
Pārgrozījums muitas tarifā.
Saeima.
Tarifi valsts zemes fondā piešķirto un piešķiramo apbūves gabalu novērtēšanai

un izpirkšanas maksas noteikšanai.
Rīkojums par zīmognodokļa nomaksu Liepājas kara ostas darbnīcām.

?tiesa par .Valdības Vēstneši* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Pm 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Pa/ 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Pat atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — , 7 ,

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījums ievedmuitas tarifā.
Ievedmuitastarifa 3. p. 1. pkt. burts „a" un 6. p. 2. pkt. (Lik. kr. 1922. g., 98)

atcelti un to vieta pieņemti:
No kg
zelta fr.

3. p. 1. pkt. a) bīdelēti milti un iesals . 0,25
e oii i- * ? ? - ? ? ( konvenc. 0,506. p. 2. pkt. apelsīni, mandarīni un pomeranci, svaigi \ vjSDār 0 75

Šis pārgrozījums stājas spēkā vienu mēnesi pēc tā izsludināšanas .Valdības
Vēstnesī".

Rīgā, 1925. gada 24. janvāri.
Valsts Prezidents J. Čakste.

SAEIMA.
Sēde 23. janvārī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,5.

Nokārto priekšā liktās pārgrozības ko-
misijās.

E. Baueram piešķir atvaļinājumu no
21. janvāra līdz 1. marlam.

Ministru prezidenta piesūtītos likum-
projektus nodod attiecīgās komisijās.

Nododot komisijām starpsesiju laikā
81. panta kārtībā izdotos likumus,j. Ci e -
lēns uzstājas pret šādā kārtība izdoto
grozījumu likumā par lau-
lību un dzimtsarakstu no-
daļām un liek priekšā atraidīt ša
pārgrozījuma nodošanu komisijā, tā ka
lai tas nevārētu stāties spēkā. Priekšli-
kumu p i e ņ e m ar 38 pret 32 balsīm,
4 att roties.

Grozot dienas kārlību, pieņem valsts
papildu budžetu 1924./25. g.

Tad turpina apspriest ua pieņemt
trešā lasījumā likumu par zemes
ceļiem.

Pēc tam sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Tarifi apstiprināti ministru

kabineta 1925. g. 15. jan-
vāra sēde
Rīgā, 1925. g. 20. janvārī.

Valsts kancleja?
direktors D. Rudzīts.

Tarifi
Smiltenes, Alūksnes, Valkas, Tukuma
(1 daļas), Jēkabpils, Aizputes pilsētu,
Vecgulbenes, Madonas, Stienču miestu
un Siguldas apbūves rajona valsts zemes
fonda piešķirto un piešķiramo apbūves
gabalu novērtēšanai un izpirkšanas

maksas noteikšanai.
(Izdoti uz 1923. g. 23. aprija likuma 12.p.

pamata.)

I. Smiltene.
1. Smiltenes pilsētas apbūves gabali

pēc to vērtības iedalāmi sekošās četrās
grupās:

I grupa.
Apbūvētie gabali pilsētas centrā JVšNs 1,

2, 3 4. 5, 6, 19, 18, 20, 21, 100, 101,
102, 103.

II grupa.
Apbūvētie gabali ap centru NsNs 27,

28, 44, 45, 52, 51, 39. 38, 37, 36, 34,
33, 17, 16, 7, 8, 30, J83, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 105, 104, 152, 153, 154,
155, 163, 164, 98,- 97,96, 95, 22, 23,26,
13, 12 un 11 un neapbūvēti zemes ga-
bali pēc NsNs 181 un 182.

III grupa.
Apbūvētie gabali N?N° 242, 247, 246,

248, 285, 290, 289, 288, 287, 286, 352,

351,350,349,348,190,191, 197, 116, 88,
89, 165, 166, 170, 173, 15, 14, 12a, 9,
347, 345, 50, 48, 53, 54, 55, 56, 61, 49,
45, 46, 47, 29, 25, 24, 92, 93, 94, 59,
60, 58, 57, 91, 84, 85, 86, 87, 90, 167,
168, 162, 161, 159, 156, 157, 151, 109,
99, 108, 107, 106, 115, 114, 113, 112,
192, 193, 196, 195, 194 un neapbūvēti
zemes gabali NiNs 283, 282, 281, 280,
291, 292, 293, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 117, 118, 119, 129, 130, 131, 132,
222, 235, 234, 233, 232, 231, 78, 79, 74,
73. 72, 71, 70, 62, 63, 111, 110, 139,
145, 146, 158 un 169

IV grupa.
Visi pārējie neapbūvētie zemes gabali

nomalēs un uz Peldu un Avotu ielām,
Dārza, Nikolaja, Klusās, Parka, Gaujas,
Līkās, Lielās, Dzirnavu, Druvas un
Vaļņu ielām.

2) Apbūves gabali vērtējami pēc se-
košiem tarifiem:

I grupa no 12 līdz 16 sant. par 1 kv. metru
II » » 6 » 11 , a i » »
III» » 3 „ 5 a „ 1 „ „
IV , , 1 » 2 , , 1 „ „

II. Alūksne.
1) Alūksnes pilsētas apbūves gabali

pēc to vērtības iedalāmi sekošās trijās
grupās:

I grupa.
Apbūves gabali, kuri ierobežoti no

Pils un Kalna ielām, Baloža bulvāra,
Tirgotāju un Lielās Ezera ielas, ieskaitot
Ne 351.

II grupa.
Apbūves gabali, kuri ierobežoti zie-

meļos no Pils ielas līdz Marijas ielai,
izņemot gabalu Ns 351, Marijas, Tirgo-
tāju, Lielās Ezera un atkal Pils ielām;
rītos no Dārza ielas un Vecā ceļa un
vakaros no Jāņukalna ielas; gabali ap
jauno tirgus laukumu, gar abām pusēm
Tžlavas ielai līdz _ NsNs 22 un 23
(ieskaitot) un gar abām pusēm ceļam no
dzelzsceļa stacijas līdz Jāņakalna ielai
un vecajam ceļam.

III grupa.
Visi pārējie apbūves gabali.
2) Alūksnes pilsētai rezervētā zeme

nav ierindojama atsevišķā tarifu grupā.
3) Apbūves gabali vērtējami pēc se-

košiem tarifiem:
I grupa no 11 līdz 15 sant. par 1kv. metru

II . ., 10 . , 1 , „
III „ . 1,4, , 1 , „

III. Valka.
1. Valkas pilsētas apbūves gabali pēc

viņu vērtības iedalāmi sekošās trijās
grupās:

I grupa.
Apbūves gabali ap tirgus laukumu līdz

dzelzsceļam un gar abām pusēm ceļam
no dzelzsceļa līdz Igaunijas robežai.

II grupa.
Visi I un II grupā neiedalītie apbū-

ves gabali.
III grupa.

a) Puse no apbūves gabaliem aiz Varž-
upītes gar pilsētas ziemeļu robežu.

b) Apbūves gabali uz dienvidiem gar
paredzēto dzelzsceļa atzarojumu un dien-
vidu rītiem no Lugažu mācītā;a muižas
līdz pilsētas robežai.

c) 2 līdz 4 apbūves gabalj rindas uz
vakariem no paredzētā dzelzsceļa atza-
rojuma gar dienvidus robežu.

2. Apbūves gabali vērtējami pēc se-
košiem tarifiem:

I grupa no 10 līdz 14 sant.par 1 kv. metru
II 4 9 1

*1* n » !» ?*» n * n yi

IV. Tukums (I daļa).
1) Tukuma pilsētas (I daļas) apbūves

gabali pēc to vērtības iedalāmi sekošās
četrās grupās:

I grupa.
Apbūves gabali, kuri pierobežo ve-

cajam tirgus laukumam un JNe 80F un
339aF.

II grupa.
Apbūves gabali ap jauno tirgus lau-

kumu, gar ceļu no Pils un Rīgas ielām
līdz Lauku ielai un gar Raudes ceļu
(izņemot NsNb 48F, 49 F un 54 F).

III grupa.
Vecie apbūvētie gabali no vecās pil-

sētas līdz Mazai Meža ielai un tālāk
gabali starp Rīgas un Durbes ceļu līdz
Ns 185F un 186F, gabali starp Sloctnes
upi.un ceļu no Durbes uz Māku krogu
(no N° 222F—233F) un gabali starp
dzelzsceļa staciju, ezeru un Slocenes upi
līdz Ka 206F, izņemot Ne 1 un 219.

iv

giupa.

Vecie apbūves gabali pāri par Mazo
Meža ielu un visi pārējie jaunie.

2) Apbūves gabali vērtējami pēc
sekoša tarifa:

I grupa ... 22 sant. par 1 kv. metru
II » no 12 līdz 18 „ » 1 „

III „ 5 „ 11 „ . 1 . „
IV , „ 1 B 4 „ , 1 B „

V. Jēkabpils.
1) Jēkabpils pilsētas apbūves gabali

pēc to vērtības iedalāmi sekošās divās
grupās:

I grupa.
Visi jau pastāvošie apbūves gabali.

II grupa.
Visi jaunieprojektētie apbūves gabali.
2) Apbūves gabali vērtējami pēc se-

košiem tarifiem:
I grupa no 4 līdz 10 sant. par 1 kv. metru

" » »•! » «J !> » 1 » »

VI. Aizpute.
Aizputes pilsētas apbūves gabali pēc

to vērtības iedalāmi vienā grupā un
vērtējami pēc tarifa no 1 līdz 6 santimi
par 1 kv. metru.

VII. Vecgulbene.
1) Vecgulbenes miesta apbūves gabali

pēc to vērtības iedalāmi sekošās divās
erupās:

I grupa.
Apbūves gabali ap dzelzsceļa staciju

un no stacijas gar dzelzsceļu uz vaka-
riem līdz Rīgas ielai, gabali gar abām
pusēm ielai, kas iet no dzelzsceļa sta-
cijas uz projektēto tirgus laukumu, ap-
būves gabali, kuri pierobežo t rgus lau-
kumam un gar šķērsielām no Rīgas ielas
uz tirgus laukumu, 'apbūves gabali gar
abām pusēm Rīgas ielai, sākot ar Ne 305F
līdz dzelzsceļa joslai, izņemot N2N2 564,
222 un 206 a.

II grupa.
Visi pārējie apbūves gabali..
2) Apbūves gabali vērtējami pēc se-

koša tarifa:
I grupa no 5 līdz 8 sant. par 1 kv. metru,

II . . 1 , 4 , , 1 ,

VIII. Madona.
1) Madonas miesta apbūves gabali pēc

to vērtfbas iedalāmi sekošās trijās grupās:
I grupa.

Tagadējā centrā, ap dzelzsceļa staciju
un ap jauno tirgus laukumu NvN? 302,
276, 288, 289, 290, 291, 275, 295, 294,
293, 296, 299, 298, 297, 222, 223, 272,
273,274, 52, 50, 215, 216, 217, 218, 55, 54,
53, 48, 49, 46, 47, 56, 57, 44, 45, 42,
43, 58, 39, 40, 38, 36, 37, 59, 60, 34
35, 32, 33, 61, 62, 29, 30, 31, 23, 21,
22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 63, 64, 65,
20a, 73, 74, 75, 76, 2, 1, 11, 12, 17, 18,
19, 67, 66, 68, 72, 71, 70, 69.

II grupa.
Apbūves gabali N9N9 292, 262a, 291,

287, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 16, 15, 14. 13, 10, 9, 8,
7, 3, 4, 5, 6, 78, 77, 87, 88, 89,90,107,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 139, 140,
141, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 159,
160, 161, 169, 168, 167, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190,- 191, 192, 193, 194, 205, 204,
202, 195, 201, 196, 197, 198, 199, 203,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 219, 220,
221, 356, 354, 355, 348, 347, 346, 311,
312, 313, 345, 344, 349, 350, 351, 353,
352, 225, 224, 212, 227, 226, 229, 228,
231, 232, 233, 234, 235.

III grupa.
Visi pārējie apbūves gabali.
2) Apbūves gabali vērtējami pēc se-

košiem tarifiem:
I grupa no 8 līdz 14 santimi par

1 kv. metru,
II grupa no 3 līdz 8 santimi par

1 kv. metru,
III gropa no 1 līdz 3 santimi. par

1 kv. metru.

IX. Strenči.
1) Strenču miesta apbūves gabali pēc

to vērtības iedalāmi sekošās trijās grupās:
I grupa.

Apbūves gabali NtNs 86, 201, 200,
199, 198, 162, 161, 160, 120, 119, 118,
111, 112, 110, 113.

II grupa.
Apbūves gabali JSTeJSTe 284, 285, 283,

282, 281, 286, 280, 279, 278, 277, 276,
275, 257, 258, 259, 245, 244, 212, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 191, 190, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 189, 188, 187, 186,
185, 184, 174, 173, 172, 171, 170, 176,
175, 182, 177, 178, 181, 179, 180, 165,
164, 163, 166, 167, 168, 169, 155, 156,
157, 158, 154, 53, 152, 151, 150, 149,
159, 147, 148, 122, 126, 123, 109, 108,
107, 106, 25, 24, 23, 22, 12, 13, 11, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 127, 128, 129, 135, 134,
133, 132, 130, 131, 81, 83, 84, 85, 99,
117, 115, 114, 116.

III grupa.
Visi pārējie apbūves gabali.
2) Apbūves gabali vērtējami pēc seko-

šiem tarifiem :
I grupa no 9 līdz 12 sant. par 1 kv. metru,

Jļ » . 5 , 9 . , 1 „ ,
1H . . 1 . 4 . . 1 . .

X. Sigulda.
1) Siguldas apbūves rajona apbūves

gabali pēc to vērtības fedalani sekošās
trijās grupls :

I grupa.
Apbūves gabali JVeJSTs 731, 735, 736,

737, 738, 739, 740, 741, 742,- 754, 755,
756 un 776.

II grupa.
a) Apbūves gabali pa kreiso pusi

dzelzsceļam, skaitot no Rīgas puses
līdz N°Nq 743, 744 un 753 (ieskaitot).

b) Visi gabali pa kreiso pusi ceļa* m
no dzelzsceļa stacijas uz muižu, sākot

Latvijas valdības _^a& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot g^J^LLa^J>^^

svētdienas
un svetkudienas

R d a k c i j a: jjKtģfa£ļj M§«£|. Kantons un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N9 3. Tel. Ne 9-89 ^^^^^l^^^P^
Rigā> PN* *? Tel - N°- 9'57

Runas stundas no 11—12 lU^^^lft^^^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindigu . . — . 12 ,

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

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



ar NeNe 757 un 687 līdz NeNe 629, 630
un 63! (ieskaitot); gabali pa labo pusi
ceļam NeNe 728, 729 un 730.

c) Gabali pa labo pusi dzelzsceļam
NeNe 212, 211, 210, 209, 208, 207, 1.06,
101, 200, 115 un 199.

III grupa
a) Apbūves gabali no pamatskolas uz

ziemeļiem — Paradīzē.
b) Apbūves gabali starp dzelzsceļu,

jaunprojekteto ceļu no projektējama
gaisa tilta uz pamatskolu un ceļu no
pamatskolas gar muižu uz dze'zsceļa
staciju līdz JVs 612 un tālāk NeNe 732,
777 un 733.

c) Gabali starp dzelzsceļu un šoseju,
rītos gar ceļu, kurš iet gar projektēto
tirgus laukumu, sākot no Ne 76 uu
beidzot ar Ne 346, vakaros sākot _ ar
Ne 294 pie šosejas, gar ceļu no Galēs
kroga līdz JVs 191 un pa otru pusi ce-
ļam līdz dzelzsceļam, izņemot Ne 101,
gabals JNTe 314.

d) Gabali pa labo pusi dzelzsceļam,
sākot ar Ne 270 līdz No 239 (ieskaitot)
un pievienojot blakus atrodošos gabalus
NeNe 246, 231, 230, 249, 250, 251, 252
un 270.

IV grupa
Visi pārējie apbūves gabali
2) Apbūves gabali vērtējami pēc se-

košiem tarifiem:
I grupa no 12līdz 15 sant. par lkv. metru,

11 » » O » 1^ m » * n »

iri „ „ 4 „ O „ „ 1 „ n
IV 2 4 1

Siguldas apbūves gabalu izpirkšanas
maksā ieskaitīti meliorācijas darbu izve-
šanai Ls 20.000,—.

XI.
Apbūves gabaliem ar sevišķu izcilus

stāvokli un vērtību tirdznieciskā vai
citādā ziņā noteiktos tarifus var paaug-
stināt, bet ne va rāk, kā par 20°,o.

XII.
No zemes fonda piešķirtās ēkas vērtē-

jamas atsevišķi pēc ministru kabineta
1923. g. 30. oktobrī apstiprinātiem
tar fiem.

XIII.
Uz apbūves gabaliem līdz 3700 kv.

metru platībai, bet virs šīs platības ar
zemkopības ministrijas piekrišanu katrā
atsevišķā gadījumā atstātais mežs novēr-
tējams atsevišķi pēc zemkopības ministra
1922. g. 27. jūnijā apstiprinātiem:
a) takses, b) virsmežniecību sadalījuma
takses šķirās un c) masas tabulām ar
40° 0 paaugstinājumu. No maksas par
košiem atsvabināmi tie apbūves gabalu
ieguvēji, kuri par kokiem līdz 1920. g.
z. oKtoDrim samaksājusi bijušiem so

apbūves gabalu īpašniekiem, pie kam
samaksa jāpierāda.

Rīgā, 1925. g. 15. janvāri.
Zemkopības ministrs H. Celmiņš.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Apstiprinu.
1925. g 20 janvārī.

Finansu ministrs
J. B1 u mb e r g s.

Finansu ministrijas rīkojums Nr.87.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. p. kārtībā
Liepājas kara ostas darbnicām atļauts
uz viņu lūguma nomaksāt zīmognodokli
par katru notecējušu mēnesi nākošā
mēneša beidzamā dienā Latvijas bankā
naudā par izdodamiem un saņemamiem
dokumentiem, izņemot līgumus.

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa
publicēšanas dienu ,,Valdības Vēstnesi".

Direkto-a vietā E. L 0 sk e.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Latvijas pastmarkas.
Tiek izlaistas jaunas tagadēja parauga

ģerboņa pastmarkas 5 santīmu vērtībā. —
Markas izgatavo valstspapiru spiestuve
6 miljoni gabalus Jaunās pastmarkas
ir gaiši zaļā krāsā un ir derīgas tiklab
iekš-, kā ārzemes sūtījumu samaksai.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Paziņojums Nq 38
Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma

16. pantu, zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
vērtēšanas komisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību novērtēšanas lietās

1925 g. 24. febr., pulksten 3 dienā,

Rīgā, Noliktavas ielā Ns 1, dzlv. 5

181) Rīgas apriņķa Rīgas Jurmalas_ pil-
sētas apbūves gatali, kuri no/erteti
no vietējās zemes vērtēšanas komi-
sijas no 1925. g. 16. līdz 20. jan-
vārim ; ?

182) Bauskas apriņķa Bruknas pagasta
Lielbruknas muižā ar Fridncha pus
muižu, Mazbruknas un Briģu muižās;

183) Valmieras apriņķa Pociema pagasta
Pociema un Ķipeau muižās;

184) Valmieras apriņķa Puiķeles pagasta
Puiķeles muiža.

Rīgā, 1925. g. 23 janvāri.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

Sekretāra vietā F r. Ši ra1cs-G ru zīt s.

Paziņojums Nr. 39.
Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma

16. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savā sēdē skatīs cauri vietējo
vērtēšanas komisku lēmumus sekošo
muižu saimniecību novērtēšanas lietās :

1925. g. 26.februārī, pulksten 3 dienā,
Rīgā, Nol ktavas ielā Ne 1, dz. 5.

185) Daugavpils apri ņ ķa Krāslavas pa-
gasta Krāslavas, Ludviarnpoles, Ka
zanovas un Kombuļu muižās

Rīgā, 1925 g. 23 janvāri.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra vietā Fr. Širaks-Gruzīts

Paziņojums
Saldū un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas sociālās apgādības

departaments paziņo, ka Jauna aptieka
Saldū, Upesmuižas ielā Ne 8, uzņemta
darba ministrijas aptieku saraksta un
izsniedz zāles pret valsts darbinieku
ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr. D r i b b a.

lecelēanas.
Rezolūcija X° 10.

Piešķiru Rēzeknes pilsētas policijas priekšniekam
Aleksandram Utanam slimības dēļ, . t f linā
jumu uz vienu mēneti, skaitot no š. g 21 jan-
vafa, urdodot viņa amatu penākorru izpildīšanu
par So laiku pilsētas p.licijas prekšnieia pailgam
Jānim SungH.m.

Rīgā, 1925. g. 22. janvārī M> 10222.
Iekšlietu ministri biedrs Dzenis.

Administiativā departamenta direktors
Šlosbergs.

# ?

Rezolūcija. .
1925. g. 16 janvārī

Atsvarinu uz paša lūgumu aptieku pārvaldes
priekšnieku K'istapu Frenerģi no dienesta pie-
nākumu izpildīšanas, skaitot no š g. 16. janvāra
nosakot amata nodošanai tstdņas dienas.

Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š.
Veselības departamenta direktors

J.Kivickis.

Rezolūcija
1925. g. 16 jatv-.ii

Ieceļu s»ska> ā ar likuma par civildienestu
4 pantu līdzšinējo uz brīva līguma pieņemto far-
mācijas valdea jaunāko revizora vii tas i/pildītāju
Marti u Pusbarnieku par farmācijas valdes
priekšn'eka vietas izpildītāju, skaitot ro 5. g.
16. janvāra

Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š.
Veselības departamenta direktors

J.Kivickis.

Rīga
Paziņojums

par domnieku vēlēšanām Rīgā.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas domes

1924, gaua 18. decembra lēmumu, par
domnieku velēšanu dienu noteikšanu,
kas apstiprināts ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta . 1924. gada
31. decembra rakstu Ne 110118, Rīgas
pilsētas valde ar šo paziņo, ka

1) pilsētas domnieku vēlēšanas Rīgā
notiks š. g. 28. februāri un 1. martā;

2) velēšanu telpas abās minētās dienās
būs atvērtas no pulksten 9 līdz 21;

3) kandidātu sarakstus pilsētas valde
pieņems Lielā Ķēniņu ielā Ne 5,
pilsētas domes zālē, sākot ar š. g.
29. janvāri, , līdz 3. februārim
(ieskaitoi); 29. janvāri kandidātu
sarakstus pieņems no pulksten 10
līdz pulksten 12 dienā, 3. februārī
— no pulksten 13 līdz pulksten 15,
bet pārejās dienās no pulksten 12
līdz pulksten 13.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Latvijas bankas netfeļas pirskei
uz 21. janvāri 1925. g.

Aktīvā. Uti S. Pasīvā. LatiZelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . 28 017 oon_ pie ār/emju emisijas bankām . . 23,596,145 74 Pamata kapitāls ... īoVo'is!
Ārzemju valūta 41,370,437 65 Rezerves kapitāls 'ofiiS?Sudraba nauda 879,117 — Noguldījumi 5 038 7i-Valsts kases zīmes u.sīka metai, nauda 10,928,966 58 Tekoši rēķini 393i? 0$
īsa termiņa vekseļi 46,324,170 41 Valsts rēķini , 18424 'sn
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 50,461,405 35 . depozīti 63857i?'!
Citi aktivi 8,636,711 96 Citi pasīvi

.^j^ie^'im
182,196,954 69 lļB^l BfijKj

Piezīme uz 21. janvāri 1925. g. Latvijas bankas naudas zīrres apgrozībā par Ls 28 0Ī~7%nkuras nodrošinātas ^W)
1) ar tīru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti kig. , kas pēc paritātes 1 klg. =

Ls 3444,444 nodrošina . . » 7 577 77?
2) ar $ 2.000.000,- (divi miljoni dolāriem), kas pēc f paritātes 1 f 5= ' '"'

1.5046 gr. tīrs zelta = Ls 5,16262, -iedrošina . . _ . . 10,365240
3) ar £ 406.665,—/— četri simti seši tūkstoši seši simti sešdesmit piecām ' u

angļu mārciņām), kas pēc £ kursa £ 1.— = S 4,78, $ 1.— ss 1,5046
gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina __ , 10,074,273

Pēc 19. janvāra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. J1_,8,017.29f
Rīgā, 21. janvārī 1925. g. Padomes priekšsēdētāja vietā j. V es man 5

19910 Galvenais direktors Svedt

Māksla

Dailes teātrī vakar un aizvakar iz-
rādīja kā jaunuzvedumu R. Blaumaņa
joku lugu .Trlnes grēki".

Kad gadu trīsdesmit atpakaj Blaumanis
laida šo vieglo smieklu lugu klajā, tad
toreizējā ,.vadošā" kritika viņam bargi
par to uzbruka, rakstīdama iznīcinošu
spriedumu nevien par šo lugu, bet vis-
pār par viņa literarisko darbību, izteik-
damās ar necienību un pareģodama tam
māksliniecisku bankrotu, tādēļ ka viņš,
nepadodamies laika un strāvu iespaidiem
un prasībām, nerakstīja tendences ga-
balus, nesludināja nekādu partiju idejas,
bet rakstīja to, kas pašam ienāca prātā.

Un ko redzam tagad, pēc dažiem gadu
desmitiem ? Toreizējie bargie kritiķi un
Blaumaņa mākslinieka nāves sludinātāji
jau sen no skatuves nogājuši, aiz-
mirsti, bet EOliesātā joku luga
„Tnnes grēki" dzīvo un droši vien
vd ilgi dzīvos uz mūsu skatuvēm, un
tas ļoti saprotami, jo šinī gabalā ir
tikdaudz jautru situāciju un veselīga
humora, ka tur patiesi ir ko izsmieties.
Tāpat kā vesels cilvēks, ari vesela tauta
mīl savā rejzē smieklus, un kamēr la-
tvieši līdzās nopietnam darbam mīlēs
ari smieklus un jautrību, tamēr ari
dzīvos Blaumaņa joku lugas — starp
citām ari „Trīne's grēki".

Smieklu un jautrības nolūkos Blau-
manis savās joku lugās mīl apstākļus
un situācijas vietām stipri pārspīlēt,
kariķēt, kā jau to joku lugu rakstnieki
pa laikam mēdz darīt. — Dailes teatrs
savukārt ar pārspīlējumiem au nav skopo-
jies, lugu inscenēdams pēc sava stila ua
latviešulaucinieku dzīves ainas tuvinādams
vispārējam poses žanram. Tā, piemē-
ram, pati Trīne, kura agrāk jau sen pa-
zīstama un iecienīta no tiem laikiem,
kad to kā īstu, reālu latviešu laucinieci
tēloja Lizete Iesmiņas kundze, Dailes
teātrī tagad pārvērtusēs par tādu zem-
nieci, kura liekama zosu pēdiņās. Tomēr,
luga šādā jaunā ietērpā necieš, un iz-
rāde publikai vispār ļoti patīk. īpaši abi
žīdi ir lieliski — katrs savā veidā.

Teatrs vakarējā izrāde bija izpārdots,
tā ka daļai publikas nācās stāvus stāvēt.

Tirdzniecība un rūpniecība
Vācijas saimnieciskie apstākļi
no 1925. gada 10. līdz 20. janvārim.
Pāiskata nedēļā izbeigusies viena no

visilgākām vācu valdības krizēm, un sa-
stādīts jauns kabinets.

Jaunās valdības sastādīšana vispirmā
kārtā atsaucas_ uz biržu. Tendence,
kura visu nedēļa pastāvēja noteikta un
kbauz nedēļas beigām mazliet atslāba,
sakarā ar to, ka nebija vēl zināms, kas
ieies kabinetā kā finansu ministrs.

Krize franču-vācu tirdznieciskās
sarunās ieilgst. No vācu valdības
iesniegtais pretpriekšlikums uz franču
priekšā likto pagaidu līgumu, no franču
valdības atraidīts, un vācu delegācijas
priekšsēdētājs devies uz Berlini pēc
jaunām inst/akcijām. Tirdznieciskās
priekšarunas starp vācu un poļu
delegātiem norisinājušās sekmīgi un pa-
nākta pagaidu vienošanās, pēc kuras
abas valstis attiecinās uz visām ieved-
precēm — savā valsti spēkā esošo vis-
pārējo muitas tarifu. Sarunas galīga
trdzniecības līguma noslēgšanas lietā
sāksies Berlinē 1. martā.

KURSI.

Rīgas biržā, 1925. gada 24. janvāri.
^

Devīzes: ,„.
1 Amerikas dolārs .... 5,175 —5.M
1 Anglijas mārciņa .... 24,86 - 24,98
100 Francijas franku . . . 27,80 - 28,35
100 Beļģijas franku .... 26,30 - 26 80

100 Šveices franku .... 100,0) - 10U,
100 Itālijas liru 21,25 - 21,» 1
100 Zviedrijas kronu . . . 138,85 - ļfjf ;
100 Norvēģijas kronu . . . 78 60 - 80,W
100 Dānijas kronu .... 91,60 - f>ļl
100 Cechoslovaķijas kronu . 1535 - JA»
100 Holandes guldeņu . . 208,40-2ļ0100 Vācijas marku T . . . 122,00 - f,"
100 Somijas marku .... 12,95 - ļ;*" .
100 Igaunijas marku . . . 1,32 - ML,
100 Polijas zlotu 98,00 -

^ |100 Lietuvas litu 50,50 - W »
1 SSSR červoņecs .... 26,40 - 26.»

Vērtspapīri: inn !
50/o neatkarības aizņēmums . 98 - ™
40/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 10°
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 92 - *»

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kace

Zvērināts biržas maklers M. O kļ^,

Redaktors: M. žrons. M^
-*

šim numuram 6 lappuse»-

o«i

Rūpniecībāsevišķas
pārmaināsnav atzīmējamas. Ta turpina lēni Ļ i

neatlaidīgi savu atveseļošanās gaitu. pec I
beidzamām z ņām atdzīvojies ari koku'
tirgus. Sevišķi pieauguši pieprasījumi Sno celma cirstiem priežu kokiem.

Ari Vācijas finansielais s'āvoklis
turpina nostiprināties, ko norāda tas ap-
stāklis, ka sākot ar 19. janvāri pamazi.
nātas proceutes uz noguldījumiem uz
tekoša rēķina no 6% uz 5%. Tāpat -
sakot ar 1. februāri pamazināta birža
mākleru kurtaža. <

Mēs jau vairākkārt esamaizrādījušinsoļiem, kuri spērti saimnieciskas dzīves a
pacelšanai. Kā zināmu traucēkli vēl ar- <
vienu sajūt augs'ās pteču pārvadāšanas :
tarifus. Uz dažām precēm lie jau ir pa- ^
zemināti, bet sekošie skaitļi norāda, ka ,
šai zinā vēl ka* darāms un bez šaubām i
tiks darīts. Tā piemēram tarifs uz stiep
dzelzi iztaisa:
Vācijā — 1,31% i
Francija — 0,92% ļ (no cenas viss u
Itālijā — 0,70% I 200 kilometriem).
Beļģijā — 0,61%

Interesanti atzīmēt, cik spēji pagājuši i
gadā kāpis Vācijā sviesta imports, i
Oktobfa mēnesī tas kādas 200 reizes \
lielāks nekā 1923. g. tanī pašā mēnesi '\
un pirmos 10 mēnešos 1924. g. 66 reiza 1
lielāks nekā gadu iepriekš. Šeit komeii' \
tari lieki. Hevestie skaitļi runā par ]
daudz skaidru valodu Vācijas saimnie-
ciskā stāvokļa uzplaukšanas novērtēšana,

Pārskats par valsts ienākumiem i
un izdevumiem par decembri
(24 maksājumu d'enās) uzrāda iemāk-
sātus 690 milj. mk, izmaksātus 481,9 i
milj. mk., tā tad 208,1 milj. mk. liek ļ
atlikumu. Ar to, skaitot no 1. aprija, ,
atlikums iztaisa — 377,6 milj mk.

Valsts bankas beidzamais 7. jan-1
vara pārskats rāda, ka apgrozībā esošo ..
banknošu vairums janvāra pirmajā ne- j
dēlā pamazinājies par 141,6 uz 1799,8
milj. mk. un rentes bankas zīmes par i
113,7 uz 1720 milj. mk. Zelta krājams'
tai paša laika palielinājies par 21 uĶ
mk. uz 780,6 milj. mk. un devizu krā-
jums par 7 uz 260,2 milj. mk; tādā kārti
apgrozībā esošo banknošu nodrošinājumi ,
ar zeltu palielinājies no 39,1 uz 43,4%,
bet pieskaitot devizes no 52,2 uz57,8°/o. J

Edg. K r i ev i ņ š,
Latvijas ģenerālkonsuls Vācija.



Rīgas apgabaltiesas 3. cīvīlnodaļa
lamatojoties uz 17. marta 1923. gada
ikuma par vienīgo maksāšanas līdzekli

ļn civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
Ēvērojot Georga Dancigera pilnvarnieka
v adv. Bernharda Berenta lūgumu
|j savu 1925. gada 7. janva:a lēmumu,
laziņo, ka parādnieks Goergs Dancigers

larādu pēc sekošām obligācijām:

1) par 188.000 rbļ., apstiprinātas
912. g 20. novembrī ar_ Ne 3569, uz
«kustamo īpašumu Rīgā II hipotēku
ecirknī zem zemes grāmatu reģ. N° 678,
sdotas no Georgija Aleksandra dēla
)ancigera par labu Luizei Augusta m.
)anciger ;

2) par 50.000 rbļ, apstiprinātas
912. gada 25. septembrī ar Nr. 290>,
z nekustamo īpašumu, Rīgā II hipotēku
:cirknī zem zemes grāmatu reģ. N°660,

izdotas no no ta paša Georgija , Alek-
sandra d Dancigera par labu tai pašai
luizei Augusta m Danciger, — ir sa-
ļnaksājis, bet šīs augšā minētās obligā-
cijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
fciatās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

\ Tāpēc apgabaltiesas, ?. civilnodaļa
[izaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša Jaikā,
«kaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Valdības Vēstnesī'un aizrāda,
jka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
tin lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
«Izēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 13. janvārī. Nr. 1726.
Priekšsēdētāja v. A. Ve i d n er s.

19182 Sekretārs A. Kalve.

listi iiniilfiim 1 nt tlm 'zplldiiai
ppzltio, ka 31. janvārī 1925. g.,_ pulkst.
12 dienā, Rīgā, Melngalvju iela Ns 4.
pārdos akc. sab. . Jakob Bēk"
kustamo mantu, sastāvošu no naudas
skapjiem un raks'amgalda, un novērtētu
par Ls 150'.—

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

Rīgā, 22. janvārī 1925. g.
19956 Tiesu izpild. V i 1 d a u s.

ligas mmmm 1. iit. tinas Izpildīt
w».«no, ka 3 februāri 1925. g., pulkst

12 dienā, Rīgā, lielā Grēcinieku ielā N°31,
p ā i d o s Leiba K r ii g e r a kristāmi
mantu, sastāvošu no rakstāmgaldiem.
atakstammaŠinas, skapja un t. t., un no-
vērtētu par Ls 421.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
'apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārde-
?8ra<i dienā uz vietas.

Rīgā, 21. janvārī 1925, g.
19840 Tiesas izpild. V i 1 d a u s.

mis iļoaitltltsas l m ttei iznu
oaziņo, ka 79. janvārī 1925. g., pulksten
10 rita, Rīga, Lāčplēša elā >& 21,
dz 2, pārdos Voldemāra K a i v iš k a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 900.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
jpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. janvārī 1925. g.
.9838 Tiesu izpild. Krebs.

»iuiii«iiiu.ii{. tlm Iz liii āli
.'«ilno, ka 29 janvāri š. g., pulksten
12_ dienā, Rīgā, Brivības ielā J* 35,
pārdos Jozefa P ak e re ka kustamo
mantu, sastāvošu no rakstāmmašīnas,
telefona aparāta, čuguna preses, mēbelēm
un t. t, un novērtētu par Ls 230.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
9839 Tiesas izpild Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesa») izpildītājs

azlņo, ka 30. Janvāri 1925. g, pulksten
10 rītā, Rīga, Marijas ielā ttt 23, veikalā,
pārdos Pereca G u n d e r a kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras, un
novērtētu par Ls 240.— _

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

Rīgā, 22 janvārī 1925. g.
19843 Tiesas izpild J. Grīnields.

tilts tmilitlHls 8 ls. ticis IzplIH
maziņo, ka 4. februārī 1925. g., pulksten
11 diena, Rīgā, Lāčplēša iela Ns 121,
pārdos Roberta Berensa kustemo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un ne-
vērtētu par Ls 320 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
<V*katīt pārdodamo mantu, varēs par
l.š>nas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. janvārī 1925. g.
9851 Tiesas izpild J Grinios.

Ūtrupe
1925. g. 31. janvarT, pulkst. 12 dienā,

pie Lubānas pag. nama, pārdos
publiskā vairāksolīšanā
zemāk minētiem Lubānas pag. pilsoņiem
aprakstītas sekošās mantas:

1) R.inam Galdiņam aprakst tu
vienu divi gadu vecu tel, novērtētu
par Ls 50.—

2) Jānim P u p u r« m aprakstītu vienu
8 g. vecu govi, novērtētu par Ls 80 —

3) Alfrēdam Z i r n i ša m aprakstītu
vienu 16 g vecu zirgu, novērtētu par
Ls 100.—

4) M ķelim Zariņam aprakstītu
vienu II g. vecu ķ<vi, novērtētu p?i
Ls 140.—, dēļ ob[igato:uko sviesta no-
devu piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dien?
uz vietas.

Madonā, 19. janvārī 1925. g.*fe 4982/22
Madonas policijas iecirkņa

19948 priekšnieks fparakstsV

. Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
?2079. un prrv. lik. 2451 p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1923. g. 22. sep-
tembrī mirušā Augusta Jāņa d. Līča,
1923. g. 10. septembrī mājas kārtībā

sastādīto testamentu, pieteikt savus strī-
dus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

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

Jelgavā. 15. janv. 1925. g. L. NŠ9S0 25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

19617 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
«z civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 26. martā 19'4. g mirušās
Ilūkstes apr., Arones muižas «Bandžiški
3\f° 8" māju īpašn. Katrīres Ignata m. In-
gielevicz atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

. Valdības Vēstnesī*.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs

par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 5. janv. 1925. g. LNš 740/24

Priekšsēd. v. Feldmans.
19099 Sekretārs K. Pussars,

R»0 .s apgaoa tiesas I. iecirkņa
tie«iu izpildītājs

"paziņo, ka 4. februārī ]925. (»., pulksten
11_ diena, Rīgā. Audēju iela *1* 13,
pārdos iab „Šulmar* īpašn. H. Ka n a
Ituetnmo mantu, sastāvošu no ;rakstam-
galdiem, rakstāmmašīnas, skapja un t. t.,
.un novērtētu Ls par 562.—

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

Rīgā, 21. janvārī 1925 g.
19811 Tiesu izpild. Vildaus.

Riflas apgabaltiesas 1 iecirkga
tiesu iz lielītājs

paziņo, ka 31. janvārī š. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Skaņu J6 9, otra izsole,
pārdos Fridricha Torstera kustamo
mantu, sastāvošu no miltiem un cukura,
«n novērtētu parjLs 320.—

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

Rīgā, 20. janvārī 1925. g.
19842 Tiesu izpild. Vildaus.

!;£as apgabaltiesas 3. iecirkga
tiesu zpildltājs

paziņo, ka 30. janvārī 1975. g., pulkst
10 rita, Rīgā, Marijas ielā N° i3, veikalā,
jardos Pereca G u n d e r a kustam >
man'u._ sastāvošu no manuiakturas, u.
novērtētu par Ls 240.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ar
jpskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
lQŠ> n"s dienā uz vietas.

Rīgā, 22. janvārī 925. g.
19844 Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.

*igas apg«Pa!tiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

**. ino, ka 31. janvarT 1925 g., pulksten
12 diena, Rīgā, Kr. Barona iela N? 13/15,
pārdos Abe Haima J o f f e s un
Viktora K ā n a kustamo mantu, sastāvošu
no 10 gabali.m dažādās krāsās eta-
ntiņa drēbes, un novērtētu par Ls 420.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

KiKā, 15. janvāri 1925. g.
19845 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesas izp.ldītājs

paziņo, ka 31. janvārī 1925. g.,
pulksten 12' diena, Rīgā, Kr. Barona
ielā 13/15 pārdos Abe Haima J o f f es
un Viktora K ā n a kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras-, un novērtētu
par Ls 4u0 —

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

Rījļā, 15. janvāri 19v5 g.
19846 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

?ligas apgabaltiesas 6. iecirkņu
tiesas izpildītājs

taziņo, ka 30. janvārī š. g., pulksten
11 dienā, Rigā, Gogoļa ielā N° 7-a,
dz. 4, pārdos Ivana M a n k o t a ku-
stamo mantu sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 720.—

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

Rīgā, 15. janvārī 1925. g.
19847 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

*?igaa apgabali 8. iec. tiesae
izpildītājs

paziņo, ka 9. februārī 1925 g., pnl'ts fen
10 rītā, Rīga, Lāčplēša iela J>& 121,
jardos Roberta Berensa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un
novērtētu par ls 260.—•

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs par
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. janvāri 1925. g.
I950 Tiesas izpild. J. Grinios.

<?<0«b «pgaDaltiasas 6 iecirkņa
tiesas izpildītājs

ffziņo, ka 31. janvārī 1925 g., pulksten
12 dienā, Kīgā, Kr. Barona ielā Jft 13/15,

a i d os A. H. Joffes un Viktora
Kāna Kssaiamo mantu, sas'švošu dc
manufaktūras, un novērtētu par Ls 420.—

tuinat sarakstu, novērtējumu, ka aii
skatīt pārdodamo mantu, varēs par

jušanas dienā uz vietas.
Rīgā, 15 janvatī 19i5. g.

9818 i tet-as izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgaoalt. 8 iec. tiesu
izpildītājs

jāziņo, ka 31. janvārī 1925 g, pulks;en
10 rītā, RīgaMa i a iela N° 41, dz. 3,
pārdos Pētera Kreišmaņa ku-
ramo mantu, sastāvošu no viena tvaika
katla un diviem lietotiem vulkanizācijas
kailiem, un novērtētu parLs 530.—

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

Rīgā, 15. janvāri 1925. g.
19844 Tiesu izpild. J Grinios.

Valkas apriņķa priekšnieka 1. iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgu iznīcinātu
kvīti par Ls 600, — , izdotu_ no Valkas
apriņķa 1. iecirkņa izmeklēšanas ties-
neša 2. 'oktobrī 1 - 24. g, uz Lilijas Jāņa
m. Kozlovskij vārdu. 18744

Valkas apriņķa priekšnieka I. iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgu nozaudēto
kafa klausības apliecību J* 459, izdotu
uo Valkas apriņķa apsardzības pr-ka
7. janvārī 1921. g. uz Dāvā Dāvā d.
Bantersona vārdu. 18743

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirkni izsludina par nederīgu iekš-
zemes pasi N° 3^9, izdotu no Jaunpils
pagasta valdes uz Jēkaba Saimeša vārdu.

' 18772
Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs

1. iecirkni izsludina par nederīgu zirga
pasi, izdotu uz Volfam Kleinam pie-
derošo zirgu, brūnas spalvas, 2 aršinas
2 vērš, augstu, aklu uz vienu aci. 18770

Rigas policijas 6. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu karaklausības re-
zervista apliecību 1* 343/16953, kura
izdota 8. septembrī 1922. g no Rigas
kafa apriņķa priekšnieka uz Jerona
Osipa Gabrikova vārdu un pieteikta
pat nozaudētu 8. janvārī 1925- g. 18778

Tukuma apriņķa priekšnieka paligs
1. iecirknī izsludina par nederīgiem se-
košus dokumentus: 1) kara klausības
apliecību Ns 4231, izdotu no Tukuma-
Talsu kara apriņķa pr-ka 11. augustā
1922. g. uz Kārļa Sauka vārdu un V)
iekšzemes pasi Ks 676, izdotu no Grenču
pagasta valdes 21, septembrī 1920. g.
uz Kārļa Sauka vārdu. 18771

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī izsludina par nederīgiem se-
košus dokumentus, kuri no īpašniekiem
nozaudēti: 1) pasi N» 5?7, izdotu no
Ozolnieku pagasta valdes uz Fridricha
Pīpe vārdu un 2) pasi Ks 647, izdotu
no Tumes pagasta valdes uz Augusta
Kvieša vaidu. 18766

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
[.iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dēto kafaklausības apliecību N° 551, izd.
no 12. Bauskas kājnieku pulka koman-
diera 21. dec. 1920. g. uz Pētera Jāņa d.
Šiliņa vardu '8893

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi K» 15708,
izdotu 21. febr. 1922. g. no Daugavpils
prefekta uz Esteres Jevseja m. Akerman
vārdu. 18877

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu nozaud. uzturas zīmi N°25894,
izdotu no iekšlietu ministrijas pasu nod.
uz Jekatcinas Harnasovas v. 18878

Rīgas prefektūra izsludina par nede-
rīgu, ka nozaudētu, gada uzturas aplie-
cību Ns x 33395 uz Dāvida Gurviča
vārdu. 18764

Ružinas pagasta valde izsludina par
nederīgu zirga pasi Ni 294, izdotu no
Ružinas pag valdes 1920. g uz Ādama
Kondratova vardu. 18921

C augavpiis prefektūra izsludina par
nederīgu nozaudēto uzturas zīmi Ns 25895,
izdotu no iekšlietu ministrijas pasu nod.
uz Semjona Aleksai.dra d. Harnasova
vārdu. 18879

Aizputes apriņķa priekšnieks palīgs
1. iecirkni izsludina- par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi
W° 356, izdotu no Aizputes pilsētas
policijas priekšnieka 1920 g. 5 martā
uz Eidas Haima m Trembe vārdu. 18754

Kokneses pagasta valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas : 1) iekšzemes
pasi N° 2014, izdotu no Stukmaņu polic.
pr-ka 28. jun. 1922. g. uz Artura Jāņa
dēla Ciruļa vārdu; 2) kara klausibas
apliecību M» 8872, izdotu no Ludzas
kafa apr pr-ka 17 janv. 1923. g. uz
Eduarda Bogdanova d. Bleiva vārdu;
3) iekšzemes pasi J*fe 1487, izdotu no
Stukmaņu polic. pr-ka 15 aug 1921. g.
un kafa klausības apliecību No 5563,
izdotu no 9. Rēzeknes kājn p. komad
24 martā 192L g. uz Eduarda Indriķa
dēla Bērziņa vardu; 4) iekšzemes pasi
J* 1806, izdotu no Stukmaņu pou'c.
pr-ka 30 janvārī 920. g., kafa klausības
apliecibu JJs 35974, izdotu no Rigas
kafa apriņķa priekšnieka 27 jul 1921. g.
un aizsargu nodaļas grāmatiņu .N» 435 1.
uz Jāņa Andreja d. Apse vārdu 18918

Tukuma apriņķa pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi
J* 172, izdotu no Mežkunga pag valdes,
uz Friča Ozola vārdu. 1876S

Ventspils pilsētas policijas 2. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, iekšzemes pasi N» 1063;;, iz-
dotu no Ventspils apriņķa priekšnieka,
uz Edberta Jāņa d. Freimaņa v. 18763

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, Latvijas iekšzemes ļpasl Ns 4715,
izdotu no Dundagus pag. valdes 1922. g.
8. fekruarī un kafaklausības apliecību
Ks 2654, _ izdotu no Latgales divizijas
minumeteju rotas komandiera 1920. g.
21. decembrī, uz Friča Kārļa d. Zan-
kevič vārdu. 18762

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederigu, kā no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi MŠ719,
izdotu no Dundagas pagasta valdes
1920. g. 7. jūlijā, uz Annas Indrķa m.
Anzenau vārdu. l?906

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
7. iec izsludina par nederigu, kā no-
zaudētu, kafaklausības apliecību N° 1714i),
izdotu no Tukuma-Talsu kafa apriņķa
priekšnieka 1921. g 30. decembrī, uz
Otto Jāņa d. Biezbard vārdu. 18905

Tukuma apriņķa pr-ka palīgs L iec.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi
Mi? 3255, izdotu no Tukuma pilsētas
policijas pr-ka, uz Anša Frišfelda vārdu.

18773

Ri$as notori JānlsKrāKiands
P'ziņo, ka pēc līguma, noslfgta viņa
kantori 1925 g. 19. janvārī ar reģistra
Ns 982, ievesta aktu grām ar /* 5,
Voldemārs Mārtiņa dēls Veirtbergs
pārdeva A./S. .Latvju i aciona'a koku
centrāle* viņam, Veinbergam, piedero-
šās dzimtsrentes tiesības uz gruntsg bālu
J* 118 ar zem. grām reģ. A6 Ai2, līdz
ar ekjm un .koku apstrādāšanas fabriku
un zāģētavu Voldemārs Veinbergs" par
Ls 70.000.—
1990i Notārs J. Krūklands.

Tieto doiIoKIb departamsDta
5aiādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30 janvārī 1925. g., pulksten 14 dienā
Rigā, Parka iela Nš 4-a, dz. 13,

pdrdos valrflksolīions
Jofe Vulfa kustamo mantu, novērtētu
par Ls 220.—, un sastāvošu no ozola
koka bufetes, dēļ viņa 1923. g proc.
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 73. janvārī 1925. g.
19953 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas polic. 10. iec. priekšnieks,
kufa kancleja atrodas Kuģu ielā Jtfs 15,
paziņo, kā 30. janvārī 1925. g, pulkst
10 rītā,

pdrdos volriksolBond
otros torgos, akc. sab. .Nafta* pie-
dero'o un vecā Jelgavas iela J\T° 21/25,
zem muitas uzraudzības atrodošos ben-
cinu,_ nodokļu segšanai Ls 12242,57
apmērā.

Pamats: Rīgas muitas valdes im-
porta nodaļas raksts no 10. decembja
1924. g. Xs 30305.
19701 1 Priekšnieks (paraksts).

Valkas apr. priekšnieka
I. iec. palīgs

paziņo, ka 3'. janvārī 1925 g., pulkst.
12 dienā, Jētcēnu pagasta, Gotiņu mājās

pārdos iii vairāksolīšanā
piederošas Kārlim Vanadzfņam ap-
rakstītai sekošās mantas:

viens brūns zirgs,
8g_ . vecs, 1 arš. 15 verš._ augsts, no-
vērtēts par Ls fl00.—, dēļ ienākuma
nodokļa par 1923. g. un obllgatorisko
nodevu paradu segšanas.

Valkas apriņķa priekšnieka
19950 I. iec. palīgs (parakstsV

Rīgas 6 policijas iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgu atvaļinājuma ap-
liecību Nš 14514, izdotu 1920.g. 30. sep-
tembrī no 2, Ventspils kājnieku pulka
komandiera uz Tekila Rafaela d. Plinera
vārdu, kufa pieteikta par nozaudētu.

18765
Jēkabpils apr. priekšn palīgs I. iec.

izsludina par nederīgu nozaudēto Latvi-
jas iekšzemes pasi Na 269, izdotu no
Jēkabpils apr. priekšn. palīga I. iecirknī
1920. g. 4. martā uz Jūles Sapal vārdu.

18897

Zirgu tirgi.
Tlrrf UllflPihfffi nnrlnlff dara zināmu, ka pilsētas valde ir nolikusi zirgu
IIFU ll'cUUUi IlUUOļU tirgus 1925. gadā, sekošos termiņos:

1) Gada tirgus no 15. līdz 17. aprīlim,
no 14. līdz 16. oktobrim,

2) mēneša tirgus 12. un 13. Iebruarī, 12. un 13. martā, 14. un 15. maijā,
18. un 19. jūnijā, 16. un 17. jūlijā, 13. un 14 augustā, 17. un 18. septembrī,
12. un 13. novembrī, 17. un 18. decembrī.

Visus minētos tirgus noturēs laukumā pie pilsētas lopkautuves, Ganību
dambi, no pulksten » rītā 1 dz pulksten 4 n. p. 1 19752

Krflslauas iec.policijas priekšnieks
dara vispārībai zināmu, ka zemāk noradītas vietas tiks

noturētas ūtrupes,
Kurus pflrdos otkllta onlrflKsolīšans

dažādas mantas: lopus, zirgus un ēkas,
dažādu nodokļu un soda naudas segšanai.

Izabelinas pagastā:
1. 27. janvārī 1925. g., pulksten 10 rītā, Silavu sādžā, Miķeļam Rukmanim

piederošo zirgu, dēļ nodokļa iekasēšanas pēc tiešo nod. departamenta raksta
N° 42547, no 8. oktobfa 1924. g.

2. 28. j a n v a r i š. g.^ pulksto. 1 10
rita, Skaistu muiža, Miķeļam Onufrijevam

piederošo zirgu, deļ nodokļa iekasēšanas pēc tiešo nod. departamenta raksta
J* 1724, no 17. novembfa 1924. g.

3. 29. j a n v a r i š. g., pulktsen 10 rīta, Rukmaņu sādža, Izidoram Stumbram
piederošo govi, dēļ nodokļi iekasēšanas pēc tiešo nod departamenta raksta
N5 42757, no 8. oktobfa 1924. g.

Piedrujas pagastā:
4. 27. j an v arī š. g

^
pulksten 10 rītā, Piedrujas miestā, Donde Ru viņam

piederošo zirgu, dēļ nodokļa iekasēšanas pēc tiešo nod. departamenta raksta
J* 1363, no 11 novembfa 1924. g.

Krāslavas pilsētā:
5. 28. janvārī š. g., pulksten 10 rītā, Konstantīna ielā Ns 4, Mendelim

Jankeļa d. Peskinam piederošo koka māju, dēļ nodokļa iekasēšanas pēc
tiešj nod. departam nta raksta Ms 42413 un JM» 52328, no 8. oktobfa un
26. novembfa 192i. g.

6. 28. j a n v a r ī š. g., pulksten 12 dienā, Skolas ielā Ns 1, Dobai Drujam
piederošo patvāru lampas un cit. lietas, dēļ nodokļa iekasēšanas pēc tiešo
nod. departamenta raksta Ns 43497, no 10. oktobfa H24. g.

7. 29. janvārī š. g., pulksten 10 rītā, Patādes ielā J\f» 9, Čipai Perman
piederošas klavieres, nocenotas Ls 80, dēļ soda naudas iekasēšanas pēc tiešo
n ddkļa departamenta raksta Ns 42412, no 8. oktobfa 1924. g.

8. 30. janvārī š. g., pul<sten 10 rītā, Vācu ielā Ms 5, Jankeļam Lāf eram
piede osas pusīpašuma ties bas uz koka vienstāvu un ķieģeļu divstāvu

mājām, dēļ nodokļa piedzīšanas pec tiešo nod. departamenta rakstiem Jvfe 19983,
no 4. oktobfa, Ns 43J61, no 10. oktobfa in Ks 21134, no 12. nov. 1924. g.

Krāslavas pagastā:
9. 27. janvārī š. g., pulksten 10 rītā, Kudiņu sādžā, Rozālijai Veigul

piederošo aitu, dēļ soda naudas segšanas pēc Krāslavas pagasta valdes
raksta JsTa 2399/2661.

10. 2H. janvārī š g, pulksten 10 rīta, Gerku sādžā, Ludvigam Jura dēlam
Vanagam piedero?o teli, dēļ soda naudas segšanas pēc Krāslavas pagasta
valdes raksta Hs 2399 2651.

11. 29. janvārī š. g., plkst.10 rīta, Gintautu sādžā, Vincentam Sķerskanam
piederošo altu un cūku, dēļ soda natdas segšanas pēc Krāslavas pagasta
valdes raksta Mš 239 J/2651 no 4.au i. 1924. g. par ceļa neizlabošanu 19941



Alūksnes virsmežniecība
paziņo, ka 1925. g. 9. februārī - Alūksnē, Alūksnes pag. vaid. telpās tiks

pārdots nsrflhfl izsolē nepBrdotois mežs
ar 30% vērtējuma pazeminājumu. .

Droš. nauda
Pārdos No_ iatos

'5 - i-

>| Kādas mežniecības, novada, apgaitas un kvartāla. g F§._ g jums|'| |„| Piezīmes

% £i' |5-g latos II 13-e

Jaun-Laicenes mežniecība.
1 J.-Laicenes nov., apg.6, kv.114, c. 1922./24. g., sēklaskoki — 38 224 12 12
2 . . 7, , 98, . 1923. g., jauns. 3, atd. 11,13 - 657 33 -

j; : ?*. i-f:-* rš.i'jj = 'ii =
7 * I " 64, ' . I 22, . 10 0,17 - 20 1 —
8 .11 0,34 150 8 -
9 ' i ' , 12 0,54 - 225 12 -

10 * . I , , 13 0,92 - 358 18 -
i" : : : : : .,71 - m 10 -

Ziemera mežniecība.
12 Vec-Laicenes nov., apg. 12, kv. 10, c. 1924. g., jauns. 46, atd. 8 — 520 1135 57 —
13 , .. ';', . . '"'* 0,57 — 75 4 —
'4 I . I .,96 - 110 6
15 Māriņkalna , , 18, - . . 24, , 1 0.89 — 247 13 —
16 . ,. — '? , . 2 0,39 123 7 —

Alsviķa mežniecība.
17 Alsviķa nov., apg. 24, Medņa purvā, 1924.g., c. Ns 1 . . 0,28 .— 262 14 —
18 „ jauns.7, 1923.g., atd. 2 . . 1,40 — 950 48 —
19 . , 25, kv. 135, 1924. g., , 1 . 2,40 — 126 7 7 atstājams 1 sekl.
20 ... . 2 . 1,40 - 173 9 9
21 , , 28, , 60, 1921. g„ , 1 . . 0,67 — 327 17 17
22 . , 27, , 84, 1924. g, . 1 . . 0,3 — 49 3 3
23 _ , , , , 2 . . 0,37 — 52 3 3
24 „ » . , 3 . . 0,41 — i 73 4 4
25 . . 85, , , 1 . . 0,81 — 1013 51 51
26 , , . „' . 2 . . 0,24 — 42 3 3
27 , , ,87, . . 1 . . 0,32 — 205 11 —28 . , . , . 2 . 0,38 — 283 15 —
29 , , ,88, , , 1 . . 0,26 — 99 5 —
30 , . „ „ „ 2 . . 0,34 — 80 4 —
31 Alsviķa nov., apg. 27,kv. 89, c. 1924.g., atd. 2 a, 2b . . 0,27 — 103 j 6 —
32 , . „ 92, „ , 2 . . 0,25 — 168 9 —
33 , . ,93, . ,1 . . 0,39 — 358 18 —
34 , , ,94, , ,1 . . 0,39 — 520 26 r-
35 , , » . , .2 . . 0,37 — 361 18 —
36 , , 95, . ,1 . . 0,26 324 17
37 , , , 2 0,30 — 392 20 —38 . . . , 96, „ , 1 . . 0,25 — 262 14 —39 , . ,-97, , ,1 . . 0,33 —. 327 17 —40 , , , ... , ,2 , . 0,23 — 287 15

Kolberģa mežniecība.
41 Lāzberģa nov., apg. 33, kv. 9, cirsma 1924. g., atdala 1 — 185 120 6 6 zem J6 1— 185
42 , , . ? . i . 4 — 222 122 7 7 , „ l£6-40f
43 , , , , 1 — 111 123 7 7 . , 40»—518
44 , ? ? .„ . , 1 — 148 133 7 7 , . 519—666
45 ,. , , . . 1 20S 45 3 3 667-874
46 Nikoļskas nov. apg. 32. jauns. 35, . , — — 90 1039 52 —
47 Alsviķa vov., apg. 35, jauns. 4, „ ? , — — 11 69 4
48 , , 36,

.
25,

. „__,_ 30 287 15 —
49 . . 32, „ , ,— _ 28 ;i59 18 —
50 , , 35, . 10, . ,1 0,80 — 509 26 —
51 . , ,6, . ,4 1,37 — 451 23 —
52 , .1, . .1 5,40 — 1356 68 —
53 . . 36, , 6, , ,1 0,40 — 206 11 —
54 Kolberģa nov, apg. 32, jauns. 27, . , 2 1,42 — 289 15 — atstāj 19 sēki55 . . , 19, , — — 111 57 3 — zem i* 52—162
£> •• > — — 111 96 5 , , 163-273
57 , . . . . - - 74 94 i 5 - . . 274-347
58 , , , ., , _ _ 74 119 6 — , . 348—42159 , . . , . - - 111 95 5 - . , 422-532
6P , . , , - _ 222 101 5 - . , 681-902f
R\ » • . - - 222ļ 90 5 - V. 903_],24

11 • • » . - I - 222 102 6 f - , . 1125-1346
f. • - I - 222 92 5 - > . , 1347-1568
f! ? • • • - - 222 92 5 - „ , 1569-1790
65 » » » , — — . 222 87 i 5 — 1791-2012«6 24, cirsma 1923. g, . - - 291 748 38 - ; * '
67 I Nikoļskas nov., , . 35, cirsma 1924. g., , 2 0,30 — 129 7 —
68 . .' ••. , , 3 0,37 191 10 _
69 . , . , , 5 0,23 - 123 7 -
70 , . 33. , 2 i 0,29 — 134 7 —
71 , . . ,4i 0,33 — 171 9 —72 . . . ,5 i 0,38 — 158 8 —
73 . .. , 6 i 0,47 — 183 10 —
74 Nikoļskas nov., apg. 32. cirsma 1924. g, jauns. 34, atd. — ļ — 51 650 33 _
75 , , . , 29, . — ļ — 66 690 35 —
76 . » . . 32, , - ļ - 35 354 18 -
77 . . , . 33, . — ; — 15 190 10 -
78 Kolberģa nov., . , - . 16, , — i — 16 269 14 —79 J.-Lāzberģa nov, apg. 19, kv. Augures purva Apšu sala, «.

cirsma 1924. g., atd. 1 ... — 251 304 16 1680 J.-Lazberģu nov., apg. 19, kv. 1, iznum. sēklas koki. atd. — — 201 729 37 3781 . . kv. Kazlēnu gab., c. 1924. g., atd.l — 2105 1190 60 —

Beijas mežniecība.
82Vizikuma nov., apg. 42, kv, 17, c. 1922. g., J*26, atd. 36 1 — 877 44 44
83 , , M 27, , 39 1,8 - 743 38 3884 . , 11, , N& 23, , 32 ļ 1 — 771 29 29
85 , . . . , , 33 1,63 — 959 48 48
86 , . 41, kv. 25/26, c. 1921.g., Nš47, atd. 62 ,08 — 390 20 21
87 Jurensku nov., apg. 38, kv. 58, c. 1922. g., N» 65, atd. 89 ļ 2,715 — 85 5 5

Pārdošana tiks izdarīta uz izsoles sludinājuma, publ. .Vaid. Vēstn." }& 261 — 1924. g. noteikumu pamata.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
Alsviķos, 15. janvārī 1925. g. n° 1487. i9835-v Alūksnes virsmežniecība.

Rīgas pilsētas I. rajona
īres valde,

saskaņā ar civil. proc. likuma 74., 75.,
294., 295., 298., 301., 309. un 311. p. p.
uz Jāņa Dāvā lūgumu, viņa prasības
lietā pret Otiliju Zaljutinskaju par iz-
likšanu, uzaicina atbildētāju Otiliju Zal-
jutinskaju, kufas dzīves vieta prasītājam
nav zināma, četru mēnešu laika, no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi", paziņot īres valdei
savu Riga izvēlēto dzīves vietu, vai
uzdot Rīgā dzīvojošu personu, kuru at-
bildētāja pilnvaro saņemt, viņas vieta
no īres valdes piesūtītus rakstus.

Ja atbildētāja Zaljutinskaja noteiktā
laikā augšminēto paziņojumu neiesniegs,
tad visas pavēstes un 1āksti uz atbildē-
tajā vārda tiks atstāti īres valdes kanc-
lejā un atbildētajai nebūs tiesība aiz-
bildināties ar to pavēstu un rakstu
nezināšanu.

Rīgā, 20. janvārī 1925 g. Ne 279.
19926 īres valdes priekš", (paraksts).

pantosatklātā tisoliiā
piederošas un aprakstītas Jānim Pukani
mantas, sastāvošas no vieniem

dzelzsasu darba vāģiem,
novērtētiem par Ls 26.—, dēļ lauku ne-
kustamu īpašumu nodokļa parada pat
1922. g. segšanas.

Valkas apriņķa priekšnieka
19949 palīgs I. iec. (paraksts).

Unguru pag.,caur Cēsīm,
I. pakāpes pamatskolai,

vajadzīg-s

skolotājs - pārzinis,
vīrietis.

Vēlams muzikāls un kora vadonis.
Pieteiks-nās personīgi vai rakstiski,

iesniedzot dokumentus, pie p; gasta
padomes 3. februārī š. g, pulk ten
12 dienā.

Alga pēc katego ijas, brīvs dzīvoklis
ar apkurināšanu un apgaismo ja tu, bez
dienesta zemes uz velēšanos var rentēt
pārējo zemi, apm. 20 pūrvieta»

19955 3 Pagasta valde.

Korpor. Selonijaspalīdzības biedrības

kārto.1 pilna biedru ?
notiks ses

t
dien, 31. janvāri ij,,'pulk ten 7 vakarā , biedrība, ,'

Stabu ielā Ne 17, ar sekošu '%
dienas kārtību-

1) Sapulces amatvīru vēlēšmas
2) Gada pārskats pat 1924 «

revizijas komisijas ziņojumi
3) Budžets 1*25. gadam.
4) Ziņojumi un jautājumi.
5) Vēlēšanas.

NB. Pēc_ pilnas sapulces F KDienas kartība: filistru tiesa *\vēlēšanas. s N
19944

Kurzemes savstamlp
kreditbiedrības Jelgaf
pilna biedru nuj

9. februārī 1925. g., pulksten 3!?
kredītbiedrības telpās, Palejas ielā»Dienas kārtī ba-
il Oada pārskats par 1924. g '
2) Peļņas un zau< ējumu rēķina ?

192t. g. apstiprināšana un nolēWpar peļņas sadalīšanu.
3) Valdes un padorres atsvabina,
4) Budžets p.,r 1925. g.
;) Vēlēšanas.
6; Kredītbiedrības pārvēršana &,

banka.
Ja šinī sa-u'cē nesanāktu' sf «tnoteiktais biedru skaits, tad

otra sapulce
notiks 24, februārī 1925. g, p^,7 vakara, pie ta- pašas dienas kārti
Kurzemes ekonomiskas biedrības te!
Palejas iela N° 8/10, kura būs spried!
spējīga, neskatoties uz atnākušo b«
skaitu.

Jelgavā, janvāri 1924 g.
19945 Valdi

Rīgas pilsētas I. rajona
īres valde,

saskaņa ar civil proc. likuma 74., 75.
294., 295., 298, 301., 309. un 311. p.p.
uz finansu ministrijas muitas departa-
menta lūgumu viņa prasības lietā pre
Heinrichu Lilientā!u un Egmontu Reiman
par īri un izlikšanu, uzaicina atbildētāji:

Heinrichu Lilientālu, kura dzīves vieta
prasītājam nav zināma, četru mēnešu
la ka no šī sludinājuma iesniegšanas
dienas .Valdības Vēsnesī", paziņot īres

I valdei savu Rļgā izvēlēto dzīves vietu,
, vai uzdot Rīgā dzīvojošu rersonu , krru
ļ atbildi tajs pilnvaro saņemt, viņa vietā
i no īres valdes piesūtītus rakstus.
1 Pie prasītāja lūgumraksta pielikti:

pilnvara, Latv. bankas kvīte JM° 15/8531,
Lilientala paraksts no 17. aprija 1923. g.,
nomas līgums no janvāra 1922. g.,
pils. valdes paziņojums JV» 3703.

Ja atbildētājs Lilientāls noteiktā laikā
augšminēto paziņojumu neiesniegs, tad
visas pavēstes un raksti uz atbildēti ja
vJrdu tiks atstati īres valdes kanclejā
un atbildētajai nebūs tiesība aizbildi-

nāties ar to pavestu un rakstu
nezināšanu.

Rīgā, 20. janvārī 1925. g. N° 1012.
19925 Priekšsēdētājs (parakāsi.

Valkas apr. priekšnieka
palīgs I. iecirknī

paziņo, ka 1925. g 30. janvārī, pulkst.
10 no rīta, Valka, Liv.ku mājas,

Sludinājums
Pamatojoties uz 23. aprija 191

pagaidu noteikumiem pat vērtspjļ
mortifikaciju un 20.apriļa 1921. g. fc
par akciju biedrībām un paju si!
drībām 12. pantu,

ImlāU Mām iptii
Iuihb UMān ii

paziņo, ka zemāk nzradītītas Sabiedti
pajas par 1100 bij. kriev. rbļ, nomr
vērtibas katra, pieteiktas Sabiedn
modifikācijai kā nozaudētas:
K2N2 1, 23, Mr,N5 66 līdz 105, Ml.
M°N° 576 līdz 585, KsNs 591 līdi!
N°N°724 līdz 733, kopskaitā 88 (i

(Pajas ar N° 576 sākot it otta
izlaiduma).

Visas personas un iestādes, kufi)tii
minētās pajas atrodas, _ vai kam ni
būt kādas tiesības uz tām, tiek St
nātas sešu mēnešu laikā, skaitot'1
sludinājuma dienas, nodot pajas
pieteikties Sabiedrības Valdē, pie
gadījumā pēc minētā termiņa notecei;
augšā minētās pajas uzskatīs par K
rīgām un izdos personām, kuras pa
jušas par viņu nozušanu, jaunas p:
zem tiem pašiem numuriem p
dividendu kuponiem.

Zasulauki Kokvilnas Vērptuve'
19946 Austuves Sabiediības Vai*

flng u-Baltiitis eksportu 1
Importa akcija Subtedtli

itiilimB loii
uz sabiedrības 1925. g. 5. janvāri;
pārejas sapulces lēmuma pamata
sākusi sabiedrības likvidēšanu.

Likvidācijas komisija uzaicina 1
prasības pret sabiedrību pieteikt
mēne-u laikā, skaitot no ši srt«W
iespiešanas dienas .Valdība? Vesim

pec kam likvidācijas komisija stāsit

prasību apmierināšanas, saskaņa arsi
drības statūtu un likuma nosacijim

Likvidācijas komisijas sēdeklis. "
Lielā Smilšu ielā 20.Darba laiks noļ
10 lidz 5. LikvidjKJjasJojļļg

teau

Nacionālais »
Sestdien, 24. janvārī, pulksten VI

.Jāzeps un rfw<« bf
Svētdien, 25. janvārī , pulksten 2

Tautas Izrādē:
.(Tautas dmbtniel»

Pulksten 7' i vakara
.3tei6onis'

Pirmdien, 26. janvārī, pulksten'
.(ftāta dfrf*»;,!.

Otrdien, 2/. janvārī, pulksten _ /
Lilijas Štengel viesošanss_>,Mam<pUļu aaittļj.

Jēkabpils pilsētas
I. Latvju pamatskolai

^—— vajadzīgs

viens pilntiesīgs

skolotais.
Kandidāti, krri velētos šo vietu ieņemt

tiek lūgti iesūtīt savus dokumentus un
ātsta apliecību pilsētas valdei līdz
31. janvārim 1925. g.

19954 Pilsēta? galv. b. (paraksts).
Sekretārs E. K 0 r n e t s.

f lliB irejis tirdzniecības lai.
Saskaņa ar finansu ministra š. g. 15. janvāra rīkojumu J*TB

^iztrūkstošam iemaksām par akc. sab. .Rīgas ārējās tirdzniecības banK»
akcijām

vajaga tikt izdarītām no akcionāriem banka*
kasē līdz 1925. g. 27. aprilim.

,,tJ ^
r š,° Publil;»ciju tiek anulēta publikācija, iespiesta 192-1. S«

.Valdības Vēstneša" N° 290.
19942 Bankas valde.

Paziņojums.
Pamatodamies uz 1920. g. 23. apriļa

likuma par vērtspapīru mortifikaciju un
1921. g 21. apriļa likuma par akciju

sabiedrībām,
Rīgas vilnas izgatavojumu fabrikas

akciju sabiedrības

agr. HOLMS & K£:
direkcija_ paziņo vispārībai, ka zemāk
uzskaitītas, pazušana gājušās minētās
Rīgas vilnas izgatavojumu fabrikas akciju
sabiedrības agr. Holms & Ko. akcijas
pēc likuma paredzēta sludinājuma laika
notecēšanas un ievērojot to, ka par šo
laiku neviens savas prasības uz minētām
akcijām nav pieteicis, no direkcijas at-
zītas par mortificetam un viņu vietā tiks
izsniegtas pieteicējiem jaunas akcijas zem
tiem pašiem numutiem:

261-265, 1259-1263,1467-1471.
19947 3>ireftcija.



Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. decembra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 8. oktobrī 1914. g. mir.
Jorena Mārtiņa dēla V i 11 e r a manti-
niekus, kredit., legat., fideikomis. un vi-
sas citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz nel. atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 16. janv. 192t). g. Ns943m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19608 Sekretāra v. (paraksts).

LatoalniPDd..lilzaiipr.5JKDiiirt
uzaicina mirušā 1924. g. 3. novembri
Oavrila Seļivāna dēla Medvedjeva
mantiniekus pieteikt viņam savas
mantošanas tiesioas uz nelaiķa atstato
mantību sešu mēnešu laika no šī uz-
aicin. iesp. dienas .Vaid. Vestn.".

Viļakā, 9. janv. 1925. g.
19063 Miertiesnesis R. Pētersons.

Latgales zemei grāmatu atjaunošanai komisija
uz Zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Jachontovas muižu, platībā,
458,47 ha, atrodošos Ludzas (bij. Ost-

rovas) apriņķa Višgorodas pagastā, kufa
muiža pilnā sastāvā ieskaitīta valsts ze-
mes fondā uz agrārās reformas likuma
I daļas 2. panta un 3. panta ,a" punkta
pamata, kā Jachontova bijušais īpašums,
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tie-ibas uz minēto neku-tamo mantu,
esniegt komisijai par to paziņojumu

4 mēnešu laikā no izpludināšanas die-
nas .Valdība» Vēstne-ī* , pietējā gadī-
jumā nepieteikts* tīe«ība< tkaitī ies par
iznicinātām un augšminātā muiža var
tikt ievesta Latgales zemes grāmatu re-
reģistrī ar visām attiecīgām tiesībām.
Pēc tam minētā muiža tiks pārvesta uz
valsts vārdu un būtu iespējams korobo-

rēt bijušam īpašniekam viņa neatsavi-
nāmo daļu.

Daugavpilī 1924, g. 31. decembrī.
Apgabaltiesas vecākā notāra v.

19247 A.Mik ai s.
Ns 8983 Sekretārs A. Berg*.

Madonas virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 1925. gada 24. februārī, Madonas miesta
valdes *!B#t/\Cll iviovii no 'Vl un v* iecirknu mežniecībām,
telpās CIUJjOjIJ lllCiVi pēc sekoša sadalījuma:

TT "
Cirsmas^ Pārdos*ļ2£»35 Nover- j

S f Novads, apgaita un kv. NsN; « ^
Pēc

Jjļļ^
tējums

{^r~
k

ult-

g P i e z i m e s
m1 -5- P- skaita tīrīs, «audas ig"

~ < ha i"»» **• Ls Ls "

IV. Madonas iecirkņa mežniecība.
Madonas novads:

1 Apgaita Ne 22, kv. 7 1924 1 0,28 — 247 13 — — 1 „ . . .
2 , Ne 22, . 7 2 0,20 - 243 13 - - I a*r. 5«elzsce|a inalu .
3 . Nš 22, . 7 3 0,28 — 342 18 — — ļ Pr,eks kar

'
era ,enkos -

4 . Nš 22, , — 1 3,85 — 448 23 — — i Madonas miesta rezer
5 . .Ns 22, . — 2 4,65 — 717 36 — — / ves gabali
6 . Ns 22, .—..... . . , 1 0,52 — 332 17 — —
7 . Ns 22, . — 2 0,44 — 288 15 — —
8 , Nš 22, , — , 3 0,46 — 261 14 — —
9 , Ns 22, , — 4 0,96 — 262 14 — — _

10 , Nš 22, , — , 5 0,71 — 481 25 — — f Krūmiņa jauns-ba
11 . .Nš 22, , — 6 0,76 — 542 28 — —
12 , Ns 22, . — . 7 0,64 — 532 27 — —
13 . Nš 22, , — . . 8 0,64 — 704 36 — — )

,a Numurēti koki:
14 . Ns 20, , — . 1923 £ — 100 178 9 — — no Ns 1—100
15 , Ns 20, . — g — 100 232 12 — — , Ns 101—200
16 . Nš 20, . — . . ?: g — 100 393 20 — — , Ns 201—300
17 , Nš 20, , — . fe — 100 215 11 — — . Ns 301—400
18 . Nš 20, . — . . . -g — 100 231 12 — — . Ns 401—500
19 . Ns 20, , — e — 100 247 13 — — , Ns 501-600
20 , Ns 20, , — Jo — 104 160 8 — — . Ns 601—704a.

Ļaudonas novads: _ Numurēti koki:
21 Apgaita Ns 23, kv. 7 1922 1 — 80 365 19 19 ļ i . no Ns 1-80
22 . Nš 23, . 7 . . 1 — 80 613 31 31 £= , Nš 81—160
23 , Ns 23, , 7.? .' 1 — 80 302 16 16 K'S . Ns 161—240
23 , Ns 23, , 7. . , 1 — 80 375 19 19 -„. Ns 241-320
25 , Ns 23, . 7 . . 1 — 113 479 2t 24 )<-° , Ns 321-43»
26 , Nš 23, . 4 un 8 1921/22 1,85 — 794 40 40 —
27 , Nš 23, , 1 1924 l 0,50 — 300 15 15 —
28 , Ns23, . 1 . . 2 0,63 — 393 20 20 5
29 . Ns 23, . 1 . . . 3 0,72 — 327 17 17 6
30 , Ns 23, , 1 4 0,90 — 166 9 9 3
31 . Ns 23, . 1 '. . . 5 1,16 — 199 10 10 10
32 . Ns 23, , 2 . . . 1 0,41 — 159 8 8 —
33 , Ns23, . 2 , 2 0,76 — 285 15 15 4
34 . Ns 23, , 2 . , 3 0,60 — 368 19 19 4
35 . Ns 23, . 3 1 0,43 — 439 22 22 4
36 . Ns 23, , 3 2 0,48 — 383 20 20 4
37 , Ns 23, , 3 , 3 0,46 — 285 15 15 5
38 , Ns 23, , 4. . . 1 0,42 — 248 13 13 —
39 , Ns 23, . 4 2 0,39 — 203 11 11 6
40 . Ns 23, . 4 3 0,39 — 234 12 12 5
41 , Ns 23, , 4 . 4 0,42 — 387 20 20 9

Grazdonas novads:
42 Apgaita Ns 21, kv. 14 1922 1 1,20 — 131 7 7 1
43 . Nš 21, . 14 2 1,20 — 290 15 15 —
44 , Nš 21, , 13 3 0,98 — 114 6 6 —
45 . Nš 21, , 13 4 2,40 — 337 17 17 —
46 , Ns 21, . 15 . 5 0,60 — 135 7 7 —

Lauteres novads:
47 Apgaita Nš 19 1924 2 1,90 — 277 14 — — Šiliņa jauns-ba
48 , Ns 19 4 0,47 — 84 5 — — Prunte

Zelgovskas novads:
49 Apgaita Ne 20 1923 8 0,50 — 290 15 15 — 1
5' . N» 20 9 0,60 — 335 17 — — } Brīmaņa jauns-ba
51 . Ns 20 1924 4 1,00 — 140 7 — — ļ

Lazdanas novads:
52 Apgaita Nš 20 1924 1 2,50 — 1765 .89 — — Gailīša jauns-ba

Kusas novads:
53 Apgaita Nš 20, kv. 24 1922/23 1 1,22 — 397 20 20 —

V. Saikavas iecirkņa mežniecība.
Saikavas novads: I

54 Apgaita Nš 28, kv. 23 ļ 1924 1 0,33 — ļ 183 10 — — >
55 , Ns 28, . 23 I . 2 0,34 — 253 13 — —
56 . Nš 28, . 23 . 3 0,33 — 163 9 — — J. Grigalka jauns-ba
57 . Ns 28, . 23 - 4 0,34 — ; 295 15 — —
58 . Nš 28, , 23 5 0,34 — 263 14 — — J
59 . Nš 28, . 22 . . 1 0,50 - 107 6 — — 1 _
60 . Nš 28, , 22 . - 2 0,36 — 78 4 — _ i°mrnera jauns-ba
61 . Nš 28, , 23 1 0,33 — 164 9 — — [
62 . Nš 28, , 23 2 0,34 — ' 213 15 — —
63 . Nš 28, , 23 3 0,33 — 209 11 — —
64 . Nš 28, . 23 4 0,33 — 192 M — $ Budoviča jauns-ba
65 . Nš 28, . 23 5 0,33 — 136 7 — — I
66 . Nš 88, , 23 12 0,33 — 287 15 — _
67 . Nš 28, . 23 14 0,15 — 203 11 — —

Lazdonas novads;
68 Apgaita Ne 25, kv. 15 1922/23 1 2,00 — 108 6 6 —
69 . N š 25, , 13 , 1 1,27 — 60 3 3 -70 . Nš 25, , 13 2 1,36 — 26 2 2 -71 . N š 25, . 14 1921/22 1 1,08 — ļ 6 1 1 —72 . Nš 25, . 14 2 0,84 — 61 3 3 —

Praulienas novads:
73 ļApgaita Ns 24 1924 - 2,00 - 474 24 - _ Dreikas jauns-ba
H\ J* 24 _ 1,00 - 182 10 - - Neļķes75 . Nš 24 1 0,35 - 89 5 - — 1 J76 . Nš 24 2 1,00 — 174 9 _' __/ Borisova jauns-ba

II £ 24 . i . . * i _ 0^0 - 6O9 31 — — I Caunīša jauns-ba78 *** 24 . 1 1.50 -1695 85 — — I Barlata jauns-ba
Turpinājums 6. lappuse.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Ivana Jeiima dēla un Annas Timo-
teja meitas Michaļevsku lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no ze-
mes gabala ar nosaukumu .Batvino",
platībā 22 desetīnas 1440 kv. saženu,
vairāk vai mazāk, atrodošos Ludzas (se-

nāk Ostrovas) apriņķa, Kačanovas pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu reģi-
stri, — uzaicina visas personas, kuram
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
iesniegt par to komisijai paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*, pretējā gadī-
jumā nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātam un lūdzēji var tikt ievesti
Latgales zemes grāmatu reģistri ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 31. dec Nr. 8969.
Apgabali, vec. notāra v. A. M i k a 1 k s.

19248 Sekretārs A. Bergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 3091. p.p.
pamata uzaicina Andreju Jāņa dēlu Li-
bertu, kufa dzives vieta nezināma,
četru mēnešu laika ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Ana-
stazijas Libert, dzim. Drožinas, iesū-
dzibas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minēta laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja neradīsies, |bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papints atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 16. janv. 1925. g. LNŠ188/25
Priekšsēd. v. R. Mtillers.

19618 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. _ pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 17. sept. 924. g.
mirušā Ernsta Reh, 26. aprilī 1922. g.
notarielā kartībā sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai
tiesai desmit mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,Valdības
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 15. janv. 1925. g. L. Nš 965/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

19611 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1924. g 16. oktobra nolēmumu, ir iecelts
aizgādnis promesošā Kārļa Brimberga
mantībai.

Jelgavā, 12. jaiv. 1925. g. L.Ns293/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

19140 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka, saskaņā ar
šās tiesas 192t. gada 17. juliia nolēmumu
ir iecelts aizgādnis promesošā Jāņa Friča
d. S t e i n a atstātai mantībai.

Jelgavā, 12. janv 1925 g. L.NŠ852/24
Priekšsēd. v. Feldmans.

19 39 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g 1. iebr. likumu par laulību 50.
un civ. proc. lik. 339., 3-6., 411. un 718.
panta pamata, ar šo dara "zināmu Karo
linei Rekutis, dzim. Šatkauska, ka
tiesa 1921. g. 13. decembrī aizmuguras
nosprieda viņas laulību ar Jāzepu R e -
Ic ii\ i *ī sfcirf

Jelgavā, 1925. g. 9. janv. 1. Nš 142^24
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

19165 Sekretāra pal. F, Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. iebruaja likuma par lau-
lību 50. 76. un civ. proc. lik. 339,, 366.,
411., 698., 7O0. un 718. panta 1. punkta
pamata, dara zināmu Lībai Leitart,
dzim. Gailis, ka tiesa 1924. g. 15. no-
vembri aizmuguras nosprieda viņas lau-
lību ar Ansi L e i t a r t u šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 8. janv. L.Nš215|24
Priekšsēdētaja v. P. Miillers.

19298 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jvgavas apgabali reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 146071.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
d?ļas 8. jarivan 1925. gadā atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Kurzemes farmaceitu
biedrību, ievedot. viņu Jo bi-drīuu re-
ģistra pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

1 Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 13. janv. 1925. gadā.
Peģ. nod. pārz. J. Skudre.

19547 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Jalgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 146071
panta paziņo, ka minētā tiesa _ civilno-
daļas 8. janvārī 1925. g. atklāta sēdē
nolēma Tukuma brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju iiedrībn pa:veidot zem tā paša no-
saukuma, ievedot viņu to biedrību re-
ģistra pirmajā daļā, kuram nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Tukumā.

Jelgavā, 13. janv. 1925. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

19546 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgab. reģ. nod
pamatodamās uz civil proc. lik. 146C84
panta paziņo, ka pēc Baldones sēravotu
labierīcības likvidācijas komisias ziņo-
juma 23. novembrī 1924. gadā, minēta
biedriba, kura reģistrēta apgabaltiesā
30. aprilī 1923. gadā, uz biedrības pilnu
sapulču 15. septemtra un 7. oktobfa
1923. gada lēmumu pamata ir likvidēta
un li vidacija pabe pta 15. junļi 1924. g.,
par ko tiesas reģistri pirmajā daļā_ par
bezpeļņas biedrībām 181. numura iz-
darīta attiecīga atzīme.

Jelgavā, /. janv. 1925- g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

19305 Sekr. pal. D. L e ši n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 18. decembra 1924. g. lē-
mumu, uz Ilyes P u k u 1 lūgumu un pa-
matojoties uz civ. pr. lik. 293., 301.
un 309. p.p., uzaicina atbildētāju Mi-
ķeli Miķela d. Pukul, kura dzīves

vieta nezināma, četru mēnešu laikā iera-
sties šai t.esā saņemt norakstu no viņa
sievas Uves Pukul iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā on uzdot
savu dzives vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laika aicināmais neierastos,
lietu noliks _ uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja _ ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepāja neuzdos, aici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus _ atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 5. janv. 1925. g. Nš431/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19087 Sekretāra v. (parakstsļ.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību 77. p.
20. novembrī 1924. g. aizmugurē no-
sprieda : starp Otto Jēkaba d. G e I z e
un Lūciju Indriķa m. G e 1 z e, dzim.
Bramberg, 25. septembrī 1912. g. caur
Lieoājas Annas draudzes mācītāju slēgto
laulību atzīt par šķirtu.

Liepājā, 16. janv. 1925. g. Ne 145 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

19557 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
tiesas sēdē 4 _ . decembrī 1924. g. nolēma:
— iecelt aizgādniecību promesošā Vasiltja
Gombalevska mantībai.

Vasilija Gombalevska pēdējā dzīves
vieta bija Liepājas pilsētā.

Liepāja, 7. janv. 1925. g Nš £62-1/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1956 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. decembra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 9/21. jūlijā 1898. g.
miruša Pētera Jura d P u ķ ī š a manti-
niekus, kreditorus, legatarus, iideiko-
misatu? jin visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 16. janv. 1925. g. Ns945m/24
Priekšsēd. p. V. Bienenstams

19606 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. decembra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 16. augustā 1917. g.
mirušās Katrīnes Ledet mantiniekus,
kreditorus, legatarus, iideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz viņas
atstāto mantojumu, pieteikt tiesai savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 16. janv. 1925. g. Ne950m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19607 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. decembfa 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 30. ma'jā 1901. g. mi-
rušā Jāņa Jura dēla P u ķ ī š a manti-
niekus, kreditoros, legatarus, {ideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesībis un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzīta?
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 16. janvārī 1925. g. Nš944m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19609 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 1460. p- pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 13. janvāra
lēmumu reģistrēta Priekules kredītbie-
drība ir ievesta kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Priekules
miestā.

Liepājā, 16. janv. 1925. g. Nš 219/24
Priekšsēdei, b. v. i. A. Kiršfelds.

19610 Sekretārs A. J a n s o n s.
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Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Jēzupa Andreja dēla P ļ a v a n a lū-
gumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Punduri un Budencovo muižas
izdalītā „Jauno-Šavru (Novije-Šavri)"
folvarka, platībā 42,61 desetiņas, atro-
došos Daugavpils apriņķa, Preiļu pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu reģi-
stri, — uzaicina visas personas, ku-
rām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu četru mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas .Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktas tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas man-
tas īpašnieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g.30./31. dec. Ne8964.
Apgabaltiesas vecāka notāra v.

A. Mi kalks.
19249 Sekretārs A. Bergs.

Latsiii maa&aittoii etauis nonn
paziņo, ka pēc 1923. g. 31. jūlijā pie
Daugavpils notāra R. Skujas noslēgtā
davināšas līguma, apstiprināta 1924 g.
30. decembrī, Antons Pētera d. B a šk o,
ieguvis no sava brāļa Izidora Pētera d
Baško tiesības uz . l /a daļu, Ls 100,
vērtībā no nekustama īpašuma, kurš at-
rodas Daugavpils apn Jasmuižas pag.,
Kastiru sādžas robežas un pastāv no
zemniekiem piešķirtas zemes viensētas
Nš 7b platībā 10,73 deset. av kopvaldī-
šanas tiesībām koplietojamos objektos-
zem upes — 5,23 deset. zem dzirnavām
zemes gabals 1it ,a* — 0,50 des. un
prieks grants zemes gabals 1it. ,b" —
0,32 des. platībā.

Daugavplī, 1924. g. 31. decembrī.
19266 Vecāka oUm vietā
Ns 100 viņa palīgs A. Mikals.

Sekret ra paugs J Strad<.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Zemkopības,ministrijas pieprasījumu
par zemēs grāmafu reģistrā ieraksta at-
jaunošanu uz Karčiščes pusmuižu, pla-
tībā 299072 ha, atrodošos Lūdzas (bij
Ostro.as) apr., Tolkovas pagasta, kura
pusmuiža pilnā sastāvā ieskaitīta valsts
zemes fondā uz agrārās reformās likuma
I. daļas 2. panta un 3. panta „a" punkta
pamata, kā ēkaba Jāņa : d. Karčevska
bijušais īpašums uzMcina visas
peramas, nūjām ir kādas tiesiba>
uz minēto nekustamo mantu ie-
niegt komi iiai par to paziņojurn

4 mēnešu laikā no izsludināšanas die-
nas .Valdī art Vēstnesi", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiecas s a tī ies oat
iznīcin»tām un augšminētā Karčiščes
pusmuiža var tikt iē ēsta Latgales ze-
mes grāmatu reģistri, ar visām attiecī-
gām tiesībām. Pēc tam minētā pus-
muiža tiks pārvesta uz valsts vārdu un
būtu iespējams koroborēt bijušam īpaš-
niekam viņa neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1924. g. 31. decembri.
Komisijas priekšsēdētājs Apgabaltiesas

notāra vietā A. Mikals.
19246 ., Sekr. ar* A. B«-rgg.
\

Latgales zemes grāmatu atiau.
nošanas komisija,

uz Semena Feodora dēla No viri,
lūgumu par nekustamas mantas sairvosas no 80_kv: saženu liela Zemgabala bez ekam (ēkas noplēstas) Jtdošos Daugavpilī, pirmā pilsētas ieCirW209. kvartālā, zem Nš 1, lit B- i-iela zem Ne 3, kuru viņš ieguvis nMendeļā Arona dēla un Mus' jas t d ,meitas, 'offiem, ievešanu zemes » -
matu reģistri, — uzaicina visas rVsonas, kuram .ir kādas tiesības uz mļg£'
nekustamo rnantu, iesniegt komisijai n,
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no ' izslndinašanas dienas, Valdības Vēstnesī-
pretēja gadījuma nepieteiktās tiesībaiskaitīsies par iznīcinātam un minētielūdzēja tiesību devēji Mendels Aroņa d*
un Musja Ideļa meita Jofii un Jrtam ari pats lūdzējs Novickis vartikt ievests Latgales zemes grāmatu reģistrī par noradītas nekustamās mantasīpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hip0tekarisku apgrūtinājumu tiesībām. '

Daugavpilī, 1.924. g. 31. decembrī
, . u. .,._ J* 8950,
Apgabaltiesas vecāka.notārā

vietā A. .Mikalks
19255 _J Sekretārs A. Bergs:

Laliale. auaMItiu ngbii notārs
paziņo, ka pēc 1924. gada 23. oktobrī
pie Daugavpils notāra P. Zibina noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināta
1925. g. 14, janvārī, Chaims Ābrama d
Dimants ieguvis no Leibas Icika i,
Plissa, par 40C0 latiem, personīga īpašuma
gruntsgabalu

^
64,8/49 kvsaž. platībā ,

ar esošā uz tā izpostītām ēkām, Daugav-
pili II pils. iecirknī Ns 6, 1it. a Vakzales
(senāk Podolijas) ielā polic. Ns 40. :

Daugavpilī, 1925.g. 15. janvārī Ne 379
Vec. notāra v. viņa pal. A. Mikalks.

197 5 Sekretāra palīgs J. Strads.

Rūjienas muita
caurskatījusi zemāk minētas kontraban-
das lietas un pamatojoties uz muitas
likuma §§ 1011'., 1038., 1045., 1065.,
1115., 1140. un 1141.,

nolēma:
1. Lietā Nš 42, Igaunijas pav. Malli

Uves sodīt par kontrabandu ar
Ls 286.25 un par robežas pāriešanu
ārpus noteikta pārējas punkta ar
Ls 15.—; aizturētās 5 gultas segas,
1 galdauta, 1 zīda lakatu, 1 sie-
viešu blūzi, 1 apakšsvārkus, 1 mut-
autiņu un svaigus gurķus — kon-
fiscēt.

2. . Lietā Ns 44, Igaunijas pav. Jāni
Li 11i e n b 1a t u, Alidi T e a rit, Ar-
noldu Russmani un Ernu Born
par robežas nelegālu pārnākšanu
sodīt: Lillienblat ar 6 latiem, Tearu,
Russman un Born katru ar . 3 latiem;
soda naudu piedzīt zolidari, izlie-
tojot soda naudas segšanai Alides
Tearu iemaksāto drošības naudu. —
Ogu lasīšanai līdzi ienestas divas
skārdu bundžas konfiscēt, pārdot un
ieņemto naudu izlietot soda naudas
segšanai

3. Lietā Ns 45, Igaunijas pav. Liii
Puusep un Kārli Toodu par ro-
bežas pārnākšanu ārpus noteikta

. pārējas punkta sodīt' katru ar 15 la-
tiem. Bez tam Līzi Puusep pat
kontrabandu sodīt ar Ls 17.63; aiz-
turētās olas un kurvīti konfiscēt;
tāpat ari konfiscēt ', 5,830 klgr. svie-
sta,; to pārdot .izsole un ieņemto
naudu izlietot soda naudas seg šanai.

Minētie lēmumi skaitās par pasludi-
nātiem no viņu iespiešanas dienas «Val-
dības Vēstnesī" un tos var pārsūdzēt
3 nedēļu laikā uz finansu minļstrijas
muitas depattamenta vārdu; pārsūdzība
apliekama ar zīmogmarkām par Ls -I-.80
un iesniedzama caur Rūjienas muitu.

Rūjienā, 1925 g. 16. janvārī.

Muitas nodaļas priekšnieks
K.Nukke.

19654 Darbvedis V. Briedis ^

Burtnieku virsmežniecība
pSrdOB mutiskā izsolē 26. februārī 1925. gada Arciema muižā I. ie-
cirkņa mežniecības kanclejā, Arciema muižā (4 klm. no Arciema stac.)

augošus, vējo sāitus un sausus kokus,
sadalītus sekošās vienībās:

S ' r,- a Drošības
*

Pārdos
Novgf _ naudaLs

jj Kādas mežniecības, novada, apgaitas un , _ .
- _ teiums - Piezīmes> kvartāla. Cirsmas gads un atdalās Ns Pec num- izcirt. mezu
ā) 6 * pļānb koki Ls kuļtuf
S . ha gab. tlns- darb.
H

Arciema I. iec. mežniecībā
Pāles-Sucenes novadā:

1 Apg. Ns 2, kv. 16 — 175 128 6 6,40 Sausi lauzti un vēja gāzti koki
2 . Nš 2, , 22 — 1260 617 30 30,85 ...
3 , Ns 2, . 23 — 633 434 21 21,70 „ ' „ ?; ' .
4 , Ns 2, , 34 — 551 585 29 29,25

Arciema novadā:
5 Apg. Ns 4, kv. 11 _ 200 202 10 10,10
6 , Ns 4, , 6 . — 467 368 18 18,40
7 . Ns 4, , 4 . . . _ 171 121 6 6,05
8 , Nš 4, , 3 , — 266 249 12 12,45
9 , Ns 4, . 26 .... — 285 230 11 11,50 . „ \

Pociema III. iec. mežniecība
Katvares novadā:

10 Apg. Ns 7, jauns. Ns40, cirsma 1924. 25. g., atd. Ns 3 — 128 220 11 — Aueoši koki
11 . Ns 7, kv. 17, cirsma 1925./26. g — m 765 38 38,25 .

Ezermuižas uovadā:
12 Apg. Ns 15, jauns. Nš 14, ārk. cirsma 1921./26. g. . — 53 211 10 —
i"v\kl-o7~26331^Sausi unvējalauztikoki14 , Ns 15, kv. 27 _ 155 67 3 3,25

Lielpociema novadā:
15 Apg. Ns 13, jauns. Ns 33 F, ārk. cirsma 1924./25. g.

atdNi'2 ' ? ? 0,81 — 327 16 — Ausoši «oki16 Apg. Ns 13, jauns. Ns 45, ārk. cirsma ,1924/25. g.'"atd. Ns 3 . . . 0,50 — 355 17 —17 Apg. Ns 13, jauns. Ns 45, ark cirsma 1924./25. g.
atd. Ns 4 . . . . o,14 — . 80/ ' 4 — *

18 Apg. Ns 13, jauns. Ns 45, ark. cirsma 1924./25. g. / ' . -
atd. Ns 1 . . . 0^50 — 275 13 —19 Apg. Ns 13, jauns. Ns 45, ark. cirsma 1924./25. g.
atd. Ns 5 .- . . . — 378 292 14 —20 Apg. Ns 13, jauns. Ns 34, cirsma 1925./26. g., atd. Ns 3 1,90 ' — 424 21 —

Augstrozes IV. iec. mežniecība
Augstrozes novadā:

21 Apg. Ns 23, Kalnsalas mežs, cirsma 1921. g., atd. 1 3,25 — 659 32 3295 Auooši koki22 Apg. Ns 24, Slavengārsas mežs, cirsma 1921. g., ' g0S1 K0KI

atd. NsNs2, 4, 5 . .. . . . _ 39 .94 4 47Q
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Drošības naudas izsoles komisija pieņems no pīkst 10 rītā

. _. „.:-oles .dalil??j ekiem/ Jāiemaksā drošības nauda 10«/o apmētā rio solāmo vienību novērtējuma ua pēc nosūtīšanasnekavējoši jāpapildina līdz 10°/o no nosolītas sumas. ' v «"««jušanas
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles vienibas pēc saviem ieskatiem'
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā, Dikļu pagastā, Budenbrokas muižā (pasta adrese caur Dikliemiun pie att,ec,g,em iecirkņu mezz.ņ.em. 19836-v Burtnieku VirSmeŽlileciba

Latgahs zemu grām atiaua. Romu ia ,
uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-

jaunošanu uz Rosicas muižas II daļu,
platībā apmēram 484,35 desetiņas, atro-
došosRēzeknes apriņķa, Kaunatu pagastā,
kura muižas II daļa pilnā sastāvā ieskai-
tīta valsts zemes fondā uz agrārās re-
formas likuma I. daļas 2. panta un 3. panta
,a* punkta pamata, kā Annas Jēkaba m.,
Platona un Gtigorija Teodora dēla un
Ievdokijas Teodora meitas Hlebņikovu
bijušais īpašums, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai pat
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas .Valdības Vēstnesī',
pretēja gadījumā nepieteiktas tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un augšminētās
Rosicas muižas II daļa var tikt ievesta
Latgales zemes grāmatu reģistri ar visām
attiecīgam tiesībām. Pēc tam minētās
muižas II daļa tiks pārvesta uz _ valsts
vardu un būtu iespējams koroborēt biju-
šam īpašniekam viņa neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1924. g. 31. dec. Ns8945
Apgabalt. vec. notāra v. A. Mi kalks. -

19254 Sekretārs A. B e r g s.

Latgales zemes» grāmatu atjau
nošanas komisija,

uz zemkopības ministr jas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta
atjaunošanu m Dlužņevas muižas ar
folvarkiem, platībā apmēram 992,00 ha,
atrodošos Rēzeknes apriņķa Rozeitovas
pagasiā. kufa muiža ar folvarkiem pilnā
sastāvā ieskaitīta valsts zemes fondā uz
agrārās ref rmas likuma I. daļas 2. panta
un 3. panta „a" punkta pamata, ka
Jevgeņijas Staņislava meitas Kerbedz
bijušais īpašums — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai ..par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas .Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktas tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un augšminētā
Dljžņevas muiža ar folvarkiem var tikt
ievestā Latgales zemes grāmatu reģistri
ar visām attiecīgām tiesībām. Pēc tam
minētā muiža ar folvarkiem tiks pārvesta
uz valsts vārdu un būtu iespējams koro-
borēt bijušai īpašniecei viņas neatsavi-
nāmo daļu.

Daugavpili, 1924. g. 31. dec. NŠ8933
Apgabalt. vec. notāra v. A.M ik a 1k s.

19251 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komaija,

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Rosicas muižas Iii daļu,
platībā apmērām 568 64 desetiņas, atro-
došos Rēzeknes apriņķa, Kaunatu pag.,
ku[as' muižas lll daļa pilnā sastāvā
ieskaitīta valsts zemes fondā uz agrārās
reformas likuma 1. daļas, 2. panta un
3 panta „a" punkta pamata, kā Uljanas
Jegora meitas, Anastasijas, Paulas un
Marfas Maksima meitu, Origorija,
Jāņa un Vasilija Maksimu dēlu Hleb-
ņikovu un Antonijas Maksima meitas
Kononovas bijušais īpašums, —uzai-
cina visas personas, kufām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to _ paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
,Valdības_ Vēstnesi", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības .skaitīsies.par iznī-
cinātām un augšmin. Rosicas muižas III d
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri -ar visām attiecīgām tiesībām
Pēc tam minētās muižas 111 daļa tiks
pārvests uz valsts vārdu un būtu iespē-
jams , .koroborēt bijušiem īpašniekiem
viņu neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1924. ģ. 31. decembri.
Nr. 8940.

Apgabaltiesas vecāka notāra
vietā A. Mikalks.

19253 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apg baltiesaa ecakaie
no ars

paziņo, ka pēc 1924. gada 9. aprilī pie
Rēzeknes notāra J. Bankava noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstipri-
nātā 1924. gada 31. decembrī, Pēteris
Jēkaba d Salmiņš ieguvis no Jāņa
Jēkaba d. V i nde ļ a par 3000 latiem
no Bolvu-Aleksandropoles muižas atda-
lītu viensētas zemes gabalu 17,70 des.
platībā, kufš atro'das Ludzas apriņķa
Bolvu pagastā uročiščē Nikolajevo Ns 2.

Daugavpilī, 1925. g. 7. janv. Ns116.
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs A. Mikalks.
19258 Sekretārā palīgs i. Strads.

Lotgoles apgabaltiesas vec. aotar
paziņo, ka pec 1924. gada 5. novembrī
pie Krustpils notāra M. Vidējā no-
slēgtā dāvināšanas līguma, apstipri-
nātā 1925. gada 5. janvārī, Emīlija Jē-
kaba m. K ļ a v i ņ, ieguvusi no sava
tēva Jēkaba Kļaviņa nekustamu īpa-
šumu, Ls 300.— vērtībā , kurš atrodas
Daugavpils _ apriņķa, Krustpils pagasta,
Midzeņu sādžas zemes robežās un pa-
stāv no zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas, sastāvošas no 8 gabaliem
NsNs la, lb, lv, ļg, Īd, le, lž un
Iz kopplatība 11,88 des. ar kopvaldī-
šanas tiesībām uz 0,04 des. zemes ga-
bala 1it „a", kura platība_ 0,33 des. un
uz 0,43 des. zemes gabalā 1it. .b". kura
platiba 5,12 des. 4

Daugavpilī, 1925. g. 7. janv. Nr. 118.
Vecākā notāra vietā

viņa palīgs A. Mikalks.
19268 Sekretāra palīgs J. Strads.

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
II. iec. izsludina par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1193, izd. no Vaiņodes
pag. valdes 1921. g. 4. februāri vz
Miķeļa Sproga vārdu: 18614_

Aglones iecirkņa policijas priekšnjeks
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus: 1) Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 1613, izdotu no Kapiņu
pag. valdes 22. jūlijā 1922. g. uz Sta-
ņislava Antona d Putana vārdu u"
2) atvaļinājuma apliecību Ns 7678/1469/ž,
izdotu no Daugavpils kara apr. pr-k»
1923. g. 14 aprilī uz Staņislava Antona
dekt Putana vārdu 1861'

Sekvest retie materiāli, pēc līgumiem:
Saikavas novads: «IK 31 — — no Pusplatā

79 !Apgaita Ns 26, kv. 23 - - 4,40 - W«
^

_ _ no Lācīša

5 : n, : i ::::::: ^w^ftttS
ļ«a

"~
-3/18 kub. ass; apses malka 38/12 kub. ass;

bluķi: bērza 20 gab, melnalkšņa 5 gab. un
apses 4 gab., novērtēti . par Ļs 9yc V. ' .

82 Apgaita Ns 26, kv. 2 sagatavoti materiāli: sausi egles un priedes dēļi. no Lac.sa

dažāda biezuma - 7043 tek. meta, no- ,
vērtēti Par Ls 1074

83 . Ns 26, . 2 sagatavoti materiāli: egles kantēti baļķi -40 gab no Lacisa

apaļi 3 gab, apses skaidu malka — / kud.
asis un 28C0 tek. metri egles nomaļu no-

vērtēti . . par Ls 550.—
84 , Ns 26, . 2 ....... . sagatavoti materiāli: egles kārtis — 170 gab., de- no Lacisa

. dzinama malka: bērza 310 12 kub. ass; meln-

v alkšņa 9/2* kub. ass un egles 15'/* k«b ass

novērtēti . par Ls 575.—-

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā. Pirms solīšanas jāiemaksā 10«/o drošības naudas no nosolāmo vienību vērtības.
Virsmežniecība patur tiesības izsludinātās vienības noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem, iuvakas ziņas sniedz

vienības kanclejā Zelgovskas muižā un pie mežziņiem: IV. iec. mežziņa Madona, un V. iec. mežziņa Jaunsaikava; mežs
apskatāms uz vietas pie attiecīgiem mežsargiem. 19655 Madonas virsmežniecība.

lubu as iiui mm
U'dtfflll tfiB.
1924. gada 23. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipografiji.
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriež*»

ar pieprasījumiem.
. Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,45
ar piesūtīšanu . . 0,50

Saturs:
193) Likums par tirdzniecības rūpnie-

cības nodokļi.
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