.
i^'9 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Sisi: apgabaltiesa 8. Iet. tiešo Izpildītai!
paziņo, ka 11. martā 1925. g., pulksten
9 rītā, Rigā, Marijas ielā Ns 72,p ā r d o s
J. Drapče un J.Brieža kustamo mantu,
sastāvošu no Vienas evelmašinas Sirmas
„Hesse* lietota, un novērtētu par
Ls 800.—

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

Rīgā, 2. martā 1925 g.
23518 Tiesu izpild. Jl Orinios.

«sists Kanclejā
Paziņo, ka 18. martā 1925. g„ pulkstenu r| ta, Valdemāra ielā Ns 3, dz. 4,

«i Misu ummm
D^M-,-;^

Jndervood " rakstāmmašīnu*"et tūlītēju samaksu. Izsole būs galīga.

2359rfn ieC'bas nod-vad. J Bētiņš.
-—L_______jGramatvedis (paraksts).

Jft Httļl llM.1IIHtl
m Imaksājumu piedzinējs paziņo, ka

"fePSffifeffļf 2dltnā'
jMos solrik'oliionB

vērt|t u
ke kustamo mantu, nc-

festoran^ar X- 421-— «n sastā\o;u no
ienāk,,™ u'kar: as, dēļ viņa 1*23. g.
4tnas

Un 1924 - S-W%eļņas nod.

2349f
3 martā 1925- 8-

Piedzinējs Ozoliņš.

Dzelzsceļa oinoalde
izsludina sekošus

rakstiskus fonus.
12. martā 1925. g. uz

1) Lux kvēllampu .Polarstern* 600 sv. g.
— 30 koi pl. pēc apstiprinātā pa-
rauga;

2) dažādas rezerves daļas minētām lam-
pām — pēc safaksta;

19. martā 1925. g. uz
linoleju 200 cm plāt., 3 mm biezu, brūnu

— 1000 tek. mtr., zaļu — 1000 tek.
mtr. pēc apstiprinātiem paraugiem.

ttd. Intam.
12. martā 1925. g. uz

1) ielokiem tarkšķiem — 97 gab.;
2) kapļiem, blīvējamiem, tērauda vien-

pusīgiem — 192 gab.;
3) latām, līmeņrāžu — 180 gab.;
4) nosvērtņiem ceļa (vizirkām) — 50

kompl.;
5) atslēgām, _ uzgriežņu, divpusējām,

sliežu bultām diam. 7/s" (22 mm) —
285_ g_ab.;

6) atslēgām , uzgriežņu, divpusējām bul-
tām diam. *ļi.">Oj%'' (19x22 mm) —
140 gab.;

7) atslēgām uzgriežņu franču divpusē-
jām, gar. 250 mm — 9b gab._ Mi-
nētas pozīcijas piedāvājamas pec zī-
mējumiem un kataloga.

12. maitā 1925. g. uz
1) pārvalkiem, spilvenu, lina audekla

pr. spilveniem apm. 600X420 mm —
250 gab.;

2) palagiem,linaaudekla,garums2200mm
un platums apm. 1350 mm, bet ne
mazāk — 500 gab.;

3) masiem. no rupja linu audekla apmērs
500x300 mm (pr. I spilvena pārvalka
un 2 palagu uzglabāšanai ceļā) —
150 gab.;

4) segām, gultas, vasaras, kokvilnas (pike)
parastā lieluma — 60 gab.;

5) segām, gultas, vilnas, augstākā labuma,
parastā lieluma — 60 gab.;

6) spilveni, dūnu ar spalvām, apmēram
600x420 mm svars apm. 1 kg ar
atsevišķu pārvalku, kuru var mazgāt —
60 gab.;

7) spilveniem, spalvu apm. 800x600 mm,
pēc parauga — 50 gab.

Pie piedāvājumiem uz guļamiem pie-
derumiem obligatorhki jāpieliek piedāvāto
piiekšmetu paraugi. 2 22721

Torgu un konkurenču sākums pīkst. 10
no rīta, _ Torgu un konkurenču dalībnie-
kiem jāiemaksā drošības nauda 10° o
apmērā no piedāvāj ma sumas. Tuvākas
ziņas dzelzsceļu virsvaldē ist. Ns 122a.

Ilūkstes apr. priekšnieks
paziņo, ka 3. aprilī _š g., pulkst. 10 rīta,
Grīvā, Aptiekas iela Nš 63,

pirtos publiska Izsolē
3 Smith-Vesson un 5 Buldog sistēmas
revolverus, 12 vienstobru ui 6 divstobru
mcd bises, 1 dunci ar maksti. 1 adas

patronu somu, 1 cepuri, 8 revolveru pa-
tronas, 18 medību bises patronas, 2 raga
pulveru traukus, 5 dažādas šaujamo
ieioču daļas, 16 kapseles, skrotis un

pulveru, kopvērtībā Ls 59,74.

Grīvā, 23. februārī 1925. g. Ns 133-11
23407 Priekšn. v. i. (paraksts).

Risas preču stacija
6. un 7. marta š. g., pārdos

vairāksolīšanā
sekošus no saņēmējiem neizpirktus

sūtījumus:
1) 1 kāst. zivju konzervi sv. 4 klgr.

pēc sūt. Antonopole—R.-Preču Ns 144886,
nosūt. Br. R. un M. Veinstok, saņem.
dubl. uzrād.

2) Egles un Priedes stimbarii no
150 līdz 265 mm, sv. 15510 kg, pēc
nos. Kuprova—R -Krasta Ns 95939, no-
sūt E. Mongol, saņem. H. Leibson ar at-
lādējumu; pēc sūt. Vecgulbene—R -Krasta
Ns 89925, nosūt.' Vecgulbenes stacijas
priekšnieks, saņem. Rigas Krasta stacijas
priekšnieks. |

3) 1 m. bērza malka, sv. 60 kg, pēc
sūt. Mārciena—R-Preču Ns 61657, nosūt.
J. Rubens, saņem. L. Ruben.

4) Mucu galdiņi, sv. 397.', pēc sūt.
Slota—R.-Preču Ns 49990, nosūt. Slotas
stac. priekšnieks, saņem. R-Preču stac.
priekšnieks.

5) 1 vanniņa skārda veca, sv. 2 kg,
pēc-sūt. Bolderaja—R-Preču Ns 116201,
nosūt. Bolderajas stac. priekšnieks, saņ.
R.-Preču stac. priekšnieks. Pamats ne-
izpirkts sūtījums pēc bag. pavadz.
Ns 87187.

6) 1 k. pudeles stikla, sv. 12 kg, pēc
sūt. Ķemeri-R.-Preču Ns 92003, nosut.
un saņem. M- Puriņ.

7) 13 kastes koka sv. 27 kg, pēc
sūt. Valka—R.-Preču Ns 167598, nosut.
Valkas pat. biedr, saņ. dubl. uzrad.

8) 6 mucas koka, sv. 231 kg., pec
sūt. Strenči—R.-Preču Ns 45910, nosut.
K. Kušelkis, saņem. dubl. uzrad.

Rīgā, 3. martā 1925. g. Ns 2432.
Priekšnieks (paraksts).

23496 Darbvedis (paraksts).

Rīgas polic. 1. iec. priekSn eks
paziņo, ka 12. martā 1925. g-, pulksten
10 ritā, Rīgā, 1 Peldu ielā Ns 24,

Dārdos viHiii
Zamuela L e v i n a dzīvokļa iekārtu,
notaksēšu kopvērtībā par Ls 66, 95 par
labu Rīgas kopējai slimo kasei.

Rīgā, 28. februārī 1925. g.
23325 Priekšnieks (paraksts).

lieli nodotie departamenta
dižādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
9. marta 1925. g., pulksten 11 dienā,
Rīga, Ganu ielā Ns 4, dz, 28,

pārdos uoliBksolīSanl
Šlomoviča Zalmana kustamo mantu
.ovēttētu par Ls 413,49 un sastāvošu

no bufetes, dēļ viņa 1923. g. ienākuma
aedokļa segšanas.

Rīgā, 2. martā 1925. g.
23503 Piedzinējs (parakst»).

Tltšo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
9. marta 1925. g., pulksten 10, Rīgā,
Blaumaņa iela Ns 9, dz. 2 t,

pārdos vairāksolīšanā
Miķela M a 1 a c k a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 280.— un sastāvošu
no mēbelēm, dēļ viņa 1923. g. °/o°/o
pelņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 2. martā 1925. g.

23497 Piedzinējs (paraksts).

Tleio nodokļu departamenta
lazadu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 10. martā 1925. g., pulksten 13 dienā,
Rīga, Kaļķu ielā J* 10,

pārdos vairāksolīšana
Kuvalda, par_ Miller Ellen kustamo
mantu, novērtētu par Ls 2182 un sa-
stāvošu no kafejnīcas ,AT* iekārtas,
dēļ viņa 1923. g. ienākuma nodokļa
segšanas.

Rīgā, 3. martā 1925. g.
23493 Piedzinējs (paraksts).

Mežu departaments
pārdos

1925. g. 25. marta izsolē, Rīga, Kal-
paka bulvāri Ns 6. dz. 8, izsludinātās
pārdošanai uz 25. febr. 1925. g. (sludi-
nājums nodrukāts „Vald. Vēstn. Ns 21),
bet no minētās izsoles noņemtās Jēkab-
miesta virsmežniecības izsoles vienības
NsNs .2 un 3.-

Novērtējumi un iemaksā d amas drošības
naudas paliek negrozītisaskaņā ar
augšā pievesto .Vaid. Vēstnesī* publi-
cēto sludinājumu.

Operācijas termiņš 1928. 'g. 1. maij?.
Tuvākas ziņas mežu departamentā un

pie Jēkabmiesta virsmežziņa.
23521 Mežu departaments.

Jelgavas apr. ce|u inžen.
pārdos atklātā vairāksolīšanā
16. martā 1925. g., pulksten 10 rijā,
Bauska, bij. Skudru kroga, dažādus
materiālus un nolietotu inventāru, kā
striķus, dzelzi, bultas, cirvjus, lāpstas

un cit.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera

kanclejā, Jelgavā, Upes ielā Ns 19 un
pie šoseju meistara G Mūrnieka Bauskā,
bij. Skudru krogā. 2 23349

Lūdzis apr. VI. nbežiptanlz. raj. kontrolieri
izsludina, ka 15. marta š.g., pulksten
10 no rīta, Goliševā, M'chalovas pag,

pflrdos MiraksolBanfl
robežpolicijas dienestam? nederīgu

vienu zirgu.
Pie solīšanas pielaidis tos zemkopjus,

kufi uzrādīs ap iecības no pašvaldības
iestādēm par zirga nepieciešamību.
23404 Robežkontrolier* La gzd i ņ š.

Valkas pilsētas valde
paziņo, ka pi'sētas elektrības cen rales
vadu tīkla pārbūves tn citu darbu
projektu iesniegšana tiek pagarināta
no 4.—11. martam s. g. 2^410

hīti! tipooratijā (Rīgā, pilī)
izgatavotas un dabūjamas

lattāfliLitt g«lp
Grāmatiņa ir divas daļas: I. līguma

noteikumi un II. algas rēķins.
Grāmatiņa vākos maksā:

bez piesūtīšanas 7 sant.
ar piesūtīšann 9 sant.

Galvenā Intundanturas pārsaltie
Izdos mutiski un rakstiska Izsolē

apmēram 140.000 klg. svaigas liellopu gaļas
plegādāšmu Rīgas arnizona vajadzībām no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam š. g.

Izsole not ks Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 3, tfeeja no Elizabetes
ielas), Galvenā intendanturas pārvak'es telpās, š. g. 20. martā, pīkst. 11 rītā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz svaigas liellopu
gaļas izsoli 20. marta 1925. g." ui lūgumi deļ pielaišanas mutiskā izsolē, no-
maksāti ar «ttiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās
intendanturas pārvaldespārtikas daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12,
dz. 10, vai izsoles dienā izsoles komisijai.

Izsoles dal bniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā galvenās intendan-
turas

^
pārvaldes kasē drošības nauda Ls 0,1 no katra kilograma gaļas, ku[u uz-

ņēmējs apņemas piegādāt. 2
Ar kondicijām un sīkākiem izroles noteikumiem var iepazītins galvenās

intendanturas pārvaldes pārtikas daļa darbdienās no pīkst. 9—15. 234858 rli 8ds

ARSENĀLS
izsludina 24 martā 1925. g.

= RAKSTISKU SACENSĪBU =
uz parasto konstrukcijas tēraudu:

Marka Ns 1 (dzelzs): plakano 65x20 mm (2,/a"X/<0 500 kgr
75x13 mm (3"x/a") .......8000 ,

apaļo 8 mm (5/ia") . . . 500 ,
skārds 4 mm 3000 ,

Marka Ns 2 (mīksts tērauds): kvadrato 20 mm (S/4) 300 ,
. 115 mm (4,/»") 4000 ,

apaļo 11 mm C/ie") 300 ,
, 13 mm (i/2") 500 ,

sešstūraino 17 mm (njw") 400 ,
22 mm (7 /s") vai 24 mm («/i«") 500 ,

Marka Ns 3 (asu tērauds): apaļo 25 mm (1") 500 ,
. 50 mm (2") 500 ,

plakano 25x15 mm (l"X/8") 100 ,
kvadrato 115 mm (4,/*") 3000 ,
apaļo 6 mm (V*"). izgatavots velmētos

stieņos normālā fabrikācijas garumā, bet
ne īsāki par 2 mtr 300 ,

Marka Ns 4 (ciets tērauds): apaļo 50 mm (2") 800 ,
, 55 mm {2}ja") 1000 ,

skārds 7 mm 1 mtr x 2 mtr 3000 .
pēc techniskiem noteikumiem.

Piegādes laiks: — 6 nedēļas no pasūtījuma došanas dienas.

Piedāvājumi uzrakstīti valsts valodā, uzrādot visus samērus vai mm jeb ",
piegādāšanas laiku un cenu, kura saistoša 1 mēneša laikā, vai ts valūtā, ieanko
arsenāla noliktavā Rīga, veca Nometņu laukuma Ns 84 A, apmaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.1, iesūtāmi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu:
.Uz rakstisku sacensību 24. martā 1925. g.\ arsenāla kanclejā līdz 24. martam
1925. g., pulksten 10 rītā. Turpat saņemami sacensības un techniskie noteikumi
par augšminēto pret 5 sant. atlīdzību par katru loksni.

Nesniedzot piedāvājumu, arsenāla kasē jāiemaksā drošības nauda 10 7o no
piedāvājuma sumas, kūja var būt ari Latvijas Bankas garantija, vai vērts-
papīri, izsludinātie .Valdības Vēstnesī" 1925. g. Ns 42. 2 23484

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzrsVsta neievēros.

Galvena artilērijas noliktava
izsludina

rakstisku sacensību
20. martā 1925. gadā uz:

1) Priežu dēļiem II. lab. 1,75x15,24 . . .334 tek. mtr.
3,8x20,5 ... 668

2,54X12,58 ... 668
2,54x15,24 . . . 1333
1,27X12,58 . . . 334
2,54x20,5 ... 668

Latas 5,8X5,8 . . . 1166
franko Daugavgrīva, Daugavgrivas nodaļā.

2) Priežu dēļiem II. lab. 3,81x15,24 . . . 635 tek. mtr.
3,81X17,78 ... 792
2,54X15,24 . . . 1280
5,08x20,32 ... 500
7,6/X25,40 ... 200
1,91x17,78 ... 360

Blankas .... 7,68x20,32 ... 100
Latas 7,62x7,62 ... 58

2 Krustkoki .... 12,70x12,70 ... 75
15,24X15,24 ... 70 _ „

franko galvenā artilērijas noliktava, Koknese i prospekta Ns4, pec noliktavas tech-
niskiem noteikumiem

Piegādāšanas laiks viena nedēļa, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi uzrakstīti valsts valodā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra
loksne ar 40 sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .Uz rakstisko sacen-
sību martā š. g." galvenās artilērijas noliktavas saimniecības daļā, Hamburgas
ielā Ns_ 7, Meža parkā, līdz _augšā uzrādītā datuma pīkst. 10 no rīta. Iesniedzot
piedāvājumu, noliktavas kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no piedāvājuma
sumas skaidrā naudā. Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uz-
raksta neievēros. 23488

Galvenās artiler. noliktavas priekšn. palīga v. p. i.
Saimniecības nozarē, kapitans Zandbergs.

Darbvedis, kara ierēdnis (paraksts).

Dninnf amr nšruildn" "Te\m"-TBlllļlMlI ļlH rakstisku manta
uz 1) pneumatiskām riepēm 26 g., 2) kamerām 42 g., 3) piinsumiju riepēm 22 g.
pec parvaldestechniskiem noteikumiem

Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas skaitot nopasūtijuma došanas dienas.
Piedāvājumi uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

franko pārvaldes noliktava, Rīga, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katru loksni
ar 40 sant.) iesūtami_ slēgtas aploksnēs, ar uzrakstu „Uz rakstisku sacensību
18. marta 1925. g.", pārvaldes apgādības daļa, Rīgā, Valdemāra ielā 10/12, dz. 16,
līdz minēta datuma pīkst. 10 no rita. Turpat saņemami sacensību un techniskie
noteikumi.

Iesniedzot piedāvājumu pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājamas sumas, kura var but ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes vai
Latvijas bankas garantija. 23483

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

I. M. skolu virsvalde rjļjfftjrļ/ ļ] jirnli
izsludina uz 1925 g. 18. martu 1uUtflIvIlll lLjUlla

Pulksten 11 — 400.000 gab. mūra ķieģeļu piegādāšanai valsts Zilupes jaunbūvē-
jamai pamatskolas ēkai pec techniskiem noteikumiem.

Pulksten 13 — 4 tonnu apcinkota dzelzs jumta skārda piegādāšanai biezumā
_ 0,55 m/m turpat.

_ Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli iesniedzami slēgtās ap-
teksnes līdz minētam laikam līdz ai drošības naudu 5°/o no piedāvāto materiālu
vērtības skolu virsvaldes buvtechniskā birojā, Valdemāra ielā Ns 36-a, 3. stāvā.

Tuvākus paskaidrojumus un techniskos noteikumus izsniedz turpat ikdienas
darba laika. 23487



JaSgaias apriņķi paitaSdibas
Biftvldaciias naida

izsludina, ka saskaņa ar pašvaldības departamenta apstiprinājuma no 5. febiuafa
š. g. Nš 100977, atļauts uzlikt ēdienu un dzērienu'veikaliem 1925. g par labu
apriņķa pašvaldīb'i šādus nodokļus:

1. Reibinošu dzērienu tirgotavām, kur dzērienus patērē uz vietas:
a) 1. šķiras tirgotava ar I. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz Ls 600

L . . I'. , , ...40)
I. . . III. . . , . 240
h . . IV. » ... 220

b) II. . I. . . , , 525
II. '. . II- . . . , 325
II. . . III. „ , ...165
II. . . IV. , ...145
H. . . . . V. . , „ „ 129

2. Reibinošu dzērienu tirgotavām, kur dzērienus nepatē ē uz vietas:
a) vīnu lieltirgotavss ar I. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz . Ls 325

. II- . „ ,225

. IK- . , ...... 145
b) vīnu un degvīnu tirgotavas dzērienu promnešanai:

ar 1. kategorijas tirdzniecības zīmi lidz Ls 275
.11- . . . » . ,175
. III- . . . „... '.,. 95
.IV. . „ ,85
„ V. . . . ,77

c) iekšzemes vīnu tirgotavas dzērienu promnešanai:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līds Ls 125
. III. . . . . '

. 45
. IV. . . , . . 35
. v. „ . ..... .... . zj

3. Ēdienu veikaliem un tējnīcām bez reibinošiem dzērieniem:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi lidz Ls 200
, IH. . . . .40
.IV. „ i . .20
„ V. . . . 4

4. Dzelzsceļu bufetēm ar reibinošiem dzērieniem:
a) I un II. klases bufetēm ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz Ls 140

I un II. „ . . III. . , ...60
Lini. , . .IV. . ...50

b) III. klases bufetēm ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi lidz . . Ls 125
III. . . . IH- , . 45
III. . . IV. . . „ . 3ī
III. . . V. . .....27

5. Dzelzsceļu bufetēm bez reibinošiem dzērieniem:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi lidz , Ls 150
. III. , . . ? 30
. IV. . . .15
. V. . . .\ . .3

8 Bedrlbu un klubu pastāvī gām bufetēm ar reibinošiem dzērieniem:
ar II. kategorijas tirdzniecības zīmi līdz . Ls 125
» IH- ". .. 4S

IV
.... . 10

7,- ". • 35
'- ' ..... . 27

7. Biedrību un klubu bufetēm bez reibinošiem dzērieniem:
ar II. kategorijas tirdzni čības zīmi lidz . . . . Ls 100

H'- » » ... 20iv ...... ..... iu
» 'V- . . . ' . 10
? V. . . „ . . 2

8. Izrīkojumi un tirgus bufetēm ar reibinošiem dzērieniem līdz Ls 20 dienā.
23202 Likvidācijas valde.

Risas prefektūra
izsludina par nederīgam sekosas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 3938 no
4. pol. iec. uz Mildas Peterā m. Vitiņ
vārdu; 2) Ns 194409 no Rigas pref. uz
Freides Nochuma tn. Jakobi vārdu;
3) Ns 161991 no Rīgas pref. uz Emmas
Dāvida m. Reding v.; 4) Ns 161197 no
Rīgas pref. uz Jāzepa Leiba d. Veinrebe
vārdu; 5) Ns 59421 no 6 pol. iec. uz
Etnesta Jāņa d. Dulpe v.; 6) Nš_2554
no Jaungulbenes pag. vaid, uz Mārtiņa
Reiņa d. Lejiņa v; 7) Nš 132416 no
Rīgas pref. uz Kaļiņika Jāņa d. Andre-
jeva v.; 8) Ns 217458 no Rīgas pref. uz
Osvalda Pētera d. Sīpola v.; 9)Ns201074
no Rīgas pref. uz Klaudijas Jāņa meitas
Timofejevas v.; 10) Ns nez. no Rozen-
tovas pag. v. uz Veras Izidora meitas
Strod v.; 11) Ns 51620 no 9. pol. iec
uz Karlines Kārļa m. Krauklis vārdu;
12) Ns 1389 no Skrundas pag uz Kates
Juja m Lekman v.; 13) Ns 1136'no
Bātes pag. v. uz Lidas Jāņa m. Šiliņ
vārdu; 14) Ns 207718 no Rīgas prei.
uz Alides Dāvida m. Zariņ v : )5)Ns728
no Priekuļu pag v. uz Annas Mārča m
Sigald v.; 16) Ns 89899 no 3. pol. iec.
uz Ārija Ābrama d. Kulmaņa vardu;
17) Ns 23765 no Rīgas pref. uz Hein-

rieha Jāņa d Balgalva v.; 18)
^
Ns 71637

no 8. pol. iec. uz Gotlibas Kriša meitas
Rateniek v.; 19) Ns 149048 no Rīgas
pref. uz Katrines Pētera m. Krauze v.;
20) Ns 1243 no Smiltenes pol. vaid uz
Elzas Jēkaba m. Plaudis vārdu;
21) Nš 142785 no Rīgas pref. uz Lūcijas
Jāņa in. Kārkliņ v; 22) Ns 174559 no
Rīgas pref. uz Matildes Andreja meitas
Vasko v.; 23) Ns 75909 no 9. pol, iec.
uz Annas Johana m Freiberg vardu

Pērs. apliecības, izd.: 24) Nš 2232 no
Rīgas pref. uz Nikolaja Nikolaja dēla
Voronova v.; 25) N°_ il54> no Rīgas
pref. uz Aleksandras Jāņa m. Sakoff v.

Latvijas pases, izd.: 26) Ns 1221 no
3. pol. iec. uz Zelmas Jāņa m Sturman
vārdu; 27) Ns 155383 no Rīgas pref. uz
Annas Toma m. Krišman vardu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
16., 7. un K februārī 1925. g. ar
Ns 1805.

Rigas pref. pal. Simanovičs.
227 1 Pasu nod. darbv. Ci rinbe r g s.

Risa; nrerMiirs
izsludina par nederīgām sekosas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ns 6166 no
no Valmieras pol. pr-ka uz Martas
Jēkaba rn. Oalviņ v.; 2) Ns 236104 no
Rīgas pref. uz Georga Aleksandra d.
Zarucka v.; 5) Ns 114958 no 10.pol.
iec. uz Jāņa Jāņa d. Martinsona vardu;
4)_N° 65384 no 3. pol. iec. uz Kārļa
Dava d. Eiza v; 5) Ns 98 no Jauri-
Raunas pag. v. uz Olgas Jāņa meitas
Graubiņ v.; 6) Ns 127189 no Kigaspref.
uz Antona Vikenta d. KerMtisa vārdu;
7) Ns 902 no Jelgavas apr. pr-ka pal.
uz Jāņa Luda d. Bētiņa v; 8) Ns 69951
no Rīgas pref uz Benedikta Franča d.
Bogdanova v; 9) Ns 32943 no 1. pol.
iec. uz Olgas Juja m. Grundstein v.;
10) Nš 6 202 no 2. pol. iec. uz Katrines

Mārtiņa m. Freiman v.; 11) Ns 231070
no Rīgas pref. uz Almas Jāņa meitas
Streņģe v.; 12) Ns 186325 no Rīgas
pref. uz Ernas Jāzepa m. Mikels v.;
13/Ns 3532 _no Liepājas pref. uz Volde-
māra Andreja d. Buchmaņa vardu;
14) Ns 181192 no Rīgas pref. uz Mildas

Jura m. Zander v.; 15) Ns 173801 no
Rīgas pref. uz Andreja Friča d. Kalniņa
vārdu; 16) Ns 120151 no Rigas pref.
uz Emmas Jāņa m. Rumm vārdu;
17) Ns 49425 no 4. pol. iec. uz Helenes
Valda m. Moor v.; 18) Ns 1003 no
Daugavpils apr. pr-k« pal. uz Taubes
Haima m. Vaserman v.; 19) Nš 24219
no Rīgas pref. uz Olgas Jēkaba meitas
Cīrul v; 20) Ns 60410 no 4. pol. iec.
uz Emmas Fridricha m. Lejiņ v.

Personas apl., izd: 21) Ns 305 no
Rigas pref. uz Judase Joseļa meitas
Kabišcer vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
19., 20. un 21. februārī 1925. gadā ar
Ns 1892.

Rīgas pref. pal. Luters.
22732 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošus kodifikacijas izde-
vumus :

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos

(1922. g. izd.)
broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,70.

Kriminālprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1922. g. izd.)

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

Vispārēji noteikumi un 1. grāmata
(tiesāšanas kārtība miertiesās)

(1923. g. izd.)
broš. Ls 0,90, ar pies. Ls 1,12
ies. „ 1,90, . „ , 2,20.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,85
ies. „ 2,80, . , '? , 3,15.
Pagasttiesu likumi

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

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

Ritas zgehlecllras bieihhg
sasauc 22. marta 1925. g. pīkst. 10 nn
rīta Balastdambī 34

kārtēju

biedru saaulcl.
Dienas kartība :

1) Sapulces prezidija vēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Biedrības statu u grozīšana .
4) Tekošas biedrības darīšanas

23495 VALDE

.

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas
izdevumā iznākusi grāmata

lioistriju iii saraksts
kas iespiesti .Valdī as Vēstnesī" no
1923. g. 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Saraksts sastādīts pēc resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. ist..
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem,
Maksa Ls 1.35, ar piešūt, pa pastu Ls 1.55

f Dažādi sludinājumi.
Akcsabiedr. JZSTĀDE"

it. pilu ikdnan saplte
notiks ceturtdien, 26._ marta š. g, pīkst.
5 pēc pusdienas izstādes birojā, 1 Pils
ielā Ns 24, dz. 2.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) 1924. g. pārskata unbilances caur-

skatīšana un apstiprināšana.
3) Budžeta un darbības plāna caurskatī-

šana un apstiprināšana tekošam gadam.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautijurai.ua priekšlikumi.

Piezīme. Uz vārda izrakstīto akciu
īpašniekiem tik, i tad balsstiesība
sapulcē ja viņi savas akcijas pietei-
kuši valdei vismaz 7 dienas pirms
sapulces sanākšanas, atzīm šanai
sabiedrības grāmatas Uz uzrādītāja
izrakstīto akciju īpašniekiem tikai
tad bals-tiesība, ja viņi 7 dienas
pirms pilnas sapulces sanākšanas
savas akcijas iesnieguši valdei un tās
nav saņēmuši atpakaļ līdz pilnas sa-
pulces beigām Valde. 23493

Tirdzni^itHis un rpnlgcibas ohc.
sabiedrotu ..KOMERSANTS "

gads&ārtēia
pilna nscioiūri sapulce
notiks š g. 29 martā, pulksten 11 ritā,
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 24, ar sekošu
dienas kārtību: 1) Sapulces dar-
binieku vēlēšana, 2) gada pārskats par
1924. gadu un peļņas sadalīšana, 3) bu-
džets' 1925. g. un darbības

__
plāns,

4) vēlēšanas, 5) ziņojumi un priekšliKiimi.
23492 . Yf__

Paju laitt,ziioair
sasauc

plinu biedri sapulci
2i). marta 1925. g., pulksten 10 no rita,
S mi 11 e n ē,Lauksaimniecības biedrības
namā, mazajā zālē ar sek. dienas kārtību:
i) Sapulces vadoņa vēlēšana
/.) Sabiedrības darbīoas uzsākšana un

darbīb s plāna p.eņemša a.
3) Telpu īrēšana sabiedrības vajadzībām.
i) Ne&ustami īpv.šuma iegūšana.
5) Budžets tekošam gadam.
6) Valdes un revīzijas kom s. vēlēšanas.
23494 DIBINĀTĀJI.

Rfizena M<|d Ietinas un
namu liāvju paju sataJedrīlia

dara zināmu, ka sekosas no viņas iz-
dotas pajas ir viņai ziņotas ka nozu-
dušās, kādēļ, pamatojoties uz 1920. g.
2°. aprili izlaistā likuma, izsludināta
.Valdības Vēstneša" M° 97, Kurzemes
imobiļu iegūšanas un namu būvju paju
sabiedrība uzaicina visus, kam pie apakšā
minētām pajām būtu kādi likumīgi pra-
sījumi, pi teikt viņus sešu meneš:i laikā,
skaitot no šīs izsludināšanas dienas sa-
biedrības valdei, pretējā gadījuma apakša
minētas paijas pēc notecējuša termina
tiks uz«kaHas par nederīgām, un viju
vietā tiks izsniegtas jaunas pajas:

Pajas uz vārdu:
K. Šlieps Ser. A Ns 44 = 2J0 rbļ.

cara naudā;
Ser. B N* 77 = 500 rbļ.

cara nauda;
Marie H a r f f Ser. A Ns 13 = 250 rbļ-

cara nauda ;
Graf Paul Pālen Ser. C N°Nsl22,l23,

124, 125, 126, 127, 128, 1.9, 13?'
131, katru 100) rbļ. cara nauda ,

Rudolf von Hoerner Ser C Ns 83 =
10J0 rbļ. cara naudā.

Jelgavā, Palejas ielā Ns 10, dz. 1.

23216 Valde
Nacionālais teatrs.

Ceturtdien, 5. martā, pulksten 4 p. ??
r &ļn vīru izrādē

23:80 .Jfuīiļs -€czars'.
Piektdien, 6. mart i, pulkst-n 71/; vsl1

.Jfamclijta e&čamt*"-
Armanda 1o na J:nis Le ijjļfu—

Nacionālā teātrī,
Ce urtdien, 5. mart?, pulksten 8 vakara ,

Vems Kamīnus
ti

baleta vakars. 2348 1

Akc. sab.
Apavu fabrikas „ERGA"

kirtēfa pilna sapulce
sestdien, 1925. g 4. apriiī, pulksten 5
pec pusdienas Akc Sao. apavu fabrikas
„ERGA" kantorī, Rīgā, Ģertrūdes ielā 14.

Dienas kārtība:
T) Pārskats par 1924. darbības gadu

un lēmums par peļņas sadalīšanu. 2) Re-
vīzijas komisijas ziņojums. 3) Valdes at-
svabināšana. 4) 1925._ g. budžeta un dar-
bības plāna apstiprināšana. 5) Lēmums
par nekustamā īpašuma Ģert'udes ielā 14
pārņemšanu 6) Lēmums par sabiedrības
statūtu § 2?. pārgrozījumu. 7) Vēlēšanas
direkcijā un revizijas komisijā. 8) Priekš-
likumi 23489 VALDE.

Akciju sabiedrības

.RĪGAS BŪVBIEDRĪBAS'
direkcija paziņo, ka ekošas šās biedrības
akcijas ir viņai pieteiktas par zudušām

4467/4474, 3022/3026.
Tādēļ direkcija uzaicina aug šminēto

akciju varbūtējos likumigos īpašniekus
iesniegt viņas direkcijai sešu mēnešu
laikā, .'kaitot no publikācijas dienas
pretējā gadījuma pēc šājermiņa notecē-
šanas sludinājuma mūrētas akcijas tiks
skaitītas par nederīgām un tām perso-
nām, kurai ir paziņojušas zaudējumu ,
tiks izsniegtas jaunas akcijas zem tiem
pašie.n numuriem ar kuponiem no publi-
kācijas termiņa notecēšanas dienas.
23490 DIREKCIJA

Galvena Staba sastādījuma

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.

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

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

šanu apmācībā.
Oficiāls |zdevums 1924. g.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu . . . „ 1,70

Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā 1.

iii i» iii liii
liiii iii.
1SM5. gada 4. burtnīca

iznākusi un dabūjama Vaists tipogiaiijā,
piU, t. istabā, kur art vienīgi jāgriežas

ar pieprasij!smiem. _
Burtnīca maksa:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . , 0,28

Saturs:
25) Pārgrozījumi triju zvaigžņu ordeņa

statūtos.
26) Likums par zemes ceļiem.
27) Likums par sēklas tondu.
28) Noteikumi sevišķa atalgojuma iz-

maksai mežu resora darbiniekiem
par saimnieciska kārtā sagatavotu
un izvestu malku.

29) Pārgrozījumi valsts dienesta amatu
sarakstā.

mmmmmmm
_ _ izsludina 23. martā 192o. g.

ArSenalS rakstisku sacensību
uz:

1) Oša lokiem 90x90x1420 0 mm vai 3,5"x3,5"x56". • • • 200 gab.

2) . vai ozola spieķiem 95x95x710 mm vai 3,75"X3,75 X28 . 24UJ .

3) Vau lieteņos ne mazāk, kā 9P,4°/o Cu dU""'
4) Fosforvaru lieteņos, ne mazāk, kā 14»/o P un 85°/o Cu w »

5) Alvu . lieteņos ne mazāk, kā 93,3 »/o Sn oru!
*

6) Cinku lieteņos ne mazāk, kā 93,4°/o Zn f°"
7) Alummiju lieteņos ne mazāk, kā 9),5°/o AI

ono
*

8) Stiepto misiņu 6 mm vai 0,25" 0 ? ? ?? ' *°° "
9) Atsperu tēraudu 0 25 mm vai 1" • • jļ°? "

, 0 21 mm vai 13/16" 20° '

Pēc techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks: I) uz koka materiāliem - 2 mēnešu laikā no pasūtī-

juma došanas dienas. _
2) uz metal.em — 6 nedēļas laika no pasūtījuma
došanas dienas.

Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,
kura saistoša 1 mēneša laikā, valsts valūtā, franko Aisenah noliktava, Kiga veca
Nometņu laukumā Ns 84-A, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (kat'a loksne a

40 sant.) iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz rakstisku sacensjbu 23marta

1925 g.* Arsenāla kanclejā līdz 23 martam 1925. g., pulksten 10 nta.
Turpat saņemami sacensības un techniskie noteikumi par augšminēto pret

5 sant. atlīdzību par katru loksni.
Iesniedzot piedāvājumu, Arsenāla kas» jāiemaksā drošības naudalO0 / no

piedīvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas bankas gar?nbja vai vērtspapīri,
izsludinātie .Valdības Vēstnesī* 1925. g. Ns 42.

Piedāvājumus bez drošītas naudas, zīmognodokļa uti uzr/iksfa —
neievēros. 2 23 '86

Iecavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1925. gada 30. martā, Jelgavas apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes telpās
Jelgavā, Annas ielā N° 8, augošu mežu, sausus un vēja lauztus kokus pēc

celmu skaita un platības:
IV. iecirkņa mežniecības — Dzelžāmura <9-i ftiAnļkn vērtībā no Ls 38,— lidz

un Lamzenes novados, pavisam Ji wl»lliilU} Ls 1711,—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pie'aidīs personas, kuras

iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības naudis no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa.
23311 Iecavas virsmežniecība.

Intendanturas Liepājas noUKtaua
1925. ģ 13. martā, pulksten 10 no rita, Liepāja, Kara ostā. Zemitana ieia N» 41,

iii liii iiilili
pārdos:

11000 klg lopu miltus (klijas un spicgraudi),
400 „ kausētu cūku tauku atkritumu, un
4 gab. neizstrādātas lopu ādas

Pārdodamie priekšmeti apskatāmi darba laikā no pulksten 9— 15 dienā no-
liktavā, Kafa ostā, Zemitana ielā Ns 41.

Sacensības nodrošināšanai nosolītajiem jāiemaksā noliktavas kase drošības
nauda 25° o apmērā no nosolītās sumas.

Ar sīkākiem sacensības noteikumiem var iepazīties noliktavas kanclejā,
Kara ostā, Zemgales ielā Ns 38. 23310
— i' ——————__-^-^_
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