
Saeima.
/iinistp» kabineta sēde 5. g. 19. janvārī.

Noteikumi par mežu departamenta malkas
sagatavošanu saimnieciskā kārtā.

Pārgrozījumi tariios valsts zemes ionda
piešķirto un piešķiramo īpašumu no-
vērtēšanai un izpirkšanas māktas vai
dzimtsnomas noteikšanai.

SAEIMA.
Sēde 19. janvāri

Otras sesijas pirmo kopsēdi atklāj
priekšsedeta,s Dr. P. Kalniņš pulksten
5,10, paziņodams dienas kārtību.

Nolasa paziņojumu, ka jaunzemnieku
Jrakcijas deputāti O. N o n ā c s , Kr,
Bachmanis un E, Bauers kopā
ar demokrātiskā centra deputātiem
J. Breikši un P. Juraševski no-
dibinājuši parlamentarisku bloku ar no-
saukumu centra apvienība.

Nolasa ministru prezidenta paziņojumu,
ka viņš par tieslietu ministri uzaicinājis
Ansi Pet revicu.

Starpsesiju laikā satversmes 81. panta
kārtībā ministru kabineta izdotos notei-
kumus, tāpat ati iesniegtos likumprojektus
nodod attiecīgās komisijās.

Nolasa budžeta komisijas paziņojumu,
ka valdība jau pārkārtojusi linu cenas,
kādēļ tā vienbalsīgi nolēmusi: viņai
pag. g 15. decembra sēdē A. Ērgļa u. c.
iesniegto likuma ierosinājumu noraidīt.

Pēc tam, kad daži deputāti izteikušies
šai lietā, Saeima ar 52 pret 35 balsīm
atraida budžeta komisijas lēmumu.

Nolasa M. Rozentalauc. iesniegtu
likuma ierosinājumu par pensiju piešķir-
šanu 1905. g. revolūcijas cietušiem dar
biaiekiem un viņu ģimeņu locekļiem.
Iesniegumu motivē M. Rozentals. Iero-
sinājumu nodod uz prezidija priekšlikumu
sociālās likumdošanas komisijā un uz
A. K 1 ī v e s priekšlikumu bez tam vēl
finansu, budžeta un juridiskā komisijā.

Budžeta komisija iesniegusi likumpro-
jeklu par sevišķas komisijas dibināšanu
valsts pārvaldes aparāta vienkāršošanai,
prasot šai lietā steidzamību. Komisijas
vārdā projektu aizstāv referents R. Kal-
ni n g s. Pēc tam, kad K. P a u 1u k s aiz-
rādījis, ka jaunas komisijas dibināšanabūtu
lieka, tādēļ ka valsts aparāta vienkāršošanu
vislabāki pārzio un var izdarīt — valdība,
Saeima noraida vispirms steidzamību un
tad likumprojekta lasīšanu pa pantiem,
līdz ar to atraidīts ari pats likumprojekts,
un tad pieņem K Pauluka pārejas for-
mulu, ar kuru valsts aparāta vienkāršo-
šana top uzdota valdībai, samazinot
ierēdņu skaitu.

Pēc tam nāk apspriešanā likums par
kodiiikacijas nodaļu, kuru uz A. Berga
priekšlikumu nodod vēl juridiskai komi-
sijai cauri skatīšanai.

Beidzot pieņem steidzamības kārta
likumu par konvenciju par kuģošanu un
koku pludināšanu Latvijas _ un Lietavas
pierobežas upēs, pēc kam sēdi slēdz.

Nākošā sēde piektdien, 29. janvārī,
Pulksten 5.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pēc ārlietu ministiijas ziņojuma Vīnes
medicīnas fakultāte laikā no š. g. 8. līdz
20. februārim sarīko 20. papildu kursus
praktiskiem ārstiem.

Interesentiem tuvākus paskaidrojumus
šai lietā sniedz departaments (Skolas
ielā Ns 28, dz. 6).

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

Epid.-administratīvās nodaļas
vadītājs Dr. J. S e n t e 1 s.

Paziņojums
visiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas sociālās
apgādības departaments paziņo, ka jaun-
atvērtā valsts darbinieku sanatorijā Vai-
ņodē (Vaiņodes muižā, st. Vaiņode) uz-
ņem ar tuberkulozi slimojošus valsts
darbiniekus un viņu ģimeies locekļus,
kuriem valsts darbinieku ārstu komisijas
atzinušas ārstēšanos sanatorijā.

Slimniekiem vispirms jāgriežas pie
vietējā valsts darbinieku ārsta, kurš _ar
atzīmi par viņu veselības stāvokli nosūta
tos uz ārstu komisiju.

Braucot uz sanatoriju, slimniekiem jā-
ņem līdz ārstu komisijas protokola iz-
raksts un slimības zīme, kura derīga
2 nedēļas pēc viņas izdošanas.

Ceļa izdevumi uz ārstu komisijām un
sanatoriju jāsedz pašiem slimniekiem.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstēšanās nod.

vadītājs Dr. Dri bba.

Sludinājums.
Liepājas 1. iecirkņa miertiesnesis

izbeidz sekošu personu meklēšanu,
kuri izsludināti sekošos „Valdības Vēst-
neša* numuros:

1) Eduards Jāņa d. Krakovskis —
1922. g. 213. numurā.

2) Jāzeps Matīsa d. Beka — 1922. g.
213. numurā.

3) Otto Heinricha d. Bišoffs — 1923. g.
180. numurā.

4) Gustavs Fioiers — 1923. g. 180. nu-
murā.

5) Debora Ābrama m. Joffe — 1923. g.
180. numurā.

6) Jeguda-Idelis-Iza'is Aizika d. Rozen-
bergs — 1923. g. 86. numurā.

7) Andrejs Jāņa d. Šulme — 1922. g.
51. numurā.

8) Osvalds Erfcha d. Mackevičs —
1922. g. 45. numurā.

9) Matlss _Matīsa d. Budriks — 1922. g.
195. numura.

10) Fricis Mockus — 1922. g. 195. nu-
murā.

11) Jānis Johans Mateusa d. Ješiskis —
1922. g. 195. numurā.

Liepājā, 1926. g. 18. janvāri.
Miertiesnesis (paraksts).

Sekretārs Ž. G r a u b i c s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 244.

(2. turpinājums un beigas.)
17734. Kravcovs, Jānis Samuila d.,

dz. 1901. g., pied. pie Jēkabpils pils.,
krievs, vecticībnisks, vidēja auguma, pa-
vāju gludu seju, gaišiem matiem, zilām
acīm. — Jēkabpils apr. priekšu, palīga
2. iec. 1925. gada 9. decembra raksts
JSfo 13948 (9-XII25), apvainots uz sod.
lik. 593 p. '— Apcietināt un nogādāt
meklētājam.

17735. Kregers, Juliuss Jāņa d., 35 g.
vecs, pied. pie Iršu pag., Cēsu apr,,
agrāk dzīv. Rīgā^ Bruņinieku ielā Nb 22,
dz. 20. — Rīgas 4. iec. miert. 1925. g.
8. decembra raksts N« 1410 (29X11-25),
apvain. uz sod. lik. 310. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17736. Kopē, Pēteris Jāņa d., La-
tvijas pase tedota no Vecsvirlaukas pag.
valdes Ns 468. — Vecsvirlaukas pagasta
valdes 1925. g. 12. novembra raksts
No 107/23 (30-XI-25), pase izdota uz
nepietiekošu dokumentu pamata, — P.e-
prasīt dokumentus par piederību un
vecumu, pēc to piestādīšanas izdarīt
attiecīgas atzīmes uz pases un paziņot
meklētājam.

17737. Krauze, Līzete Jāņa m., La-
tvijas pase izdota no Vecsvirlaukas pag.
valdes N° 675. — Tas pats.

17738. Kleirrans, Jānis Anša d., La-
tvijas pase, izdota no Vecsvirlaukus pag.
valdes, Ns 779. — Tas pats.

17739. K'iko, Viktorija Vikeetija m.,
29 g. veca, bij. Krievijas pav. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1925; g. 16 de-
cembra raksts Ns 4&08 (24-XII- <5;. P e-
dzenams vizu nodokl s Ls 7. — Paziņot
meklētājam.

17740. Kalašņikovs, Ivans Korneja d.,
54 g. vecs, bij. Krievijas pav. — Rīgas
preiektuns 3. nodaļas 1925. g. 7. dec.
raksts Ns 8803 (28 XII 25). Sodiis no Rī-
gas prefekta ar 14 dienām aresta, pie-
dzenot Ls 2 vizu nodokli. — Paziņot
meklētājam.

17741. Krivcovs, Pāvils Pētera dēlf,
58 gadus vecs, bij. Krievijas pav, agrāk
dzīvojis Jēkabpils spr. Eķengrāvas miestā.
— Jēkabpils apr. priekšnieka 1925. g.
2. decembra raksts Ns 1825 I (:8 XII 25),
sodīts administratīvā kārla ar Ls 10,—
vai 3 dienām aiesta. — Paziņot dzīves
vietu.

17742. Ķauķis, Karline Lienes m.,
27 gadus veca, piederīga pie Smiltenes
pag. Valkas apr., dzīvojusi Smiltenes
pag. „Lūkos", pase Ns 4156, izdota no
Smiltenes pag. valdes 1925. g. 2. sep-
tembri. — Valkas apr. 2. iec. miertiesu.
1925. g. 17. novembra raksls Ms 515
(8 XII-25), apvainota uz sod. lik. 531. p.
2. d. — Pieprasīt drošības naudu
Ls 500,—, kuru neiemaksāšanas gadī-
jumā apcietināt.

17743. Lubocki, (Labocki), Moisejs
Menachina d, apm. 22 g. vecs, agrāk
dzīv. Rēzeknē pie taviem vecākiem. —
Svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneša no
Jelgavas apgabaltiesas 1925. g. 9. dec.
raksts Nb 450 (29X11-25), apvainota uz
muit. lik. 1071. p. un sod. lik. 279. p.
5. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sakot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pai 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā. _ , 6
pie atkalpārdevējiem _ m 7

Latvijas valdības m^* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, iz ņemot .feļ^^^g^,^ sv

ētdienas
un svetkudsenas

Redakcija: M^ļģaļ\l WžĒĒh>
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ko 3. Tel. No 9-89 ™*&IĒpmĒSMš^ Rīgā, pili Nb 1. Tel. N2 9-57
Runas stundas no 11—12 TT«^^-»Tir Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

Par mežu departamenta malkas
sagatavošanu saimnieciskā kārtā

l.
Mežu departaments sagatavo saimnie-

kā kārtā malku kā meža kopšanas no-
lūkos, tā ari izstrādājot malkas cirsmas
yispirmā kārtā valsts un pašvaldības
l««tāžu vajadzībām.

2.
Malkas sagatavošanai vajadzīgie Hdiekji

«a sjādās no mežu departamentam atve-
ļfā rtcības kapitāla un iestāžu iemaksā-
tiem avansiem.

3.
Sagatavotai malkai celmu naudu ap-

rēķina virsmežzinis pēc biļetes izrakstī-
šanas laikā pastāvošām tirgus cenām uz
celma, t. i. pieskaitot takses cenai iepriek-
šējā gada Vidē o malkas cirsmu izso'ēs
sasniegto piedevu. Šo naudu ieskaita
valsts ienāktimos.

4.
Patērētājiem malku aprēķina un pār-

dod par gatavas malkas tirgus cenu.
Piezīme: Mežu departamenta dar-

biniekiem Rīgā malku izsniedz par
pašcenu pašu vajadzībām pēc zem-
kopības ministra note klās normas.

5.
Katru gadu pēc operācijas nobeigšanas

aprēķina tīro peļņu, kuru dabū, atvelkot
no sumas, kas ieņemta par malku:
a) celmu naudu, b) ssgatavošanas, iz-
vešanas un citus izdevumus, c) procentus
par rīcības kapitālu, skaitot 7°/o gadā
un d) varbūtējos atsevišķos gadījumos
zaudējumus, kurus nevarētu attiecināt uz
atsevišķu personu rēķinu, vai kurus ne-
būtu iespējams no vainīgām personām
piedzīt.

6.
40°/o no tīras peļņfs ieskaita valsts

ienākumos, 40% pieskaita rīcības ka-
pitālam, bet 20°/o izmaksā mežu resora
darbiniekiem, kā sevišķu atalgojumu par
malkas sagatavošanu.

7.
No iepriekšējā pantā minētās atalgo-

juma sumas virsmežniecību darbiniekiem
izsniedz 90°/o, bet departamenta darbi-
niekiem 10° o. Atalgojuma lielumu at-
sevišķiem darbiniekiem noteic mežu
departaments.

8.
Tuvākus noteikumus par norēķināšanos,

malkas sagatavošanu, izvešanu un no-
došanu apstiprina zemkopības ministīis.

9.
Ar io atcelti 1925. g. 3. februāra no-

teikumi sevišķa atalgojuma izmaksai
kcžu resora darbiniekiem par saimnie-
ciskā kāttā sagatavotu un izvestu malku
(Lik. krāj. 28).

Rīgā, 1926. g. 7. janvāri.
Ministru prezidents K. Ulmanis.

Zemkopības ministris M. Gailītis.

Apstiprināti ministru kabineta
1926. gada 5. janvāra sēde.

Rīgā, 1926 g. 18. janvāri.
Valsts kanclejas direktors

D.Rudzīts.

Pārgrozļumi tarifos
valsts zemes fonda piešķirto un
piešķiramo īpašumunovērtēšanai
un izpirkšanas maksas vai dzimts-

nomas noteikšanai.
(1923. gada «Valdības Vēstneša"

248. numurā.)

Tarifu 9. pantu izteikt sekosi:

Saimniecībai no piešķirtā meža uz

1920. g. 21. decembra, 1924. g. 30. ju-
niia un 1925. g. 5. jūnija likumu (Lik. kr.

1920 g 260, 1923. g. 49, 1924.g. 112 un

1925 g 113) pamata izsniegto būvkoku

vērtība
'pieskaitāma izpirkšanas

^
maksai

uz saimniecības ieguvējam izsniegtās

meža ciršanas biļetes vai mežziņa ap-

Hecibas pamata U vai ,'s .apnjeros no
iQ79 o- 27 iunijā apstiprinātās takses

(1922g. .VaTdibasVēstneša' 231. un

^pUzlme. Kara invalidiem _un

tām karā kritušo pilsoņu ģimenēm,

Lurām zeme piešķirta uz prieks-

K pamata, no piešķirtā meža

p
°
ar brīvu izsniegto Mvkota wrt»ba

Sav p ieskaitāma izpirkšanas maksai

9 n i e z ī m e. Ja piešķirtais mežs

novērtēts par pilnu takses cenu un

SneU vaiP apHP ecibu iesniedz pec

saimniecības novērtēšanas, tad
uz zemes vērtēšanas virskomisijas
lēmumu jāatvelk no noteiktās iz-
pirkšanas maksas attiecīgā daļa.
Pirms līguma slēgšanas atvilkšanu
izdara zemkopības ministrijas mēr-
niecības daļas koroborēšanas nozare,
bet pēc līguma noslēgšanas attiecīgā
suma dzēšama no parāda valstij ar
ijnansu ministrijas kredita departa-
menta rīkojumu.

3. piezīme. Par saimniecībām,
kuras vērtē pēc šo tariiu pārgrozī-
jumu izsludināšanas, biļetes vai ap-
liecības jāiesniedz vietējām vērtēša-
nas komisijām vai zemes vērtēšanas
virskomisijai, bet pēdējai ne vēlāk
kā 1923. g. 23. apriļa likuma 13.
pantā (Lik. kr. 1923. g. 49) paredzētā
pārsūdzības termiņā.

4. piezīme. Par saimniecībām, kuras
novērtējot pirms šo tariiu pārgrozī-
jumu izsludināšanas nav piemēroti
1925. g. 5. jūnija likuma par kredī-
tiem lauksaimniecības būvniecībai
noteikumi, biļetes vai

^
apliecības ie-

sniedzamas zemes vērtēšanas virs-
komisijai sešu mēnešu laikā pēc šo
tariiu pārgrozījumu izsludināšanas.

Rīgā, 1926. g. 5. janvāri.
Zemkopības ministris M. Gailītis.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.



17744. Lavrušenko, Marija Staņislava

meita, 17 g veca, pied. pie Laucesas
pag. — Daugavpils apr. J. iec. miert.
1925 g. 10. oktobra raksts N> 792/kt.
(29 XiI-25), apvainota uz sod. lik. 262. p.
1. d. — Paziņot meklētājam.

17745. Levits, Ābels Leiba d., 28 g.
vecs, agrāk dzīv. Rīgā, Baznīcas iela
No 45, dz. 11. — Rīgas policijas 3. iec.
priekšnieka 1925. g 10. dec. raksts
(teleionograma) Ns 521. Patvarīgi at-
stājis savu dzives vietu, kā sastāvošs
zem policijas uzraudzības uz Rīgas
muitas valdes rakstu Ns 19968 1924. g.
2 augustā. — Ņemt zem policijas uz-
raudzības un ziņot meklētājam.

17745. Lachovičs, Malvine Franča ro.J
25 g. veca, 1925. gada jūnija mēnesi
dzīv. Opes pag., Valkas apr.—Madonas
apriņķa priekšnieka 1925. g. 9. decembra
raksts Ns 1370/II-429/L (29 XII-25). So-
dīta administratīvā kārta ar Ls 50,—
vai 1 mēn. aresta. — Paziņot dzīves
vietu un pieprasīt parakstu par dzīves
vietas pārmaiņas pieteikšanu policijai.

17747. Lula, Andrejs Jāņa d., 55 g.
vecs, pied. pie Rīgas apr. Nītaures pag.,
pēdējā dzīves vieta turpat, Klavkalnu
mājās. — Rīgas apriņķa priekšnieka
1925. g. 28. maija raksts Ns 1693,11
(29-XII 25). Piedzīt nozaudētas policijas
šautenes vērtību Ls 25,—. — Paziņot
dzīves vietu.

17748. Liepiņ, dzim. Bole, Emīlija
Ādama m.„ Latvijaa pase Ns 619, izdota
no Vecsvirlaukas pag. valdes. — Vec-
svirlaukas valdes 1925. g. 12. novembra
raksts Ns 107/23 (30 XII 25). Pase izdota
uz nepietiekošu dokumentu pamata. —
Pieprasīt dokumentus par piederību un
vecumu, pēc to pierādīšanas izdarīt at-
tiecīgas atzīmes uz pasi un paziņot
meklētājam.

17749. Liepiņ, dzim. Pole, Katrine,
Latvijas pase N° 723, izdota no Vec-
svirlaukas pagasta valdes. — Tas pats.

17750. Leiše, Miķelis Pētera dēls,
dzim. 1896. g. 17. janvāri, piederīgs pie
Liepāj'as apr. Pērkones pag. — Liepājas
apgabaltiesas izmeklēšanas tiesneša pat
svarīgām lietām un Liepājss 1. iecirkņa
1925. g. 2. decembra raks's Ns 1834
(28X11-25), 1925. g. 30. novembrī iz-
bēdz's no apcietinājuma (apvainots uz
muit. sod. lik. 1070. p.). —. Arestēt un
ievietot Liepājas cietumā, ieskaitot me-
klētajā rīcībā līdz galvojuma vai ķīlas
naudas Ls 10936,50 apmērā, iemaksai.

17751. Lapkovskis, Jēzups Antona d,
dzim. 1902. g., piederīgs pie Rēzeknes
apr. Varakļānu pag., jātnieku pulka ka-
reivis, vidēja auguma, gaišiem retiem
matiem, pabālu seju, kājas līkas uz iekš-
pusi. — Kara tiesas priekšsēdētāja
1925. g. 11. decembra raksts Ns 16952

<28-XII25), apvainots uz sod. Ik 128. p.
1. d., 133. p., 162. p. 1. d. un 232. p.
3. d. 1. pkt. — Apcietināt un ievietot
cietumā, ieskaitot 5. iec. kara izmeklē-
klēšanas rīcībā, par ko paziņot pēdējam
un tiesai.

17752 Manoim, Necha Mendaļa m,,
dzim. 1902. g, pied. pie Rēzeknes pil-
sētas, agrāk dzīvojusi Rīgā, Avotu ielā
Ns 1/3, dz. 12. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļa no 1925. g. 16. decembra
(23-XlI-25), apvainota zādzībā. — Ap-
cietināt.

17753. Marcinkevičs, Jānis Gracules,
dēls, 29 g. vecs, bij. Krievijas pav,
čigāns, agrāk dzīvojis Rēzeknes apr.,
Kaunates pag — Rēzeknes apr. 1. iec.
miertiesneša 1925. g. 10. decembra
raksts Ns 769 (29-XII-25), apvainots uz
sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu

17754. Michailovs, Grigorijs Epifana
dēls, 23 g. vecs, pied. pie Daugavpils
pilsētas, agrāk dzīvojis turpat Kaunas
ielā Ns 81. — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apriņķa 1. iec. miertiesneša
1925 g. 10. decembra raksts Ns 610
(29-XII 25), apvainots uz sod. lik. 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

17755. Mielens, F ēteris Heinricha d.,
42 g. vecs, pied. pie Rīgas apr., Ba-
bītes (agr Piņķu) pag.; agrāk dzīvojis
Avce, Amatnieku ielā Ns 6. — Auces
iec. miertiesneša 1925. g. 10. decembra
raksts Ns 375. Apvainots uz sodu ik.
262. p. — Paziņot dzīves vietu.

17756. Me'enf, Pēteris Heinricha d.,
42 g. vecs, pied. pie Rīgas pilsētas, agrāk
dzīv. Aucē, Amatnieku ielā Ns 9. — Au-
ces iec. mieitiesneša 1925. g. 10 dec
raksts Ns 590 (28-XII-25). Apvainots uz
sodu lik. 284 p. — Paziņot dzīves vietu.

17757. Miloradovs, Kondratijs Kuz-
mas d, dz. 1905. g., Latvijas pav, pa-
reiztic, neprec, 1925. g. jūnija mēnesi
dzīvojis R'gā, Tvaiku ielā Ns 98/100

dz. 16. — Rīgas 7. iecirkņa miertiesneša

1925 g. 9. decembra raksts Ns 2358
(29-XH-25). Uz sodu lik. 397. p. pamata
sodīts ar Ls 5 vai 2 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

17758. Miraškevič, Marija Alekseja
meita, 19 g. veca, agrāk dzīv. Rīgā,
Elizabetes ielā Ns 101, dz 18, maza
auguma, gaišiem matiemapaļu seju,
ģērbusies melnā kleitā, kājās melni zā-
baki, galvā brūns lakatiņš, — Rīgas
policijas 7. iec. priekšnieka 1925. gada
14. decembra teleionograma Ns 343
(29 XII 25), 1925. g. 9. dec. izgājusi no
mājām un nav atgriezusies. — Ziņot
meklētājam.

17759. Minuts, Kurts Maksimiliana d.,
dzim. 1902. g. 25. martā, pied. pie Rīgas
pils, aptiekārs, agrāk dzīv. Valles aptiekā,
pase Ns 123718 izdota no Rīgas prei. —
Bauskas apriņķa priekšnieka palīga 2. iec.
1925. g. 9. decembra raksts Ns 1835
(28 XII-/5), apvainots par parādīšanos
atklātībā piedzērušā stāvokli un par ne-
kārtīgu uzvešanos. — Paziņot dzīves
vietu.

17771. Reiznieks, Alfrēds Roberts Jāņa

dēls (tuvāku ziņu nav). — Latgales ap-
gabaltiesas Daugavpils apr. I iecirkņa
miertiesneša 1925 g. 5 decembra raksts
Ns 1003/kr. (23-XII-25). Apvainots uz
sod lik. 179. p. — Paziņot dzīvesvietu.

17772. Ruskan, Staņislavs (tuvāku
ziņu nav). — Rīgas VI iec. miertiesneša
1925. g. 11. decembra raksti Ns 1509
(29-XII 25). Apvainots uz s. 1. 278. p. —
Paziņ~ t dzīves vietu.

17773. Rižakova, Agafija Semjona m.,
apmēram 25—26 g. veca, pied. pie Viļ-
ņas gub., Disnas pag. — Latgdes ap-
gabaltiesas Daugavpils apriņķa I iec.
miertiesneša 1925. g. 10. decembra raksts
Ns 308/kr. (29-XII-25). Apvainota uz
sod. lik. 581. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17774. Rein, Valerjana Viktora m.,
12 g. veca, agrāk dzīv. Rīgā, Stabu ielā
Ns 46/48, dz. 56, maza auguma, gaišiem
īsiem apcirptiem matiem, ģērbusies melnā
plīšu puskažociņā, kājās melni šņorzā-
baki. — Rīgas policijas 6 iec. priekš-
nieka 1925. g. 13. decembra (eiefono-
grama Ns 232 (29X11-25), nozuduse. —
Paziņot meklētājam.

17786. Skuķis, Jānis Ādama d, agr,
dzīv Vorkovas pag. Keizeru sādžā!
Latvijas iekšzemes pase Ns 4500, izrj,
8. dec. 1920. g. no Maltas iec. policijas
priekšu. — Rēzeknes apr. priekšnieka
1925. g. 7. decembra raksts Ns 3880/H
(28-XII-25), pase izd. uz nepietiekošu
dokumentu pamata. — Pieprasīt doku-
mentus par piederību un vecumu.

17787. Ščemelevs, Dorofejs Filipa d.,
58 g. vecs, agrāk dzlv. Rīgā, Zilupes
ielā Ns 3a, dz 31 — Rīgas 10. iec.
miertiesu 1925. g. 30. novembra rakstj
Ns 1177 (23-XII-25), apv. uz sod. lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

17788. Turauskis, vārds un tēva vārds
nav zināmi, apm. 35 līdz 37 g. vecs,
pied. pie Ilockas pag., Možeiku apr.,
vidēja auguma, plecīgs, pelēkām acirn,
ērgļa degunu,dzeltenām spicam ūsām, mel-
niem matiem, lielām ausim, stāvošām uz
priekšu, uz labās rokas virsus balta
reta. — Liepājas apriņķa priekšnieka
1925. g. 26 novembra raksts Ns 4366
(9-XII-25), apvainots zirgu zādzībā. —
Apcietināt un no^utit meklētāja rīcībā.

17760. Novicki, Eda Andreja meita,
dzim. 1893. g. 30. jūnijā, Latvijas pav.,
agrāk dziv. Rīgā, Mastu ielā Ns 1, dz. 5.
— Rīgas prefektūras sanitārā galda
1925 g. 11. decembra_ raksts Ns 1593

(29-XII-25), izvairās no ārsta kontroles, —
Paziņot dzīves vietu.

17761. Naidus, Zachars Sīmaņa dēls,
56 gadus vecs, līdz 1924. g. 26. sep-
tembrim dzīvoja Rīgā, Lāčplēša ielā
Ns 114, dr. 7. — Latgales apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas 1925. g. 16. decembra
raksts Ns 25769 (24-XII-25), apvainots
uz akc. sod. lik. 36. p. p. — Paziņot
dzīve* vietu.

17762. Orlovičs, Aleksandrs Franča
dēls, dzim. 1906. g., piederīgs pie Dau-
gavpils pilsēta?. — Daugavpils apriņķa
3. iecirkņa miertiesneša 1925 g. 5. de-
cembra raksts Ns 2770 (23 XII 25), ap-
vainots uz sod. lik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17789. Vestbergs, Haralds Georga d.,
dzim. 1896. g. 23. jūlijā, Latvijas pav.,
dzīvojis Rīgā, Baloža ielā Ns 28, dz. 8.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
priekšnieks no 1925. g. 23. decembra
i29-X 1-25), apvainots piesavināšanā. —
Apcietināt.

17790. Vulfs, Ernests Jēkaba dēls,
agrāk dzīvojis Rīgā, Brīv.bas ielā Ns 100,
dz. 29, tuvāku ziņu nav. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925 g. 21. no-
vembra raksts Ns 9011 (8X11-25), sodīts
no Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesneša uz
sod. lik. 284. p. ar Ls 80 vai 1 mēn.
aresta. — Paziņot meklētājam.

17791. Vidzemnieks, KārlisMatiņač.17 g. vecs, pied. pie Kolupes pag.,
Daugavpils apr, agrāk dzīv. turpat —
Daugavpils apr. 4. iec. miert. 1925. g.
14. decembra raksts Ns 728 (24X11 25),

apvainots uz sod. lik. 581. p. 1. d —
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemai-
nīšanu un ziņot meklētājam.

17775 Ruskovski, Zofija Kazimira
meita, agrāk dzīv. Vorkovas miestā,
Latvijas iekšzemes pase Ns 1226, izdo'a
1920. g. 11. okt. no Maltas iec. policijas
priekšnieka. — Rēzeknes apr. priekšn.
1925. g 7. decembra raksts Ns 3800/iIl
(28-XU-25), pase izdota uz nepietiekošu
dokumentu pamala. — Pieprasīt doku-
mentus par vecumu uu piederību.

17776, Ziemels, Kārlis Pētera d., 27 g.
vecs, pied. pie Siguldas pag., Rīgas
apr. — Rīgas 2. iec. miertiesneša 1925. g.
9. decembra raksts Ns 1842 (28-XII-25),
apv. uz sod. lik. 262. p. 1. — Paziņot
dzīves vietu.

17777. Zurovs, Nestors Savelija d.,
dzimis 1899. g, piederīgs p'e Tukuma,
agrāk dzīvojis Rīgā, m. Palisades ielā
Ns 10, dz. 25 — Rīgas pilsētas 3. iec.
miertiesneša 1925. g. 10. decembra raksts
Ns 1197 (29-XII 25), apvainots uz sodu
lik. 231. p. 1. pkt. — Paziņot dzīves
vietu.

177t 3. Pessis, Arnolds Zamuela d.,
dzimis 1872 g., pied. pie Rīgas, žīds,
agrāk dzīv. Rīgā, Pulkveža Brieža ielā
Ns 3, dz 4; aizbraucis uz Angliju. —
Rlgss 12. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
19. nov. raksts Ns 768 (10-XI(-25). Ap-
vainots uz sod. lik. 138. p. — Paziņot
meklētājam dzīves vietu atgriešanās ga-
dījumā.

17764. Purmals, Jēzups Dominika d.,
28 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr.,
Makašana pag. — Jelgavas apr. miert.
1925. g. 1. dec. rakstsNs749(29-XII25).
Apvain. uz sod lik. 581. p. I d. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētājam.

17765. Petrovs, Nikolajs Pētera d.,
pied. pie Jaunlatgales apr. Gauru pag.
Skobkovas ciema. — Latgales apgabali.
Jaunlatgales apriņķa 1. iec. miertiesu.
1925. g. 7. decembra raksts Ns 3061

(29-XII-25), apv. uz sod. lik. 138. p. -
Paziņot dzīves vietu.

17766. Petrovič, Augusts Tomasa d ,
80 g. vecs, agrāk dzīv. Višķu pagastā.
— Daugavpils apr. 11. iec. miertiesu.
1925. g. 9. dec. raksts Ns888 (29X11-25),
apv. uz sod. lik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17767. Piskunovs, Sergejs Antona d.
30 g

^
vecs, piede īgs pie Rēzeknes apr.

Silajāņu pagasta, agrāk dzīvojis Rēzeknes
apriņķa Bikovas _ pagastā. — Latgales
apgabaltiesas Rēzeknes apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1925 g. 9. decembra raksts
Ns 869 (29X11-25). - Apvainots uz
sodu lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

17768. Posevins, Stepans Stepana d.,
agrāk dzīvojis Rīgā, Stabu ielā Ns 83/85,
tuvāku ziņu nav. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 4. decembra raksts
Ns 8739 (15X11 25), pasludināms iekšlietu
ministrijas administratīva departamenta
1925. g. 6. novembra raksts par lūguma
noraidīšanu grat fikacijas izsniegšanai
viņam. — Paziņot dzīves vietu.

17769. Purplis, Augusts Jgņa dēls,
32 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr.,
Vaivodu pag.; 1925. g. vasarā strādājis
Valmieras apr. Naukšēnu pag. pie grāvju
rakšanas. — Valmieras apriņķa IV iec
miertiesneša 1925. g. 7. decembra raksts
N= 333 (28-XIi-25). Apvainots uz sod.
lik. 581. p. I d. un 51, p. — Paziņot
dzīves vietu.

17770. Rešetnikovs, Dmitrijs Filata d.,
dz. 1888. g. 7. aug., pied. pie Preiļu
pag., ped. dzīv. vieta Vecvagaru mājās,
Kandavas pag. — Kandavas iec. mier-
tiesneša 1925. g. 19. novembra raksts
No 495 (7-XII-25). Apvainots uz sod. lik.
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

17778. Saveljevs, Fokijs Grigorija d.,
dz. 1884. g. Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Jelgavā. 2. Vaļņu ielā Ns 31. —
Jelgavas apriņķa 1925. g. 2. decembra
raksts Ns I_ i714/I (25-XII-25), sodīts
administratīva kārtā. — Paziņot dzīves
vietu.

17779. Zilvestrovs, Miķelis Timofeja
dēls, dzimis 1894. g. Cēsis, piederīgs
pie Cēsīm, agrāk dzīvojis Nometņu ielā
Ns 9, dz. 24. — Rīgas 4. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 11. novembra raksts
Ns 941 (30 XI-25), apvainots uz sodu
lik. 204. p. — Paziņot dzīves vietu,

17780. Stabulnieks, Jāais Donata d.,
32 g. vecs,, piederīgs pie Daugavpils
apriņķa, Jasmuižas pagasta. — Latgales
apgabaltiesas Daugavpils apriņķa 3. iec.
miertiesneša 1925. g. 5. decembra raksts
Ns 2770 (23 XiI-25), apvainots uz sodu
lik. 262. p. — Paziņot dzīves vietu.

17781. Semels, Vikentijs Ādama d.,
13 g. vecs, pied. pie Kaunas gub.; Novo
alek*androvas apr. Maskišku sādžas, dzī-
vojis Krāslavas pag. — Krāslavas iec.
policijas priekšnieka 1925.g. 28. oktobra
raksts Ns 5264 (16-XI-25). Patvarīgi at-
stājis dzīves vietu. — Paziņojama dzīves
vieta.

17792. Vlasovs, Pēters Vlasa d, 33 g
vecs, pied. pie Sakstigales pag, Rēzeknes
apr, krievs, zemkopis. — Latgales ap-
gabaltiesas Rēzeknes apr. 1. iec. miert,
1925. g. '7. decembra raksts Ns 272/25
(24-XlI-25), apvain. uz sod. lik. 284. p -
Paziņot dzīves vietu.

17793. Vilmans, Josifs Donata d.,
35 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.,
Krāslavas miesta, polis. — Rēzeknes apr.
1. iec. mieit. 1925. g. 7. decembra raksts
Ns 259/25 (24-XII 25), apvainots vz sod.
lik 280. un 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17794. Voitkevičs, Jānis, piederīgs
pie Rēzeknes apr. Varakļānu pag., agrāk
dzīvojis Madonas apr. Lubānas pag. (tu-
vāku ziņu nav). — Madonas apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša 1925. g. 7. de-
cembra raksts Ns 256 (29-XII-25), ap-
vainots uz sod. lik. 591. p. 1. d, 1. pkt.
— Pieprasīt Ls 120,— drošības naudas,
kuras neiemaksāšanas gadījuma apcie-
tināt, par ko paziņot meklētājam.

17795. Vēvers, Antons Jāzepa dēls,
42 gadus vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apr. Stirnienas pag., dzīvo Rīgā, Tulas
iela Ns 8, neprecējies, katoļticīgs. — Do-
beles iecirkņa miertiesneša 1925. gada
7. decembra raksts Ns 651 (28X11-25),
apvainots uz sod. lik. 397. p. — Paziņo!
dzīves vietu.

Izlabojumi:
1522. g. .Valdības Vēstneša" 72. nu-

murā meklējamo personu sarakstā Ns 39
kārtas Ns 3797 tiek meklēts Lazda, Jē-
kabs Jāņa d,, piederīgs pie Grienvaldes
pag. Bauskas apr. un nevis Jēkabs Lada.

Pamats: Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1925. g. 17. decembra raksts
Ns 9298.

.Valdības Vēstnesī* Ne 278/25. g.
meklējamo personu sarakstā Ns 238,
kārtas numurs 16897 meklējamā Brica,
Pētera, agrākā dzīves vieta ir bijusi
Šķaunes pagasta Grejevas ciemā un ne
Šķaunes pagasta Gregora ciemā.

Pamats: Ludzas apriņķa 4. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 15. decembra
raksts Ns 5277.

.Valdības Vēstnesi" Ns 18/25. g. me-
klējamo personu sarakstā Ns 193, kārtas
numurs Ns 11940, meklējamā Helēna
Salmanovič ir dzimusi 1900. g., Polijas
pavalstniece, sodīta uz sodu lik. 581. p.
1- d. ar 6 mēnešiem cietuma, atrašana»
gadījumā arestējama un ieskaitāma

17782. Szeve,Indriķis-Oito-Aleksandrs
Indriķa d., apmēram 28 g. vecs, pied.
pie Liepājas pils., kuģa .Sofija-Marija"
mašīnists. — Rīgas pilsētas 2. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1925 g. 28 aug
raksts Ns 1366 (4-IX 25). Apvainots uz
kara sodu lik. 154. p. — Nogādāt uz
meklētāja iecirkni.

17783. Stalbe, Eduards Jēkaba d,
dzim. 1896. g., pied. p'e Dreiliņu pag,,
Rīgas apr., agrāk dzīv. Rīgā, m. Kalēju
ielā Ns 9, dz. 4. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļa no 1925. g. 19. decembra(24 XII-25). Apvainots krāpšanā. — Ap-
cietināt.

17784. Šiliņ, Elizabete Ernsta m.,
52 g. veca, pied. pie Spāres pag., Talsu
apr., agrāk dzīv. Rīgā, Ģertrūdes ielā
Ns 109, dz. 35. — Rīgas 10. iec. mier-
tiesneša 1925 g. 9. dec. raksts Ns 245
(24-XII-25). Apvain. uz sodu 1. 581. p.
1. d. — Paziņot meklētājam.

17785. Semans, Augusts Didža d.,
18 g. vecs, pied. pie Rūjienes, čigāns,
pedejā laikā dziv. Valmierā. — Valmieras
apr. priekšn. 1925. g. 7. dec. raksts
Ns 8024 (25-XII-25), sod. ar lēmumu
Ns 9089 no 26. aug, 1925. g. par neap-
gādāšanos ar Latvijas pasi ar Ls 10 vai
5 dienām aresta. — Paziņot dziv. vietu.



Daugavpils apriņķa 1. iecirk ņa mier-
tiesneša rīcībā.

pamats: Daugavpils apri ņķa 1. iec
miertiesneša 1925. g. 17. decembra
raksts Ns 798/kr. '

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T ifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Personu saraksts,
fcuru meklēšana izbeigta, Nr. 151,

6035. Austriņš, Jēkabs Ernsta d. —
Valmieras apriņķa priekšnieka 1925 g
21. oktobra raksts Ns 8529 (14-X-25i —
16185/25.

6036. Andrejevskis, Vikentij? Kuzmad
— Rīgas policijas VI iec. priekšnieka
192i g. 10. nov. raksts Ns23801 (29 1-251

__ 1225,25. '
6037. Ābelkalns, Augusts Pētera d.—

Kriminālas pārvaldes Rīgas nodaļas rīc
(17X-25). - 163 0/25.

6038. Aleksander, Helene Kristapam._ Tas pats (13-VI-25). - 14221/25.
6039. Bonats, Leons Franča d. —

Rīgas rreiekturas III nodaļas 1925. g.
3. novembra raksts Ns 1123 (21-X 25).—
16314/25.

6040. Bērziņ, Marija Annas m. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (19-X-25). — 16325/25.

£041. Borchs, Nikolajs Staņislava d.
— Rīgas prefektūras 1925. g. 19. no-
vembra raksts Ns 8811 (22-22 11). —
3694/22.

6042. Bērziņ, Anna Anša meita. —
Rīgas prefektūras 1925. g. 20. novembra
raksts Ns 8362 (35 22-11) , — 3830/22.

6043. Berks, Jānis Kārļa d. — Kri-
minālas pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(16X-25). — 16311/25.

6044. Buls, Donats Miķeļa dēls. —
Tas pats (376 24-XI) . — 11508/24. un
12234-25.

6045. Buls, Donats. — Tas pats
(426-24-XI). — 11755/25.

6046. Cibuls, Mārtiņš Mārča d. —
Tas pats (22-X 25). — 16329/25.

6047. Daniluk, Anna Teodora m. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
14. novembra raksts Ns 470/25 (2 IV-5).
— 13095/25.

6048. Daniluk, Anna Teodora m. —
Rīgis 13. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
2. c ecembra raksts Ns 305 (27-V-25). —
1309/25.

6049. Draznins, Šmerlis Leiba d. —
Rgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 23. novembra raksts Ns 33713

(19-X-25). — 16333/25.
6050. Dreimans, Kārlis Lības d. —

Dzelzsceļu virsvaldes Eksploatscijas Di-
rekcijas 1925. gada 20. novembra raktts
Ns 15928/Ea (52 V/-24). — 9364/24.

6051. Dakstin, Anna Kristapa m. —
Rīgas 13. iec. miert. 1925. g. 11. no-
vembra raksts Ns 234 (15-VII25). —
14602/25.

6052. Eglltf, Aiturs Andreja d. —
Rīgas apr. 2. iec miert. 1925. g. 11. no-
vembra raksts Ns 794 (14 1-22). —
5567/22.

t053. Ermans, Augusts Dāvida d. —
Kriminālās Pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (3 IX-25). — 15414/25.

6054. Ermans, Augusts Dāvida d. —
Tas pats (5-111 25). — 12711/25

6055. Filatovs, Jānis Saveiija d. —
Rēzeknes apriņķa 6. iec. miertiesneša
1925. g. 19. novembra raksts Ns 1246
<28 IX 25). — 15989/25

6056. Feinsons, Meura Ovseja d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas izziņa
no 1925. g. 9. novembra (78-22-HI). —
7050/23.

6057. Feklistovs, Jeremejs Timofeja
dēls. — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas rīcībā (ll-V-25). — 13695/25.

6058. Gurski, Ādolfs Jāņa d. — Rīgas
pilsētas 1. iec. miertiesneša 1925. g.
23. novembra raksts Ns 825 (9IX-25). —
15849/5

6 59. Govša, Georgs Kazimira d. —
"Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. rīcībā
(18-11 25). - 12520/25.

6060. Horuns, Nikolajs Aleksandra d.
~~ Rīgas 4. iec. miertiesu. 1925. g.
26 okt. raksts Ns 1128 (17-X-25). —
16347/25.

6061. Henzels, Aleksis Jāņa d. -
%as 4. iec. miertiesu 1915. g 12. nov,
raksts Ns 434 (17-X-25). - 16348/25.
, 6062 Henijau, Grinerita Sāna m. —
iek šlietu min. emigranta un bēgļu traus-

la nod. 1925 g. 17. sept. raksts

** 125977 (40-22 II) - 5406/22.
. 6063. Heidemans, Alberts Voldemārs
Johana d. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
^aļas rīcībā (59 III-23) . - 8865/24.

—,——_^____ » «mmno

IekšKu līHS Pēter[s Andfēia d. -
ransnnHn i*,"138 emig™ntu un bēgļu

rakss 2? Sil?
1925' g> 17" «Dtemb a

60RS 1125977(24'I-22). _ 2316/21.6065 Jezdauskis, Kārlis Friča d -Ta'gto \3*H-22). -2945/226066 Jezdauskij, Ieva Jāna m. -Tas pats (35-11-22)/ - 2946/22buo7. Jezdauskij, Jūla Kārļa m. -Tas pats (36-1122). -2947/2?.Wb8 Jezdauskis, Andrejs Kārļa d. -Tas pats (37-1122). _ 2948/22.
(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministra kabineta sēde

1926. gada 19. janvāri.
1. Ieceļ par zemkopības ministrabiedri agr. Arkādiju Eglīti.
2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā

95 personas; noraida 3 personu lūgumus
dēļ uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

3. Pielaiž Semjonu Baronovu par
Krievu skolu nodaļas vadītāja vietas iz-
pildītāju.

4. Pieņem papildinājumu noteikumos
par ledlatžu nolokļa lielumu un ņem-
šanas laiku Rīgas ostā un nolemj to iz-
dot pārvaldes kārtībā.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Takse

par braukšanu ar automobiļiem
Jelgavas pilsētas administrati/ās

robežās.
(Izdota pilsētas nolikumu 110. pantā

paredzēta kārtibā.)
Pieņemti no pilsētas domes 1925. g. 16. de-
cembrī un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g. 31. de-

cembra rakstu J* 109756.
1.

I tīps — 3 v ietlgs t a kso-
motors. Ls

I takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem
dienā (no pulksten 7 līdz 23):

par pirmajiem 480 metriem . 0,30
parkatriemtālākiem200metriem 0,10

II takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem
naktī:

par pirmiem 360 metriem . . 0,30
parkatriemtālākiem 170metriem 0,1C

2.
II tips — 4 un vairākvietīgs

taksomotors. Ls
I takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem

dienā (no pīkst. 7 līdz 23):
par pirmiem 400 metriem . . 0,30
par katriem tālākiem 160metriem 0,10

II takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem

naliti un 3 līdz 5 pasažieriem
dienā:

par pirmiem 300 metriem . . 0,30
par kairiem tālākiem 140metriem 0,10

III takse: ar 3 līdz 5 pasažieriem
nakti:

par pirmiem 240 metriem . . 0,30
parkatriemtālākiem 1lOmetriem 0,10

3.
Par gaidīšanu I 'un II tipa takso-

motoriem par katrām 5 minūtēm 0,10
4.

Bezmaksas bagāžas daudzums abiem
taksomotora tipiem — līdz 15 kilogramu.

5.
Šī takje attiecināma uz visiem auto-

mobiļu - taksomotoru braucieniem Jel
gavas pilsētas administratīvās robežās,
ja braucieni notiek pastāvošo važoņu

tarifa rajonu robežās.
Braucot ārpus važoņu rajonu robežām,

maksa pēc brīvprātīgas vienošanās.

Automobiļa - taksomotora vadītājam uz

uz pasažieru pieprasījumu par braukša-
nas maksas saņemšanu jāizsniedz kvitē
pēc pilsētas valdes noteikta parauga.

6.
Šo noteikumu pārkāpējus sauks pie

likumīgas atbildības.
7.

Noteikumi stājas spēkā 2 nedēļu laikā

pēc to publicēšanas .Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva P. Godmans.
! Pilsētas sekretārs V. Švanbergs.

Saistošie noteikumi
par kārtīgas satiksmes uzt jrēšanu
pa noteiktām Ūnijām aautono-
bīļiem un autob šiem Jelgavas
pilsētas administratīvās robežās.

Pieņemti no pilsētas domes 1925. g.
16. decembrī un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1925. g. 31. decembra rakstu

>k 109755.
§ 1. Kārtīgu satiksmi ar automobiļiem

un autobusiem pa noteiktām linijām
pasažieru pārvadāšanai var ierīkot un
uzturēt Jelgavas pilsētas administratīvās
robežās tikai ar Jelgavas pilsētas valdes
atļauju.

Atļaujas atjaunojamas katru gadu.
§ 2. Satiksmes uzturēšanai lietojamo

automobiļu un autobusu tipus un to
iekārtu apstiprina pilsētas valde.

Šādam nolūkam nozīmētie automobiļi
un autobusi pirms atļaujas izsniegšanas
apskatāmi no pilsētas valdes.

§ 3. Izsniedzot atļauju, pilsētas valde
nosaka satiksmes uzturēšanai maršrutu,
maksimālo pasažieru skaitu, braukšanas
taksi un braucienu sarakstu.

maršruts, maksimālais pasažieru skaits,
braukšanas takse un braucienu saraksts
izliekami katrā automātiskā ekipāžā
publikai redzamā vietā.

§ 4. Par pilsētas ielu un tiltu pasti-
prinātu lietošanu, uzturot kārtīgu auto-
mobiļu un autobusu satiksmi pa noteik-
tām linijām, uzņēmēji maksā pilsētai at-
līdzību, kuras veidus un apmērus nosaka
pilsētas valde katrā atsevišķā gadījumā.

§ 5. Bez šiem noteikumiem uzņēmējiem
jāievēro visi no valsts izdotie noteikumi
un rīkojumi par automobiļu satiksmi.

§ 6. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz soda likuma pamata,
bez tam pilsētas valdei ir tiesība atņemt
viņiem izsniegto atļauju uz laiku, vai
ari galīgi.

§ 7. Šie noteikumi stājas spēkā
2 nedēļu laikā no viņu izsludināšanas
«Valdības Vēstnesī".
3 Pilsētas galva P. G o d m a n s.

Pilsētas sekretārs V. Švanbergs.

Māksla.
Nacionālais teātris. Trešdien, 20. jan-

vārī , pulksten 7,a vakarā, pirmo reizi
Annas Arigader jaunā komēdija „Lie-
lais loms" Fr. Rodes režijā, A. Cirr-
mermaņa dekoratīvā inscenējumā. Iz-
rāde modinājusi plašu interesi; pīre-
dzam i izpārdota izrāde. Derīga abone-
menta 2. btļete. Ceturtdien, 21. jauvarī,
pulksten 7/» vakarā, Jūlija Pētersona
komēdija .Diplomāti". Piektdien,
22. janvārī, pulksten 7/2 vakarā Grēviņa
dramatizējums .Princis un ubaga
zēns". Lugas līdzšinējās izrādes
visas bijušas izpārdotas. — Turpinās
biļešu pārdošana uz Rodrigo Kal-
niņa 25 gadu skatuves darbības ju-
bileju 25. janvāri; izrādīs Zila Romēna
komēdiju ,Dr. Knoks jeb medi-
cīnas brīnumi". Pēc izrādes augš-
zālē jubilejas bankets, uz kuru kartes
(ā Ls 8,—) dabūjamas Nacionālā teātrī
pie rīcības komitejas.

Dailes teātris. Rīt, pulksten 7a8 va-
karā, pirmo reizi Viktora Igo ,Hernani".
Hernani — briesmīgs laupītājs, kurš slēpjas
nepiee.amos kalnos un pulcēap sevi tūksto-
šiem brīvo kalnu dēlu. Viņu mīl Donua
Sol un gatava dalīties viņa drausmīgajā
laupītāju likteni, bet Donnu Sol mīl vecais
grandi Gjmecs de Silva un Spāni as
karalis Don-Karlos. Hernani tēlo Ed.
Smilģis, Gomecu de Silva — J. Sim-
sons, Don-Karlosu — J. Priede un
Donnu Sol — E. Vie.ture. Piektdien
.Hernani" un sestdien tautas izrādē
.Par velti mīlēts".

Rīga.
Latvijas kooperatīvu kongresu

padome
sasauc III vispārējo kooperatīvu priekš-
stāvju kongresu 1926. g. 20. un 21. martā
Rīgā, Mazās Ģildes telpās, Ģildes ielā 3.

Dienas kārtībā:
1. Prezidija un citu kongresa orgānu

vēlēšana;
2. Latvijas kooperatīvu kongresu pa-

domes ziņojums;
3. Vispārējās kooperācijas stāvokļa

raksturojums;
4. Kooperatīvu darbības saskaņošana;
5. Latvijas kooperatīvu kongresu pa-

domes uzbūve;
6. Kooperatīvu līdzekļu iegūšana un

izmantošana;
7. Padomes locekļu vēlēšana;
8 Kooperatīvu revīzijas;
9. Kooperācijas darbinieku nodrošinā-

šanas jautājums;
10. Kooperatīva audzināšana;
11. Ierosinājumi un priekšlikumi.

Noteikumi par piedalīšanos
kongresā.

1. Kongresā var piedalīties ar lemjošu
balsi: patērētāju biedrības, krājaizdevu
sabiedrības, lauksaimniecības, ugunsap-
drošināšanas, mašinu koplietošanas bie-
drības, piensaimnieku sab edrlbas, lopu
pārraudzības, zvejniecības, biškopības
biedrības, ražošanas, darba un citi koo-
peratīvi, kā ari kooperativu savienības,
Latvijas tautas banka un Latvijas koope-
rativu kongresu padome.

2. Minētās kooperatīvās organizācijas
sūta vienu balsstiesīgu delegātu. Bez
tam lemjošu balsstiesību bauda ari visi
II vispārējā kooperativu pārstāvju kon-
gresā vēlētieLatvijas kooperativu kongresu
padomes locekļi, ja tie nav sūtīti kā
balsstiesīgi delegāti.

1. piezīme: Pārējie Latvijas koope-
rativu kongresu padomes locekļi,
kas deleģēti padomē no centrālām
kooperatīvām organizācijām, ja tie
nav sūtīti kā balsstiesīgi delegāti
var kongresā piedalīties ar padom-
devēja balsstiesību.

2. piezīme: Referentiem, ja tie nav
sūtīti kā balsstiesīgi delegāti, ir lem-
joša balsstiesību tik sava referāta

jautājuma, pārējos jautājumos tie
bauda tikai padomdevēja balsstiesību.

3 Delegātus uz kongresu ievēl pil-
nas sapulces, bet ji nav iespējams pil-
nas sapulces sasaukt, tad to izdara pa-
dome vai valde.

4. Visiem delegātiem pie ieejas kon-
gresā jāuzrāda apliecības no savas or-
ganizācijas par viņu deleģēšanu, kura
jānodod Latvijas kooperativu kongresu
padomei.

5. Dalībnieku pilnvaras pārbauda
mandātu komisija, kura savus slēdzie-
nus ziņo kongresam, kurš apstiprina da-
lībnieku pilnvaras un izšķir pārpratu-
mus, vai zināmu organizāciju U2 skaitīt
par kooperativu, vai nē.

6. Ja telpas atļaus — kongresā pie-
laidis ari viesus kā klausītājus.

7. Kongresa izdevumu segšanai balss-
tiesīgie delegāti maksā Ls 2, par visu
kongresa laiku, bet viesi Ls 1, no sēdes.

8. Latvijas kooperativu kongresu pa-
domes locekļiem, padomes aicinātām
personām un preses priekšstāvjlem pie-
dalīšanās kongresā par brīvu.

9. Ieejas kartiņas tiks izsniegtas sākot
ar 15. martu Latvijas kooperativu kon-
gresu padomes birojā, Dzirnavu ie ā
JNfs68, dz. 3,uop. 9—3dienā. Lai kongresa
dienā nebūtu pārāk liela drūzmēšanās,
kongresa dalībnieki tiek lūgti savas piln-
varas reģistrēt jau labi laikus.

10. Kongresa dienā ieejas kartiņas
izsniegs pie ieejas kongresā no pīksi.
9—10 rītā.

11. Kongresā sakums pīkst. 10 rīta.

KURSI.
Rīgas birža, 1926. gada 20. janvāri.

Devīzes:
1 Amerikas dolāra .... 5,18 — 5,19
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,25
100 Francijas franku . . . 19,20 — 19,55
100 Beļģijas franku .... 23,30 — 23,80
100 Šveices franku .... 99,80 — 10055
100 Itālijas liru 20,75 — 21,15
100 Zviedrijas kronu . . . 138,' 5 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 104,41—106,50
100 Dānijas kronu. .... 127,55 — 130 15
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25—15,55
100 Holande» guldeņu. . . 207,6'j — 209,15
100 Vācija» marku .... 123,00- 124,25
100 Somijas marku . . . . 13.C0—13,20
100 Igaunijas marku ... 1,37 — 1,40
100 Polijas zlotu 66,00 — 76,00
100 Lietavas litu 50,60 — 51,80
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26.S5

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 104 — 112

Vērtspapīri:
5 °/o neatkarība* aizņēmums 98 — 100
4/o Valsts prem. aižņ. . . 98 — 100
6 °/o Zemes bankas ķilu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku banka» ķīlu

zīme» 96 — 97
Rīgas biržas kotadjas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e ? s
Zvērināts biržas maklrrs Th. Šummers

Redaktors: M. Arons.
—i—»»» i uti» ?MiniiniagHBau—ammmm

8im numuram 6 lapas puses.



Tiesa sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvārī
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas __uz
.Lejas - Plaušeļu* mājām, piederošam
Aleksandram Zilgalvim, nolēma: atzīt
par iznicinātu olig ciju par 400 rbļ-,
apstiprinātu 2. novembri 1889. g. ar
N» 2515 uz nekustamu īpašumu Nītaures
muižas zemnieku zemes Lejas-Plaušeļu
mājām, Rigas apr., ar zemes grimatu
reģ. N° 3508, izdotu no Peteja Zilgalva
par labu grafam F. Stenbok-Fermoram,
pirkšanas sumas nodrošināšanai, ku(a
obligācija pārgājusi līdz ar Nītaures
muižu uz grafu Vilhelmu Stenbok-
Fermoru.

Rīgā, 1926 g. 12. janvārī. Ns1169
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

21026 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvārī
izklausījusi vaHts zemes bankas lūgumu
dē} hipotekarisko paradu dzēšanas uz
.Lejas-GaibakNs 31* mājām, piederošam
K Dzelzukalnam, nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 442 rbļ., apstip-
rinātu 15. martā 1873. g. ar J* lt-e

^
uz

nekustamu īpašumu Tirzas pusmuižas
zemnieku zemes māju ,Lejas-GaibakNs31"
Valkas apr. ārzemes grāmatu reģ. Ns 310,
izdotu no Kārla Dzelzukalna par labu
baronam Voldemāram Ceimernam, pirk-
šanas zumas atlikuma nodrošināšanai.

Rīgā, 1926 g. 12. janvārī. Ns 1171
Priekšs. v. A. Veidners.

21027 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060 un
2062. p. p., ievērojot Mariana Vladislava
d. Peslaka pilnvarnieku zv. adv. G. Rizen-
kampfa lūgumu un savu 5. janvāra
1926 g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Marians Vladislava d. Peslaks parādu
pēc obligācijas par 13,000 rbļ, apstipri-
nātas 17. maijā 1914. g. ar Ns 1194 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pilsēta, 11hip.
iec, ar zemes grāmatu reģ. Ns 694, izd.
no Mariana Vladislava d. Peslaka par
labu Benediktam (Benennicrb) _ Ivana d
Seznevs (Ceanen-b) ir samaksaj s tiesas
depozītā Ls 272,13 deļ kapitāla un °,o
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu Jaika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstn.\ un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un_ lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926 g. 12. janvārī. N* 1696

Priekšsēd. v. A. Veidners.
21041 Sekretārs A. Kalve.

#igas apgabaltiesas 3. clvilno*
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. ievērojot Donas zemes bankas
lūgumu un savu 5. janvaja 1926.g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Anža d.
Kāiktiņš parādu pēc obligācijas par
3500 rbļ., apstiprinātas 30. janvāri 1914. g.
ar Ns 122 uz nekustamu īpašumu Cēsu
apr., Gatartes muižas zemnieku zemes
.Lejas-Skerbel' mājām ar zemes grā-
matu reģ. JMš 961, izdotas no J-r-ņa Anža
d. Kārkliņa _ par labu Donas zemes bankaj
ir samaksājis, bet šī augšā minēta
obligācija nevar tkt _ izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī*,
un aizrāda, ka ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu, un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 12. janvārī. Ns 2205
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21042 Sekretārs A. Kalve.

grandes .Lošu' dzirnavas ar II reģis'ra,
krep. Ns 70, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vestn.", ierasties
tiesā, līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījuma paradu
atzīs par samaksātu .un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesibu pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 7. janv. 1926. g. Ns838-I/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

20665 Sekretārs A J a n s o n s.

Rīgas apgabaltiesai 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvāri
izklausījusi Karlines Kalac, dzim. Veger
un Ar^eda-Hermaņa, Jāņa - Eduarda-
Juliusa un Kārļa-Voldemara Dāvā d.
Kalaču lūguma dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par iznīci-
nātām: a) obligāciju par 350 rbļ, ap-
stiprinātu 7. augusta 1873. g. ar Nš 15/
348 uz nekustamu īpašumu Valmieras
dzimtsrentes gruntsgabalu ar zemes
grāmatu reģ. Ns 94_ Johanam Brandlim
i ar labu, kura pārgājusi uz Ivanu Ivana
d. Enkmani, kā blankocesionaru, kas
\igu ir cedfjis atkal blanko; b) obli-
gāciju par 1350 rbļ apstiprinātu 10. jūlija
1*91. g. ar Nš 18 uz to pašu nekustamo
īpašumu Jūlijam Lindem par labu, kura
pārgājusi uz Ivanu Ivana d. Enkmani,
kā blankocesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko; c) obligāciju par 5000 rbļ.,
apstiprinātu 12. februārī 19(j8 g. ar Ns 8
uz to pašu nekustamo īpašumu Eduardam
Pēteja d. Kalacim par labu, kufa pār-
gājusi uz Ivanu Ivana d. Enkmani, kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko.

Rīgā, 1926. g. 12. janvāri. N» 869
Prieltšsēdētāja v. A. Veidners.

21025 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1926 g. 5. janvārī
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipoU'k?r sko parādu dzēšanas uz
.Kaibes Ns 8" mājām, piederošām Jē-
kabam Ivana d. Silim, nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par 1700 rbļ.,
apstiprinātu 5. oktobrī 1898. g. ar Ns 56:»
uz nekustamu īpašumu Unguru muižas
zemnieku zemes mājām .Kaibes Ns 8",
Valmieras apr., ar zemes grāmatu reģ.
Ns 4586, izdo.u no Jēkaba Sila par labu
baronam Baltazaram Ernesta d. Kampen-
hauzenam, kūja obligācija mantošanas
teļā ir pārgājusi uz baronu Bsltazaru
Arminu Baltazara d. Kampenhauzenu uz
barona B: ltazara Ernesta d. Kampen-
hauzena testamenta pamata un kā par
nelaiķa barona Baltazara-Armina Baltazara
d. Kampenhauzena mantiniekiem ar Rigas
apgabaltiesas 29. novembja 1921. g.
lēmumu ir apstiprināti at'aitne Lilli-
Adeline bar. Kampenhauzen, dzim. Levis
of Menar, Adeline, Baltazars-Ernests,
Oskars-Arturs-Oito, Hansis - Erichs un
Akseļs-Eduards bar. Kampenhauzen ne-
dalīta mantojuma valdīšanā.

Rīgā, 1926 g. 12 janvārī. Nš 1176
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21032 Sekrf-t-ns \. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvārī
izklausījusi Eduarda Jāņa d Buša lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātu obligāciju
par 2250 rbļ., apstiprināta 3. decembrī
1902. g. ar Ns 253 uz nekustamo īpišjmu
Mazstraupes muižas muižas zemes Uš-
Pes ari Eiken pusmuižu, Valmieras apr.,
ar zemes grāmatu reģ. Nš 562, izdotu
no Heinricha Kārļa d. Reinvalda par
labu Fricim Andreja d. Reinvaldam.

Rīgā, 1926 g. 12. janvāri. Nš 974
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21023 Sekretārs A. Kalve.

Rīgai aptabattltsat 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvārī
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
.Jauntupešanu* mājām, piederošas Jānim
Preisam, nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 1720 tbļ, apstiprinātu
11 aprīlī 1894. g. ar Ns 272 uz Jānim
Petefa d. Preisam piederošo nekustamo
īpašumu Jaunbebru muižas ?emnieku
zemes Jauntupešanu mājām, Rīgas apr.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 4198 baronesēm
Johanai Fridricha m. un Ernestinai Kārļa
m. fon Tiezenhauzen par labu.

Rīgā, 1926. g. 12. janvārī. Nš 1090
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21024 Sekretārs A. Kalve.

Kiga* apgabaltiesas 6. civiluoa
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvāri
izklausījusi Izabellas Džemsa m. Klemm,
dzim. Mičd lūgumu dēļ hipotekarisko
paradu dzēšanas, nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 48,560 rbļ, ap-
«tirrinātu 14. marta 1913. g. a- Nš 618
dz tagad lūdzējai piederošo nekustamo
īpašumu Rīgas pilsēta, 11 hip. iec. ar
"iemes grāmatu reģ. Nš 1690 Rigas
pilsētai par labu.

Rīg?, 1926. g. 12. janvāri. Nš 1422
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21033 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. dviinoa.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvārī
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
deļ hipotekarisko paradu_ dzēšanas uz
.Sudrabiņu Nš 25* māiām piederošam
Teodoram Anža d. Kanderam un Rū-
dolfam Matīsa d. Rutkam, nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju par
950 rbļ., apstiprinātu 1883. g. 4. maija
ar Nš 622 uz nekustamo īpašuma
no Valkas a,rņķ _ī, Jaungulbenes
muižas atdalīto tā paša apriņķa atdalīto
zemniiku zemes gabalu zemes grāmatu
reģ. XII sējuma ar Nš 1783 apzīmēto
zemnieku zemes māju .Sudrabiņ Nš 25",
izdotu par labu mir. Otto fon Tranzehe
mantiniekiem: Marijai fon Tranzehe, dz.
fon Levis of Menar, Aleksandcinai fon
Tranz-he, Otto fon Tranzehe, Marijai
Hercberg, dz. fon Tranzehe un Paulam
Tranzehe.

Rīgā, 1925. g. 12. janvārī. Nš 1092
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

21029 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvārī
izklausījusi Jāņa Jura d. Menca lūgumu
dēļ hipotekarisku parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātām 2 blanko
cedetas obligācijas: a) par 500 rbļ., ap-
stip inātu 24. novembrī 1884. g. ar
Ns 1287 Johanam Ziemingam par labu
un b) par 10,000 rbļ., apstiprinātu
15. aprilī 1914. g. ar Nš 317 Paulam
Nikolaja d. Blaževičam par labu, abas
uz nekustamo īpašumu Lieljumpravas
muižas zemnieku zemes .Zvirgzde-Jāņa*
mājam, Rgas apr., ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1920.

Rīgā, 1925. g. 12. janvārī. Nš 1501
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

21030 Sekretārs A. Ka 1 ve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 17 novembrī
izklausījusi Rīgas apgsbalttsas prokurora
iesniegumu dēļ aizgādniecībasiecelšanas
par bezvēsts prombūtnē esošā Augusta
Bērziņa mantu, nolēma: par bejvēsts
prombūtnē esoši Augusta Bērziņa at-
stato manu iecelt aizgādniecību, par ko
ar pavēli pazibot Stukmaņu pagasta tiesai
attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 1926. g. 7. janvārī.. L. Ns4513/25.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20777 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvllnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvārī
izklausījusi mir. Andreja Jāna d Bērziņa
mantošanas lietu,' no le m a: par bez-
vēsts prombūtnē _ esošā Pēteja-Alfreda-
Aleksandra Andreja d. Bērziņa atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par ko pa-
zigot Alūksnes pagasta tiesai izpildišanai.

Rigā, 1925. g._12. janvārī. L. Nš 1789
Priekšsēd v. A. Ve i d n e r s.

21022 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civilrv,
u Latvijas civillikumu kop. 36. p. pu-
rinies pamata paziņo vispārībai, ka lau-
lātie draugi — Oskars Paula dēls OrJ-
mans un Karija (Carri) Kārļa meita
Oršman, dzim. Šumacher, no^l-guši sav-
starpīgo laulība? līgumu oit Rīgas notāra
A. Meike 192*. sada 30. novembri re-
ģistra Ns 81/29354, ar kuru viņi, attie-
cībā nz viņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikurru 79. nn turpm.
">. p. paredzēto laulāto manta» kKoina

Rīgā, 1916 g. 5 janvārī. L.J*2151.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20517 Sekretārs A. K a 1 v c

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. nn
2062. p.p. pamata, ievērojot Luizes-Nata-
hjas Miķeļa m. Fluginas, ai. Pluginas
lūgumu un savu 5. janvaja 1926. g.
lēmumu, paziņo, ka parādniece Luīze
Natālija Miķeļa m. Flugina ai. Plugina
parādu pec obligācijas par 80D0 rbļ., ap-
stiprinātas 22. aprilī 19U6. g. ar Ns 55
uz nekustamo īpašumu Bilderiņu va'sts
muižas zemes grants gabalu Nš52 Rīgas
apr., ar zemes grāmatu reģ. Nš 1876,
izdotas no Ermana Braže par labu
Fricim Jēkaba d. Fluginam, kujš viņu
cedējis blanko, ir samaksājis, bet šī augšā
minētā oblļgacija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājuši zudumā.

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

Rīgā, 1926 g. 12. janvārī. Nš 2118
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2104O Sekretārs A. K a 1 v e.

Migas apgabaltiesas 3. dvllnod
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. ievērojot Elerta-Nikolaja Ni-
kolaja d. Pfaba pilnvarnieka zv. adv.
Gustava Heinike lūgumu un savu 5. jan-
vāra 1926. g. lēmumu, paziņo, ka Elertam-
Nikolaļam Nikolaja d. Piabam ir gājusi
zudumā obligācija par 30.0C0 rbļ., ap-
stiprināta 30. septembrī 1911. g. ar
Ns č290 uz nekustamo īpašumu Hīgas
pilsēta', II hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1177, izd. no Juliusa Gige par labu
Nikolajam Nikolaja d. Pfabam, kujs viņu
ir cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kujam būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam izios obligācijas dublikātu,
kujš izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1925. g. 12. janvārī. Nš 2155
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2 043 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 5. janvāri
izklausījusi Jēkaba Jāņa d. Ozoliņa lūgumu
deļ hĻotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 24,0(0 c. rbļ., apstiprinātu 19u6. g
24. m rta ar Nš 245 uz tagad Jēkabam
Jāņa d. Ozoliņam piederošo nekustamu
ipašumu Rīgas p lietā, III hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ns 186, Jānim Jāņa
d. Suriņam par labu, kas minēto obli-
obligaciju ir cedējis blanko.

Rīgā, 1925. g. 12. janvārī. Nš 423
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21031 Sekretārs A. Kalve.

Liepājos apgabaltiesa,
uz sava 1925. g_. 17. decembra lēmuma
pamata meklē pie Vecpils pagasta
piederīgo pec sodu lik. 274. p. 1. d.
apvainoto Zani Voldema u Kārļa dēlu
Ģedertu, kūja pazīšanas zīmes sekdšas:
20 g. vecs, patievu vidēju augumu,
kalsnēju seju, taisnu degunu, tuvredzīgas
rudas acis, tumši blondi mati.

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

Liepājā, 1925. g. 30. dec. Ns 5602
Tiesas loceklis F. B a u c e.

20229 Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 30. decembja 1925.
gada lēmumu, uz Mārtiņa Z ī v e r t a
lūguma un civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. uzaicina obligācijas turē-
tāju, kūja izdota par 10,000 rbļ. uz
Emilijas Kārļa m. Launertes, dzimusi
Launertes vārdu un 1901. gada 13. okt.
ar žurn. Nš 521 nostiprināta uz Mār-
tiņam Jāņa d Zīvertam, piederošas
nekustamas mantas Aizputes apr., Ni-

Latgales apgabalties. I. Krim.nal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1926. g. 9. j nvaja
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p,
142 p. 1. d pamata apsūdzēto 34 gadus
veco Rīgas pilsētas piederīgo Vladislavu
Franča d. Slapinu.

Visām iestādēm un personām, ku-
rām zināma minēta Vladislava

Slapina un viņa mantas atrašanās
vieta, jāpaziņo Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 1. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 16. janvārī 1926. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

21500 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabalt. krlmlnalnod.,
saskaņa ar savu 1926. g. 5. janvaja
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.un
578 p. 3. un 1. d. pamata apsūdzēto
Anatoliju Pētera d. Afanasjevu, piede-
rīgu pie Jaunlatgales apr., Baltinovas
pagasta. Minētā Afanasjeva sevišķas
pazīmes: 31 g. vecs, _ blonds, paliela
auguma, plecigs,_ bez bārdas un ūsām.

Visām iestādēm un personām, kūjām
ir zināma minētā Afanasjeva
un viņa mantas atrašanās vieta,
jāpaziņo Ludzas apr. 1. iec. izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 11. janvārī 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

21056 Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu_ 1926. g. 9. janvaja
lēmumu, meklē uz sod. lik. 476. p.
1. d. pamata apsūdzēto Bened ktu Jā-
zepa d. Stokņu, dzim. 1900. g, piede-
rīgu pieJaunlatgales apr., Bolvu pag.

Minētā Stokņa pēdējā dzīves vieta bija
Jaunlatgales apr., Linovas pag., Lukjanu
ciema.

Visām Iestādēm un personām, kūjām
ir zināma minētā Benedikta Stokņa un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Latgales apgabaltiesas 1, kriminal-
nodaļai.

Daugavpilī, 11. janvārī 1926. g.
Priekšsēd. v. G. Tiezenhauzens.

2105/ Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I.krlmiDalnod.,
saskaņā ar savu 1925. g. 7. decembja
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
266. numura, no lģi'4. g. 22. nov.
iespiesto sludinājumu par Izraēla Movšas
dēla Azinera meklēšanu , jo minētais
lzraels Aziners ir atrasts.

Daugavpilī, 16. decembrī 1S25. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

21501 Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabalt. l. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Mati deš
Franciskam. Gerasimovas, dzim. Bric lū-
gumu, viņa prasības lietā pret Feodoru
Ignata d. Gerasimovu par laul. šķirs., uz-
aicina pēdējo, kūja dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pie lūguma pielikts tā noraksts un
dzimšanas apliecība ar norakstu.

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

Daugavp., 1926. g.8. janv. CLNšl055p/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

20813 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. Medaļa,
atklātā tiesa* sēdē 1925. g. 23 decizklausījusi Daugavpils pilsētas valdeslūgumu atzīt Hevroniju, viņa ari Fevro-
nija, Haritona m. Jakovļevu par atrodbezvēsts prombūtne nolēma: publicēt
.Vaid. Vēstnesī' par bezvēsts promesošo
Hevroniju, viņa arī Fevronija, Haritona
m. Jakovltvu un uzdot Daugavpils
bariņu tiesai iecelt aizbildniecību par
bezvēsts promesošas Hevronijas, viņa
ari Fevronijas Jakovļevas mantu, atro-
došos Daugavpilī, Liksnas ielā Ns 37.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kartība.

Daugavp., 1926.g.5. janv. LNšl691a/25

?n««
Ptie „kš .sēd- b-JKrūrniņš.

20663 Sekretārs J. K a n g u r g.

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu lēmumu 1925 e u novuz civ. proc. lik. 2011., 20.2., 231». un.«179. p.p. pamata uzaicina 1925 g27. maija uz Krievijā mir. MichailaKsenofonta dēla S o k o 1 o v alikumīgos mantiniekus , legetariiusiideikomisarijus , kreditorus un t tpieteikties pie minētā miertiesneša Rīgā '

Andreja Pumpura iela 1, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vestn.'

Ja minētās personas savas tiesības
augšā minētā laikā nepieteiks, tad viņas-
tiks atzitas, kā šīs tiesības zaudējušas.
20220 P. miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apilota 3. iKiriga miertiesnesis,

saskaņa ar savu 1925. g. 31. decemb ja
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un,
civ. lik. X. sē]1. d. 1239. p. pamat»
paziņo, ka pec _ 1917. g. 2. jūlijā
M rdzenes pagasta, Repku ciema mir.
Kristapa Māriņa d. Bula ir atstāts-
mantojums, kujš atrod. Mērdzenes,
pag., Tronavas ciema, kadeļ uzaicina,
visas personas, kam uz šo_ mantojumu ,
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,,
skaitot no šī sludinājuma iespiešana»
dienas .Valdības Vēstnesī."

Kārsavā, 1925. g. 31. decembrī.
21219 Miertiesnesis E. Kalējinš.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 4. Iec. miertiesu
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1926. g. 9. janv..
lēmumu uzaicina 1924. g. 12. oktobri
mir. Ivana Grigorija d. G u s e v a
mantiniekus, pieieikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā -.Viļēnos,
uz nekustamo īpašumu sastāv, no 2 des.
zemes un ēkām, ttrodošām Ružina»
pag., Ro^oz

nu
ciemā, kā ari dažādu

kustamu mantu, atrod, turpat, seši*
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdība»
Vēstnesi." _

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
20793 Miertiesnesis D u k a ļ s k i s.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesa...
saskaņā ar savu lēmumu 11. janvafa*
19i6. g. un pamatodamies uz civ: proc
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239L p., ar_ šo uzaicina
8. marta 1910. gadā mirušā pils. Tiofimas.
Jerofeja d. Hotuļeva mantin. pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apriņķī, Līvam*
pag-

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
.Valdības Vēstnesī."
21136 Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils apriņķa 9. iec.
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 31. dec. lēm-
uz civ. proc. lik. 1401. p. u. civ. lik. X. sēj.
1239. p. 1. d. pamata _ paziņo, ka pēc
1918. gada 16. jūnijā Naujenes pag.,
mir. Bernarda Amonija (Antona) dtist
P<1 o k š t e ir palicis nekustams
īpašums Naujenes pagastā, Melderiškit
c, kādēļ uzaicina visas personas, kam-
uz šo mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības pēc piekritības sešii-
menešu laikā, skaitot no šā sludinājuma»
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 3 . d:c. 192o. g.
20373 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 19. decembrS
apstiprināta dāvināšanas līguma pamat»
Jāzeps Anjona d. Salmans ieguvis
no sava tēva Antona Ivsna d. Salmana
nekustamu īpašumu Ls 350 vērtīDā,.
14,52 des. plat.bā, ļ asiavoiu no Balvu~
Alek-and opo es muižas uroč. Meči iz-
dalta zemes gabala Ns 2, Jaunlatgales.
a,riņķa Balva pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 22. decembri.
20394 .Ns 2«324.
Vecākā notāra v. v. palīgs E. K r i ķ i s,
Sekretāra pal. p. v. i. A. N e i k e n e.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1925. _g. 29. decembrS
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līgum»
pamata Rocha Meijera m Gringauz-
ieguvusi no Sora^-Rivkas Ābrama m.
Geļman par Ls 5500, dzimtsīpašuma
pilsētas gruntsgabalu 289,10 kv. asis-
platība ar ekam Daugavpilī, I iecirknī,
209. kvartāla Nš 1, — A. Šosejas iels
ar polic. Nš 10.

Daugavpili, 1925. g. 31. decembri.
20395 5

Kš 28322.
Vecāka notārav. v. palīgs E. Kriķis-
Sekretāra pal. p. v. i. A. Neikene ^

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz _ 1925. gada 15. decembri
apstiprināta dāvināšanas līguma pamata,
Tekla JJfa m. Žuks, dzim. Pleš,
ieguvusi no sava vīra Staņislava Jegora
d. Zuga, ari Zuka zemniekiem piešķirtas-
f6 ."gabalu-v ensētu au 6— 5 des.
1660 kv. asis platībā, Jaunlatgales ap-
riņķa Rugāju pagastā Molnoleidumtf
sādžas zemes robežās.

o„?fcugavpi 1'' 1925- g- 31- decembrī.20ciJ6 Ns 28329.
Vecākā notāra v.v. palīgs E. K r i ķ i s-
Sekretāra p. p. v. i. A. N e i k e n e.



LaMIe; iHtiultliai vecākus notāri
paziņoka uz _ 925 g. 22. decembrī ap-
stiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Ovsejs-Haims Dāvida d. Ga rū-
ta urgs ieguvis no Hienas-Dinas Šlioma
cm Vovsi parLs 800 dzimtslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu 106,25
kv. saž. platība ar eka n Daugavpilī
III iec. JO), kvartālā Nš 6 1it. „B" Grod-
nas iela Nš 65.

Daugavpilī, 1925. g. 22. decembrī.
Ns 28336. 20388

Vecākā notāra vietā v. p. E. Kriķis.
Sekretāra pal. p. v. j. A. Neikene.

gāju pagasta .Doberuc* u-očišče ieve-šanu zemes gr. reģ.; uzaicina visas per-sonas, kūjām ir kādas ties.uz minēto ne-kust, mantu, iesniegt kom. par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludin. dienas.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumānepieteiktas liesības skaitīsies par iznī-cinātam un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemesgrāmatu reģistri par
noradītas nekustamās man n as īpašnieku
bez kādiem aprožoju iem ar neapstrī-damas pārdošanas un hipotekariskuapgjūtinajumu tiesībām

Daugavpilī, 1926. g. 7. janv. Nš 1C8
n^J$omisiias P"ekšsēd.

E.
Hellvichs.

Mt>73 Darbvedis J. S t r a d s.

^ r

?īga» apgabaltiesas 1. ieairkg»
tiesu izpildītājs

ai'ņj, ka 27. janvārī 1976 f. pulkst.
10 diena, Rīga, lielā Grēcinieku ielā
Nš 28, p ir dos Zairla Daņina kasāmo

?aņt», sasiavoln no veikala ui kantoja
iekārtas un manufaktūras un aovutētu
par Ls _930.

luināt sarakstīt, novērtējama, kā crl
īpikatit pārdodamo mantu, varēi pār-
lolanea dienā uz vietas.

Rīgā, 19. janvārī 1926 g
21505 Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.

Iekšlietu min.administra-
tīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. septembja
likuma par. uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: I) Pēteja Ļuļaka, vj7a
sievas Lilijas un dēla Marģera, 2) Jāņa
Ķuzis, ari Kusse-Kjuz' s, ari Tj'jz' j, ari
Kuze, viņa sievas Elzabetes un meitas
Margrietas, 3) Aleksandra Zvirbuļa, ari
Sperling, 4) Emilijas Kir.*, ari Kiris,
5) Elzas Kirs, ari Kiris, 6) Jēkaba Ceku-
liņa, ari Cekuls, ari Cekulīts, viņa
sievas Minnas un dēla Oskara —
attiecīgiem uzvārdu maiņas lūgumiem,
kuji izsludināti .Valdība? Vēstnesī*
pag. g. 1. oktob.ī Ns 219. un pret
kujiem triju mēnešu 1-ikā iebildumi
nav celti, Iekšlietu ministris

nolēma:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Pētejam Ļuļakam, viņa sievai Lilijai
un dēlam Marģeram — uzvārdā
.Aivars",

2) Jānim Ķuzim, ari Kusse-Kjuz' s, ai
Tjuz's, ari Kuze, viņa sievai Elizabetei
un meitai Margrietai — uzvārdā
,Ķ uz i s",

3) Aleksandram Zvirbulim, ari Sperling —
uzvārdā .Zvirbulis",

4) Emīlijai Kirs, ari Kiris — uzvārdā
.Kiers",

5) Ežai Kirs, ari Kiris — uzvārdā
,K i e r s" un

6) Jēkabam Cekuliņam, ari Cekuls, ari
Ctkulits, viņa sievai M nnai un dīlam
Oskaram — uzvārdā ,C e k u 1i ņ š"

II. Visi dokumenti, kā: pases, aplie-
ibas, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
tas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem no
risādām iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām, ir skaitāmi kš
isdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III Šie lēmumi stājušies spēkā š. g.
2. janvāri.

Rīgā, 14. janvārī 1926. g. Ni 25921/V
Par administratīvā departamenta

vicedirektoru K. Ābels.
212)3 Nod. vad. v. P. Kurzemnieks

Paziņojums.
1925. g. 28. oktobrī finansu ministrs

atļāvis .Lfdensspēku izmantošanas un
elektrības akciju sabriedrībai .Strāva"
pagarināt pilnīga akciju nomaksas ter-
miņu ez sešiem mēnešiem, t. i. līdz
1926. g. 1. martam.
Tirdzn. un banku nod. pr. A. K a c e n s.
20636 Revidents A. Zalpēters.

Lamatu aiiabaltlriai nukai notin
paziņo, ka uz1925. g. 28. decembrī
apstiprināta dāvināšanas līguma pamata
Aleksejs Alekseja d (viņš ari Aloz)
M a d ž u 1s ieguvis no sava tēva A'oiza
Augusta d._ Madžuļa tiesības uz 3 , j d.
Ls 1000 vērtība no viņam piederošām
tiesībām uz 20 des. nekustamā īpašuma
70 des. platībā, pastāvoša no Varkovas
muižas ar folvarkiem izdalītā zemes ga-
bala ar nosaukumu .Bušiņa" Daugav-
pils apriņķa, Varkovas pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 31. decembrī,
Nš 28334. 20389

Vecākā notāra vietā v. p. E .Kriķis.
Sekretāra pal. v. i. A. Neikene.

Latgalei miMtim ntitali notārs
paziņo, ka uz1925. g. 12. decembrī
apstiprināta dāvināšanas līguma pamala
Līze.Juja m. Andžan ieguvusi no sava
tēva Juja Kristapa d. Andžana ari Šilau
tiesības uz pusi Ls 40, vērtībā neku-
stama īpašuma 1 dec. platībā zemnie-
kiem piešķirtas zemes gabala Daugav-
pils apriņķa Līvānu pagasta Bucemku
sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1925. g. 12. decembrī.
Nš 28338. 20387

Vecākā notāra vietā v. p. E. K[riķis.
Sekretāra p.p. v. i. A. Neikene.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Zemkopības ministrijas lūgumu par
zemes grāmatu reģistja ieraksta atjau-
nošanu uz Zaimišku mājām, platībā
154,808 ha — 140,701 des., atrodošos
Jaunlatgales (bij Ludzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Gauru pagastā, kūju 100 ha
pārsn edzošā daļa jeskaitītavalsts zemes
fondā uz agrārās reformas likuma
1. daļas 2. panta un 3. panta e punkta
pamata, kā Klementines Franča m.
Chrjaščanovič bijušais īpašums, uzaicina
visas personas, kūjām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to _ paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadijumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētās Zaimišku. mājas var tikt
ievestas Latgales zemes grāmatu reģistri
ar visām attiecīgām tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 7. janvārī. Nš 17.

Komisijas priekšs. E. He II viebs.
20672 Darbvedis J. S t r a d s.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Alekseja Lukaša dēla Zujana _ lū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no zemniekiem piešķirtas šņoru
zemes gabala, platība 7 desetinas 80li kv.
saž., vairāk vai mazāk, atrodošos Jaun-
latgales: (bij. Ludzas) apriņķa Balvu
pagastā Naudiševas ciema ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kūjām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 menesu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretēja gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātam un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītas nekus-
tamās mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgjūtinajumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 7. janvārī. Ns 125.

Komisijas priekšs. E. Hellvichs.
20671 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Samuila Leizera dēla K r tippa Jū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvošas
no pilsētas dzimtslietošanas tiesību
gruntsgabala,, platība _ 261 kv. saž.,
vairāk vai mazāk, ar ekam, atrodošos
Ludzā, 2. kvartālā ar Ns 8, Baznīcas
ielā ar policijas Ns 20, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas persona", kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadijumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātam .un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītas nekusta-
nias mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgjūtinajumu
tiesībām .

Daugavpilī, 1926. g. 7. janvārī. Nš 133.

' Komisijas priekšs. E. Hellvichs.
gggTO Darbvedis J. Strad _s-

laiialnziiflirM. »||aiLliilii|i
uJēkab a Jēkaba d. Birstiņa lūgumu
gar nekustamas mantas, sastāvošas no
«olvu-Aleksandropoles muižas izdalīta
,^es gabala pēc plāna Ns 10, p'atība
/u.92 des. vairāk vai mazāk, atrodošos
j aunlatgales (bij. Ludzas) apriņķī, Ru-I

lJWnuMfli. afluLliii!!|a
uz Pēteja Tita d. Drozdova lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
diviem zemniekiem piešķirtas zemes
gabaliem, zem nosauk. .viensēta Rošča",
koplatība 15 desetinas, atrodošos Jaun-
latgales (bij Ludzas ienāk Ostrovas)
apriņķa Augšpils (bij. Višgorodas) pa-
gasta, kūju nekustamo ipasumu lūdzējs
kopīgi ar brāli Ivanu Tita dēlu Dro -
dovu un māti Jevdokiju Jāna m. Droz-
dovu mantoja no sava tēva Tita Tro-
fima d. Drozdova, iev. zemes gr. reģistri
- uzaicina visas personas, kūjām ir

kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai p r to ziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas 'dienas
,Valdības _ Vēstnesī", pretējā gadijumā,
nepiete ktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinājām un mi.etie: lūdzēja mantojuma
devējs Tits Trofima d. Drojdovs un
pēc tam ari viņš pat* lūdzējs var tikt
ievest s Latg. zemes gr. reģ. par norādītās
nekkustamās mantas īpašn. bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamām pār-
došanas un hipotekarisku apgjūtinajumu
tiesībām ' 20674

Daugavpilī, 1925. g. 7. janvārī.
Ns i 9.

Komis. priekšsēd E. Hellvichs.
Darbvedis J. Strads.

Latgales zimes grām.atīaDn.kom ^is
uz Zemkopības ministrijas lūgumu
par zemes gr matu reģistrn ieraksta at-
jaunošanu uz Oviniščes folv rku, platībā
apmēram 187,490 ha, atodošos Jai n-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa, Linavas (bij. Tolkov s) pagastā,
kūja 100 ha, parsniedroša daļa ieskai-
tīta valsts zemes fondā uzagrarreformas li-
kuma 1. daļas 2. panta . n 3. panta „e"
punkta pamata, kā Michaila Kaļistra'a
dēla Siņicka bijušais īpašums — uzaicina
visas personas, kurām if kādas tiesības
uz minēt j nekustamo mantu, iesniegt ko-
misija par to paziņojumu 4 mēneša laikā
tt'> izsludināšanas dienas_ .Valdības
Vēstnesī", tretējā gadījumā nepieteiktās
tiēs. skaitīsies par iznīcinātām un augš-
minētais Oviniščes folvarks var tikt ie-
vests L*itga es zēnus gr. reģistri ar visām
attiecīgām tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 7. janvārī.
Ns 91.

Komisijas priekšs. E. Hellvichs.
20675 Da bvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Jāņa Sīmaņa dēla Svempa lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas: a)
no diviem zemes gabaliem pie .Vono-
govo" sādža * , kopplatībā, apmram 20
desetinas, b) no zemes gabala 66 des.
2133 saž. platībā, .Doki' pūstoša un
c) no tiesībām uz 17 dec. zemes ,Gri-
kovo" pūstošā, bet pavisam koppltībā
103 dec. 2133 saž, atrodošos Jaunlat-
gales (bij; L dzas, senāk Ostrovas) i p-
riņķa Gauru (senāk Vižgorodas) pa-
gastā, ievešanu zemes gramitu reģ strl,
— uzaicina visas personas, kujam ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī", pretēja
gadījumā nepieteiktas tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamas mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgjūtinajumu tiesībām.

Daugavpili, 1923. g. 7. janv. Nš 170,
Komisijas priekšsēd E Hellvichs

20834 Darbvedis J. Strads.

<igae apgabaltiesas 1 burkni

tiasu izpitdīīajs
pazigo, ka 27. janvān 1926. g., pīkst

0 dienā, Rīgā, Kaļķu iela Ns 18,

Dārdos Beinusa Šulmaņa kustamo

mantu, sastāvošu no veikala iekārtas

un aovērtēm pRi Ls 560 _-
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar.

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-

došanas dienā uz vieta?.

" I<I, 19 janvārī 19.6. g

2(507 Tiesu izpild. J. Ofinfelds.

Rigas apgabaltiesas 1 iecirkņa
I esu izp ditāj

paziņo, ka 23. janvārī 1926.g., pulkst.

10 dienā, Rīgā, Miesnieku iela r* 14,
pārdos Tirdzn. «kc sab. .Alliance"
kustimo mantu,-sastāvošu: no kantora

iekārtas ui noivē,tētu par Ls 2010.

Izzināt sarikstii, novērtējumu, *a « i
mskatīt pārdodamo mantu varēs par

lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19 janvārī 1926 g

21506 r 'w ijplld J. Or infelds.

«iga* apgabaltiesas 2 iecirkņa
tiesu izpildītājs

ariņj, ka 27. janvārī 19/6 ļ„ pulksten
1 dienā, Rīaa, Lāčplēša ielā Ns 1,
L. Haita un Tiešo nodokļu departamenta
lietā pārdos II ūtrupe Voldemāra
Akermaņa kustamo mantu, sastāvos j
no mēbelēm un drēbēm un novfrtētu
par Ls _255.—

izzināt sarakstu, novērtējama, kē ari
pskatīt pārdodamo mantu, vsrēa pār-
Jušanas dienā uz vietas.
Rīgā, 16. janvārī 1926. g.

21465 liesa izpild. Krebs.

R gas apgabaltiesas 8. iecirkņa
ti-su izpildītājs

paziņo, ka 26. janvārī 1916 g, pulksten
1 dienā, Rīgā, Darzauglu ielā Ns 10,
dz. 2, pārdos And'a Petersona
kustamo mantu , sastāvošu no 1 brūna
zirga un novērtētu par Ls 600.

utZināt saraksta, novērtējama, kā ari
ipskatit pārdodamo manta, varēt pār-
ioiartas dienā nz vietas.

Rīgā, 8. janvāri 1926. g.
21466 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.

ļ cita iestāžu siufliiiijural ļ

letilletn ministrijai
Ir iesnieguši lūgumus deļ u z v S r d u
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

1) Fiicis Zeltkājs-Silarājs ar sievu Minr.u,
dzīvo;oši Grobiņa, Lielā ielā Ns 47, kuji
vēlas saukties uzvārdā .S i 1 a r ā j s*.

2j Jānis Abramaitis ar sievu Ievu Malvini,
dēliem: Jāni in Pēteri, dzīvojos.
Liepājas apriņķī, Dunikas pagistā,
Sila mājā, kuji včhs saukties uzvārdā
.irze",

3) Mārtiņš Pēše ar sievu Annu Mildu,
meitu Vandu ui dēlu Valdi Ilgvaru,
dzīvojoši Rīgas apriņķī. Salas pagastā,
Mežsargos, kuji vēlas saukties uz-
vārdi .Palma,

4) Ansis Kristaps Krišs, ari Krijānis
(atraitnis) ar meitām: Alidi, Antoniju
un dēlu Paulu, dr ivoj_ši Tukuma
apriņķī, Smārdes pagastā, Krišjāņos,
kuji vēlas saukties uzvārda .Kriš-
jāni s",

5) N ikolajs Tobe, ari Tobijs ar sievu
AKini, dz vojoši Kuldīgas ap iņķī,
Kurmales pag., Maskavas k i gā, kuji
vēlas saukties uzvārda .Tobijs" un

6) Teodors Sakaras, ar. Snkars, a i
Grinbergs, Litgales_ artilērijas pulka
dižkareivis, k< jš velss saukties uz-
vārdā .Sakars".

Varbūtēji iebildumi pret pievesto
I īgumu ievērošanu, ļesniedzami iekšlietu

min strijai triju mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma publicēšanas dienas,
pretējā gadijumā, pec minēta termiņa
notecēšanas, lūgumus izpiidīs.

Kigā, 30. decembri 1925. g. Ns 25008
Par alministrativā departamenta

vicedirektoru K. Ābels.
2'349 Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.I

Paziņojums.
1925. g. 3). decembri finansu ministrs

apstiprinājis izdevniecības akciju sa-
biedrības .Gulbis, Golts, Andersons un
biedri" statūtu § 1 gr:zī urnu un § 8 pa-
pildinājumu, saskaņā ar ko izdevnie-
cības akciju sabiedrība _ .Gjlbis, Golts,
Andersons un biedri pārdēvēta par iz-
devniecības akciju sabiedrību .Rīgas
ziņas", pie kam visi parādi un saistī-
bas, kas noslēgti no sabiedrības zem
jaunā nosaukuma .Izdevniecības akciju
sabiedrība Rīgas Ziņas".

Bez tam sabiedrībai atļauts izlaist
100 otrā izlaiduma akcijas par 5"0 latu

katru kopsumā par 50.000 latiem, sa-
stādot tādi veidā visu pamatkapit lti
15.0.000 latu, sndalītu 300 akcijās par
500 latu katru.

Jaunam a ciju izlaidumam finansu mi-
nistrs apstip inājis sekošus emišijts no-
teikti ' us:

1) Sabiedrība izlaiž 100 jaunas otrā iz-
laiduma akcijas par Ls 51/0 kstru, kop-
sumā par 50.000 latiem.

2) Parakstīšanās uz jaunām akcijām
izdarāma 6 mēnešu Ia kā, skaitot no
jaunizlaiduma izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī". Pie parakstīšanās
iemaksājami 25°/o no akciju nomināl-
vērtības. Atlikums iemaksājams divi
vienlīdzīgās daļās sabiedrības valdes
noteiktos termiņos bet ne vēlāk ki
6 mēnešu laikā pec pirmās iemaksas
izdarīšanas.

3) Parakstīšanās uz jaunām akci ām
izdarāmi sabiedrības valdē, Rīgā, Kr
Barona ielā Ns 20/22._

4) Priekšrocība iegūt jaunā izlaiduma
akcijas pieder sabiedrības akcionāriem
proporcioneli tiem piederošo akciju skai-
tam, t. i vienu jaunu akciju pret divām
vecām akcijām. Veciem akcionāriem jā-
parakstās uz jaunām akcijām un pirmā
iemaksa jāizd-ra 6 nedēļu laikā, skaitot
no jaunizlaiduma izslud nāšanas dienas.

5) Ja kāds no ; kcionariem noteiktā
laikā neparakstītos uz akcijām un neiz-
darītu pirmo iemaksu, tad- sabiedrībai
valde piedāvā neparakstītās akcijas pā-
rējiem akcionāriem, un pēdējiem attei-
coties parakstīties uz akcijām, valde
tās piedāvā svešām personām.

6) Pie pirmās iemak-as saņemšanas
akcionāriem izsniedz pagaidu apliecības.

7) Jaunās akcijas piedalās pie divi-
dendes līdzīgi vecajām akcijām sākot ar
1926. g. 1. -janvāri.
Tirdzn.un banku nod. pr-ks A. Kacens
20637 Revidents A. Zalpeters

Paziņojums.
1925. g. 24. decembri finansu ministrs

apstiprinājis statūtus tirdzniecības akciju
sabiedrībai .Britolat", kūjas mērķis ir:
eksporta, importa, tranzita un vietējā
tirdz iecībj ar labībām, sēklām, pārti-
kas līdzekļiem, mēslošanas līdzekļiem,
zvērādām, jēlv ejām un citām precēm,
kā uz sava rēķina, ta ari komisijas
veidā.

Pamatkapitāls Ls 100.0CO, — 2C0 ak-
cijas pa Ls 500. — Valde atrodas
Rīgā.

Sabiedrību dibina:
Normans Krevels, dz. Rīgā, Grēci-

nieku ielā Ns 66, Jons Grey, dz. Rīgā,
A pazijas bulv. Ne 1, Jozefs Lurie, Stabu
ielā Ns 23, Movša Krevels, Gogoļa ielā
.Vs 8 10, Movša Kf' ns, Vaļņu ielā Nš 3 5.
Tirdzn. un bsnku nod. pr. A. Kacens.

120455 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums
1925. g. 24. decembrī finansu ministrs

apst prinājis statūtus papija rūpniecības
un tirdzniecības akciju sabiedrībai
.Chromo", kūjas mērķis ir:

a) iegūt, būvēt un izmantot dažādas
papija un papes ražošanas un apstrādā-
šanas fabrikas;

b) eksporta, importa, tranzita un vie-
tējā tirdzniecība ar dažādiem papīriem,
papi, to izstrādājumiem un precēm, uz
sava rēķi-a un komisijā, atvejot vei-
kalus iekšzemes un ārzemēs.

Pie nodibināšanās sabiedrība pārņem
savā īpašumā komandīts biedr .Chrom-
papirs" piederošo papija un papes krā-
sošanas un apstrādāšanas fabriku Rīgā,
Kalnciema ielā Ns 40 ar visiem aktī-
viem un pasīviem.

Pamatkapita' s Ls 200.000 — 1000 ak-
cijas pa Ls 200. Valde atrodas Rīga,
Sabiedrību dibina:

Mārtiņš Melbārdis, dz. Rīgā, Brīvības
ielā Ns 89 dz. 1, Alfreds Stillers, dz.
Rīg?, Ernestīnes ielā Ns 7, Alfreds Un-
tinovskis, dz. Rīgā, Mežu ielā 4 dz. 5,
Ar.urs Melbārdis, dz. Rīgā, Brīvibas
ielā _89 dz. 1, Gustavs Melbārdis dz.
Rīgā, Brīvības ielā 89 dz. 3.
Tirdzn. un banku nod. pr. A. Kacens.
20873 Revidents A. Zalpeters.

Sludlnfijams.
Ludzas apr. valsts zemju

inspektors
dara vispārībai zināmu, ka 1926. gada
29 janvārī, pu'ksten 12 dienā, Apriņķa
valsts zemju inspekcijas telpās, Ludzā,
Kuļņevas ielā Ns 12, tiks pārdots

vairāksolīšanā
sekošs nevajadzīgs inventārs:

cirvji, salauzti, — 2; atslēgās, pie-
jājamas, — 10; mucu krāni — 3 ;
zirgu birstes ar skrāpj'em — 2; z'ģis,
malkas, — 1; zāģitis, mazs, rokss, —
stangas, dzelzs, — 1; āmurs — 1;
svārpsts — 1; lampa, skārda, maza, — 1;
dakšas — 2; luktu s, vija,— 1; spaiņi,
kātda, cauri —3; brezents — 1; spo-

gulis, mazs, koka rāmī, — 1; palte,
melna, — 1; pūlies (viena melna, otra
nekrāsota) _— 2.

Pie vairāksolīšanas jāienaksl no no-
solītas sumas 50°/o drošības naudas.
Drošības nauda pie sol šanas attiecīgi
papildināma lidz 50°/o no nosolītas
sumas.

Tuvākās ziņas dabūjamis Valsts ze-
mju inspekc jā darbdienās no pulksten
9 no rīta lidz 3 pēc pusdienas. 21463

Rīgas pol cijas II.-iecirkņi
priekšnieks

siz'ņo, ka 1926. g. 2. februārī, pulksten
10 no rīla, Kalpaka bulv. Ns 5, dz. 5,

pārdos vairāksolīšana
Viļa Vagara kustamo mantu, sastā-
vošu no
viena perziešu tepiķa,

novērtē:u pir Ls 115,30.
21458 Prekšnieks (paraksts).

4igas polic. S. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1. februārī 1926. g., pulksten
10,30, Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 15, dz. 8,

Pflraos «aītfsiuiiJanfl
pils. Lilija He r m a n s o n a pie ierošo

drēbju skapi,
novērtētu par Ls 36,33, piedren t šo
sumu par labu Rīgas pils. valdei, kā
dz vokļa nodokli

Ac skatīt pārdodamo skapi varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 18. janvāri 1926. g. Nš 38291
21469 Priekšnieks (paraksts).

flpiipla ceļo \Mm Mini
izdos 28. janvāri 192r g., pulksten
11 dienā savā kanclejā, Upes ielā Nš 9,

rakstiskā un mutiskā
izsolē mazākprasitājam
Slampes stacijas pievedceļa labošanas
darbu nobeigšanu. Tuvākas ziņas kanc-
leiā no nulksten 9—15 2 2 284

Dzelzsceļu virsvalde izsludina se-
košas rakstiskas konkurences:
1926. g. 25.. janv. uz spolēm, Pikapa —
30 gab, 1926. g 30 janv. uz sliežu
sav.ienjuTiem 1500 tonnām. Konku-
renci! dalībniekiem jāiesniedz drošības
nauda 10°/o apnērā no piedāvājuma
vēitības Konku eiču sākums pīkst. 10
no rīta Tuvākas ziņas izsniedz dze zs-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Nš 3, īst. 101.

20476 1_
Medzes pag. valde ar šo izsludina

par nederīgu, pieteiktu kā nozaudētu
Galvenās artilērijas pārvaldes priekšn.
pagaidu atvaļinājuma apliecību, izdotu
1920. g. 13. martā zem Nš 862 uz Kārļa

Eduarda d. Štrala vārdu. 1 17610

Lirpājai apgabaltiesas tiesu izpili,
par Aizputes aprimi,

kūja kanclejā atrodas Aizputē, Boju ielā
Ns 18, pa natojoties uz civ. proc. lik.
1141, 1146.—1149. p.p. paziņo:

1) ka 30. martā 1926 g., pulksten
10 rītā, Liepajns apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zāle,

paidos pili pH izsolē
Mozesam Blumbergam piederošu

nekustamo īpašumu,
kujš atrod is Aizputes pilsētā, Kuldīgas
iela un ieraksts zemes grāmatās ar
krep. Ns 5P, par Juliusa Šat a prasību
Ls 416,50 ar °/o un piedzīšanas izde-
vumiem ;

2) ka nekustams īpašums apgrūtināts
ar hipoteķariskiem garādiem par 2600 r
krievu cara naudā un bez tam vērstas
piedzīšanas Ls 1739,49 ar °/o tpnētā;

3) nekustams īpašums publiskai pār-
došanai novērtēts uz 2000.— un solīša ia
sāksies saskaņa ar civ. proc lik. 1«7 . p
ni novērtēšanas vai no priekš.ocgu
prasību suma--, _skatoties no tam, k ^^Sirna būs augstāka plrdošanasdienā.

4) ka personām, kūjas vēlas pie-
dalīties solīša :ā, jāiemaksā zalogs 10°/o
no novērtēšanas sumas, t. i. Ls 2C0 un
jāiesn edz aplieciba par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķērš .u
egūt pārdodamo īpašumu;

5) zemesgrāmatas uz šo nekustamu
īpašumu tiek vestas Aizputes-Grobiņas
zemesgrāmatu nodaļā — Liepājā.

6) peisonā n, kūjām ir kādas tiesības
uz šo īpašumu, kas nepielaiž pārdošanu,
tādas ir jāuzrāda līdz pārdošanas
d.enai un

7) visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļa.

Aizputē, 14. janval 1926. g. Nš 440

21373 Tiesu izpild. A. S ā 1a v s.



Ozelzscelo X ceļa iicirkna iilelia.
sava kanclejā Ventspilī, Parventā,

izsludina uz
27. janvāri 1926. g. 12 d. viet. mutisko

izsoli
uz ledus sagatavošanas darbiem Vents-
pils stacijā — 115 kub. mtr. (ar pieve-
šanu pie stacias un sakjaušanu) un
Spāres stacijā — 150 kub. mtr. (ar ie-
1 dēšanu vagonos). Drošības nauda par
Ven'spili Ls 40, par Spāri Ls 0. 21428

Tuvakī noteikumi dabūjami iecirkņa
kantorī darbdienās no pīkst. 10—2 d.

Rīgas pol. 10. iec. priekšn.
J. Zankevics paziņo, ka 30. janvāri
1926. g, pulksten 10 rītā, Rīga, Veci
Jelgavas iela Ns 60, dz. 2,

pārdos
Georgam Hazenfusam piederošo
mantu, sastāvošu no

mēbelēm, traukiem u. 1.1.
novērtētu par Ls 50, Rīgas 4. iec. miert.
izpildu raksta segšanai.

Rigā, 18 janv. 1925. g.
21464 Iecirkņa priekšn. (paraksts)

Dielzscelu virsv. materiālo apoide
izsludina 1926. g 2. februārī pīkst. 12 d-

rakstiskus top
uz apm. 3000 kub. metru stu!malkas un
apm. 400 kub. metru T zāģu kluču pār-
došanu Rīgā un apm. 3500 kub metru
stutmalkas pārdošanu Ventspilī, ar no-
teikumu, ka pircējam vismaz 75°/o no
visa daudzuma jāizlieto eksportam, forgu
dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgā-
des kasē drošības nauda 10°,o apmērā
no piedāvājumu sumas vai jāiesniedz
Latv. bankas garantija. Tuvākas ziņas
iz<niedz dzelzsceļu virsvaldes 118 ist. 2

Ilūkstes apriņķa priekšn.
palīgs II iecirknī

paziijo vispārībai, kā š. g. 25. janvārī
pīkst 10 no rīta, Subatē uz tirgus tiks

iiišiiā
soda naudas Ls 20 piedzīšanai, pilsonei
Annai Jelejai, dzīvojošai Susejas pag.,
Klišanu mājās, piederoša vienu gadu veca

tele
Tele apskatāma ūtrupes dienā uz

vietas. 2 42

Torņakalna stacijas daž du ieņēmumu
kvīte Ns 69836 6 jūlijā 1922 g 1
R. H a z a n vārdu par iemaksāto dro
šības naudu ir nozaudēta un ar Šo tiek
izsludināta par nederīgu. 2148s

Piltenes pagasta valdei,
Ventspils apriņķī, vajad:īgs iestrādājies

pagasta valdes un tiesas

darbvedi;
Kandidātiem jāpieteicas rakstiski vai

personīgi pie pagasta padomes š. g.
1. februārī pulksten 12 dienā pagasta
namā, iesniedzot dokumentus par izg'ī
tību, amata spējām un ziņas par līdz-
šinējo nodarbošanos.

Alga pēc kategorija», brīvs dzīvoklis,
aplui inlšana un apgaismošana.
21446 Pagasta Valde.

Ārsts
vajadzīgs Dikļu pagastam Va'mieras
apriņķī.

Kandidātu kungi, kuji vēlē os šo vietu
ieņemt, top_ uzaicināti ierasties Dikļu
pagasta nama pie pagasta padomes uz
nolīgšanu 5, februārī š. g. pīkst.
12 diena. Alga pēc vienošanās. Brīvs
dzīvoklis ar 8 istabām un apsildīšanu.
Augļu dārzs un zeme ap 3 pūrv. Dzelzs-
ceļa piestātne Dikļi 2xķ klm.
21436 3 Pagasta valde.

Finansu m nistrijas neliefo nodokļu
depaitamen's paziņo, ka sabiediībai
.Latvijas Eksports" 1923 g. 17. decembri
izdoti atļauja Nš23635; augļu un ogu
vīnu izgatavošanai vīnu darītavā Rīgā,
Tērbatas ielā Nš 6/8, p'eteikta par zudušu,
kādēļ tāda, ja kur atrastos, uzskatama
par nederīgu. Nozaudētās atļaujas vietā
minētai vīnu darītavai šodien izsniegts
dublikāts ar Ns 1317.

Rīgā, 1926. g. 19. janvārī.
21484 Depart. direkt. v. L. Dīriķis.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasi no-
daļa izsludina par nederīgu nozaudēto
ārzemes pasi Ns 9774, izdotu 1924. g
2. decembri uz Zentas Erhardi vārdu.

21473

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera aroda
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba I.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā I.
Maksā: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) ... 65 snt.
ar piesūtīšanu papastu 85 .

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

ar piesūtīšanu pa pastu , 1,65
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba I.

Dažādi sludinājumi.^!

rijbs arējos
tirdznlecbanhosuolde
paziņo, ka .Vaid. Vestn.' 7. num. ni
š. g. 11. janv ar NšNš 20708 un 20710
iespiestie slud'najum ievietoti

bez bankas valdes
at|aujas

un tāpēc uzskami par

nederīgiem un anulētiem.
21491 Valde.

Konservu un desu izga-
tavos, un eksp. akc sab.

„ROSMARIN"
valde ziņo, kā

iiii. m. alc. sapulce
notiks 1926. g. 10. febr., Rīg», Rua)p.
muižas ielā 60, pīkst. 8 vak. ar sekošu
dienas k rtību:

1) valdes ziņojums,
2) vēlēšanas un
3) tekošas darīšanas.

21490 Valde.

Ebreju sab. nama Ietai.
un izmanto! akciju m.

, Vienība"
valde saskaņā ar stāt. 30. § uzaicina

savus akcionaius uz

flrkOrnso tispirlto sapulci,
kufa notiks Rīgā, Skolas iela 6, 1926. g.
14. febr., phst. 4 p. pusd.

Dienas kārtība:
W sapulces ama u personas vēlēšanas,
2) nolēmums par nekustama īpašuma

nodošanas un korobor. noteikumi.m.
21488 Valde.

Austrumu-Eiropas rūpniecības
akc. sab. „RAG" valde,

saskaņā ar statūtu § 60. uzaicina savus
akcionārus uz otro Srkārt. pilno

sapulci,
kura notiks Rīga, 1. Maskavas ielā
NS 47/49, 1926, g 15. martā, pulksten
7 vakari, tā ka pirmā" arkārtījā pilna
sapulce, sasaukta šī g. 14. janvāri, dēļ
statūtos noteikto akcionāru skaita nesa-
nākšanas, nenotika.

Dienas kārtība.
1. Jautājumu apspriešana un izlem-

šana par sabiedrības likvida iju.
2. Likvidācijas komis locekļu ievē-

lēšana.
Piezīme. Ši otrā pilnā sapulce tika

atzīta par likuovgu, neatkarīgi no
ieradušos akcionāru skaita. 21486

Buvsabiedrības „STRUKTOR"
likvidācijas komisija

sasauc šf g. 12. februārī, pīkst. 6 diena,
lielā Jēkaba ielā Ns 16, dz. 5,

vispārējo akcionāru

sapulci.
Dienas kārtība.

1. Likvidācijas komisijas pārskats par
1925. gadu.

2. Likvidācijas komisijas ziņojumi.
Pēc statūtu §§ 57. un 58., akcijas ir

jāpieteic valdei l:ds visvēlākais šī gada
5. februārim.

21487 Likvidācijas komisija.

Ludzas apr. priekšnieka pal. 1.li
dara zinaaiu, ka nomas naudas pa adu
piedzīšanai 3. februārī 1926. g., pulksten
12 dienā, Ciblas pag., Ozupines muižā,

atili niiālioliini
pret tūlītēju samaksu pārdos pilsoņa
iermolaja S e r j a k o v a kustamo mantu
sastāvošu no

vienas govs.
Izzināt novērtējumu, kā ari apskatīt

pārdodamo govi varēs pārdošanas dienā
uz vietas.

Ludzā, 18. janvāri 1926. g. Ns 6795
21462 Priekšnieka palīgs (paraksts).

Daugavpils apr. pr-ka pal.
I. iecirkni

izsludina par nederīgiem, kā pazaudētus,
sekošus dokumentus;

1) Latvijas iekšzemes pases, izdotas
no Kolupes pag. valdes 1921. g 24. febr.
ar Ns 532 uz Jezupa Andra d. Lazdana
vārdu; 1921. g 15. jūlijā ar N» 1630
uz Jāņa Jāņa d. Morkana v.; zirgu pasi,
izd. 1920. g. 30. augustā ar Ns 1318 uz
Anupra Bistera v., kūja 1923 g. pār-
rakstīta uz Jāņa Morkona v;

2) Latvijas iekšzemes pases, Ud no
Liksnas pag. valdes 1922. g. 3. janvārī
ar Nš 13348 uz Jezupa Haima d Kokina
vārdu; 1921. g. 9. mājā ar Ns 11781
uz lzidora Jezupa d. Soma vardu un uz
tā paša vārdu zi-ga pasi izd. 1920. g.
15 novembri ar Ns 1666;

3) Latvijas iekšzemes pases, izd. nb
Maļinovas pag. valdes: 1921. g.20. martā
ar Ns 25282 uz Frantiskas Michaila m.
Urban vārdu; 1922 g. 22. septembrī
ar Nš 1476_ uz Nata ijas Ivana m
Vasiljevas vardu; 1920 g. 10. nov
ar Ns 23960 uz Filipa Tita d. Saveljeva
vārdu (Ns nav zināms);

4) zirgu pases, izd. no Maļinovas
pag. valdes 1920. g. 18. aprilī ar
Ns 623/19 uz Filipa Tita d. Saveljeva
vārdu; 1924. g. 11. novembri ar Ns 751
uz Vikenlija Aleksandra d. Vansoviča
vārdu; zirga pasi, izdotu priekš zirga
15 g. veca, bf ltas spalvas, 2 arš. augsta,
uz Petefa Matveja d. Ivanova vārdu.

20 98

Rēzeknes pi s. pol. pr-ks
izsludina sekošus nozaud. dokumentus
par nederīgiem:

1> iekšzemes pasi, izdotu no Rīgas
pref. 192». g. ar Ns 237596 uz Eduurda
Roberta Jāņa d. lrgena v.;

2) kajaklaus. grāmatiņu, izd. no Rigas
kāja apr. pr-ka 11. jūlijā 1924. g. ar
Ne 20489 uz Jāņa Jāņa d. Grobovskija v.,

3) iekšz pasi, izd. no Rīgas pref.
2. septembrī 1922. g. ar Ns 214567 uz
Šlema Zelika d. Vlnogradova v.;

4) iekšz. pasi, izd no Makašānu pag.
valdes 26. aprilī 1922. g. ar N9 1329
uz Nadeždas Ādama m. Sarlnis v.;

5) iekšz. pasi, izd. no Cirstu pag. v.
2?. aprilī 1921. g. ar Ns 242 un Latv.
kara piemiņas zirni uz Voldemāra Jāņa
dēla Zidova vardu;

6) iekšz. paai, izd no Rēzeknes apr.
pr-ka pal. 1. iec. 18. oktobrī 1920. g.
ar Nš 2765 uz Stepana Kazimira d.
Peļņa vārdu;

7) kāja invalidu apliecību, izdotu no
Rēzeknes apr. pašva dības likvidācijas
valdes 29. n vembrl 19/2. g ar Nš 1240
uz Aleksandra Jezupa d. Bekera v.;

8) iekšz. pasi, izd. no Rīgas pref.
1921. g. ar Nš 71303 uz Annas Pāvela
meitas Jakovļevas vardu;

9) iekš . pasi, izd. no Rēzeknes pils
prefekta 13 augustā 1920 g. ar Nš 630
uz Jankeļa Ābrama d. Ģermāņa v;

10) ie šz. pasi, izd. no Rēzeknes pils
prefekta 28. augistā 1920. g. ar Nš 1610
uz Vasilija Miroņa d. Šutova v;

11) iekšz. pasi, izd no Rēzeknes pils.
prefekta 28. augustā 1920. g. ar Nš : 609
uz AI ksandras Feodora m. Šutovas v;

12) iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes
pils. pref. 4. septembrī 1920. g. ar
Nš 2229 uz Fevronijas Filareta meitas
Usačovas vārdu;

13) iekšz. pasi, izd no Rēzeknes pils.
pol. pr-ka 28. aprilī 1922. g. ar Ns7155
uz Šlioma Kolmarra d. Goldberga v.;

14) iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes pils.
pol pr-ka 15. maijā 1925. g. ar Nš 9661
uz Veronikas Jezupa m. Zogot v.;

15) iekšz. pas', jzd. no Rēzeknes pils.
pol. pr-ka 12. lept. 1924. g. ar Nš9177
uz Ņinas Grigorija m. Vorobievas v.

20196

Rigas pilsētas lonbarls,
Ka|ķu iela Nr. 9,

izūtrupēs
1926 g. 27. janvāri.

pulksten 10 rītā, zelta un sudraba lietas,
drēbes, apavus, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, dažādas metāla
un c. neizpirktas un nepagarinātas lietas,
kas ieķīlātas no 1925. g. 28. jūlija līdz
10. augustam

NšNs C 328119—33: 445,
ka ari izutrupešanai nodotas mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēju
prieks galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarini las. 21480

Dzelzsceļu virsvalde
1. februārī 1926. g. izsludina

rakstisku konkurenci
uz naftu dabīgo — 12000 kg.

Konkurences sākums pīkst. 10_ no rīta.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā
drošības nauda 10°/o apmērā no piedā-
vājuma vērtības Tuvākas ziņas iz-
sniedz dzelzsceļi virsvalde Gogo/a ielā
Ns 3, ist. 101. 2 21413

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto ārzemes
pasi Ni 7636. izdotu uz Juliusa Pētera d
Bergmaņa vārdu no ārlietu ministri-
jas ārzemji pasu nodaļas Rīgā, 1924. g.
2. septembrī. 21472

Jauniatgalas aprigķa priekšnieka
Dalīgs li. iec.

paziņo, ka 30. janv ar ī 1926. 'gadā
pulksten 12 dien», Rugāju pagastā, pie
vec. pol. kārt. kanclejas tiks pārdota

alti viokstls'ii
pils. Ernestam Strādinām piederošais

velosipēds
°/o °/o peļņas nodokļa piedzīšanai, sa-
skaņa ar tiešo nodokļu d ta rakstu no
9. decembra 1925. g. Ns 59272.

Pārdodamais velosipēds apsVatam*
pārdošanas dienā uz vietas.

21410 Palīgs II. iec. (paraksts).

a. i k Mfomij .80 idinii
A. & K. Dombrovskij koku zāģētavā

Vec Milgrāvī pie Ķišezera,
pirmdien, 8. februārī 1926. g., pulksten

1 dien?,

tiks Izūtrupēts
tvaika kallis 100 kv. mtr. sildvirsmes,
apm. 20,000 kgr svarā, tvaika katla
pumpis .Simpleks", katla armatūras sa-
stāv no 6 priekšmetiem. 2
21481 Pilsētas ūtrupnieks K. Urban*-

Iespiesta Valsta tipogrāfijā.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu no-
daļa izsludina par nederīgu nozaudēto

Eduarda Jāņa dēla Gr a u z e s ārzemes
pasi Nš 14413, izd. Rīgā 1923. g. 21474

, ,, U,,-1920- g' 23' aPr- (»Vald. Vestn." 97. num.) un 1921. g. 20. apr.
(.Vaid. Vestn." 93. num.) likumu pana a

miin-Fidiii mijai, iiapniai do Mipafi iluiet. labi. ztn fina
,.PROVODŅir

valde uzaicina augšminēto sab. akciju f>ar kurām paziņots, ka v^ņas pazudušas)nepazīstamo īpašnieku uzrad. tas sab. valdē sešu mēn. laikā, skait. no slud. dienas:
»««**l 2$akciJas ari *M '0366-10375, 12056, 12116-12120, 55'26-55135,
73.69—73 72, i05601-l059U0 110915, 112282-112286, 112301-113100.
„«, 2546 Pag. apliec, ar NšNš474s 4773, 704J1 70422-70430, 76601—76650,

īfŠSlr^* 91,701-91750, 91751-918 9, 91822-91852, 91901-91950,
120139-120200, 120201-120450, 122724-122823, 122824-123723. 12-724
^llF^'J?F^\V' 128101-128125, 365*0-365093, 365094-365095 ,
^^L"^ 5555

'. 3S5581-3i5600, 36d70I-366000, 43 321-430420, 430421
līdz 439520, 430521-43J 620, 430621-43070 ), 444976-445000.

Gadijumā, ja šās akcijas sešu mēnešu laikā netiks uzrādītas, viņas skai-
tīsies par nederīgam, bet personām, kuras paziņojušas par viņu pazušanu, tiks
izdot s ļaunas akcijas ar tiem pašiem numuriem. yaļde. _

24. janvāri 1926. g, pulksten 7 vak rā tiki noturēta

iHkBiMdB Nils l iiēii Siiplii
Ja pec statūtiem noteiktais biedru skaits neierastos,

sapulce tiek pārcelta uz 31. janvāri,
kua būs pilntiesīga neskatoties uz ieradušos biedru skaitu. Sapulce tiks noturēta
biedrības tlpas: v

v D'e " a s k ā r t ī b a: 1) Gada pārskats par 192 >. g. 2) Nomas noteikšanaekonomam 192o. g. 3) Biedru un viesu naudas noteikšana 4) Budže'a uz-
stādīšana 19

^
6. gadam. 5) 2 jaunu priekšstāvju vīlēšana pēc statūtiem izstājušosvieta. 6) Pieprasījumi un paziņojumi.

21489 VALDE.

Jūrniecības departaments
izsludina uz 1926. g 1. martu, pulksten 12 diena, rakstisku konkurenci

Rīgas eKsportostai saldētavas ietaises darbu
izdošanai.

Noteikumus un zīmējumus izsniedz Jūrniecības departam. techniska daļa,
Valdemāra ielā Nš 1-a, katru darba dienu no pulksten 9 lidz 12. 1 20992

Apriņķa ceļu inženiers Rīga,
28 janvārī 1926. g, pulksten 10 dienā, savā kanclejā, Lāčplēša ielā Ns24, dz. 8

izdos giljgi JAUoH iii mutiskā izsolē mikpiieoi
2000 kub. mtr. plieņakmeņu pārvešanu

no Doles salas uz Rigas-Skaistkalna šosejas pagarinājuma 25., 26. vn 27. klm.
Tuvākas zinas kanclejā katru dienu no puksten 9līdz 15. 2 21! 09

l Siguldas ROinleliu pulkam
isjaMļ! 100 9bl. skārda ķipīšu (pirts).

Mutiska un rakstiska izsole ķipīšu piegādāšanai notiks Alūksnē, pulka
saimniecības daļā, 29. janvārī 1926. g., pulksten 10 dienā.

Rakstiski piedāvājumi iesūtāmi lidz 21 janvārim. 21478

Mežu departaments
paziņo, ka sludinājums par 1926. g. 27. janv. izsoli
(iespiests .Valdības Vēstnesī' Nš 287 un par izsoles pārcelšanu no 19. uz
27. janvāri — .Valdības Vēstnesī' Ns 4).

kļūdas izlabojot, sekosi grozīts un papildināts.

Izsoles
vienību Kādā virsmežniecī: ā Gr žijumi un papildinājumi
NsNš

_—*—_ ' —
1. Alūks'nes tekstā pēc vārda .Sijusala* pierakstīts :

,un kvartāli Ns 1".
2. Šlīteres tekstā: jauns. 435 F. vietā jābūt _436 F.
3. p tekstā: jauns. 410 F. vietā jābūt 435 F
7. Kuldīgas piezīme papildināta ar to, ka kv. 42 nav

cērtami zīmogoti numurēti koki
5. un 6. P i e b a 1 g a s vienības atrodas IV iec. mežniecībā.

8. m vienības atrodas V iec mežniecīb».
3. Rendas pārdodamās vienības platība izlabota no

3,53 ha uz 5,53 ha.
Bez tam mežu departam nts paziņo, ka no š. g. 27. janvaja izolēs

noņemtas Kalsnavas virsmežniecības izsoles vienība Nš 1, Skrundas virsmež-
niecības izsoles vienība Nš 12, Alšvangas virsmežniecības iz oles vienība Nš 2
un Rendas virsmežniecības izsoles vienības Ns 10 un (I.

21508 JHiečii deparfamciifa.

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina

rakstiskas konkurences:
t 27. janvāri 1926. g. pulksten 10 no rīta

uz sekošu spiestuves darbu izgatavošanu : pasta tek. rēķ. daļas koitu ļpašnieku
saraksts 10:0 eks., ierakstītu sūtījumu birkas 295.000 gab., ie szemes pārvedumu
veidlapas 500.000 gab., ārzemes pārv. veidlapas 50.000 gab., iekšzemes paku pa-
vadadreses 300.000 gab., dubultpastkartes (ar atbildi) 100.000 gab.

9. februārī š. g. pīkst. 10 no rīta uz telegrāfa lentes piegādāšanu
Siemensa apaata lentes 550 tinumu, Uitatona raidoša aparāta lentes 600 tin-,
Uitstona uztverošā apar. lentes 1000 tin.

Tuvākas zinas izsniedz P. T. V. materiālu iegādes nodaļa darbdie ās no
pīkst. 11-13. 1 , 21411
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