
Ministfu kabineta sēde 8. g. 5. janvārī.
Rīkojums par anilina krāsas lietošanu

pie pārtikas un baudu vielām.
Rīkojums par konzervējošām vielām.
Noteikumi par zivju konzervu izgatavo-

šanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

Rīgā, 1925 g 29. decembri.
Tautas labklājības ministris

V.Rubuls.

Rīkojums Nr. 310,
Ievērojot to, ka anilina krāsas pa lie-

lākai daļai tiek lietotas ar to nolūku,
lai mazvērtīgam pārtikas un baudu
vielām piedotu dabīgu un vilinošu ārēju
izskatu un tā kā tās nereti atstāj ne-
labvēlīgu iespaidu uz cilvēka organismu,
veselības departaments paziņo, ka ar šo
tiek atcelts 1923. g. 14. jūlijā «Valdības
Vēstneša" 152. numurā iespiestais rī-
kojums un uz priekšu, kā izņēmums,
tiek atļauts krāsot ar 1923. g. 14. jūlijā
rkojamā uzskaitītām anilioa krāsām vie-
nīgi tīra cukura karameles un monpasjē
bez pildījumiem.

Šis rīkojums stājas spēkā viena mē-
neša laikā pēc izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī". Pēc tam visi vai-
nīgie tiks saukti pie likumīgas atbildības
par pārtikas un baudu vielu krāsošanu
ar veselībai kaitīgām ktāsām.

Rīgā, 1925. g. 29. decembrī.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

Farmācijas valdes priekšnieka
palīgsJ.Panks.

Apstiprinu.
1925. g. 29. decembri.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuls.

Rīkojums Nr. 313.
Aizliegts pārtikas un garšas vielām

piemaisīt konzervējošas vielas vai ari
vielas, kuras varētu apsegt pārtikas vai
garšu vielu nelabo izskatu, garšu vai
smaku, ja caur to pircēju varētu mal-
dināt.

Atļauts lietot vispār konzervēšanai vā-
ramo sāli un cukuru. Zalpetra lietošana
konzervēšanai pielaižama ne vairāk par
2°/o no konzervējošā sāls svara.

Ar šo noteikumu spēkā nākšanu at-
celts 1919.g. «Valdības Vēstneša" 56. nu-
murā publicēto vispārīgo noieikumu par
tirgošanos ar pārtikas vielām IV pants.

Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pēc izsludināšanas dienas.

Rīgā, 1925. g. 28. decembri.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

Farmācijas valdes priekšnieks
M.Pusbarnieks.

Apstiprinu.
Rīgā, 1925. g. 29. decembri.

Tautas labklājības ministris
V. Rabuls.

Noteikumi
par zivju konzervu izgatavošanu.

1. Etiķetei jāatbilst produktu saturam
resp. uz etiķetēm jāatzīmē tās zivs suga,

kura lietota konzervu izgatavošanai .

Piezīme. Šie noteikumi neattiecas
uz šprotēm un ķilavām. Šprotes
izgatavojamas tikai no reņjem un

brētliņiem, ķilavas tikai no brētliņiem.

2. Zivju konzerviem jābūt pagata-

votiem no nebojātām zivīm, «_ mdu

garšu un labā iegatavojumā. ZavjHffl

reņģēm un brētliņiem šprotu >fg™™
šanai eļļā jābūt svaigām, labi nozj
vētām, bez ikriem un pieņiem. Oaivw

līdz kaklam jābūt nogrieztai, spuras

atstājamas ne vairāk kā viņu pusgarumā.
Zivīm jabut kārtīgi rindotām, nesa-
raustītām un bez kādiem plankumiem,
tīrām no zvīņām, māšu gabaliem vai citiem
kādiem netīrumiem.

3. Šprotēm un citiem eļļā pagata-
votiem zivju konzerviem pielaižams lietot
tikai olivu, zez&ma, zemes riekstu eļļas
atsevišķi vai ari maisījumā; pielaižams
ari sinepju eļļas piemaisījums līdz 20°/o
un sojā līdz 30% Eļļai jābūt tādā
vairuma, lai visas zivju rindas būtu ar
to pārklātas. Izlietojamai eļļai jābūt
pirmā labuma, bez īūgtuma piegaršas
un nesaskābošai. Konzervēšanai lieto-
jama eļļa un viņu maisījums atzīmējams
uz etiķetēm.

4. Skārda bundžas izgatavojamas tikai
no jauna, balta alvcta skārda un viņu
alvojums var saturēt ne vairāk kā 0,2 °/°
svina.

5. Trauki un darba rīki, kurus lieto
zivju konzervu izgatavošanai, uzglabā-
šanai, izvadāšānai un pārdošanai, nedrīkst
but no svina vai no metāla kausējuma,
kas satur vairāk par i °/0 svina vai no
citas kādas veselībai kaitīgas vielas.

6. Līmei jāsaista etiķetes cieši pie
bundžām. Līme nedrīkst saturēt alvo-
jumu bojājošas vielas un but par
iemeslu bundžu rūsēšanai pat mitrā
gaisā.

7. Pie konzervu izgatavošanas no-
liegts lietot visas konzervējošas vielas,
izņemot cukuru un sāli. Zalpetra lieto-
šana pielaižama konzervēšanai pie sālī-
tiem konzerviem ne vairāk par 2°/o no
konzervējošas sāls svara.

8. Konzervu pagatavošanas dieni,
mēnesis un gads jāatzīmē iespiežot to
no iekšpuses bundžās.

9. Visi līdz šim pagatovotie konzervu
krājumi likvidējami sešu mēnešu laikā
pēc šā rīkojuma spēkā nākšanas.

10. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumīgas atbildības.

Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no izsludināšanas dienas.

Rīgā, 1925. g. 29. decembri. Ms 312.
Veselības departamenta direktors

Dr. Aug. Pētersons.
Farmācijas valdes priekšnieks

M. Pusbarnieks.

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

Par 1 mēnesi 1 late 50 sarit.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi ! lals ^ <Par atsevisķu _ numuru: saņemot
ekspedīcija . . -v- . g

Pie atkalpārdevējiem ...!.
'__*

7 *

Latvijas valdības £&&r oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jfl^ļjļļBļļldlbgži svētdienas

un
svetkudienaa

••? ? ? ? vT^E^Ui^ '-^^0«Ē§^ļsr »?•••••?? ?? ?

Redakcija: Jļ||raŽ§KK IfeiirMk Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ms 3. Tel. Ne 9-89 ^^^^^^§^^* Rīgā, pilī Ms 1. Tel. Ms 9-57
Runas stundas no 11—12 Tr^wm&rf»Tr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām
....__

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

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

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

Valdības iestāžu paziņojumi.
Personu saraksts,

kuru meklēšana izbeigta, Nr. 146.
5536. Artemjevs, Aleksandrs Antropa

dēls. — Jelgavas pilsētas iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 15. oktobfa raksts
Ms 4538 (9-IX 25). — 15603/25.

5537. Adamovičs, Jānis Ēvalda d. —
Rīgas policijas 8. iec. priekšnieka 1925. g.
14. oktobfa raksts Ms 37417 (12-24-VI).
8860/24.

5538. Ancavs, Arnolds Jura dēls. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(17-VIII 25). - 15113/25.

5539. Augustans, Augusts Franča d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (26-VIII-25). — 15265/25.

5540. Andersons, Ādolfs Friča d. —
Rīeas kara apriņķa priekšnieka 1925. g.
2 oktobra raksts Ms 61182 (2-IX 25). —
15377/25

5541. Anšmīdts, Pēteris Augusta d.

— Rīeas prefektūras III nodaļas 1925. g.
17 oktobfa raksts Ms386/24 (147-24 IX).
_ 11080/24.

5542 Brempel, dzim. Arend, Edla

Dorotejas m. - Rīgas prefektūras sani-
tārā galda 1925. g. 17. augusta raksts

$1*537 un 810 (24-VIII 25).- 15118/25.
"5543 Birģelis, Žanis Indriķa dēls. —

Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (14-VIII 25). - 15120/25.

5544 Bērziņ, Marija Annas meita. —

Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925 g.

17. augusta raksts Mš 816 (18 VIII 25). —
15121/25.

5545. Buikis, Pēteris Andreja d. —
Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales apr.
1. iec. miertiesneša 1925. g. 31. angusta
raksts Ms 2183(22-VIH-25). — 15267/25.

5546. Bužinski, Franciska Anufrija
meita. — Latgales apgabaltiesas Dau-
gavpils apriņķa 7. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 18. septembra raksts Ms 3200
(22 VIII 25). — 15270/25.

5547. Bulle, Fricis Kristapa dēls. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
19. oktobra raksts Ne 5462/25 (24-V1II-25).
- 15271/25.

5548. Baldiņš, Jānis Jāņa d. — Cēsu
apr. priekšu, pal. 2. iec. 1925. g. 20.
aug. raksts Ms 2576/25 (25-VIII-25) —
15276.

5549. Bartuševič?, Astafijs Ignata d.
— Ludzas apr. priekšn. 1925. g. 16 okt.
raksts Ms327i0/22 (262-23-VII).—8032/23.

5550. Bogatirovs, Sergejs lija d. —
Rīgas 2. iec. miertiesu. 1925. g. 19. okt.
raksts Mfe 378 (28-VII-25). — 14809/25.

5551. Bergholc, dzim. Aškevič, Doro-
teja Andreja m — Rīgas 8. iec. miert
1925. g. 15. oktobra raksts Mš 547
(14-VII-25). — 14590/25.

5552. Bērmans, Marks Izaka d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(3-IX-25). — 15384/25.

5553. Bērziņ, Marija Annas m. —
Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (3-IX-25). — 15387/25.

5554- Birgels, Jānis Indriķa d. —
Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā t>IX-25). — 15392/25.

5555. Ceplīt, Anna Reiņa m. — Rīgas
Prefektūras sanitārā galda 1925. gada
15. oktobra raksts Ns814 (17-VIU-25).—
15!39;25.

5556. Čaplinskis, Bonigacijas Fēliksa
dēls. — Latgales Apgabala Tiesas Kri-
minalnodaļas 1925 g. 19.septembra raksts
Ms 18772 (17-VIII-25). — 15141/25.

5557. Čebkevičs, Osips Jāņa d. —*
Aglones iecirkņa policijas priekšnieka
1925. g. 16. oktobra raksts Ms 4070
(56-21 I). — 3C4/21. g._

5558. Dāvid, Ida Pētera m. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 16. ok-
tobra raksts Ms 5240 (10-VIII-25). —
15013/25. g

5559. Dobiloss, Staņislavs Jura d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
12.sep emhra i āksti Ms5980/25( 17-VIII-25).
— 15146/25.

5560. Dārgel, dzim. Tichomirova,
Klavdija Vasilija m. — Rīgas prefektū-
ras sanitārā galda 1925. g. 2. septembra
raksts Ms 910 (8-VIII-25). — 15147/25.

5561. Dāvid, Ida Pētera m. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1925. g.
19. oktobra raksts Ms 272 (18111-25). —
12911/25.

5562. Darzels, Jānis Jēkaba d. —
Rīgas apriņķi priekšnieka palīga 1925 g.
22. septembra raksts Ms 5496 (2-IX-25).
— 15408/25.

5563. Freimans, Jānis Indriķa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (17-VIII 25). — 15150,25.

5564. Freiman, Pauline Pētera m. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (22-VII-25). — 14725/25.

5565. Freiman, Pauline Pētera m. —
Tas pats. — 14724/25.

5566. Gurtlav, dzira Lagzdiņ, Olga-
Paulice Miķeļa m. — Rīgas piefekturas
«anitarā galda 1925. g. 3 sept. raksts
Ms 853 (18-VI1I). — 15153/25.

5567. Galviņ, Antonija Teodora m. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
3 tept. raksts M*591 (l4-Vi]I-25). —
15157/25

5568. Gedusovs, Jānis Aloizija d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (!7-VIII-25). — 15158.25.

£569. Grāvers, Jaais Osipa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (3 VIII-25). — 15282/25.

5570. Hazenfuss, Edurrds Alberta d.
— Rīgas 4. iec. miertiesneša 1925. g.
12. okt. raksts Ms 450 (7-V-25). —
13592 25.

5571. Juchnevič, Elza Indriķa m. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
23. sept. raksts Ms 916 (17-VII1-25). —
15170/25. .

5372. Jakobson, Minna Natana m. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
5. oktobra raksis Ms 774 (17-VIII-25). —
15162/25.

5573. Kalniņš, Hermans Pētera d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (14.VIII-25). — 14625/25.

5574. Kleins, Pēteris Mārtiņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (12-VIII-25). — 15030/25.

5575. Kleins, Pēteris Mārtiņa d. —
Tas pats. — 15030/25.

5576. Kleinlts, Arvīds Teodora d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (17-VIII 25). — 15179/25.

4577. Kochman, Riva Jankela-Movša
m. — Rīgas prefektūras sanitārā galda
1925. g. 1. septembra raksts Ms 725. —
15181/25.

5578. Kuznecovs, ai. Kuznecs, Jermo-
lajs. — Tukuma apr. miert. 1925. gada
16. oktobra raksts Ms 1274 (263-11-21). —
982/21.

5579. Kodols, Aiturs Pētera d. —
Rīgas Prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
17. oktobra raksts Ms 12759 (12-11 25). —
12464/25.

5580. Kalējs, Jānis Ādama d. —
Rīgas Prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
19. oktobra raksts Ms409/25 (26-11-25). —
12638 25.

558'. Lukašonoks, Peters Donata d. —
Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (10-VIII-25). — 15045/25.

5582. Lukašonoks, Pēters Donata d. —
Tas pats (18-VII-25). — 14752/25.

5583. Lapiņš, Bernhards Pētera d. —
Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (17-VIII-25). — 15187/25.

5584. Leizer, Pesse Iclga meita. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
S8. aug. raksts Ms 814 (17-VIII-25). —
15183/25.

5585. Leizer, Pesse Icika m. —
Rīgas 3. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
13. oktobra raksts Ms 615 (17-VIII.25). —
15186/25.

5586. Laivinš, Nikolajs. — Galvenā
štāba administratīvās daļas 1925. gada
17. oktobra raksts K? 4982/gr. (101-21-1).
— 627/21.

5587. Milaševičs, Romualds Ādolfa d.
— Krinrnslās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (8-VII-25). — 14530/25.

5588. Meijers, Ābrams Nochuma d.
— Rīgas apgabaltiesas prokurora 1925.g.
14. okt. raksts Ms 23726 (27-21-1). —

6615/21.
5589. Miesnieks. Jānis Ādama d. —

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļas
1925. g. 8. septembra raksts Ms 18336

(19-VIII-25). - 15191/25.
5590. Milevski, Staņislavs. — Aglones

iecirkņa policijas priekšnieka 1925. g.
14. oktokra raksts Ms 3819 (135 21 I).—
1582 21.

5591. Neiland - Birston-Cukur, Eliza-
bete Jāņa m. — Rīgas apgabaltiesas
1. kriminalnodaļas 1925. g. 20. oktobra
raksts Ms 100653 (14-23-H). — 7138/23.

5592. Nikonovs, Golentions Grigorija
dēls. — Rīgas pilsētas komandanta 1925 g.
3. sep'embra raksts Ka 4666 (14-VI1I-25).
15198/25.

5593. Orup, Leontīne Jāzepa m. —
Rīgas 8. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
18. oktobra raksts Ms563 (19-VIII-25). —
15201 25.

5594. Otte, Olga Teodora m. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcība
(14-VIII-25). - 15203/25.

5595. Ozoliņš. Kārlis Jura d. — Tas
pats. — 15204/25.



5596. Paluks, Jāzeps Staņislava d. —
Rīgas 12. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
15. oktobra raksts Ms 720 (14-VII-25). —
14663/25.

5597. Priedniek, Auguste Jēkaba m.—
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
15. augusta raksts Ms 752 (14-VIII 25).—
15207/25.

5398. Poguls, Rūdolfs Jāņa d. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(20 VIII-25). — 15208 25.

5599. Poguls, Rūdolfs Jāņa d. — Tas
pats (17-VIII-25), — 15213/25.

5600. Petrova, Ksenija Avdeja m. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1925. g.
14. augusta raksts Ms 628 (14-VIII-25). —
15215/25.

5601. Pētersons, Jānis Matīsa d. —
Rīgas pilsētas komandanta 1925 gada
16. oktobra raksts Ms 5678 (353/20). —
2855/22.

5602. Pliens, Miķelis Jēkaba d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(8-1-25). - 12115/25

5603. Petrovs, Nikolajs Nikolaja d. —
Tas pats (18 VIII-25). — 15205/25.

5604. Ratenberg, Gotlība Jāņa m. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(17-VIII-25). — 15219/25.

5605. Revalds, Fridrichs Friča d. —
Talsu apriņķa priekšnieka 1925. gada
15. aug. raksts Ms 2671/11(30-VIII-25). —
15220/25.

5606. Rastoperka, Aleksandrs Otto d.
— Rīgas pref. 3. nod. 1925. g. 17. okt.
raksts Ms 5666 (13-VIII-25). — 15071/25.

5607. Zariņš, Pēteris Jāņa d. — Kur-
zemes artil. pulka komandiera 1925. g.
14. okt. raksts Ms 9218/td. (27-IV-25).
— 13538/25.

5608. Spožums, Pēteris Jāņa d. —
Rīgas 10. iec. miertiesu. 1925. g. 14. okt.
raksts Ms 644 (29-VII-25). — 14874/25.

5609. Spožums, Pēteris Jāņa d. —
Tukuma iec. miertiesu. 1925. g. 14. okt.
raksts Ms 473 (19-VIII-25). — 15227/25.

5610. Stugis, Alma Mārtiņa m. —
Rīgas pref. sanit. galda 1925 g. 13. aug.
raksts Ms 482 _ (14-VIII-25)— 15232/25.

5611. Stvele, Johans Jēkaba dēls. —
Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļas
1925. g. 20. oktobra raksts Ms 100665
(179-21-H). — 2392/21.

5612. Zadonkina r Lukerija Timofeja
meita. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas rīcībā (135-2I-H). — 1599/21.

5613. Strēl, Fridrichs Jāņa dēls. —
Rīgas 5. iec. miertiesneša 1925. gada
15. oktobra raksts Ms 623 (142-21-H). —
1600/21.

5614. Stabiņš, Kārlis Mārča dēls. —
Rīgas apgabaltiesas Valmieras apriņķa
1. iec. izmeklēšanas tiesneša 1925. g.
15. okt. raksts Mš 1411 (420-22-V). —
6650/22.

5615. Stabiņš, Kārlis Mārča dēls. —
Tas pats. — 6468/22.

5616. Šandlers, Elijas Ābrama d. —

Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
14. okt. raksts Mš 10876 24 (6-VI-25). -
14200/25.

5617. Šandlers, Elijas Ābrama d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
14. okt raksts Ms 8280 (30-V-25). —
14051/25.

5618. Terentjevs, Jēkabs Benedikta
dēls. — Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa 1. iec. izmeklēšanas tiesneša
1925. g. 14. okt. raksts M« 1405
(25 VI-25). — 14401/25

5619. Tenisons, Vilhelms Alekseja d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (17-VIII-25). — 15245/25.

5620. Tilka, Liza Jēkaba m. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1925. g.
1. sept. raksts Ms 725 (17-VIII 25). —
15247/25.

5621. Treifelds, Jānis Jāņa d. — Val-
mieras apriņķa priekšnieka 1925. g
17. oltobra raksts Ms 6434/21 (16-21-1).
— 540,21.

5622. Timošenko, Severjans Jāņa d.
— Cēsu apriņķa priekšnieka 1925. g.
17. oktobra raksts Ms 888 (9-VI-25). —
14704/25.

5623. Timošenko, Jermolajs Jāņa d.
— Tas pats. — 14205/25.

5624. Upīts, Harijs Teodora d. —
Rīgas policijas. 8. iec. priekšnieka tele-
fonograma no 1925. g augusta Ms 177
(12-VIII-25). — 15103/25.

5625 Veismans, Gotfrids Dāvida d.
(187-23-VI). — 1. Liepājas kājnieku
pūka komandiera 1925. g. 7. oktobra
raksts Ms 11024 ad/. — 8430/23.

5626. Veismans, Gotfrīds Dāvida d.
(61-22-11). — Tas pats. — 7424/23.

5627. Vallace, Maksis. — Rīgas pre
fektuns 1925. g. 15. oktobra. raksts
Ms 7758 (69-21-1). — 1886/21.

5628. Vāvere, Aleksandrs Kaspara
dēls — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 25. sep'embra raksts N- 5002
(18 VIII-25) — 15249/25.

5629. Vemans, Armands Hermaņa
dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no
daļas rīcībā (18-VIII 25). — 15259/25.

5630. Vuškans, Fēliks Jāzepa d. —
Ilūkstes apriņķa priekšnieka 1925. g.
17. oktobra raksts M»4259/20 (6-21-1). —
889/21.

5631. Vuškans, Fēlikss Jāzepa d. —
Tas pats. — 2245/21.

5632. Verziņš, Vilis Friča d. — Rīgas
9. iec. miert. 1925. g. 16. oktobra raksts
Mš 360/21 (491-21). — 2519/21.

5633. Vigands, Ancis Jāņa d. —
Rīgas policijas 11. iec. priekšnieka
1925. gada 17. oktobra raksts Mš 18216
(80-1-21). — 2584/21.

5634. Veiks, Antons Stepana d. —
Rēzeknes kara apriņķa priekšnieka
1925. gada 17. oktobra raksts Mš 22875
(126-1-21). — 1525/21.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls,

Darbvedis A. Zaķis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 241

17356. Amatniek, Anna Jēkaba m.,
25 g. veca, pied. pie Drabužu pag,
Cēsu apr., agrāk dzlv. Rīgā, Stabu ielā
Mš50,dz5; pase Mš 3532 1920. g.
17. marta izdota no Cēsu policijas

priekšnieka. — Rīgas apriņķa 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 27. nov. raksts
Ms 3907 (7 XII-25). Apvainota uz sod.
lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

17357. Avalds, Ernests-Pēters-Johannes
Johana d.. dzim. 1891. g. 15. jūlijā
Tērbatā; Igaunijas pav., igaunis. —
Rīgas 1. iec. izmeklēšanas tiesneša
1925 g. 30. nov. raksts Mš 2713
(8-XH 25). Apvainots uz sod. lik. 51 ,
440., 591. p. 2.d. — Apcietināt un no-
gādāt uz meklētāja kameru.

17358. Biezais, Jānis Indriķa d.,
41 g. vect, Latvijas pav., agrāk dzlv.
Rīgā, Lielā Maskavas ielā Ms 33, dz. 18.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
21. nov. raksts Ms 6036/24. (8-XII-25).
Sodīts no Rīgas prefektūras ar Ls 15,—
vai 3 dienām aresta. — Paziņot meklē-
tājam.

17359. Barkancevs, Jānis Feodosija
dēls, 25 g. vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apr. Ozolmuižas pag., agrāk dzīv. turpat
Riteņos. — Rēzeknes apriņķa I iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 20. novembra
raksts Mš 297 (8X11 25). Apvainots uz
sod. lik. 181. p. 2. d. — Paziņot meklē-
tājam.

17360. Butkevič, Olga Semjona meita,
dzim. 1895. g, pied. pie Rīgas, pēdējā
dzīves vieta Daugavpilī, Krāslavas ielā
Mš 33. — Daugavpils apriņķa 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 19. novembra
raksts Ms 968 (8X11-25). Apvainota uz
sod lik. 51. p. 1. pkt. — Pieprasīt
Ls 300,— ķīlas, bet neiemaksāšanas
gadījumā apcietināt un ieskaitīt meklētāja
rīcībā.

17361. Bitiņš, Antons Antona dēls,
20 g. vecs, Polijas pav. — Daugavpils
apriņķa I iec. miertiesneša 1925 gada
19. novembra raksts Ms699/kr. (8-XII-25).
Apvainots uz sod. lik. 581. p. I d. —
Pieprasīt drošības naudu Ls 100,— lie-
lumā, bet tās neiemaksāšanas gadījumā
apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

17362. Bulaks, Kazimirs, 14 g, vecs,
galvā adīta pelēka cepurīte, kājās koka
tupeles. — Rīgas policijas 11. iec. priekš-
nieka 1925. g. 20. novembra telefono-
grama Ms 273 (7 XU-25), izgājis no bērnu
patversmes (R'gā, Kalnciema ielā Ms i 08)
un nav atgriezies. — Nogādāi meklētājam.

17363. Beker, Anna Vasilija m., agrāk
dzlv. Krāslavā, Latvijas iekšzemes pase
Ms 150, izdota 1920. g. 31. augustā no
Krāslavas miesta valdes. — Daugavpils
apriņķa Krāslavas iec. policijas priekšu.
1925. g. 12. novembra raksts Ms 5773
(8 XII-25). — Pieprasīt dokumentus par
piederību un vecumu.

17364. Barons, Morduchs Lipa dēls,
agrāk dzīv. Krāslavā, Latvijas pase
Ms 331, izdota 1920. g. 10. augustā no
Krāslavas miesta valdes. — Tas pats.

17365. Bušminaite, Necho Mozus m,,
22 g. veca, Lietavas pav, pēdējā dzīves
vieta Dobelē, Lie'ajā ielā Ms 13. — Jel-
gavas apriņķa priekšnieka 1925. g. 13. no-
vembra raksts Ms 10249 (7-XII-25). So-
dīta administratīvā kārtā. — Paziņot dzī-
ves vietu.

17366. Beleckis, Ignats Paula d.,59g.

vecs, pied. pie Krusfpils pilsētas. —
Daugavpils apriņķa 8. iec. miertie nesa
1925. g. 21. novembra raksts Ms 3125
(10X11-25). Apvainots uz sodu lik.
581. p. 1. d. — Apcietināt un nogādāt
meklē āia rīcībā.

17367. Bitiņš, Antons Antona d., 20 g.
vecs, Polijas pav. — Daugavpils apriņķa
9. iec. miertiesneša 1925. g. 9. nov
raksts Mš 965 (4-XII 25). Apvainots uz
sodu lik. 581. p. — Paziņot dzīves vietu.

17368. Breidaks, Jānis Savelija d.,
68 g. vecs, piederīgs pie Ludzas pil-
sētas. — Ludzas apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 17. novembra
raksts Mš 3524 (4X11-25), apvainots uz
sodu lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu-

17369. Bogdanovs, Kirils Jefrema d.,
18 g. vecs, Latvijas pavalstnieks.—Rig*prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 16. no-
vembra raksts Mš 8785 (4-XII 25), sodīt»
no prefekta ar Ls 15,—. — Paziņot mekl&

XII prēmiju izloze 1926 gada 2. janvārī.
Latvijas iekšējais 1920. g. aizņēmums ar prēmijām.

Uz likuma pamata par „Latvijas iek-
šējā 1920. g. 4% aizņēmumu ar prē-
mijām" un saskaņā ar instrukciju par
prēmiju izlozi 1926. g. 2. janvārī, klāt
esot visiem komisijas locekļiem, notika
prēmiju izloze.

Prēmijas krita uz sekošām sērijām:
Sērija Biļ.Ns Vinnests j Sērija Biļ.J* Vinnests

37 34 1000 2493 61 1000
107 37 1000 2495 62 1000
141 11 1000 2523 6 1000
167 84 1000 2532 80 100000
253 65 1000 2699 57 1000
263 88 1000 2704 £8 1000
277 71 1000 2712 15 5000
287 86 1000 2742 79 1000
299 38 1C00 2841 19 1000
372 34 1000 2845 76 1000
414 72 10q0 2885 67 1000
457 2 1000 2912 49 1000
569 20 5000 2927 50 1000
653 47 1000 3017 63 5000
657 41 1000 3037 96 1000
705 47 1000 3044 49 1000
745 48 1000 3047 66 1000
763 95 25000 3050 98 1000
774 64 1000 3104 85 1000
905 83 5000 3119 32 1000
939 52 1000 3238 89 1000
974 75 1000 3303 100 1000
975 80 1000 3315 25 5000

1014 92 5000 3344 68 1000
1018 59 1000 3359 73 1000
1032 35 1000 3401 21 1000
1053 46 1000 3457 77 1000
1134 13 1000 3468 29 1000
1148 20 1000 3543 94 1000
1172 56 1000 3633 65 10000
1194 6 5000 3763 37 1000
1217 49 1000 3763 42 1000
1224 54 5000 3767 43 1000
1316 68 1000 3807 70 1000
1323 82 1000 3895 20 1000
1423 5 1000 3917 38 50000
1486 31 1000 4027 32 1000
1490 19 1000 4035 87 1000
1510 2 1000 4061 3 1000
1562 67 1000 4087 78 1000
1573 51 1000 4089 79 1000
1578 4 5000 4150 36 10C0
1599 69 5000 4151 98 10000
1605 87 1000 4178 64 1000
1608 10 5000 4208 95 1000
1612 39 10000 4221 18 1000
1727 69 1000 4285 14 1000
1781 44 1000 4287 66 10000
1853 50 1000 4288 99 1000
1858 13 5000 4331 14 1000
1884 34 1000 4471 45 1000
1902 90 1000 4489 47 1000
2022 60 10000 4585 16 1000
2180 20 1000 4599 55 50000
2183 53 1000 4643 32 1000
2211 31 25000 4676 65 1000
2225 49 1000 4719 27 5000
2270 5 1000 4726 33 25000
2277 93 5000 4782 23 1000
2331 93 1000 4839 7 1000
2351 63 5000 4855 52 1000
2429 60 1000 4873 37 1000
2462 1 1000 4970 74 1000

Paliek neizņemti sekosi
v i n ne s t i:

No I prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. J* Vinnests
354 75 1000

No II prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. Nš Vinnests
150 71 1000
814 16 1000

5000 85 1000

No III prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. J* Vinnests
413 25 1000

No IV prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. tb Vinnests

9 34 1000
199 18 1000
400 9 1000

No V prēmiju izlozes:

Sērija Biļ. J* Vinnests

42 21 1000
42 34 1000

4171 77 1000

No VI prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. J* Vinnests

250 54 25000
3498 20 1000

No VII prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. Nš Vinnests

366 33 1000
556 71 1000
858 96 1000

1255 66 1000
1282 69 1000
3603 90 1000

No VIII prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. Jfe Vinnests

256 58 1000
339 8 1000
422 32 1000
457 21 1000
530 48 1000
906 46 1000

1162 74 1000
1256 11 5000

No IX prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. Nš «Vinnests

107 51 1000
209 55 1000
549 52 1000
884 67 1000,
898 97 1000
932 30 1000
945 95 1000

1258 62 1000
2712 65 1000
2899 78 1000
3264 5 1000

No X prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. J* Vinnests

109 40 1000
165 65 1000
295 17 1000
339 2 1000
394 74 5000
405 54 1000
438 1 1000
532 78 1000
935 19 1000

1128 19 1CO0
3267 68 1000
3493 61 1000
3708 19 25000

No XI prēmiju izlozes:
Sērija Biļ. N° Vinnests

7 95 1000
79 83 1000

221 21 1000
435 55 1000
850 1 1000
897 100 1000
921 35 1000

1035 36 5000'
1373 2 1000
2741 10 1000
2769 56 1000
3244 4 5000
3430 30 1000
3830 78 1000
4179 75 1000

Tirāžas tabele.
Uz instrukciju pamata un atsevišķa

apstiprināta dzēšanas plāna pamata
1926. g,, 2, janvāra dzēšanas tirāža krita
uz sekošam sērijām:

188 2959
. 254 3271

441 3582
531 3597

1068 3641
1359 3817
1489 4391
2138 4738
2263 4875
2681

Finansu ministrijas kredita
departaments.,
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Bausks* aPri 9ķa priekšnieka
palīga 1925. g. 13. novembra raW*
Ms 8758/11 (4-XII-25). - pfepirtl p£derbas apliecību, kuu nosūtīt meklē-tājam pievienošanai pie pasu lietas

17371. Bērziņ, Milda Jura m, 25 e

^o'Q !i
grai,tzi-- Ri 8ā' Lāčplēša ielāMs 29, dz. 1, latviete, luterticīga, neprec

pārdevēja. - Rīgas 8. iec. miertiesneša
19nf" 16, nov- raksts *& 1478(4-XII-25). Apvainota uz sod. lik138 p. — Paziņot dzīves vietu

17372. Bars, Zanders Miķeļa d , dzim
1900. g., pied. pie Tukuma apr. Slampes
pag., lutertic, neprec, students, agrāk
dzīv. Rīgā, Matīsa ielā Ms 11/13, dz. 4
— Rīgas 8. iec. miertiesneša 1925 e
16. nov. raksts j« 1043 (4-XII-25). Ap-
vainots uz sod. lik. 241. p. — Pazinot
dzīves vietu.

17373. Bekers, Erichs Albina d,
26 g. vecs, Vācijas pav., agrāk dzīv
Rīgā, Vaļņu ielā Ms 22, dz. 4-a. —
Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1925. g
20 nov. raksts Ms 3748/25. (5-XII25)!
Sodīts no prefekta ar Ls 20,— vai
4 dienām atesta. — Paziņot meklētājam.

i 7374. Cibuls, Mārtiņš Mārtiņa d.,
dzim. 1906. g., pied. pie Bauskas apr.,
Brukšnas pag., agrāk dzlv. Rīgu, Stabu
iela Ms 43, dz. 10. — Rīgas 4. iec. miert.
1925. g. 19. novembra raksts Ms 1524
(7-XII-25), apvainots uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

17375, Dverec, Goda Galka m., agrāk
dzlv. Ktāslavā, Latvijas pase Ms 238,
izdota 1920. g. 4. augustā no Krāslavas
miesta valdes. — Daugavpils apriņķa
Krāslavas iec. policijas priekšu. 1925. g.
12 novembra raksts Ms5773 (8X11-25).—
Pieprasīt dokumentus par piederību un
vecumu.

17376. Didzis, Andrejs Otto d, 34 g.
vecs, pied. pie Kuldīgas pils. — Ludzas
apr. 1. iec. miert. 1925. g. 23. novembra
raksts Ms 3559 (10-XII-25), apvaino's uz
sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

17377. Elcofons, Josifs Jakova d.,
agrāk dzīv. Krāslavā, Latvijas pase Ms 353,
izd. 28. augustā 1920. g. no Krāslavas
miesta valdes. — Daugavpils apriņķa
Krāslavas iec. pol. priekšn. 1925. g.
12 nov. raksts Ms 5773 (8-XII 25). —
Pieprasīt dokumentus par piederību un
vecumu.

17378. Filimonovs, Jefims Jevstahja
d., dzim. 1903. g., pied. pie Maļinovas
pag. Daugavpils apr., dzīvojis turpat. —
Rīgas 11. iec. miertiesu. 1925. g. 26. no-
vembra raksts Ms 994 (7- XII 25), apv.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17379. Feder, Lūcija Jāņa m., dzim.
23. martā 1905. g., Rīgas pilsone, dzīvo
Rīgā, Kr. Barona ielā Ms 92, dz. 27. —
Rīgas 11. iec. miertiesu. 19?5. g. 26 no-
vembra raksts Ms 1184 (7-XII-25), apv.
uz sod. lik. 528. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17380. Feodorovs, Miķelis Alekseja
d., 24 g. vecs, Latvijas pav,, krievs, vec-
ticlbn., kurpnieks, asrāk dzlv. Rīga, Ma-
skavas ielā Ms 130, dz.. 9. — Rīgas
11. iec. miertiesneša 1925. g. 2. dec.
raksts Mš 1314 (9X11-25). Apvainots uz
sodu lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

17381. Freidenfelds, Teodors J»ra d.,
agrāk dzlv. Rīgā, Kr. Barona ielā Ms 114
dz. 6. (Tuvāku ziņu nav.) — Tukuma
iec. miertietneša 1925. g. 20. novembra
raksts Ms 1015 (9X11-25). Ap/ainots uz
sodu lik. 397. p. par tīrības neievērošanu
vilcienā, guļot 1925. g. 19. oktobrī va-
gonā uz sēdekļa. (Tukuma I st.) — Pa-

ziņot dzīves vietu.
17382. Freimans, Arturs Ernesta d.,

dzim. 1899. g., pied. pie Tukuma pils
agrāk dzlv. Rīgā, Alekša ielā Ms 7,
dz. 63. - Rīgas policijas 5. iec. priekš-

nieka 1925 gada 27. novembra

taksis Ms 17515 (8-XIl-25), apvainots uz

sod. lik. 184. p. 1. d. - Paziņot dzīves

17383. Gribovs, Johans-Fndrichs Jo-

hana d., 25 g. vecs, pied. pie Aizputes
pils., latvietisf agrāk dzīv. Jelgavas apr.

Šķibes pag. -Dobeles «c. miertiesneša

1925 g 17. novembja rakst* Mš 569

(7-XII-25), apvain. uz sod. hk. 284. un

262 d D - Paziņot dzīves vietu.
17384Goževič, azimusi Keinson Aun

Jēkaba m., dzimusi 1862. g. - Baudas

apriņķa priekšn
i
eka ņ^ļ^.jjMV

13. novembra raksts Ms 7824/11v
^

;

- Piepras/t piederības»-P^S
piesūtīt meklētājam deļ pievieno
pie pasu lietas. _ ... Pētera

17385. Govarcevakaja ,, Zoiija i

meita, agrāk dzīvo «i Krāslavā, Laiv .

pa?e Mš 161, izdota 1920. g. 2. augustā
no Krāslavas miesta valdes, — Daugav-
pils apriņķa Krāslavas iecirkņa policijas
priekšueka 1925. g. 12. novembra raksts
Ms 5773 (8 XII- 25). — Pieprasīt doku-
mentus par piederību un vecumu.

17386.
^

Grodz, Antons Osipa d., agrāk
dzīv. Krāslavā, Latvijas pase Ms 274,
izdota 1920. g. 6. augustā no Krāslavas
miesta valdes. — Tas pats.

17387. Gasperovičs, Aleksandrs Ka-
zimira d., J25 g. vecs, pied. pie Daugav-
pils, pedejā dzīves vieta turpat, Ezeru
ielā Ms 47. — Daugavpils apriņķa 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 19. novembra raksts
Mš 823 (7-XI1.25), apvainots uz sod. lik.
581. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

17388. Huebšman, Emilija, agrāk
dzīv. Jelgavas apr. «Zaļeniekos* (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas 4. iec. miertiesneša
1925. g. 19. novembra raksts Ms 1505
(7-XII-25), apvainota uz pils. ienāk. 29.
un 30 p. p. — Paziņot dzīves vietu.

17389. Ignatans, Jānis Jāņa d., dz.
1901. g., pied. pie Liksnas pag., Dau-
gavpils apr., pēd. dzīves vieta turpat. —
Daugavpils apriņķa 4. iec. miertiesneša
1925. g. 19. novembra raksts Ms 407
(7-XII25?. Apvainots uz sodu lik. 184. p.
— Ņemt parakstu par dzīves vietas ne-
mainīšanu, par ko paziņot meklētājam

17390. Jansons, Arturs Jāņa d., 32 g.
vecs, p'ed. pie Lielplatones pag., Jelga-
vas apr., agrāk dzīv. Panemucas pag,
Budbergas miestā. — Bauskas apr. 2. iec.
miertiesneša 1925. g. 11. nov. raksts
Ms 170 (21-XI-25). Par slepenu tirgoša-
nos ar degvīnu. — Paziņot dzīves vietu.

17391. Janovičs, Ādolfs, 15 g. vecs,
galvā adīta pelēka cepurīte, kājās koka
tupeles. — Rīgas policijas 11. iecirkņa
priekšnieka 1925. g. 20. novembra raksts
Ms 273 (7-XII-25). Izgājis no bērnu pa-
tversmes (Rīga, Kalnciemā ie'ā Ms 108>
un nav atgriezies. — Nogādāt meklē-
tājam

17392. Jansons, Ernests Jura d.,
dzimis 1893. g. 20. maijā, Latvijas pil-
sonis, pēdējā dzīves vieta Jelgavā, Vid-
vuda ielā Ms 10. — Jelgavas pilsētas
policijas 1. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
17. novembra raksts Ms 5313 (10-XII-25),
apvainots par patvarīgu dzīves vietas
atstāšanu, kā sastāvošs policijas uzrau-
dzībā uz sod. lik 34. un 35. p. p., pēc
3 gadu pārmācības nama soda izciešanas
uz sod. lik. 467. p. — Paziņot dzīves
vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
TIfentā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Minis*ru kabineta sēkJe

1926 gada 5. janvāri.
1. Apstiprina skolu sarakstu, kuru

apmeklēšana dod tiesību atlikt iesauk-
šanu obligatoriskā aktivā kara dienestā
un nolemj to izdot pārvaldes kārtībā

^2. Pieņem noteikumus par Cēsu,
Rīgas, Jēkabpils, Talsu, Ventspils, Tu-
kuma, Jelgavas un Bauskas apriņķu
robežu grozīšanu un nolemj tos izdot
Latvijas Republikas Satversmes 81. panta
kārtība.

3. Apstiprina pārgrozījumus tarifos
vals's zemes fonda pļešķirto un pie-
šķiramo īpašumu novērtēšanai un iz-
pirkšanas maksas vai dzimtsnomas no-
teikšanai.

4 Ieceļ Aleksandru Veisu par Jel-
gavas apgabaltiesas lo:ekli.

5. Piešķir Braunšveigas technisko
augstskolu beigušam Maksimilianam
K r a s t i ņ a m būvinženiera aroda tie-
sības.

6. Atļauj R'gas arķidiecezes kūrijai
sarīkot mantu loteriju par Ls 20 000.

7. Apstiprina inženieri Jāni Pauluku
par satiksmes ministrijas galveno inspek-
toru.

Māksla.
Nacionālais teātris. Ceturtdien, 7. janv.,

pīkst. 5 p. p., kara vīriem Aspazijas
„Boass unRute. Piektdien, 8. janv..
1. reizi šinī sezonā Lilijas Štengel
viesu izrādē A Dimā drāma „K a m e 1i j u
dāma". Pagājušā sezonā šī luga gāja
25 reizes, no kurām 19 bij galīgi izpār-
dotas.Tagad atkal no publikas ienāk lūgumi
atjaunot šās lugas izrādes. Sestdien,
9. janvāri, pirmo reizi Jūlija Pētersona
jaunā komēdija .Diplomāti". Pie-
dalās : A. Mierlauks, Lilija Ērika, Anta
i liLt, J. Lejiņš, T. Podnieks, R. Kal-
niņš, Alise Brechman, Alma Mač, T.
Valdšmidts, A. Kronbengs, Tonija Šmidt,
A. Hermanis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojami.

Saistošie noteikumi
par dūmvadu ierīkošanu un tīrīšanu

Alūksnes pilsētā.
Pieņemti Alūksnes pilsētas domes 1925. g.
11. augusta sēde un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g- 3. decembra rakstu Ns 109142.

1 Šiem noteikumiem padoti visāda
veida skursteņi un dūmvadi. Par skur-
steni skaitās katrs dūmvads, kurš sākas

ar apkurināšanas ietaisi un izvests līdz
vai cauri jumtam.

2. Ierīkojot skursteņus un dūmvadus
jaunceļamos namos, vai pārvietojot tos
pastāvošos namos, cieši jāraugās uz to,
kā uguns nevarētu pāriet uz tuvējām
ēkas koka daļām. No koka līdz dūm-
vada iekšējai sienai jābūt vismaz
25 centimetri lielam attālumam.

3. Aizliegts ievadīt dūmvadus ateju
un ventilācijas novadu kanālos. Tāpat
aizliegts ierīkot dūmvadus no vienas
istabas trešajā.

4. Personām, kuras vēlas nodarboties
ar skursteņu un dūmvadu tīrīšanu, jā-
reģistrējas pilsētas valdē un jāizņem
atļauja, kuru izsniedz par brīvu. Iz-
pildot skursteņu un dūmvadu tīrīšanas
darbus, šīs perronas rīkojas pēc pil&ētas
valdes izstrādātas instrukcijas.

5. Sodrēji skursteņos un dūmvados
pamatīgi nokasāmi, skursteņi slaukāmi
ar virvē piesietu slotu un bumbu, bet no
skursteņa pamata sodrēji aizvācami pro-
jām. Sodrēju izdedzināšana kā skurste-
ņos, tāpat ari dūmvados stingri aizliegta.

6. Skursteņi, dūmvadi, krāsnis, ķēķi
un pavardi, kurus skursteņslaucītājs at-
zinis par nedrošiem ugunsgrēka ziņā,
ziņo par to nama īpašniekam un pilsētas
valdei. Skursteņus un dūmvadus, kurus
nama īpašnieks kārtīgi netīra, pilsētas
valde u.-dod iztīrīt uz vainīgā rēķina.

7. Skursteņi, kuriem pievienoti ķēķi,
pavardi u. t. t., obligatoriski jātīra vis-
maz 4 reizes gadā. Skursteņi, kuriem
pievienotas tikai krāsnis, tīrāmi vismaz
2 reizes apkurināšanas periodā.

8. Uzraudzība par šo noteikumu pa-
reizu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un būvkomisijaf.

9. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie saucami pie atbildības uz attie-
cīgiem sodu likuma pantiem.

10. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienas pēc viņu izsludinājuma „Valdības
Vēstnesi'.

Pilsētas galva K. S t e i n e r s.
3 Sekretārs G a n g n u s.

Saistošie noteikumi
par recamu, sludinājumi^ un
afišu izlikšanu Talsu pilsētā.
Pieņemti Talsu pilsētas domes «ēdē
1925. gada 2. decembrī un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1925. g. 10. decembrī rakstu

J* 109340.

1. Veikalnieciska rakstura reklāmas
sadalās pastāvīgās un īsa laika reklāmās.

Par pastāvīgām uzskatamas veikalu
izkārtnes, plakāti, uzraksti un uzbildējumi
uz logu stikliem, ēku sienām, žogiem
vai citiem priekšmetiem.

Par īsa laika — sludinājumi un afišas.
Skatu logi, ja tajos ir vienīgi, preču

paraugi, par reklāmām netiek uzskatīti.
2 Visiem reklāmu nolūkā izliktiem

izkārtņu, plakātu un sludinājumu uz-
rakstiem jābūt pareizā latvju valodā un
ortogrāfijā. Zem latvju valodas teksta
var rakstīt ari citās valodās, bet ne lielā-
kiem burtiem kā latvju teksts. Valodas
un ortogrāfijas kļūdas uz pirmo norādī-
jumu ir jāizlabo.

3. Pastāvīga rakstura reklāmas var
izlikt, iepriekš par to rakstiski paziņojot
pilsētas valdei. Paziņojumā jānorāda kut
reklāma tiks izlikta, kāda pasākuma rekla-
mēšanai un kāds reklāmai apmērs.

īsa laika reklāmas var izlikt tikai tad,

ja par to ir samaksāts pilsētas nodoklis.
4. Visas uz īsu laiku izliekamās reklā-

mas, sludinājumus un t. t. ir atļauts iz-
likt vienīgi skatu logos, uz pilsētas
reklāmu stabiem un _ pilsētas valdes vai
privātpersonu ierīkotam sevišķām tāfelēm,
pie kam no pēdējiem ir jāizprasa atļauja

5. Būvju sienu, žogu, stabu un citu
priekšmetu aplipināšana vai aplikšana ar
reklāmām, afišām vai sludinājumiem ir
stingri aizliegta.

6. Par īsa laika reklāmu izlikšanu
jāsamaksā pilsētas valdei par katru
kvadrātmetru platības 2 lati un par ne-
pilniem kvadrātmetriem attiecīgā daļa, pie
kam nodokli aprēķina tikai no vienā izlie-
kamā vietā aizņemtās platības. Par bez
iepriekšējas samaksas izliktiem reklame-
jumiem piedzenams nodoklis divkārtējā
apmērā.

Par pastāvīga rakstura reklāmām, iz-
ņemot katra veikala galveno izkārtni,
par kuru nodoklis nav ņemams, jāmaksā
nodoklis reizē ar citiem nodokļiem sekošā
apmērā:

Par viena pasākuma reklamēšanai do-
mātām reklāmām, kuru kopplatība ir ne
lielāka par 1 kvadrātmetri, 50 santimu
mēnesī, par katru turpmāko kvadrāt-

metru līdz 5 metriem 25 santimu mē-
nesī, un par katru turpmāko kvadrāt-
metru pāri par 5 metriem 10 santimu
mēnesī.

Nodoklis no reklāmām resp. sludinā-
jumiem laikrakstos, žurnālos un kalen-
dāros ņemams 5°/o apmērā no sludinā-
jumu maksas un nomaksājams laikraksta
kantori kopā ar maksu par sludināju-
miem. Laikraksta kantoris norēķinās
par ievāktiem nodokļiem ar pilsētas
valdi katru mēnesī jeb iemaksā tos
Latvijas bankas Talsu nodaļā pil.ētas
valdes depozītos.

7. Valsts, pašvaldību un sabiedrisku
iestāžu sludinājumi, ciktāl tiem nav
veikalniecisks raksturs, ir no nodokļa
maksas atsvabināti. Tāpat no nodokļa
atsvabinātas personas, kuru izliekamo
vai izlikto reklāmu un sludinājumu kop-
platība ir mazāka par 1,io kv. metra.

Nav atļauts aplipināt un apsegt citus uz
taielēm iepriekš izliktos sludinājumus
un reklāmas, kurām nav notecējis izlik-
šanas termiņš.

9. Izkarot veikala izkārtnes perpendi-
kulāri sienai vai atstāti no tās, tām
jābūt ne zemāki par 2 metriem no
trotuāra.

Pieliekot pie būvēm vai žogiem pa-
stāvīga rakstura reklāmas, iepriekš ir
jāizprasa no īpašnieka atļauja.

10. Viena mēneša laikā pēc šo notei-
kumu spēkā stāšanos visiem pasākumu
īpašniekiem, kuri izlikuši reklamējumus,
ir rakstiski jāpaziņo pilsētas valdei, kāda
uzņēmuma reklamēšanai reklāmas izliktas,
reklāmu skaits, kur izliktas un katras
reklāmas platība.

11. Šo noteikumu neievērotājus un
pārkāpējus sauks pie atbildības saskaņā
ar soda likumiem.

12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no viņu izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

13. Reizā ar šo noteikumu spēkā stā-
šanos atcelti 1921. gada 22. oktobra
domes sēdē pieņemtie .Noteikumi par
nodokli no reklāmām, afišām un sludi-
nājumiem Talsos".

Talsos, 1925. g. 4. decembri.
Talsu pilsētas galva A. R e i z n i ek s.
3 Sekretārs J. L a g z d i ņ š.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birža, 1926. gada 7. janvāri.

Devīzes:
1 Amerikas dolāra ....
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas franku . . .
100 Beļģijas franku....
100 Šveices franku ...
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu . . .
100 Norvēģijas kronu . . .
100 Dānijas kronu. ...
100 Čechoslovaķijas krona .
100 Holandes guldeņu. . .
100 Vācijas marku ....
100 Somijas marka....
100 Igaunijas marku . . .
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums
4 °/o Valsts prem. aizņ. . .
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes
8°/o Hipotēka bankas ķīlu

zīmes

.

.

5,186 — 5.196
25,15 — 25,22
19,83 — 20,20
23,35 — 23,80
99.95—100,70
20,75 — 21,15

138,65 139,70
104,40 — 106 50
127,20 - 129,75

15,25 — 15.55
207,95 - 209.50
I23.C0- 124,25

13/0— 13,20
1,37— 1,40

60,00 - 70,00
50,80 — 52,00
26,40 — 26,85

3420— 3450
104—112

98 — 100
98—100
92 — 93
96— 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kaceit

Zvērināts biržas maklers Rupners.

Redaktors: M. Arons.
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Rīgas apgabali, 3. civiln..
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.
paziņo, ka 19. j a n v a r ī 1925. _g
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 2. septembiī mirušā
Bejas pagastā, .Mārtiņos", jaunsaimnieki
Sīmana Jāņa dēla Dreimaņa testamentu

Rīgā, 4 janvārī 1926. g. L. Mš 2211
Priekšsēd. v, A. V e i d n e r s.

203?3 Sekretārs A. Kalve

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1925. g. 20. nov.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 3000 kr.

1 rbļ., izdota no Leiba Niburga uz Friča
, Ernsta d. Orinberga vārdu un korob.
, 1911. g. 25. novembrī ar Mš 2001 uz
i Tukuma pilsētas nekustamo īpašumu
i ar hip. Mš 45, — iesniegt to šai tiesai
i sešu mēnešu laikā, skaitot no
. sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.

Vēstnesī". _
Ja minētā termiņā obligāciju ne-

iesniegs, tiesa atzīs to par iznīcinātu un
lūdzējai, Jaunpils krāj-aizdevu sabiedrībai,
kas sevi uzdod par minētā akta likumīgo
īpašnieci, izsniegs jaunu akta norakstu,
kurš stāsies nozudušā oriģināla vietā.

: Jelgavā, 1925. g. 17. dec. L Ns 1209/25
Priekšsēd. v. P. Efferts.

19633a Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 16. oktobri 1924. g.
mirušā Indriķa Atus d. Stroberga
20. aug. 1923.g.mājas kārtībā sastādīto te-
stamentu, pieteikt savus strīdus un ie-
runas šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

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

Jelga/ā, 2?. dec. 1925. g. L. M* 1014/25
Priekšsēd. v. P. Efierts.

20122 Sekretārs K Pussars.

Rīgas apgabalt., 3. civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 19. janvārī 1926. gadā,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1923. g. 11. decembrī mirušā
Sērmūkšu pagasta, .Romas* mājas īpaš-
nieka atraitņa Krišjāņa Jāņa dēla
T r ē z i ņ a testamentu.

Rīgā, 4 janvāri 1926. g. L. Mš 2066
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20384 Sekretārs A. K a 1v e.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
iirt pamatodamās uz savu 1925. gada
26. novembra nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. martalik. 3. p., uzaicina to personu,
kuras rokas atrod, pirkšanas-pard. akts,
kas koroborēts 1872. g. 20. jūlijā
ar Mš 1749 uz Jelgavas apr., Kalnamuižas
pag. .Sīmanieku-Sieraju' mājam ar hi-
potēkas ]Ms 281, nodrošinot pirk-
Šanassumas atlikumu 1600 kr. rbļ. ar ķīlu
tiesībām uz -minētām mājām, kā ari
personas, kurām būtu kādas tiesības uz
minēto aktu, pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
Vēstnesī."

Ja minēta termiņa obligāciju neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās..

Jelgavā, 1925. g. 12. dec. LNs 1149/25
Priekšsēdētāja v. P. E f f e r t s.

19554 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uzmava š. g. 30. novembra
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas Jelgavas apgabaltiesas
1912. g. 11. septembra spriedums Teo-
dora Riļa mantojuma sadalījuma lietā,
kas korob. 1913. g. 27. martā Mš 502 uz
Ilūkstes apr. Pilskalnes muižas .Dube-
ļišku" mājām ar hip. Ns 858 un noder par
2067,82 kr. rbļ. lielas prasības dokumentu,
— ierasties šai tiesa sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto aktu.j

Ja minētā termiņā aktu neiesniegs,
liesa_ atzīs parādu par samaksātu un
lūdzējam Vilhelmam Riļam atvēlēs
prasīt Jiesas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 1925. g. 12. dec L. Mš984/25
Priekšsēdētāja v. P. E f f e r t s.

19432 Sekretārs K. Pu-ssars.

Jelgavas apgabaltiesa,
*z civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1. maijā l c 24. g. mirušā Jēkab-
pils apr., Secesmu žas jaunsaimn. Jāņa
Eduāda Rieksta atstāto mantc-
jumu kādas tiesības kā mantlriekiem,
legatariēm, fideikomisariem, kreditcriem
u. (. t., pieteikt sava? tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
par spēku zaudējušām.

Jelgavā.22. dec. 1925. g. L. J*1906/25
Priekšsēd. v. F e 1 d m a n s.

20125 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p.
pamata uzaicina Žani (Jāni) Brēkmani,
kura dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no iesūizības raksta un pie-
likumiem Līnas Blutnberg prasības lietā
put viņu un citiem dēļ īpašuma tiesī-
bām uz Sumeragu mājam un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minēta laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā un skaitīs
par izsniegtiem.

Jelgavā, 22. dec. 1925. g. L. Ns536
Priekšsēdei, v. Feldmans.

20029 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz savu 1925. gada
30. nov. nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina _ to personu,
kuras rokās atrod, pirkšanas-pārd. akti ko-
roborēti 1882. g. 18. maijā ar Mš 212
un 213 uz Ilūkstes apriņķa, Kummeļu
muižas zemes gabalu .Komariški Mš 1
un 2" ar hipotēkas Ns 2497, no-
drošinot pirkšanas sumas atlikumu
64C0 kr. rbļ. līdz ar proc. ar ķīlu
tiesībām uz minētām mājām, kā ari
personas, kurām būtu kādas tiesības uz
minētiem aktiem, — iesniegt aktus
un pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

Ja minētā termiņā aktus neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktus par iznicin. un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt hi-
potēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 15. dec. LNsll95/25
Priekšsēd. v. E. F e 1d m a n s.

19562 Sekretārs K. Pussars.

JelSūuns DpjūBūltlKo,
pamatodamās uz sava* 1925. g. 12. no-
vembra nolēmumu, uzaicina tās personas,
kuru rokās atrodas šādi akti:

1) divas obligācijas katra par 1000 kr.
rbļ., izdotas no Jura Lāča uz Reinholda
Benine vārdu vēlāk blanko cedētas,
korob. 1910. g. 8. janvārī uz Jēkabpils
apr., Dignājas pag. .Salder" mājām ar
hip. Ns 2485; 2) obligaciļa par 2000 kr.
rbļ., izdota_ no Jufa Lāča uz Peteja
Lukstiņa vardu, vēlāk blanko cedeti,
korob. 1911. g. 11. maijā uz tā paša
nekustama īpašuma; 3) obligācija par
1000 kr. rbļ., izdota no Jura Lāča uz
Pet?ra Lukstiņa vardu vēlāk blanko ce-
dēta, korob. 1914.g. 2. maijā ar Ms 732
uz tā paša nekustama īpašuma ; 4) obli-
gācija par 2000 kr. _ rbļ., izdota no An-
dreja Žagara uz Pētera Lukstiņa vārdu,
VeUk blanko cedēta, koroborēta 1914. g.
19. februārī uz Jēkabpils apriņķa Biržu
pagasta .Maz-Aizporu" mājām ar hip.
Ns 2678; 5) obligācija par 1600 kr. rbļ.,
izdots no Andreja Dekkera uz Jāņa
De kera vārdu, vēlāk blanko cedēta,
koro orēta 1912. g. 4. aprilī ar Ns 701
uz Jēkabpilsapr. Salas muižas .Kalvanu-
Dekkera" mājām Ns 76 ar hip. Ns 1419;
6) obligācija par 1500 kr. rbļ., izdota
no Jura Zirnīša uz Jekabmiesta pirmās
krāj-a zdevu sabiedrības vārdu korob.
1912. g. 18. apr li ar Ns 847 uz Jēkab-
pils apr. Liel-B ržu muižas .Vaguļu*
mājām Ns 64 ar hip. Ns 1711; 7) obli-
gācija par 500 kr. rbļ., izdota no Emī-
lijas Zilen uz Kārļa Zīlena vārdu vēlāk
blanko cedēta, korob. 1906. g. 1. de-
cembrī ar Ns 1143 uz Jēkabpils apriņķa
Neretas muižas .Riekstiņu" mājām Ns 104
(Reksting) ar hip. Ns 495 un 8) par
2C00 kr. rbļ., izdota no Emilijas Čaka-
novskij Uz Jekabmiesta pirmās krāj-
aizdevu sabiedrības vārdu, korob. 1910.g.
11. oktobrī ar Ns 2397 uz tā paša neku-
stamā īpašuma, — iesniegt tās šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī'.

Ja noteiktā termiņa obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām un
viņu vietā Jekabmiesta pirmai krāj-aizdevu
sabiedrībai, kas sevi uzdod par uzskai-
tīto obligāciju likumīgo īpsšnieci, iz-
sniegs jaunus obligāciju norakstus , kuri
stāsies nozudušo oriģinālu vieta.

elgavā, 1925.g. decembrī. L.Ns 1186/25
Priekšsēdētaja v. P. E f f e r t s.

19565 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, kā ar tiesas
1925. g. 10.decembra nolēmumu tirdz-
niecīzas uzņēmuma Jelgavā'zem firmas
.Brāļi Hall* īpašnieks Edgars Zingers
atzīls par maksāt nespējīgu parādnieku
tirdzniecība un uzaicini iestādes un
amata personas: 1) ievest aizliegumu
uz Eduarda Zingera nekustamiem īpa-
šumiem un apķīlāt viņa kustamu mantu,
kas atrastos iestāžu un amata personu
darbības rajonā; 2) _ paziņot Jelgavas
apgabaltiesai par visām pia>ībām pret
maksāt nespējīgo parādnieku, kā ari par
sumām, kuras pienākas parādniekam
saņemt no iestādēm un amata personām.

Tāpat apgabaltiesa uzaicina visas pri-
vātpersonas paziņot apgabaltiesai: 1) par
savām parādu prasībām pret maksāt
nespējīgo parādnieku, kā ari par simām
kādas paradmekam pienākas no viņām
kaut ari maksājumu termiņi, kā pirmām,
tā otram prasībām vēl nebūtu iestājušies;
2) par maksāt nespējīgā parādnieka
mantību, kas atrodas privātpersonu rī-
cībā uz kādu atsevišķu noteikumu (uz-
glabāšana, kā ķīla u. t. t.) pamata, kā
ari par privātpersonu maatibu, kas atro-
das pie parādnieka uz tādu pat notei-
kumu pamata.

Visi paziņojumi iesniedzami tiesii
četru mēnešu laikā, skaitot no šī
slud nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī'.

Jelgavā, 1925. g. 18. dec. L. Mš 1360/25
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

19636a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
jz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata_ uzaicina visus, kam
outu uz 7. martā 1923. g. mirušā Jāņa
Jāņa d. Drozdovska atstāto nunic-
junu kādRS tiesības ka mantiniekiem,
legat., Ildeikomis., krsdit. u. 1.1., pieteikt
stvas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 22 dec. 1925. g. L. Ns1818|25
Priekšsēd. v. Feldmans.

20126 Sekretārs K Pussars.

Jelgavas apgabali reģistr. nod.
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g. ljk.
par biedribam savienībām un po itiskam
organizācijām 17. panta paziņo, ka mi-
nētā tiesa civilnodaļas _ 10. decembra
1925. g. atklātā sēde nolēma: bezpeļņas
biedrību reģistra pirmajā dal i, 434. nu-
murā, 2. iedalījunā a zīmēt, ka ar Tēr-
vetes (Bramberģes pag.) medinie'tu bie-
drības .Gulbis" J925. g. 13 septembra
pilnas sapulces lēmu nu pargrozits bie-
drības nosaukums, pārdēvējot to par
Glūdas pagasta medinkku biedrību
.Gulbis".

Valdes sēdeklis atrodas Glūdas pa-
gastā, Jelgavas apriņķ.

Jelgavā, 18. dec. 1925 g.
Reģ. nod. pārz. P. E f f e r t s

19329 Sekretāra v. E. Frei bergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz savu 1925. gada
30. nov. nolēmumu un civ. proc. lik.
2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. martalik. 3. p., uzaicina to personu,
ku(as rokas atrodas pirkšanas-pardošanas
akts, koroborēts 1869. g. 4. jūlijā
ar Ns 25 uz Uū&stes apriņķa,
Asares pagasta .Papalš N» 34" mā-
jām ar hipotēkas Mš 34, no-
drošinot pirks, sumas atlik. 2820 kr. rbļ.
ar ķīlu tiesībām uz min mājām,
kā ari personas, kuram būtu kādas
tiesības uz minēto aktu, iesniegt aktu
un pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī."

Ja minētā termiņā parāda aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs aktu par iznīcinātu un Valsts zemes
bankai dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925.g._ 15. dec. LNsll93/25
Priekšsēd. v. P. Efierts.

19865 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz savu 1925. g.
30. nov. nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to
personu, kūjas rokās atrodas pirkšanas-
pardošanas akts, koroborēts 1881. g.
i. aprilī ar Mš 258 uz Talsu apr.,
Aizupes pagasta Jaun-Dzires .Ratenieku"
mājām ar hip. Ns 586, nodroš. pirks, su-
mas atlikumu 3818 kr. rbļ. ar ķīlu
tiesībām uz minētām mājām, kā
ari personas, kurām būtu kādas tiesības
uz minēto aktu, iesniegt aktu
jeb pieteikt _ savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
Vēstnesī."

Ja minētā termiņā obligac. neiesniegs,
jeb tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par iznicinātu un Vahts zemes
bankai dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 15. dec. L Mš 1164/25
Priekšsēdētaja v. P. Efferts.

19863 Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1925. g. 30. nov.
nolēmumu uzaicina to personu, kurās
rokās atrodas obligācija par 40l0 kr. rbļ.,
kas izdota no Leibas Niburga uz Dāvida
Levensteina vārdu un korobor. 1911. g.
5. jūlijā ar Ns 1290 uz Tukuma neku-
stamo īpašumu ar hip. Ns45 , — iesniegt
to šai tiesvai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Ja noteikta laikā obligāciju neiesniegs,
tiesa to atzīs par iznicinātu un lūdzējai,
Jaunpils krāj-aizdevu sabiedrībai, kas
sevi uzdod par minētā akta likumīgo
īpašnieci, izsniegs jaunu akta norakstu,
kufš stāsies nozudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 11. dec. 1925. g. L. Mš 1207/25
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

19564 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu
uz 10. eugustā 1922. g. Ekaterinburgā
(Krievijā) u irušā_Jēkabpils namīpašnieka
Jāņa Jāņa dēla Ābola atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariēm, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22. dec 1925. g. L. Ns2079/25
Priekšsēd. v. Feldmans.

20127 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgab. reģ. nod
pamatodamas uz civ. proc. lik. 1460. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
14._ decembrī 1925. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Jēkabpils apriņķa lauk-
saimniecības biedrību, ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdek'is atrodas Jē-
kabpilī.

Jelgavā, 18. dec. 1925. g.
Reģistr. nod. parz. P. Efferts.

19630 Sekretāra v. E. Freibergs.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz 18. juļija 1923. g. lik.
par biedrībām, savienībām un politiskam
organizācijām 17. panta paziņo, ka mi-
nēta tiesa civilnodaļas 10. decembra
1925. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Dzirciema un apkārtnes lopkop bas pār-
raudzības biedrību .Avots", ievedot viņu
to biedrību reģistra pirmajā_ daļa, kū-
jām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Dzirciema pagastā, Tukuma apr.

Jelgavā, 15. decembrī 1925. g.
Reģ. nod. pārzinis P. Efferts.

19628 Sekretāra v E. Freibergs.

Jelgavas apgaoatt. reģ nodaļ
pamatodamās uz 18. jūlija 1923

^
gada

likuma pir biedrīoam savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
ziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas lO.d;-
cembn 1925. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Vecumnieku lauksaimniecības
veicināšanas biedrību, ievedot viņu to
biedābu reģistra pirmajā daļā, kuram
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Bitdrības valdes sēdeklis atrodas
Vecmuižā

Jelgavā, 15. dec. 1925. g.
Reģ. nod. pārz. P. Efferts.

19626 Sekretāra v. E. Freibergs.

Liepājas apgabaltiesa,
3. decembrī 1925. gada, pamatojoties
uz Donas zemes bankas
likvidācijas komisijas lūgumu un
uz civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p. no-
lēma:

1) parādu 16-0 r. pec obligācijas, izdotas
uz Donas zemes bankas vārdu un
1912. gada 4. jūlijā ar žurn. Mš 1152
nostipr. uz Jānim Jāņa d. Cīpe (Cippe)
pieder, nekust, mantas Liepājas apriņķī,
Pērkones pagastā .Cīpe Mš 19" mājām,
ar kreposta Ns 2169, II reģistra,
— atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visiem procentiem un pašu
obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt Donas zemes bankas lik-
vidācijas komisijai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 15. dec. 1925. g. Ns325/25
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.
19469 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Donas zemes bankas likvidācijas
komisijas lūgumu, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.-2086. p. p., 1925. ģ.
3. decembrī nolēma:

1) parādu 4100 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Donas zemes bankas vardu
un 1912. g. 30. maijā nostiprinātas uz
Ansim Toma Anša d. Grinbergam pieder,
nekustamas mantas Ventspils apriņķi,
Sarkanmuižas pagastā .Lodiņ" mā-
jām, ar kreposta Ns 1546, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visiem procentiem un pašu obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt Donas zemes bankas lik-
vidācijas komisijai pieprasīt zeme-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanuizzemesgrāmatām.Liepājā, 1925.g.15.dec.Ns 277/25

Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a ms.
19468. Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
3. dec. 1925. g. uz Valsts zemes bankas
lug. un pamat, uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p.p. pamata nolēma;

1) parādu 1500 rbļ. pēc obligācijas,
izd. uz bar. Ferdinanda fon Nolde vārdu
3400 rbļ. pirmvērtības lielumā un 1882. g.
21. aprilī ar Ns 8224 nostiprinātas uz
Miķelim un Kārlim Jēkaba d Kadigiem
(Kadiķiem), piederošas nekust, mantas
Kalētu .Spuru" māju, ar krep. Ns 1334,
11 reģ. un .Zīļu" māju ar II reģ. krep.
Mš 3455, atzīt par pilnigi samaKs. līdz
ar visiem procentiem un pašu obligac.
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa_ minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

Liepāja, 9. dec. 1925. g. J*360/25
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.

19198 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa ,
3. decembrī 1925. gada uz Leiba
(Leopolda) Meiersona un Salomona
Michaloviča lūgumu un pam. uz civ
proc. Uk. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 8,500 rbļpēc obligācijas,
izd. uz Nachmaņa .Bēra d. Fndmaņa
vardu un 1912. g. 7. aprilī ar žurn.
Mš 525, nostipr. uz Leibam Meiersonam
un Salomonam Michalovičam piederošas
nekustamas mantas Liepājā, ar kreposta
Ns 37, — atzīt par pilnigi samaksātu
līdz ar visiem procentiem un pašu ob-ligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļamineto paradu izdzēšanu
iz zemesgrāmatām;

Liepājā, 11. decembrī 1925. g.Ns339-1 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19203 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājos apgabaltiesa,
3. decembrī 1925. gadā uz Jāņa Bružā
lūgumu un civ. proc. lik. ,2081.—2ij86.
p. p. pamata nolēma:

1) parādu 1000 rbļ. rbļ. pec obligā-
cijas, izd. uz Jukuma Jukumi d. Kluba
vārdu un 2 i. februārī 1910. g., nostipr.
uz Jānim Jāņa d. Brūzim piederošas
nekust, mantas .Grivait-Junker Ns 53*

rmājām, ar krep. Mš 675, — atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visiem pro-
centiem un pašu obligāciju par izn.cinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasu zemes
grāmatu nodaļa minēto paradu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

Liepājā, 9. dec. 1925. g. Mš46825
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19200 Sekretārs A. Jansons,

Liepājas apgabaltiesa,
3. decembrī 1925. gadā uz Ābrama
Glazera lūgumu un pam. u/ civ. proc.lik.
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu 8500 r. pec obligācijas, iz-
dotas uz Ivana Fedora d. Šneidera
vārdu 15 000 rbļ. pirmvērtības lielumā
un 1896. g. 7. februārī ar žurn. Ns 104„
nostiprin. uz Ābramam Hiršad. Glazētam
pieder, nekust, mantas Liepāja, ar,krep.
Ns 86, — atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visiem procentiem un pašu obli-
gāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemes grā-
matu nod. minēto parādu izdzēšanu iz
zemes grāmatām;

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

Liepājā, 11. dec. 1925. g. Ns494-I/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19201 Sekretārs A. Jansons.?

Liepājas apgabaltiesa,
3. decembrī 1925. gada uz Mavrikija
(Morica) Poperta lūgumu un pamat, uz
civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p. pamata
nolēma:

1) parādus 6000 rbļ. un 6500 rbļ. pēc
2 obligācijām, izdotam 1) uz u iruša
Fridiicha Erasmus mantinieku vārdu un
2) uz Ābrama Hirša d. Glazera vārdu
un 1) 1870. g. 15. septembrī un.
2) 1903. g. 29. novembrī ar žurn. Mš653
nostiprinātām uz laulātiem Mavrikijam
(Moricam) un Hcknei Popertiem pie-
derošas nekustamas mantas Grobiņa
ar kreposta N» 74, atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visiem pro-
centiem un pašas obligācijas par iz-
nīcinātām ;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemesi
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

Liepājā, 11. dec. 1925. g. Mš 493-1'25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19202 Sekretārs A. Kasperovičs. t

Liepājas apgabaltiesa
uz Ādama Jāņa d. Bēmaņa lūgum»
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 208i.—
208b. p.p un 17. marta 1923. g. likuma .
10. decembrī 1925. gadā nolēma:

1) parādus: 2000 rbļ., 2700 rbļ,
2000 rbļ., JfiOO rbļ. un 2000 rbļ. pēc
5 obligacijan, izdotām uzŠmeiļa, ,Pupu-
druva, Heimaņa, Ozoliņa un Zlotņika
v.rdu un 1) 1898. g. 27. maijā ' ar žurn.
Ns 551, 2) 1912. g. 2. maijā ar žurn.
Ns 674, 3) 1912. g. 5. maijā ar žurn.
Ns 707, 4) 1913. g. 26. janvārī ar
žurn. Mš 153, un 5) 1913 g. 30. janvārī
ar žurn. Ms 189, nostiprinātam uz-
Ādamam Jāņa d. Bēmamm piederošas
nekust, mantas Liepājā ar krep. Ns2012-
— atzīt par pilnigi samaksātu līdz ar
visiem procentiem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozīta līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 16. dec. 1925. g. Mš 526/25*

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
19a48 Sekretārs A. K a s p'e r o v i č s. _

Liepājos apgabaltiesa.
uz sava š. g. 10. dec. lēmuma pamātai
meklē pie Liepājas pilsētas piederīgo-
uz sodu lik. 597. p. 2. d. pamata ap-
vainoto Vasiliju lija d. Markovu ,.
kūja pazīšanas zīmes sekošas: 41 gadu
vecs, vidēju augumu, tuklu seju, apaļu
strupu degunu, tumu mati un ūsas.

Katram, kam zināma Markova uzturas-
vieta , vai ari kur atrodas viņam pied.
manta, par to bez kavēšanās jāpaziņo
Liepājas apgabaltiesai vai tuvākai policijas-
iestādei.

Liepājā, 1925. g. 12. sept. Ns 5507 II g-
v Tiesas loceklis F. B a u c e.

19197 * Sekretārs (paraksts). _

Liepājas apgabalt. reģistr. nod
uz likumu par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. panta
pamata paziņo, ka ar vicas š. g. 15. de-
cembra lēmumu reģistrētā Ku zemes
apgabala futbola savien.ba ievesta bez-
peļņas bied ibu un viņu savienību re-
ģistra II. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 19. dec. 1925. g. Mš 135/25-

Pārzinis A K i r š f e 1 d s.
19646 Sekretārs A. Jansons-



Latgales apgabalties, I.kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 2. decembralēmumu, meklē uz sod. lik 51 n
581. p..2 d. pamata apsūdz. Daugavpilsapr, Višķu pag., piederīgo SergejuAmosa d. G o g o 1 e v u 35 gadusvecu, kura pastāvīga dzīves vieta pē-
dēja laikā bija Daugavpilī

Minētais Sergej s Gogolevs ir stiprasmiesas buves,_ vidēja auguma, zilganam
acīm un brum-iesarkanu bārdu unmatiem.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Sergeja Amosadēla G_o g o 1 e v a un viņa mantasatrašanas vieta, jāpaziņo Latgales
apgabaltiesas Daugavpils apriņķa 1 iec
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 11. decembrī 1925. g.
,«,™ Priekšsēd. v. (paraksts).
19192 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabalt 1. clollnodala
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
*«. un 311. p. p. pamata uz ValerijasAntoni m. Pirogas, dzim. Gržibovskaslūgumu , vi ņas prasības lietā pret
Konstantīnu Pāvela dēlu Pirogu par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuradzīves vieta _ prasītājai nav zināma,ierasties tiesa_ četru mēnešu laikāno si sludinājuma iespiešanas dienas.Vaid. Vēstnesī.'

Pie lūguma pielikts tā noraksts, un lau-
lības metrika ar norakstu.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,«Ks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.
Daugavp., 1925. g. 17. dec. CLN>953p 25

Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.
19649 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabalties. I. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 10. decembra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 644. p
1. d. pamata apsūdzēto Edgaru Johariu
Vilchelmu Fridricha Ferdinanda d.
Stegmanu , pied. pie Kuldīgas pilsētas.

Minēta Stegmaņ» sevišķas pazīmes -
dzimis 1.898. g. 14. jūnijā, vidēja au-
guma, gaišiem maliene kalsnējs, taisnu
degunu un apcirptam ūsām.

Visam iestādēm un personām, kurām
zināma minēta Štegmaņa un viņa
mantas atrašanas vieta, jāpaziņo Ludzas
apriņķa 1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 11. decembrī 1925. g.
Priekšsēd. v. G. Tiezenhauzen.

19193 Sekretāra v. (paraka!s).

Latgales apgabalt I. Mmlnalnol,
saskaņa ar savu 1925. g. 7. decembra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 468. p.
1. d. pamata apsudzeto Daugavpils apr.,
Liksnas pagasta piederīgo Viktoru Jē-
zupa d. _ Augšpoli 26 g. vecu, kura
pastāvīga dzīves vieta pēdējā laikā bija
Liksnas pag. Vidus-Poguļanka.

Minetam _ Viktoram Augšpolam ir sa-
bojāta labā acs.

Arašanas gadījumā Viktors Jē.zupa d.
Augšpols apcietināms, ieskaitot Latgales
apgabaltiesas rīcībā.

Daugavpilī, 11. decembrī 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

19194 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgahaltiesas I. Modāls
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. g. 24. novembri, Rēzeknes apriņķa,
Vidzmuižas pagasta piederīgā Alfonsa
Jāzepa tēla Bii vca privattesta-
ments, ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Peteram
Jēzupam Morai un Ualinai Brivciem ai
apgabaltiesas š. g. 17. jūlija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekiem
Pēterim Jēzupam Morai un Galinai
Brivciem.

Daugavp., 12. dec. 1925. g. LNš293a/25
Priekšsēdētaja.b. J. Krūmiņš.

19216 Sekretāra J. Kangurs.

Latgalis apgabaltiesai 1.tiMaja
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 6. jtnvan Daugavpils apriņķa,
Piedrujas pagasta piederīgā Donatu
Ādama d. Reuta privātais testaments,
ar kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Miķelim Donata d.
Reutam ar apgabaltiesas š. g. 30 okt.
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekam Miķelim Donata d. Reutam.

Daugavp., 12. dec. 1925. g. LMš78a/25
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

19217 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgaita 1. iāuL
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1925. g. 16. februārī Jaunlatgales apr.,

Augšpils pagasta piederīgas Olgas

Jeiima m. Jakovļevas privat testaments,
ar kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Verai Nikolajam un

Aleksejam Jakovļeviem ar apgabaltiesas
1925 g 9. oktobra lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem Verai Nikolajam
un Aleksejam Jakovļeviem.

Daugavp., 9. dec. 1925. g. LMš858a/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

19124 Sekretārs J. Kangurs.

utmii ipgauitiiiaiL dmiiiiili
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924 g 7. augustā, Daugavpils apr.,

Kapiņu pagasta piederīga Silvestra
Miķeļa d. Oļševska privattestaments, ar

kurV testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jāzepam Miķeļa d.

Oļševskam ar apgabaltiesas 192o g-
18. sept. lēmumu apstiprina s un iz-

dots mantiniekam Jāzepam Miķeļa a.

°%^li>.̂9K *»WJ*Priekšsēdētāja v. (paraksts).

19459 Sekretārs J. K a n g u t s.

Latgales apgabaltiesas 1. dilli»!.
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušas

1925. g 11 martā Daugsvp.ls pilsētas

piederīgās Elizabetes Semjona m. £i
dakovas notariālais testatnen s ar ku fu

testatora kustama un n^ustam^manta
novēlēta Katrīnci Babina. un Semjonam

Zeldakovam ar apgabaltiesas
J^ fj

23. okt. lēmumn apstiprināts un iz««»

mantiniecei Katrīnei Timoteja ffi. *-ei

Priekšsēdētāja ?-&"ļļļļ
19460 Sekretārs J. Kangurs.

Rīgas apgabalt. 4. lec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Mš 1, paziņo, ka
14. janvārī !626. g., pulksten 10 dienā,
Rīga, Brīvība? bulvāra Mš 3, veikala,
pārdos Kārļa Meija kustamo mantu,
sastāvošu no 6 ruļļiem linoleuma, kopā
930 mtr. un novērtēra par Ls 900.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
20433 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1925. g. 7. dec. lēmumu,
uz lik. par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti Latvijas katoļu atturības
biedrības statūti un ievesti bez-
peļņas biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Bolvos, Jaunlatgales apr., Asaru ielā
Ns 8.

Daugavpilī, 1925. g. 9_ decembri.
Reģistrācijas nod. parz. M. A b u 1 s.

19462 Sekretāra v. A. Auziņ.

īliiles psgasta tiesa
dara zināmu vispārībai, ka Edu;rds
Rauge adoptē Lidiju Ēriku Dikman,
Martas Dikmanes _ meitu, dzimušu
26. aprilī 1924. gadā, un uzaicina visus,
kam ūutu kādas ierjnas pret šoadopciju,
pieteikt tas šai pagasta tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi ,Val-
dības Vēstnesī".

Velak pieteiktas ierunas netiks ievē-
rotas un adopciju apstipiinās. 2
2^092 Par priekšsēd. E. Z a ļ k a 1 n s.

Rīgas ap-, 3. isc. miertiesnesis
atsauc savu sludinājumu, ievietotu
„Veld. Vēstn." Ns 278, 1923. g., at-
tiecībā uz Livijas Vilhelmines Kazak
meklēšanu — viņas atrašanas un lietas
iztiesāšanas doļ.
20380 Miertiesnesis B i 1 m a n s.

Talsu iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz savu lēmumu no 21. no-
vembra 1925. g. un civ: proc. lik.
146032. p., uzaicina mir. Zamuela Kal-
meijera tiesību ieguvējus ierasties mier-
tiesā saņemt no āņa Brikmaņa priekš
Zamueļa Kalmeijera iemaksātus 47 rbļ.
>id kap.

Talsos, 21. decembrī 1925. g Mš 813
19954 Miertie.-nesis (paraksts).

Bauskas apr. 1. Iec. miertiesa.
uz civ. p.oc. lik. 293, 295, 298, 299,
301, 303, 309. un 311. p.p. pamata uz
priv. adv. Mārtiņa Sproga lūgumu viņa
prasības lietā pret Džiovanni un Paskali
Alvano par Ls 100 prasības, uzaicina
pēdējos, kufu dzīves vieta_ prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā, Bauskā,
sešu mānešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Ja atbildētāji noliktā laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas izspriešanai aiz-
muguriski.
19387 Miertiesnesis (paraksts).

Valmieras apriņķa
IV. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar lēmumu no 8. decembja š. g.
un pamatojoties uz krim. proc. lik.
71. p. meklē apsudzeto uz sodu lik.
581. p. 1. d. Ādamu Pētera d. Kreic-
mani, 17 gadus 5 men. vecu, pase iz-
dota no Rūjienas iec. policijas priekš-
nieka ar Mš 31*39 no 14. dec. 1923. g.
Ādama Kreicmaņa tēvs dzīvo Rūjiena,
no kura Ādams Kreicmans š. g. oktobra
mēnesī slepeni aizgājis.

Ādama Kreicmaņa atrašanas gadījumā
lūdz viņu apcietināt un nogādāt mier-
tie»neša ' rīcībā Rūjiena.

Rūjienā, 15. dec. 1925. g. Mš 704
19479 Miertiesnesis V. B e r s o n s.

Latgales apgabaltiesas

Daugavpils apr. 1. lec.miertiesa,
saskaņā ar savu 1925. g 30. novembra
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p.,
un lik. sakop. X sej. 1. d. 1239. p. pa-

mata paziņo, ka pēc 1916. g. 3. jumja
Leņinpilī (Pēterpilī) miruša Vuentija
Jēkaba dēla Lavrinoviča
palicis mantojums, un uzaicina visas
personas, kam uz šo mantoj. vai sakara
ar to būtu kādas tiesības, pieteikt tas
nēc piekrītības, sešu mēnešu

laikā skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Daugavpili, 17. dec. 1925.
£

Ļ.NŠ769

19620 Mierti esnesis A. M a 1 k i n s.

. ;iflaa apgabaltiesas 2 iecirkņa

tiesu izpildītājs

,azujo, ka 13. janvārī 1926 g pulksten
ii rfVnā Rīuā, Dzirnavu iela N> 31,
i' ūtTpē pir 'dos Jozefa Kapļa»

kastarao mantu, sastāvošu no fotogrā-

fisko Platu lejamās mašīnas, ventilatora,

elektriskiem vadiem un 1.1. un novērtētu

Pkināt ««"īst u, novērtējumu, kā ari

JSt pārdodamo mantu, varēt pir-

doiaaas dienā uz vietas.

Rīei 22. decembri 1925. g.

20^0 * Tle» l«pnd.Krebs.

Tills noMļa ugpartaisBta
dažādu maksājumu piedzinējs ptzi;o,
ra 12. janvāri 1926. g., pulkstrn
I dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā Mš 15,dzpfirdos vairāksolīšana
Hincenoerga Friča kustamo manta, no-
vērtētu par Ls 347,47 un sastāvošu no
daž. mēbelēm, viņa 1924. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 5. janvārī 1926. g.
20435 Piedzinējs H e i b o v i č s.

iii» unlilttaii 4. iic. ticu izjilJīt.
kura kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura ielā Mš 1, paziņo, ka 15. janvārī
1*126. g., pulksten 10 dienā, Rīgā,
Brīvības bulv. Nš 3, veikalā, pārdos
Kārla Meija kustamo mantu, sastāvošu
no 90 metriem (6 ruļļos) linoleuma un
novērtēju par Ls 900.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
20432 Tiesa izpild. V. Požar i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Mš 1, paziņo, ka 16. janvāri
1926. g., pulksten 10 dienā, Rīgā, Vaļņu
iela N» 22, otrreiz, izsolē pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu, sa-
stāvošu no 8 mucām krāsu un novēr-
tēta par Ls 1200.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu. kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
20431 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rgas apgabaltiesas 4. iecrkrja
tiesu izpildītājs

paziņo ka noliktā uz 7janvāri 1926. r.
pulksten 10 dienā, Rīga, Brīvības bulv.
Mš 1, veikala, kustama īpašuma pārdo-
šana pie Fridricha T e b e 1 i, parāda
samak'as dēļ

ir atcelta.
Rīgā, 24 decembri 192*. %.

Tiesu Izpildīt. V. Pozar i skis.

Rīgas apgabaltiesas
6. iec. tiesu izpildītājs,
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka Berlin Burger Eizenverk akciju
sabiedrības, Karolines Andrusovas, Rīgas
rūpnieku savstarpējās kredītbiedrības un
Rīgas komercbanku prasības sumā Ls
842u0.— ar °/o un izdevumiem —
8. aprilī 1926. g., pulksten 10 dienā
Rīgas apgabaltiesas civlnodaļas sēžu

zālē,

uz iiMim lomiem gāidos
Annas B r a s h o lc, Marijas Brauer,
Aleksandra Martinsona un citu

nekustamo īpašumu,
kujš atrodas Rīgā, Terbatas ielā Mš 16/18,
II. hipot iecirkni, ar zemesgrāmatu reģ.
Mš 8y8, (grupā 21, grunts Mš 62 un sa-
stā/ no "pilsētas dzimts rentes grunts-
gabali ar lz viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 60,000;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums angfūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 84042,95 un nodokļu parādu Ls
2459— ar »/ o;

4) ka personām, kuras veļas pie
torgiern dalību ņemt, jāiemaksā zalr gs —
desmitā daļa no apvertēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tiesljetu ministrijas puses nav šķērš[u
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu
nodaļā

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papili un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III. civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 31. decembrī 1925. g.
20434 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.

( Cita testtžn steflafiļ^L ļ

Tiešu tiliklB departamenta
dažādu maksājumu-piedzinējs paziņo, ka
11. janvārī 1926. g., pulksten 1 diena,
Rīgā, Skolas ielā Ns 30, dz. 19.

tiidos vaiiiHaiā
Birmaņa' Heinricha kustamo mantu,
novērtētu par Ls 550 un sastāvošu no
daž. mēbelēm, viņa 1923 g, ienāk,
nodokļa segšanas.

Rīgā, 5 janvārī 1926 g.
20437 Piedzinējs H e i b o v i č s.

!!§.§ iBlikd Miinti
dažādu maksājamu piedzinējs paziņo, kt
15. janvārī 1926 g., pulksten 2 dteni
L'epājā, Zieme|u rīta ostmalā Mš 4,

pantos «aīrflicsoīBflisfl
Mamonova Pāvila kustamo mantu
novērtētu par Ls 560 un sastāvošu
no klavierēm, viņa 1924. g nekustama
īpašuma nodokļa segšanai.

Liepājā, 4. janvāri 1926. g.
20438 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas pilsētas Mans.
Ka|ķu ielā Nr. 9,

izūtrupēs
1926 g. 12 janvārī,

pulksten 10 rītā, zelta un sudraba lietas,
drebēs, apavus, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, dažādas metāla
un c. neizpirktas un nepagarinātas lietas,
kas ieķīlātas no 1925. g. 7. jūlija līdz
27. julijam_ ar J6 te C 322475—328118,
kā ari izutrupešanai nodotās mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
priekš galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarinātas. 2"458

Tiešo nod.departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 12. janvārī 1926. g pulksten
2 dienā, Rīga, Dārzaugļu felā Mš 10,

pamās vfliruKsolBanfi
I! ūtrupe Anša Petersona kustamo
aantu, novērtētu par Ls 10,480 un
sastāvošu no" smagā automobiļa, bufetes
un lisgarmonija firm. .Masan Hambin",
viņa 192 t.g.°/o peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 5. janvāri 1926. g.
20436 Piedzinējs Heibovičs.

Rīgas polic. 3 iec. priekšnieks
paziņo, ka 16. janvārī 1926. g.,
pulksten 10'/a, Rīgā, Brīvības ielā
Mš 4/6, dz. 2,

pārslos polrāKsoIišanā
pils. Jevgralam Golubovam pie-
derošo rakstāmgaldu, novērtētu par
Ls 13,40, piedzenot šo sumu par labu
Rīgas pils. valdei kā dzīvokļi nodokli.

Apskatīt pārdodamo rakstāmgaldu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 4. janvārī 1926. g. Mš 38033
20449 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 8. iec. priekšn.
dara zināmu, ka _ 28 janvarT 1526. g.,
pulksten 1U dienā, Rīgā, Matīsa ielā
Mš 137,

pfirdos vairāksolīšana
Pēterim K r e i š m a n i m piederošo
mantu, sastāvošu no ' 100 gab. gumijas
bumbām, no ērtētām par Ls 70, kura-
pārdos psr priekšā likto cenu un decimai
svarus, kā ari gumijas ormaņu tiepes,
novērtētas kopa par Ls 100, slimo kases
parāda segšanai sask ņā ar Darba insp.
slimo kasu lietās r. no 20. jūlija š. g.
Mš 80546.

Pārdodamas mantās varēs apskatīt
minētā dienā uz vietas.
20379 Priekšnieks (paraksts).

Mullas taitsMti
izslidina 1926. g. 18. janvāri, pulksten
12 dienā, rak tisku un mutisku

IZSOLI
uz 6000 kgr preču un
1000 kg vagonu sviniņu

piegādāšanu
pēc muitas departamenta paraugiem.

Piedāvājumi, apmāksi ti ar att.eclgo
zīmognolokli, iesniedzami liegtās ap-
loksnēs ar uzraks.u: , Vi muitas depar-
tamenta sviniņu piegādāšanas izso'i'
līdz augšā minētai dienai, muitas depar-
tamenta administratīvai ncdaļii, Valde-
māra ielā Mš 1-a.

Drošības nauda Ls 2000.—.
Tuvākas ziņas par izsoli un piegādā-

šanas noteikumiem izsniedz niuitas
depaitamenta administratīvā nodaļā,
darbdienās no pul csten 9 līdz 15.

20443 Muitas departaments.

Dflugauplls-llQkstes o>ķa
valsts zemia Inspekcija

20. janvārī 1926. g., pilksten 10 rītā
Daugavpilī, Teātra iela Mš 4, inspekcijas
telpss, Iznomās

jauktos torgos

zvejas tiesības
sākot ar 23. apriti 1926. g. uz laiku
no 1 līdz 6 gadiem vēl

neiznomātos ūdeņos,
atrodošos Daugavpils un Ilūkstes apriņķos.

Ar Ls 0,80 zīmogiodokli apmaksāti
zvejas nomas pieprasījumi slēgtās ap-
loksnēs, iesniedzami līdz 20 janva.im
1926. g., pulksten 10 rītā, valsts zemju
inspekcijai, uzrādot kāda apriņķa ūdeņus
un kādu gada nomu pieprasītājs sola
maksāt.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā ne
vēlāk, kā līdz 20. ja.varim _ 1926. g.
valsts zemju inspekcijas kasē drošības
nauda 50/o apmērā no piedāvātās
sumas.

Tuvākas zicas dabūjamas inspekcijas
kancleja un iznomājama ūdeņu saraksti
ieskatāmi vijās Daugavpils un Ilūkstes
apriņķa pilsētu, miestu un pagastu
valdēs. 20348 Inspekcija.

Lntvijas universitātes leģitimac. kartiņa
J* 826 uz Kristīnes S k r ī b e s vārdu,
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 20444

OZE.Z5CEĻU VIRSVALDE
izsludina sekošus

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

lietus renēm — 7X00 gab. un 2>cilpām
cinkotām caurulēm 3 000 gab.

14. janv. 1926. g. uz lupatām — 2.000kgr.
14.janv. 1926. g.uz varavitrolu—1.200 kgr.
(īlafcstisfztMS nonfiurences
13. janv. 1926. g. uz kažokiem, aitādas,

dažāda izmēra — 265 gab.
13. janv. 1926. g.uz : 1) Vadmalu, brūnu,

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

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

14. janv. 1926. g. uz Portlandes cementu
— 12.000 mucām. 1
Torgu un konkurenču sākums pl. 10 lītā.

Torgu un konkurenču dalibn. jāiemaksā
drošības nauda: uz cementu 5°/o un uz
pārējiem priekšm. 10°/o no piedāvājuma
vērtības, tuvākas ziņas izsniedz dz-ļa viri-
valdē, OoTolu ielā Ms 3, ist. 101. 19S18

R|ūdas izlabojams.
.Vaid. Vēstn.* 1925. g. 23. decembra

288. num. iespiestā Dzelzsceļi virsvald.
torgu sludinājumā ieviesusies kļūda:
nepareizi uzrādīti kaņepāju svars ar
500 kg., bet pareizais svars ir 5000 kg.
19,32a

Aprlņļa ce|o inženieri Ventspili,
Plosta ielā_ Mš 21,

izdos raks iska un mutiska

izsolē
grants ptevešanu uz

zemesceļiem,
kurj labojami uz valsts mežu rēķina:

1) 14.janva.ī 1926. g., pīkst. 10 dienā,
sekošos pagastos: Ances, Djndagas,
Ēdoles, Piltenes, Popes, Pazes, Sjrkau-
muižas, Ziras, Zūras, Zlēkas, Ugāles,
Usmas, Užavas un Vārves.

2) 5. janvāri 1926. g., pīkst. 10 dienā,
sekošos pagastos: Arlavas, Virbu, Kan-
da.as, Lībagu, Lubezeres, Mērsraga,
Mogāles, Mūrmuižas, Pastendes, Strazjes,
Stendes, Spāres, Zentenes. Upesgrīvas,
v'andzenes, Valgales, Laidzes un Cēres.

Pirms solīšanas jāiemaksā attiecīga
drošības nauda. Tuvākas ziņas ap-
riņķa ceļu inženi-fa kancleja no pulk-
sten 9 līdz 1. 1 20265

IZSOLE.
Oicmoko pagasta padome
23 janvārī 1926. g., pīkst. 10 dienā,

Izdos inazālKOltiana
pagasta nama pārbūves

darbus.
Ar pārblves plānu, iepriekšējo darba

maksas aprēķinu un noteikumiem var
iepazīties pagasta valdē, darbJlenās no
pulksten 9 līdz 3 pēc pusdienas.
20322 Vecmoku pagasta valde.

Korķu pagasta valdei,
Valkas apriņķī, caur Ērģemi, vajadzīgs

iestrādājies

kanclejistj.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties pie

p.'gasta valdes līdz 18. janvārim
? 926. _g., iesniedzot dolumentus par
līdzšinējo darbību un savus noteikumus.

Tuvākā dzelzsceļa piestātne Piksari
— 9 kilometri. 2

Kārķos, 31. decembrī 1925. g.
20311 Priekšsēdētājs (paraksts).

Dzelzsceļa polic. pārvalde ziņo, ka
p. g. 16. decembrī Rīgas-Liepājas vilc.
uzraugs aizmirsis .Franc-Stock* sist.
revolveri ar Me 5164, kel. 7,65, līdz ar
vidus jostu un uzkabi. Visas polic.
iestādes tiek lūgtas pie ieroču reģistrac.
griezt vērību uz min. revolv. num. un
atrašanas gadīj. paziņot dzrlzsceļu polic.
pārvaldei. 19578

Laidzes pagasta valde izsludina par
nederīgām n zaudētas iekšzemes pases:
1) Mš /81, izdotu 4. maijā 1920. g. no
Mūrmuižas pagasta valdes uz Friča Lībes
dēla Maķis vardu un 2) J* 325, izdotu
12. jūlija 1920. g. no Vandzenes pag.
valdes uz Jetes Anša m. Bauman, prec.
Maķe vardu. 19836



Risas pilsētas
mortlflc. obligac. saraksts.

Pamatojoties uz mortifikacijas likuma
3. un 11. §§, Rīgas pilsētas valde ar
šo dara zināmu, ka līdz šim nav celti
nekādi Iebildumi pret mortificējamām
Rīgas pilsētas obligācijām, kas izslu-
dinātas par zudušām .Valdības Vēstn."
J* 146, 1925 g. 7. jūlijā un tādēļ
Rīgas pilsētas valde, pamatojoties uz
augšminēto mortifikacijas likumu, paziņo,
ka izsludinātās un zemāk minētās obli-
gācijas atzīs par nederīgām un samak-
sās par viņam 66/s L. kap. par 1 krievu
rubli.

XVII. liste.
4ya°/o I. Izlaidums 1893. g. ā 10OO rbļ.

879 880
5°/o VII. Izlaidums 1910. g. ā 1000 rbļ.

2747 3614 3616 3617
5°/o VII. Izlaidums 1910. g. ā 500 rbļ.

7036_
5/a°/o bij. Gāzes- un Ūdensvada valdes

aizņ. 1882. g. ā 1000 rbļ.
204

Finansu nodaļas vadītājs
pilsētas valdes loceklis: Sadovskv.

Darbvedis: Ļ. H e i d e.
Rīg. pilsgalv.

19719 grāmatvedis: H. Lucht.

Likumi īd inisim labila
notiuiliii.
1925. gada 33. burtnīca

Iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs:
199) Likums par atstatumu starp kara-

spēka municijas noliktavām un
apdzīvotām ēkām vai satiksmes
ceļiem.

200) Pārgrozījums likumā par zirgu,
ratu, ragavu, ' pajūgu, automobiļu
un citu transporta līdzekļu mobi-
lizāciju un rekvizīciju karaspēka
vajadzībām.

201) Likums par „Noteikumu par valsts
militāro noslēpumu apsargāšanu*
atcelšanu;

202) LiKurris par 1921. g. 14. jūlija
rīkojuma par pārtikas produktu un
citu preču pieteikšanu uu spekula-

- . cijas apkarošanu atcelšanu.
203) Likums : par armijas obligatoriskā

dienesta kareivju un instruktoru
apgādi ar ietērpiem un ietērpu
piederumiem.

204) Likums par flotes ' obligatoriskā
dienesta matrožu un instruktoru
apgādi ar ietērpu un ietērpa pie-
derumiem.

205) Likums par armijas un ilotes
apgāoi ar gultas piederumiem un
speciāla, silta un kaujas ietērpa
priekšmetiem.

206 ) Likums par -karaskolas audzēkņu
apgādi ' ar ietērpiem, , ietērpu pie-
derumiem un gultas drēbēm.

207) Papildinājums mežu taksēs.
208) Pārgrozījumi Liepājas Glūdas dzelzs-

' ceļa būves pārvaldes iekārtā.
209) Noteikumi par muitas darbinieku

dienesta apģērbu.
210) Papildinājums noteikumos par

dzelzsceļu rīcības kapitālu.
211) Noteikumi par dienas maksu un

ceļa izdevumiem ārzemju koman-
dējumos.

212) Papildinājums pārgrozījumos Lie
pajas-Glūdas dzelzsceļa būves
pārvaldes iekārtā.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nozaudētu ārzemes p si
Ms 1236 uz Annas Zolotarevas
vārdu, izdotu no ārlietu ministrijas ār-
zemju pasu nodaļas Rīgā, 1925. g
14. februārī. 20445

Taurupes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu 30. augustā 1921. g.
no Jaunjelgavas apriņķa priekšnieka pa-
līga Mš 1551 uz Teodora Jāņa d. Tor-
maņa vārdu. ? 19377

Vildogas pag. valde, Rīgas apr., iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību, izd. no Cēsu kāja
apr. pr-ka 9. febr. 1921. g. Me 1604 uz
Kārļa Mārča d. Bergmaņa v. 19386

Vecumuižas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības apl.
Mš 5747, izd. no Jelgavas-Bauskas kara
apr. pr-ka 9. aprilī 1921. g. uz Volde-
mara Miķeļa d. Karkliņa v. 19382

Ērģemes pagasta valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, karaklausības
apl ecību, izd»tu no Ziemeļ-Lat rijas bri-
gādes štāba pr-ka 1919. g. 10. jūnijā
Mš 857 uz Kārļa Mārtiņa d. Leiša vardu.

19321

Lielvārdes pagasta valde Izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu iekšzemes
pasi, izdotu no Rīgas apriņķa priekš-
nieks palīga I. iec. Ms 2400 uz Jāņa
Andreja d Skuja vardu. 18663

Pļsviņu pagasta valde iz ludina par
nede.īgu, ka nozaudēti, Latvijas iekšz.
pasi Mš 1548, izdotu no Stukmaņu iec.
polici;as priekšnieka 1921. g. 25. aug.
uz Alvīnes Pētera m. Nadziņ, dzim.
Altberg vārdu. 17613

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Valkas apr. priekšnieka palīgs I. iec.
izsludina par nederīgu Latvijas iekšz.
pasi Mš 3590, izdetu 27. novembrī
1923. g. no Valkas pilsētas policijas
pr-ka uz Emmas Veronikas Pētera m.
Stirajs vārdu, ka nozagtu. 19104

Valkas apr. priekšnieka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus
sekošus dokumentus: Latvijas iekšzemes
pasi Mš 982, izdotu no Lugažu pagasta
valdes uz-Andreja Viļuma d. Marka v.
un kara klausības apliecību, izdotu no
4. Valmieras k. pulka komandiera 1920. g.
Mš 1926 un leģitimācijas kartiņu Igau-
nijas-Latvijas robežas pāriešanai, izdotu
no Valkas rajona robežkontrolieja
Mš 11951. 19105

Valkas apr. priekšnieka palīgs I. ļec.
izsludna par nederīgu, ka nozaudētu,
kara klausības apliecību Mš 2157, izd.
1920 g. 29. augusta no 12. attile ijas
diviziona komandiera uz Voldemāra Gu-
stava d. Trauberga vārdu. 19106

Iirģemes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudēm, karaklausības
apliecīou, izdotu no 6. Rīgas «ājn pulka
k-ra 1919. g. 22. dec. Mš 8267 uz Au-
gusta Jāņa d. Ukra vārdu. 19318

Ērģemes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības
apliecību, izdotu 1921. g. 4. novembri
Mš 14093 no Valmieras kara apriņķa
priekšnieka uz Jāņa Pētera d. Ploca
va du. 19320

Britan jas-Baltijaskoku Mlak. saMBrltaln& BaltieTfmberTradingCo.Ltd.)
darbības pārskats par 1924. g.

tflllance uz 1. Janvāri 1925. £.A k _t i v s. Ls P a s i v s Ls
to&L^22,52?* ' C 360 -07 Ka P itals> akcioniertt • - 100,000.-
Akcijas, pienākas no ak- Kreditori, dažādi .... 154,382.65ciomeriem 2. iemaksa pēc

akcijām . . , 50,000.—
Preces, dažādas import

Preces 22,089.49
Koku preces . ... 133,402.—
Inventārs, saskaņa ar sa-

rakstu 8,622.05
Depozīti, dažādi zalogi . 448 16
Vekseļi, atrodošies portfeli 5817 43
Protestētie vekseļi . . 670.85
Reskontro ... . 744150
Latvijas banka, tekošs rēķins 2J4136
Debitori, dažādi .. . 14,342!eo
Pārejošas sumas . '949

*
54

Izdevumi uz 1925. gadu 3,01o '
20Zaudējums, 1924. g. zau-

dē' ams 4,487.40

25jģ^65 254
~
382jtt

D f olflT* "" XaMUĒē^^" ******.Tekoši izdevumi .... 206,951.87 R€ķins ,.^f/
^siksnām . . 21-06

procentu un komisiju 383.65
vispārīgu eksport M
izdevumu- . . 76,782.20
kursa starpībai . . 100.79

. Balota Belting . 333.87
» koku preču . . 124,789.--

inventāra, storno . 53.90
zaudējuma, 1924. g.

? . pārvedums 4,487. 40

—SSg
? ^^

— Valde.

Galvena intendanturas pārvalde

izdos mutisks un rakstisko izsolē
apmēram 125 tonnas svaigas liellopu ga|as
piegādāšanu Rīgas garnizona vajadzībām

no 15. janvāra līdz 1. aprilim 1926. g.

Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Mš_ 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes
ielas) — galvenās intendanturas pārvaldes telpas š. g. 12 janvārī, pulkst. 11 rītā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz svaigas liellopu
gaļas izsoli 12. janvāri 1926. g.", un lūgumi dēļ pielaišanas mutiska izsolē,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās
intendanturas pārvaldespārtikas daļas priekšniekam Rīgā, Valdemāra ielā Mš 10/12,
dz. 10, vai izsoles diena izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā galvenās intendan-
turas pārvaldes kasē drošības nauda Ls 0,12 no katra kilograma gaļas, kuru uz-
ņēmējs apņemas piegādāt. 2 20442

Ar kondicijām un sīkākiem izsoles noteikumiem var iepazīties galvenās
intendanturas pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 10 līdz 15.

Krustpils virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
15. februāri 1926. gadā, Līvānu pagasta valdes telpās

ausos» mežupēc platības ua celmu sbaita:
III iecirkņa mežniecībā:

1) Ciaiņu purva novadā, 2 vienības, vērtībā no Ls 10.— līdz Ls 96.—.
2) Steķu sila novadā, _ 18 vienības, vērtībā no Ls 13.— līdz Ls 64.—.
3) Bairu purva novadā, 1 vienību, vērtībā Ls 62.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10/o dro-

šības naudas no novērtētas sumas, kurā pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/e
no pilnas nesolītās sumas.

Par pārdevumiem līdz Ls 200 rakstiski Ilgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkuma sunra samaksā nekavējoši pēc vienības nosolīšanas, pie kam no-
maksā ieskaitāma arī izsolē iemaksātā drošības nauda.

Cirtumu tīrīšanas drošības naudas iemaksa pie ciršanas biļetes izņemšanas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās

vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Līvānos un pie III iecirkņa mež-

ziņa, Makam mežsarga māja.
20441 ; JKmustpiis giraraiežiriecifto.

Engures virsmežniecība

pāis Bliiill iii izsolē
25. janvārī 1926. g, pulkst. 12 dienā, Talsos, apriņķa pašv. likv. valdes

telpās, Rīgas ielā 21, 1925. g. 19. novembra izsolē nepārdotos

augošu mežu un vējā lauztus kokus, pēc platības
un celmu skaita:

I (Valdegales) iecirkņa mežniecībā, 0,97 ha, sadalītus 9 vienībās, vērtībā
no Ls 19.— līdz Ls 89.—.

II (Šķēdes) iecirkņa mežniecība, 11,83 ha, un 265 atsev. kokus, sadalītus
37 vienībās, vērtība no Ls 7.— līdz Ls 589.—.

III (Nurmuižas) iecirkņa mežniecībā, 6,53 ha un 3243 atsevišķus kokus
sadal tus 8 vienībās, vērtībā no Ls 154.— līdz Ls 434.—.

IV (Uguņu) iecirkņa mežniecībā, 6,61 ha un 7199 atsev. kokus, sadalīins
9 vienibas vērtība no Ls 112.— līdz Ls 658.—.

Meža pārdošana notiks už zemkopības ministra 14. maija un -4. jūnija
1924. g. apstiprinaio noteikumu un nosacījumu pamata.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
20440 jCfiļļiaren «irsnriežsiiecīfeo.

Cīravas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
8. februārī 1926. gadā, Aizputes apr. pašv. likvidaci'as valdes telpas

augošu mežu no pagājušo gadu atlikumiem un
tekoša gada cirsmām pēc platības un celmu skaita.

Vienības ar 50°/o takses pazeminājumu.
I Cīravas iecirkņa mežniecībā, 15 vienības, no kuram 1 fonda vienība,

vērtībā no Ls 195.— līdz Ls 955.—.
Vienības ar 30°/o takses pazeminājumu.

I Cīravas iecirkņa mežniecībā. 6 vienības, vērtībā no Ls 170.— līdz
Ls 1185.—.

III Dunalkas iecirkņa mežniecība. 3 vienības, vērtība no Ls 160.— līdz
Ls 2395.—, no kurām 2 fonda vienibas saturošas lietkoku ozolus.

Pirmreizējā izsolē
I Cīravas iecirkņa mežniecībā, 12 vienības, vērtībā no Ls 80.— līdz

Ls 1715.-.
Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Cīravas muižā, caur Aizputi.
20439 "Ctrtamtts rJrgmgžnāecffea

Mežu departaments
paziņo, ka sludinājums par 1976 g. 12. janvāra izsoli (iespiests .Vaid. Vēstn.'
Mš '279), kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:

Talsu virsmežniecības izsoles vienībā Mš 4: Kalniņa apg. 20 vietā jābūt
apg. 29; Vecsalaces virsmežniecības izsoles vienībā Mš 3: strīpota un nav
ņemama drošības nauda mežu kultūru darbiem Ls 439.

Bez tam Mežu departaments paziņo, ka no 1926. g. 12. janvāra izsoles

noņemta Piltenes virsmežn. izsoles vienība Nr. 3.
20480 Jīlcitt departaments.

Apriņķa ce|u inženiera Rēzeknē
izdos savā kancleja, Dārzu iela Mš 37,

jauktā izsolē
grants pievešanu zemesceļiem sek. pagastos:

ii ianvari 1925 2-, pulksten 10, Rēzeknes apriņķī;

Labvāržls drošas LudaLsm Bukmuižas (Ls 320) Atašienes (Ls Hrj)
v„ IJiJt ne 7s? RPmas (Ls 150), Makašenu (Ls 70), Borkovas (Ls 120'
Sēnes Li 360), "Sas^Ls^O, Viļēnu (Ls 30), Dricānu (L( 90)

12
°ļ

Sakstagalas (Ls 15).
Jaunlatgales apriņķi: 2

Liepnas (Ls 2170) un Bolvu (Ls 250).

12 ianvarī 1926. g., pulksten 10, Ludzas apriņķī:

Rundēnu (Ls 25), Nirzas (Ls 145 , Šķaunes (Ls 360) Brigu (Li 290) PiWas
(Ls 110) Zvirgzdienes (Ls 240), Mērdzenes (Ls 250), lstras (Ls 340) Nautrēnu(ls

""Jļ/^g^^ (̂Ls 190)( Kārsavas (Ls 151.) un Pasienes (Ls 150).

Tuvākas
'
ziņas kancleja katru darba dienu no pulksten 10-14. JOMA

MEŽU DEPARTAMENTS
paziņo, ka 1925. gada 22. decembra .Valdības Vēstneša" 287. numurā
izsludināt;!

i g-19. lonvaro meža pārdošanas izsolei
nav ieturēts 1 mēneša izsludināšanas termiņš, kādēļ minētā

izsole tiek pārcelta uz š. g. 27. janvāri.
20479 Mežu departaments.

Rīges pilsētas roiiiin nodaļai i^^'i^S^^SUi
organizācijas praksi.

Piedāvājumi ar īsu dzīves aprakstu iesniedzami uzņēmumu nodaļas kancleja ,
Basteja bulvāra Mš 10, līdz 18. janvārim 1926. g. 20456

A/S. ,.Latvijas Privātais lombards" valde
Rīgā, Teātra ielā Mš 9, tāļr. 58-48, darba laiks no 9—4 p. p., nolikuse ūtrupi
uz 13. janvāri 1926. g., pulksten 12 dienā, kurā nāks pārdošanā A./S. Latvijas Pri-
vātais lombards telpās, Teātra iela }d 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna k-gu,
ieķīlātas, bet neizpirktas vai nepagarinātas ķīlas līdz Mš 121575, sastādošas no
briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietām, galda sudraba,
dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem unt.t. Uz ūtrupi nozīmēto ķīlu paga-
rināšana jāizdara ne veiāk par 12 janvāri š. g, pulksten 4 dienā. Zelta un
sudraba lietu pagarināšana vai izpirkšana izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes, pre-
tēja gadījumā jāmaksā proves valdes izdevumi. 20457

Ūtrupes dienā 13. janvārī š. g. lombards tiks priekš visām operācijām
slēgts pulksten 11 diena. Valde.

f Dažādi sludinājumi.
Vare u,d

Pamatojoties uz

Baltijas kuģniecību akcija sabieolat
statūtu paragrāfa 48. pamata biedrības
valde sasauc sabiedrības

akcionāru vispflrīgo sapulci
ar sekošu dienas kārtību :

1) sapulces priekšsēdētāja ievēlēšana ,
2) valdes ziņojums par tvaikoņa pirk-

šanu,
3) jautājumi un ziņojumi.
Sapulce notiks š.j». 26. janvārī

pīkst. 6 vakara, Rīga, Ķemerējas ielā
Mš 7/9, dz. 2.
2035_3 Valde.

Bāvahclia sabiedrības Jami-Dārn" valde
uzaicina god. akcionārus ierasties 28. jan-
vārī 1926. g., pīkst. 20, Rīgā, Pulkv.
Brieža iela.Mš 7, dz. 14, uz

iHJlātilJPlO.
Dienas kartība:

1) sapulces darbinieku vēlēšanas,
2) par sabiedrības reģistrēšanu,
3) par G. Siškina un S. Burovska

prasību pret akc. sab. valdi,
4) par pretenziju pret akc. sab. .Ars',
5) dažādi jautājumi un priekšlikumi.

20459 Valde.
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