
Rīkojums parpilsetu kredītbiedrību mē
nešbilancem.

Valdības rīkojumi nn pavēles

Rīkojums

par pilsētu kreditbiedribu
menešbilancēm.

Pamatojoties uz 1923. g. 9. novembra
likuma par kredītiestāžu un tirdzniecības-
rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un
iesniedzamām ziņām (lik. kr. 150.)
3, panta „a" punktu un 4. panta „b"
punktu, ar šo nosaku, ka pilsētu kredīt-
biedrībām jāsastāda finansu ministrijas
kredīta departamentam iesūtāmas, kā ari
saskaņā ar 1923. gada 15. decembra
rīkojumu žurnālā «Ekonomists" sludinā-
mās mēnešu bilances pēc pieliktā pa-
rauga.

Rīgā, 1926. g. 26. jūlijā.

Finansu ministris J. Blumbergs.

Kredita departamenta
direktora v. i. R. B a 11 g a i 1s.

KON TI

A k t i v 8.

1. Kase
2. Tekoši rēķini: a) Latvijas bankā. • • j_

b) vietējās privātās kredītiestādes
3. Korespondenti: a) Latvijā

b) ārzemēs
4. Rezerves kap. vērtsp.

1. Valsts aizņēmumu obligācijas
2. „ hip. banku ķīlu zīmes

5. Aizdevumi: 4/2% ķīlu zīmes krievu rubļos
5°/e „ „ krievu rubļos

vācu markās
5V2°/o „ „ krievu rubļos

Latv. „
6°/o „ . Latos

10% „ „ Latos.
6. Termiņu maksas: Krievu rubļos tekošas

nokavētās
Latvijas , tekošās

nokavētās
Vācu markās tekošās

nokavētās
Latos tekošās

nokavētās
7Biedrības nekustamā manta • • • • • . • • ? ?
8. Izsolēs iegūtā nekustamā manta: a) (iela un M) (kad iegūta) . .

b) : - -
c) -

«*• Inventārs

J
O. Tekoši izdevumi
}'• Atmaksājami izdevumi

\ļ- Biedrības nekustamās mantas pārvalde
ļ- Izsolēs iegūtās nekust, mantas pārvalde
14> Nodokļi: a) 5°/o kuponu nodokli»

b) 20°/o ,
c) zlmognodoklis

J jļ- Ķilu zīmju izgatavošanas izdevumi
ļj- Pirms termiņa izpirktas tiraž. ķll* zīmes

ļĻ Ķīlu zīmju pirkšana-pārdošana
ļj Oepoziti
' ; Kuponu fonds
r°- Bij. Tautas bankas likvid. konts
*•< Pārejošas sumas

Kopā Ls . .

Bilance uz 1S2 g. MēneJa apgrozījums Bilance vz 192 g.

Debets Kredīts Debets Kredits Debets Kredīts
Ls Ls Ls Ls Ls Ls

, j

? | I I
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Valdības iestāžu paziņojumi
Telefona t ziņas .

Atklātas telefona palīga nodaļas:
1) Valkas apriņķi, pie Omuļu pagasta

valdes.
2) Valmieras apriņķī, pie Dauguļu

pagasta valdes.
3) Talsu apriņķī, Dundagas pagastā,

SIkraga ciemā.
4) Rīgas apriņķī, Līgatnes pagastā,

Slāņu mājās.
5) Madonas apriņķi, Viesienes pa-

gastā, Grāvju dzirnavās.
Pasta un telegrāfa virsvaldes

galvenais direktors A. A u z i ņ š.
Ekspluatācijas direktora vietā

K u k a i n s.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 181

8583. Apsits, Juliis Jēkaba d. — 19081 26. g.
(23-11-26).

8584. Bušmans, Pauls Jāna d. — 19874/26. g,
(13-IV-26).

8585. Bušmans, Pauls Jāna d. — 13447/25. g.
(26-1V-25).

8586. Boze, Milda Jura d. — 17370/26. g
(4-XII-25).

uz 192 g.

8587. Burkevičs, Pauls Augusta dēls. —
16001 25. g. (7-X-25).

8588. Brikains, Jānis Friča d. — 9619 24. g.
(164 24-X).

8589. Černovs, Arefiis Meikula dēls. —
15012 25. g. (12-VIII-25).

8590. Ermsons, Fricis Kriša d. — 9624 24. g.
(32 24-111).

859i. Gailit, Arvīds Andreja d. — 2425 21. g.
(1714 20).

8592. Griķis, Eduards Kārļa d. — 11876 25. g.
(255 24-XI). *

8593. jakunovs, ļānis Donata dēls. .?—
18883 26. g. (12-11-26).

8594. fakunovs, Jānis Donata dēls. i—-
18890 26. g. (18-11-26).

8595. Kamarovski, Eduards Viļā dēls. —
13235 25. g. (6-IV-25).

(6. Korts, Mārtiņš [ura d. — 15301 25. g.
(24-V1U-25).

8597. Kritinš, Vilis lēkaba d. — 10468/24. g.
(381 24-XI).

8598. Livčans.Osips Ludviga d. — 14359 25. g.
(25-VI-25).

8599. Loze, ļānis Martina d. — 5715 22. g.
-III).

8600. Pčalina, Feodosija Teodora meita. —
19460 26. g. (18-111-26).

860!. Pizans, Kazimirs Donata dēls. —
19790/26. g. (29-111-26).

8602. Radidnovs, Larions Leona dēls.
17303 26. g. (30-Xl-25).

8603. Rudzīts, Otto |āna d. — 6251 22. g.
(152 22-111).

8604. Rutks, Jānis Jāna d. — "4183 25. g.
(8-VI-25).

biedrības bilance

"i. Romanovski, Viktors Jura dēls. —
1429226. g. (16-VI 25).

8606. Sokolovs, Filats Jāna d. — 11153 24. g
(432/24-XI).

17. Sillapa, ļānis lāna d. — 5815 22. g.
(185 22-111) .

8608. Salin, Eda Jāna m. — 18057 26. g.
(11-1-2

8609. Sīmanis, ļohans Pētera dēls. —
8759 23. g. (527 23-VIII).

8610. Semke, Daniels. —- 0254 22. g.
(24-22-1II).

8611. Scmaško, Adele Antona m. — 3558 22. g.
(20 22-111).

8612. Simans, Jānis Pētera d. - - 9190 24. g.
(95 24-IX) .

8613. Šmidts, ļānis Pētera d. — 18640 26. g.
(29-1-26).

8614. Žukovskis, Ādolfs Jāzepa dēls. —
18797 26. g. (10-11-26).

8615. Šneiders, Elias Honona dēls. —
15751 25. g. (10-lX-25).

8616. Tarabanovs, Boris Mākama dēls. —
2ii(!il 26. g. (14-IV-26).

8617. Tuklers, Jānis Mikeļa d. — 5519 22. g.
(82 22-111).

8618. Terleceis, Michalina Jāna m. —5729 22g.
(95/22-111).

8619. Tomsons, Krišs Jorena d. — 7601 23. g.
(77 22-111).

8620. Volskovičs. Aleksandrs Aleksandra d.—
20199 26. g. (23-1V-26).

Kriminālās pārvaldes priekšu. G. Tifentā ls.
Darbvedis A. Zaķis.

plikša par .Valdības Vēstnesi' tīkot ai 1. aprill:

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

.?di . . La 22.— gadu . . . La 18 —
;J>» • • ll~ 7 *• ? J °--
ain. • . 6-3 men. . . . 5.—»*; ... 2.- 1 . ... 1.70

mļ atkalp ār- Pai atsevišķu
jjtijiem . . —-12 numara . . „ —.10

Latvijas valdības j&® oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ļfcjļj^^ļ^^ svētdienas

un svētkudiena»

Redakcija: jJ*ļBa§ĶBifejiaH. Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili KS 3. Te!. Nt 20032 ^*«§iP ||j||pgp^ R»gā, pilī Ns 1. Tel. Ka 20031
Ruaa» stundas ao 11—12 TT^^pS^U Atvērts no palksten 9—3

Sludinājuma maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vienslejigām

rindiņām Ls 4.—
par katru tālāku rindiņu —.15

b) dtu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —.20

C) no privātiem par katru viensl. rindiņa
(par obligat. sludin.) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80
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P a s i v s.

22. Biedrības kapitāli un fondi:
a) Rezerves kapitāls
b) Speciālais rezerves kapitāls .
c) Kuponu fonds * . . .
d) Apdrošināšanās fonds
e) Mantas pārvērtēšanas konts
f) Deldēšanas fonds: 4V«°/o ķīlu zīmēm krievu rubļos ....

5°/o , » krievu rubļos ....
vācu markās ....

572% „ „ krievu rubļos ....
Latv. rubļos

6% , » Latos
10°/o „ „ Latos

23. Ķīlu zīmes apgrozība:
4/!»0/0 ķīlu zīmes krievu rubļos
5% » » krievu rubļos

vācu markās
5/a°/o m > krievu rubļos

Latv. rubļos ? .
6°,'o . . Latos .

10°/o , , Latos
24. Izlozētās ķīlu zīmes:

47a0/0 ķīlu zīmes krievu rubļos
5°/o » . krievu rubļos

vācu markās
5/a°/o » 7. krievu rubļos

Latv. rubļos
6°/o . » Latos

10% „ „ Latos
25. Nesamaksāti kuponi:

par ķīlu zīmēm kiievu rubļos .
„ . „ Latv. rubļos ' . .
„ » » vācu markās

„ Latos .
26. Parādi uz biedrības nekustamu mantu
27. Banku komisija
28. Vidzemes hipotēku biedrība
29. Atmaksātie aizdevumi
30. Augļi . .
31. Soda naudas
32. Pārvaldes izdevumi
33. Biedrības nekustamas mantas pārvald. izdevumi
34. Izsolēs iegūtās nekustamās mantas pārvald. izdevumi
35. Tiesas izdevumi
36. Depoziti
37. Pārejošas sumas

Kcpā Ls . .

Bilance uz 1S2 g Mēneša apgrozījums Bilance uz 192 g.

Debets Kredīts Debets Kredits Debets KreditsLs Ls Ls Ls Ls Ls
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Personu saraksts,
kuru meklēšana Izbeigta Nr. 182

8621. Aukšpols, Aleksandrs Jāzepa dēls. —
19493/26. g. (22-1! 1-26).

8622. Bērziņ, Zelma Andreja m. — 17582/26.?.
(!9-X 11-25).

8623. Brikainis, janis (Žano) Friča d. —
9860/24. g. (263-24-K).

8624. Celm, Marija Kārļa m. — 20083/26. g.
(23-IV-26).

8625. Dobrins. Ābrams Elja-Bera dēls. —
20089/26. g. (23-1V-26).

8626. Cipruss, Solomons Andriva dēls. —
19284/26. g. (8-111-26).

8627. Dun'ainis, Reinholds Pētera d. —
20087/26. g. (27-IV-26).

8628. Danilevičs, Janis Zilvestra dēls. —
20088 26. g. (23-1V-26).

8629. Denkins, Andrejs Antona dēls. —
19886-a/26. g. (16-IV-26).

8630. Feodorovs, Janis Pētera dēls. —
12713/25. g. (28-11-25).

8631. nemans, Berks Izraēla d. — 625-22. g.
(143-g-22-III).

8632. Origorjevs, Benedikts ļevstafija d. —
15878/25. g. (2l '-!X-25).

8633. Grinkers, Nozons Solomona dēls. —
5400/22. g. (103-22-111).

8634. Geide. Anna Aleksandra m.—16918/25.g.
(16-XI-25).

8635. Origorjevs. Matvejs Gonieia dēls. —
7000 23. g. (39-23-V).

8636. " Goldberg Etta. — 1167625. g.
(245-24-XI).

8637. Origorjevs, Matvejs Oordiia dēls. —
18874/26. g. "(17-11-26).

8638. Grigorjevs, Matvejs Oordeja dēls. —
20100 26. g. (23-IV-26).

8639. Gruzdinskiš. Uirichs Aleksandra d. —
a 26. g. (21-IV-26).

8640. Oa ' bre, Rūdolfs Pētera dēls. —
19904.326. g. (19-IV-26).

8641. Hermans, Vilis- Jēkaba Paula d. —
18361 26. g. (27-1-26).

8642. ļuclīnevič, Lūcija Aleksandra m. —
20498 26/g. (27-V-26).

8643. Jefimovs, Nikolajs Jeffma dēls. —
19722 26. g. (29-111-26).

8644. Jakobsons, Arnolds Mārtiņa dēls. —
19320/26. g. (9-III-26).

8645. jukšens (Jukka), Janis Ādama d. —
19915-a26. g. (16-1V-26).

8646. Kārklinš, Krišjāns Indriķa dēls. —
19951-a 26. g. (15-IV-26),

; 7. Mašinskis, Janis Jura d. — 11543 24. g.

(200-24- XI).
8648. Neiland, Emīlija Paula meita. —

19975-a 26. sj. (16-IV-26).

' 8tā49. Otto, Fmilija Sīmann meita-.. —
18027/26. g. (13.1-26).

8650. Pende,. Oskars Lienes d..— 1999' -a 26 :;.
(1.9-IV-26).

8651. Pētersans, Aleksandrs Kriša dēls;. —
8221/23. g. (1'55-23-VIJ).

8652. Peterens, Aleksandrs Kārla dilsi —
l!9982-a/26. g. (21-IV-26):

8653. Plintovski, Anna Daniela meita. —
t9984-a/26.. g.. (21-IV-26J.

8654. Pozdnjakovs, Aleksejs Artemilia !

19985-a/26.. g. (21-IV-2S).
8655. PJtulukas, Anna Stepana meita.. —?

10060/24. g. (151-24-X).
8656. Pastor, Policija Augusta meita. —

18617/26. g. (3-1.1-26)1
8657. Riekstiņ, Made Jēkaba meita. —

19589/26. g. (23-111-26).
8658. Zidens, Alfrēds Jirra d. - i,S2ib 26. g.

(20-1-2(5).
8659. Selb 'in, Karline Mikeļa m. 23)421. g.

(69-22-111).
8660. Semeški», Nikofafs JVfch-a-if» d5ls. —

20167 26. g. (23-1V-26).
8661. Stegmans, Ede^rs-Janis Fristricha d. —

13548/25. g. (2-MV-26)'.
8662. Stegmans, Edgars- Jolians-Vitrtelms Frid-

richa-Ferdinanda d. — 1807t 26. g. (13-1-26).
8663. Saveljevs, Fokijs Grigorija dēls. —

Ī7778 26. g. (28-X 11-25). '

8664. Zaķis, Ansis Mārtiņa d. — 20024/26. g.
(19-IV-26).

8665. Sikarts, Kurts Ferdinanda dēls. —
20018-a 26. g. (15-1V-26).

8666. Zariņ, Elza Jēkaba m. — 20005-a-2>.ī. z.
(15-IV-26).

8667. Sunīts, Inris fana d. —? 20021 26, g.
(19-IV-26).

8668. Sirmais, Krišjāns Andreja d. —
20026 26. g. (19-IV-26).

8669. Stinkats, Rūdolfs Mārtiņa dēls. —
20087 26. g. (15-IV-26).

8670. Zundel. Leopolds Jana d. — 20031 26. g.
(21-IV-26).
. 8671. 7.unde, Leopolds Georga d. — 20030/26.g.
(21-IV-26).

8672. Škinums-Skarums, Alfrēds I Janis Pētera
d. _ 20038 26. g. (16-IV-26).

8673. Tais, Pēters Jura d. — 6262 22 g.
»-22-1II ).

8674. Timkins, Leiba Savēla d. —. 20049 26. g.
(17-IV-26).

8675. Tebrenieks, [anis Kārla d.—1828/21 g.
(113-21-11).

8676. Visla, Janis Aleksandra dēls
17173 25. g. (21-XI-25).

8677. Volkovs, Pēters Mikeļa dēls —
20057 26. g. (16-IV-26).

Kriminālās pārvaldes priekšn. G. Tifentāls
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījumi
saistošos noteikumos par tirgošanos

laiku Krustpils pilsētā,
public. .ValdībasVēstneša" 1924. g.

268. numurā.
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 12. jūlija
sēde un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g. 27. jūlija

rakstu N° 106392.

4. un 5. p. p. atcelti un viņu vietā
pieņemti:

4. p. .Jauna gada dienā, pirmā Liel-
dienā, Vasaras svētku un Ziemas svētku
dienās un likumā paredzētās valsis svi-
namās dienās visiem bez izņēmuma
tirdzniecības uzņēmumiem jābūt slēgtiem.

Šo svētku citās dienās atjauts tirgoti
kā svētdienās.

Latgales svētdienās: 2. iebrua
25. martā, 15. augustā, 8. septemb
8. decembri, Visu Svētākā Zakrameii
dienā, Pētera Pāvila dienā un Visu Svē
dienā tirgošaaās atļauta kā darbdienās

5. p. ,Visās nedēļas un gada tirg
dienās atļauts tirgoties visiem uin
mumiem ao pulksten 6 rītā Iii
8 vakarā".

Pārgrozījumi stājas spēkā 14 dlei
laikā no publicēšanas .Vaid. Vēstnei!

Pilsētas galva K. Baltmans,
i Sekretārs N. Ozoliņ š".

Noteikumi
par nodokli no vasarniekieir
Daugavpils pilsētas administra

tivās robežās.
Pieņemti Daugavpils pilsētas domes 1926.g-
5. jūlija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1926.

gada 24. jūlija rakstu J* 106072.

§ 1. Nodoklis ņemams no persona"
kuras iebrauc un uzturas vasarnīcās
vasaras laika.

§ 2. Nodoklis ņemams :
a) »o vasarnīcu īpašniekiem 5°/° ?l

mērā no vasarnīcas īres maksas,
b) no katras personas vai ģi"1611

galvas, ja tie navvasarnīcuIPnieki — Ls 5;
c) no ģimenes locekļiem un no gj*

nes saimniecībā nodarbinātiem »»*
niekiem un kalpotājiem ne vai"
kā 2 lati no katra.

§ 3 No vasarnieku nodokļa ats

bināti:
1) Valsts un pašvaldības darbiem

kas iebraukuši amata darīšanas,

2) Bērni jaunāki par 15 gadiem ;
3) audzēkņi un bērni — bērnu ?

versmes un vasaras kolonijās;

Mantiniekus meklē.
i _ «- ~^™«»

Mūsu ģenerālkonsulātam Ņujorkā Ņu-
jorkas pilsētas valde paziņojusi, ka kāds
H ausis F i sers atstājis 400 dolāru
lielu mantojumu. Nelaiķim esot māsa
ElzaFišer Tukumā, Eragu īr-
ei e ai a. Mantiniekiem jāpieteicas Rīgā »
ārlietministrijas rietumu nodaļā.

Iecelšanas.
Rīkojums N° 132.

Izceļu asmes vērtēšanas daļas virstaksatoru Riči
Vistiņu par Tukuma apriņķa Engures pagasta un
Talsu apriņķa Mērsraga, Upesgrīvas, Talsu pilsētas
un Kandavas pilsētas zemss vērtešaaas komisiju
priekšsēdētaju.

Rīgā, 1926. g. 30. juBjā.
Zemkopības miaistris M. Gailat s.

*
RBkojums N° 163.

1926. g. 30. jūlijā.
Ieceļu Ivanu Anochinu par valsts krievu

lauksaimniecības skolas pārzini, skaitot no š. g.
26, jūlija.

Zemkopības ministris M. G a i 1 1 t s.
Zemkopības departamenta direktora vietā

V. O u 1b e.



4) personas, ārstējamās slimo tašu
sanatorijās;

5) visi trūcīgie ua nespējnieki slimo
kasu nosūtītie vasarnīcās;

6) fiziska dirba strādnieki, kuri no-
darbojas uz vietas;

7) personas, kas uzturas pilsētā ne
ilgāk par trim dienām.

c 4. Ienākumi no vasarnieku nodokļa
izlietojami tikai Daugavpils pilsētas aa-
mjnUtrativās robežās esošo vasarnīcu
labierīcībai.

s 5. Nodokļa iekasēšanas kārtību un
laiku noteic pilsētas valde ar sevišķi iz-
strādājamu instrukciju.

& g. Vasarnieku nodoklis nomaksā-
jams vēlākais līdz 15. augustam. Neno-
maksāto līdz 15. augustam nodokli pil-
,ētas valde piedzen līdz ar scda naudu
aD p iedzīšanas izdevumiem tādā kārtībā,
ķjrja paredzēta valsts nodokļu piedzīšanai.

Soda naudas lielums noteikts 2% mē-
„esi no nokavētās nodokļa sumas, ap-
rēķinot nepilnu mēnesi un nepilnu latu
par pilniem.

§ 7. Šie noteikumi stājas spēkā 14

dienu laikā pēc viņu izsludināšanas .Val-
dības Vēstnesi".
i Pilsētas valde.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku tirdzniecības
uzņēmumos Priekules miestā.

Pieņemti Priekules miesta domes 1926. g.
5. jūnija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta

1926. g. 16. jūlija rakstu J\& 105620.

1. Tirdzniecības uzņēmumus Prieku-
les miestā atļauts atvērt darbdienās, laikā
no 1 apriļa līdz 1. oktobrim, no pulk-
sten 7 rītā līdz 7 vakarā un no 1. ok-
tobra līdz 1. aprīlim no pulksten 8 rītā
līdz 6 vakarfi.

2. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu-
miem jābūt slēgtiem cauru dienu, izr,e
motapakšā pievestos pantos uzskaitītiem
uzņēmumiem.

3. Maiznīcas, konditorejas un gaļas
tirgotavas atļauts atvērt svētdienās no
pulksten 7 līdz 10 rītā.

4. Kaiejnlcas, tējnīcas un ēdienu na
mus, kar tirgojas bez reibinošiem dzē-
rieniem, atļauts svētdienās atvērt no
12 dienā līdz 11 vakarā.

5. Kiosktis _ atļauts atvērt kā darbdie-
nās, tā ari svētdienās cauru dienu.

6. Bārddziņu veikalus atļauts atvērt
svētdienās un otrās baznīcas svētku die-
nās no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10
rītā.

7. Alkoholisku dzērfeeu pārdošanas
vietās ir aizliegts tirgoties ar alkoholi-
skiem dzērieniem, kā ari tos lietot no
pulksten 10 vakarā, līdz pulksten 9 lītā,
bet svētdienās un citās svinamās dienās,
kā ari tautas nobalsošanas, pašvaldības
iestāžu vēlēšanās, rekrūšu iesaukšanas
dienās visu dienu un sestdienās, kā ari
pārējas svinamo dienu priekšvakaros no
pulksten 12 dienā.

8. Visiem veikaliem jābūt pilnīgi
slēgtiem visu dienu lieldienu, vasaras
svētku un ziemas svētku pirmajās die-
nās, jauna gada dienā, 18. novembrī un
1. maijā.

9. Attiecībā uz kalpotājiem ir jāievēro
likuma noteikumi par darba laiku.

10. Uzraudzība par šo noteikumu pil-
dīšanu piekrīt vietējai policijai.

11. Vainīgos par so noteikumu pār-
kāpšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
viņu publicēšanas « Valdības Vēstnesi''
14 diena laikā.

Prlekulē, 1926. g. 20. jūlijā.
Priekšsēdētājs J. K e 1p u d s.

a Sekretārs G. Freimanis.

ļ Tiesa sludinājnmi.

Vietai w pajusta tiesa
pamatodamies uz pagasta tiesu uzstava
II. daļas 222.-226. pa- tiem, ar šo
uzaicina visus Vietalvas pagasta Ozo-
liņu Nš 112 māiā 30. novembiī 1906. g.
mirušā zemnieka un Ozoliņu Ns 112
mājas īpašnieka Pētera Pļavinska man-
liniekus pietiekt un pierādīt savas tiesī-
bas pie šās pagasta tiesas 3 mēnešu
laikā, pie minot, ka pfc 3 mēnešu note-
cēšanas, t. i. skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reiz Valdības
Vest esi, netiks vairs neviena uzdošanas
pieņemtas un ievērotas! bet ar nomi-
ruša pakpļ palikušo mantibj tiks darīts
pēc augšējiem likuma pantiem.

Vietalvas paļ. tiesā, 20. jul. 1925. g.
Priekšsēdētājs P r i e d ī t s.

23042 1 Darbvedis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. augustā 1926. g., pīkst
11 diena, Kiga, Skolas iela Ns 14,
krāsotavā , pārdos Teodora B u š a
kustamo mantu, sastāvošu no 1 mucas
krasas un novērtētu par Ls 230—L

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

Rīgā, 19. jūlijā 1926 g.
- .561 Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

Rīgas policijas II iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. !g. 9. augustā, pīkst
10 rītā, Parka ielā Ns 2, dz. 2,

pārdos vairāholišaia
Izaka Mostova kustajno mantu, sa-
stāvošu no 2 kājminamām šujmašīnām,
1 sienas spoguļa ar galdiņu, 1 dīvāna
un 1 maza bērza koka galdiņa, kop-
vērtībā par 100.

Rigā, 1926 g. 29. jūlijā. Nš 15656.
9470 Priekšnieka pal. v. i. (paraksts),

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
?aziņo , ka 1926. g. 11. augustā, pulkst,
2 dienā, Mārupes ielā Nš <.-b, dz. 10,

pflrdos oalrflksollianā
Augustam M e i j e r a m piederošo pia-
nīno, novērtētu par Ls 236,05, īres maksas
parada un tiesāšanās izdevumu piedzī-
šanai par laba Jānim un Albertam V a -
nagiem, sakarā ar 4. raj. īres valdes
izpild. rakstu Ns 450.
9510 Priekšnieka v. (paraksts).

Zilupes iecirkja pol ija . pr-k« =
paziņo, ka š. g. 13. augustā, pulksten 13,
Zilupes miestā, uz tirgus laukuma,

pārdos
pils. Pāvela Timošenka kustamo
m?nlu, sastāvošu no 5 birkavu siena,
vērtībā ls 20.
9521 Polic. priekšn. (paraksts).

Zilupes iecirkņa policijas pr-ks
paziņo, ka š. g. 13. augustā, pīkst. 12,
Zilupes miesta, uz tirgus laukuma,

pārdos
pils. Vasilija Teretjakova kustamo
mantu, sastāvošu no 4 _ koku asu ratu
riteņiem — lietotiem, vērtībā Ls 7,60.
9522 Polic. piiekšn. (paraksts).

Zilupes ie,. polic. priekšnieks
paziņo, ka š g. 13. augustā, pīkst. 12,30,
Zilupes miestā, uz ti.gus laukuma

pārdos
pils. Marijas Vojevodinas kustatro
mantu, sastāvošu no linij drošKas, melnas
krāsas uz dzehs asim, vērtība Ls 24,51.
9523 Polic. pr.ekšn. (paraksts).

Tirdzniecība un rūpniecība.

KURSI.

Rigaa biržā, 1926. gada 31. juiljā.

Devīzei:
1 Amerikas dolan .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 2520 — 25,27
100 Francijas franku . . , . 12,3i—12,55
100 Beļģijas franku . . . . 13 05—13 30
100 Šveices franka .... 99,85 — 100,75
100 Itālijas liru. . ... 16.S5 — 16,90
100 Zviedrijas kronm ... 138 35 — 139.40
100 Norvēģijas krona . . . 112.85—11455
100 Dānijas krona .... 136,60 — 138,65
100 Čechoslovaķijai kroni 15,25— 15,55
100 Holandes guldeņ* . . . 207,60 — 209,25
100 Vācijas markn .... 122,80—124,10
100 Somijas marka .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marka .... 1,37—1,395
100 Polijas zloti 55,00 — 65,00
100 Lietavas litu . . 50,55 —51,6C
1 SSSR červoņec» ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3< 45
Sudrabi ī kg 98 — 10»

Vērtspapīri:
5/o neatkarības aizņēmums 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņēaums 98—100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīme* 92 — 93
8°/° Hipotēku bankas ķīla

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotaciļas komisija»
priekliēdētā a v. A Zal pēters.

Zvērināts biržas māklera P. Rupnera.

Daugavpils pol. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 12. augustā š. g., pīkst. 10 rītā,
iebraucama ielā Ns 48,
pārdos vairāksolīšana
Solomam Fingergoitam piederošas
mantas: 1 ozola koka bufete, 1 niķeļa
patvāris, 1 šujmašīna .Zinger* firmas
un 1 trimo spoguli, novērtētas par Ls 429,
piedzenot šo sumu dēļ ienākuma nod.
nomaksāšanas

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas
9440 Priekšnieks (paraksts).

Zemkopības min. kultur-
tschniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
19. jūnijā ir apstiprinājis Pļaviņu meliorā-
cijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 93. lp. ar Nš 93.

Sabiedrības valdes sēdeklis Pļaviņu
pagasta nama.

Nodaļas vadītājs A. K u z e.
9383 Darbv. v. E. Erl'achs.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Somija

H e 1 s i n g i o r s ā, 20. jūlijā. Šodien
Latvijas sūtnis Grosvalds nodeva
Somijas ārlietu ministrim alkoholisku
preču kontrbandas apkarošanas konven-
cijas ratifikācijas grāmatu. Attiecībā uz
Latviju konvencija stājas spēkā sākot sr
29. augustu.

Ārzemes.
Anglija un Vācija.

Londonā, 30. jūlijā. Angļu kara
ministris starp citu ziņoja apakšnamā, ka
lidz 1925. gadam 640 angļu Reinzemes
okupācijas armijas karavīri apprecējuši
vācietes. LTA.

Dienvidslāvija.
Prāgā, 30. jūlijā. Hercegovinā

kādas sādžas iedzīvotāji uzbrukuši žan-
darmiem. Pēdējie aizsargājoties šāvuši,
nonāvējot 18 un ievainojot 40 uzbrucē-
jus. Sadursmē nonāvēti 50 žandarmi.

LTA.
Negaisa upuri

Londonā, 30. jūlijā. San-Domingo
salas tuvumā pēdējās vētrās nogrimuši
trīs preču tvaikoņi. -ūra izskalojusi
54 līķus.

Ņujorkā, 30. jūlijā. No Miami
(Floridā) ziņo, ka viesuļvētra stipri no-
postījusi Nasavas salu, (Bahamas aichi-
pelagā). Astoņas personas nonāvētas.
Zaudējumus vērtē uz 4 miljoniem do-
lāru. Pastāv bažas, ka upuru skaits ir
vēl ievēojami lielāks: pēc pēdējām, vēl
neapstiprinātām ziņām galu dabūjuši
150 cilvēki. LTA.

Literatūra.
Atpūta. J* 91 — 1926. g.

Redaktors: M. Ārons.

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

paziņo ka 12 augustā š. g. pīkst. 10 dienā,
Esplanādes iela Afe 9,

Dārdos wMM
pils.Andrejam Teršnevam piederošas
mantas: i pulksteni 3 skapji, 1 spoguli,
1 kumodi, 1 patvāri u.i 2 rati, novērtētas
par Ls 50, pieJzenot šo sumu deļ ienāk,
nodokļa nomaksāšanas

Apskatīt manta varēs pārdošanas
dienā uz vietas
04.11 Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apriņķa priakenieka
I. iecirkņa palīgs

9. augustā 1926 g., pulksten 11 dienā,
Bērzgales pag., Blaucinu s., Nikitinu mājās,

atklāta miMmī piiioi
vienu vienzirgu atsper ecēšu un vienu
aitu, piederošo Vasilijam N i k i t i n a m,
dzīv

^
Bērzgales pag., Blaucinu folv., no-

vērtētus par Ls 12, soda naudas kā apv.
uz s. 1 284. p. segšanai
9518 Priekšnieka palīgs (paraksts).

Rīgas pilsētas krājkasei
pieteiktas sekošas us vārdu izdotas
krājgrāmatiņas un noguldījumu zīme
par nozudušam un a'ņemtām:

Krājgrāmatiņas: 1) Marijas Jēkaba m.
Stāl, dz Gangnus, izd. 7. no*. 1908. g.
Nš 42669 par Ls 4,09; 2) Karlmas Kārļa
m. Puika, izd. 25 okt. 1911 g. Nš 18269
par Ls 16,27; 3) Paulīnes Kārļa m.
Puika. izd. 13. apr. 1912. g. Nš 51350
par Ls 3,c8; 4) Mildas Kārļa m. Puika,
izd 25. okt. 1911, g. Nš 18273, par
Ls 14,44; 5) Emmas Kārļa m. Puika,
izd. 25. okt. 1911. g. Ns 18275 par
Ls 16,27; 6) Emmas Kārļa m. Puika,
izd 13. apr. 1912 gNš 51347 par
Ls 6,10: 7) Annas Kārļa m. Puika, fzd.
25. okt 1911 g. Jfe 18277 par Ls 14,44;
8) Jāņa Kārļa d Puikas, izd. 13. apr.
1912. gadā N> 51373, par Ls 3,66;
9) Jāņa Kārļa^d. Puikas izd. 13. apr.
1912. g Nš A 90J par Ls 22,84.

Noguldjumu zīme: 1) Jana Kārļa d.
Puikas izd 2>. oktobri 1911 g, J* D.
Lit. D. 965. psr 55, <3, un tādēļ pamato-
joties uz statūtu I 11. tiek uzaicinātas
visas personas, kurām kādas tiesības uz
mo:ti cējsmam krājgrāmatiņām un no-
guldiļjmu zirni, pieteikties krājkasē
3 mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn..

Šim termiņam izbeidzoties izsludinātās
krājgrāmatiņas un noguldījumu zīmi atzīs
par nedeiīgām un izdos jaunas.

Rigā, 28. julijā 1926. g. Nš 9538.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10. augustā 1925.g, pulksten
12 dienā, Ikšķiles pag. .Augstkalnu"
mājās, pārdos Jīnim L a p a m _ piede-
rošo kustamo mantu, sastāvošu no
viena gada veca ērzel šī un divām te
lēm un novēnētu par Ls 300.

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

Rīgā, 29. julijā 1926. g
9551 Tiesu izpild. A. Oz 0 1 i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10. augustā 1926 g., pulksten
li diena, Ikšķiles pag, .Jaun-Kurzem-
nieku" mājas, pārdos Katrīnai un
Kārlim Krastiņiem piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no vienas
slaucamas govs un novērtētu par Ls 240.

Izzln-t sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskat t pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 2i julijā 1926. g
9510 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

' Citu iestāžu sludinājumi.
v, '

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 7. augustā 1926. g, pulkst. 12 dienr,
Rīgā, Katrines dambī Nš 35,

pirtos vulrtksolKanB
akc. sab. Latvijas nac koka centrāles
kustamu mantu, novērtētu par Ls 320,89
un sastāvošu no dēļu spundmašinas,
dēļ viņas 1924. g- nekustama īpašuma
nodokļa segšanas.

Rigā, 30. julijā 1926. g
9:41 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14. augustā 1926, g.,_ pulkst.
11 dienā, Rīgā. Kr. Barona iela Ns 76,

dz. 12, pārdos Dāvida, Zofijas un
Aiona Vainš:einu kustamo mantu, sastā-
vošu no klavierēm un ēdamistabas bu-
fetes un novērtētu par LsllOO.

Izzināt sarakstu, novērtejkmu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 29, julijā 1926. g.
9544 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņoka 10. augustā 1926. g., plksj
2 diena, Ikšķiles pag .Viesturu" miesta,
pārdos Pēterim Jakovskatn pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu no
vienas ķēves un novērtētu_ par Ls 300.

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

Rīgā, 29. julijā 1926. g.
9552 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 11. augustā 1926. g, pulksten
4 dienā^

Rīga, Gogoja iela Ks 7a, dz. 4,
pārdos Ivana M a n k 0 s a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 720.

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

Rīgā, 27. julijā 1926 g.
9548 Tiesu izpild. J Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

nazirj", ka 11. augustā 1926. g_, olkst
4 dienā, Rīgā, Timotejas iela Ns I,
pārdos Ivana M a n k 0 s a kustamo
mtintu. sastāvošu no 2'a mucām sīrupa
un citām mantām un novērtētu par
Ls 420.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kr
ari apskatīt pārdodamo mantu, vārē. "
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 27. julijā 1926. g.
9"45 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 12. augustā 1926 g., culkf'.
10 dienā, Rīgā, Matīsa iela Nš 60,
pārdos Pāvi a Ivanova kustamo
mantu, sastāvošu no mazgājamas mā-
siņas un citām ma-tātn un novērtētu par
Ls 1632.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka _ an

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

R'gā 27 julijā 1926. g.
0546 Tiesu irpild. J. Grinios.

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

Rīgā, 28. julijā 1928. g.
9562 Ti-su iznlld E. Smēlis.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 10. augustā 1926. g., pulkst.
11 dienā. Rīgā, L umpmui2aj ielā Nš 60,
pārdos akc. sab. .Rosmarin" kustamo
mantu, sastsvošu no 4 apgāžamiem
tvaika katliem un novērtētu par Ls 20"0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu varēa pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 27. julijā 1926. g
9549 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 10. augustā 1926. g. pulksten
11 dienā, Rīgā, Rumpmuiža; ielā Ns 60,
pārdos akc. sab. .Rosmarin" kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām mašīnām
un novērtētu par Ls 300, _

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

Rīgā, 27. julijā 1926. g.
9547 Tiesu izpild. J Grinios.

,gas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

ui°. ka 4. augustā 1926 g, pulksten
r«a, Rigā, Ganību dambī Ns 30-a,

*'«0 s Rūdolfa Zirņa kustamo mantu,
«avošii no brezenta siksnas, novērtētu
ir Ls 300.—.

Rigas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

£!a kancleja atrodas Rīga, Andreja
^mpura ielā Ns

1, paziņo, ks
11 augustā 1926. g., pīkst. 10 ritā, Rīgā,
tiizabeies ielā Ns 20 a, pārdos
Mozesa Alberta kustamo mantu, sa-
stāvošu no naudas skapja un novērtetj
Par Ls 480.

Izzināt sarakstu , novēitējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

_ «'ga, 29. julijā 1926. g
9ilL__Jjesu izpild. V. Požariskis.

Rias apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

ļ£i» kaacleja atrodas Rīgā, Andrejaatnpma ielā M y oaziņo, ka
'< augstā 1926. g.. pīkst. 10 rītā, Rīgā,
J^iizsbetes ie ā

Nš 20
a, pārdos

stāiT-
a A ' b e 11 a kustamo mantu, sa-

wvostt ao 15() m ba ,etatnina un nc_
ve «tu .Pai Ls 330.
aDsk-i" sarakstu, novērtejumu, _kā ari

<u{„ ' Pārdodamo mantu, varēs par-
"osanas dienā uz vietas.
9S47. 29. julijā 1926. g.
—l_ Tiesu izpild. V. Požariskis



Rīgas polic. 3. iec. pr-ks
par nederīgu nozaudēto karaklauJ
apliec. JM° 613 no Rīgas kara *apr |J7,
uz Andreja Jāņa d. Bežb.-ji

Rīgas polic. 12. iec. pr-ks izsijāpar nederīgu nozaudēto karaklaus J
te 60115 izd. no Rīgas kara?
25. sept. 1925. g. uz Anton .
d. Rūsiņa vārdu. 77^t

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs i,
izsludina par nederīgu, kā nczaias»
karaklaus. ap!. te 19087, jz( ļ .
Jēkabpils- Ilūkstes kara apr m
28. martā 1922. g. uz Jāzepa 5
Bekera vārdu.

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs i. l
izsludina par nederīgu, kā n
iekšzemes pasi te 1941, izd. no
pag. valdes 7. febr. 1925. g. ,
Onufrijam. Kuzmickas vārdu.

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1. ? ,
izsludina par nederīgu, kā no
karaklaus. apl. te 221, izd. no Jēkabs
Ilūkstes kara apr. pr-ka '25. g
1921. g. uz Vladimira Konsl
Kolosovska vārdu. 75g3j

Liepājas apr. pr-ka 2. iec. pjļ
izsludina par nederīgu Latvi
zemes pasi te 67, izd. 1925. g.'.1
uz Annas Niklāva m. Veiu

Līvānu pagasta valde izsludina ļ
nederīgu, kā nozaudētu, k
apl. te 4372, izd. no Daugavļ
apr. pr-ka pārvaldes 21. iun. 1921.
uz Jāņa Augusta d. < Kozlovska

Rankas pagasta valde izsludina;
nederīgu nozaudēto Latvijas ii
pasi, izd. 10. apr. 1920. g. N
Mēdzūlas pag. valdes uz Pēter;
d. Miška vārdu. 7451;

Dažādi sludinājumi

lakt» sapēlu Friča flirti
konkursa valdes uzdevumā }

un taiiusaii>
apmēram: 400 pd. šamot ķieģeļus, II
ķīmiskos ķieģeļus, 1000 magnēzija
ģeļus, 800 kt.snu podiņus, h(i!
būvakmeņus un 1000 dikstinus.

11. augustā š. g. Daugavgfl
ielā te 15, pulksten 10 no rīta.
9539 Pils, ūt īīpnieks K. Urbām

Tiek paziņots, ka

Tirdziiiecjniilpii.aluah.llK
akcionāru ārkārtējā vispārīga sat
š. g. 24 jūlija ir nolēmuse vz ii
drības statūtu 66. un 67.p.p.p«MĒkvitiēi sa6iedfrī6u,
pie kam izvēlēta likvidācijas koni!
ku(a ir iesākuse savu darbību un kr
sēd-klts ir Rīgā, Grēcinieku iela 29.
Likv. ko'm.: Priekšs. B. Mussel. MJjļjļ

iptiī tiaiiai
ai liii. pili iii
notiks 27. augustā š. g , pulksten ļ
bankas telpas, Vaļņu ielā te 2,

dienas kārtību: (
1) Veldes ziņojums.
2) Budžets 1926. g. ,
3) Statūtu grozījumi,
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi t

9540 Vaid'

Rīgas policijas IV iec. priekšnieks iz-
sludina par nedeiīga nozudušo kara-
klausības III daļas rezervistu apliecīou,
izdotu vo R'gas kfja apr pr-ka 1925._ g.
30. novembri te 73404 uz Zālamana Bēra
SiTtuila d. Leiboviča vārdu. 9509

Ilūkstes apr. pr-ka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
iekšzemes pasi. izd. no Dagdas pag.
valdes 5. aug. 1920. g. te 3412 un kara-
klaus. apliec, izd. no Daugavpils kara
apr. pr-ka 11. martā 1925. g. te 6637
uz Kārļa Eduarda jukuma d. Valks
vārdu. 7499a

Ilūkstes apr. pr-ka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
karaklaus. apl.. izd. no Jēkabpils-

'llūkstes kara ap>\ pr-ka 28. sept.
1922. g, te 8129 uz Staņislava Staņislava
d.Razna vārdu. 7497a

Rīgas policijas 7. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, kara-
klausības apliec, izd. no Rīgas kara apr.
, r-ka te 18167 uz Žaņa Pētera d.
rj ederta d. Berga vārdu, dzīv. Rīgā.

' .tabu ielā M> 107, dz. 19. 7.54la
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi .Ns 7600, izd. no Lau-
cesas pag. valdes 16. sept. 1925. g. uz
Franča Gotharda Trīnas d. Inca vārdu.

7682a

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi te 321, izd. no Kalkūnes
pag. valdes 26. martā 1023. g. uz Ādama
Mikeļa d. Puntaka vārdu. 7680a

Liepājas pils. 3. iec. pol. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudētu vecā
parauga atvaļin. aplic, izd. no Vidzemes
arti. pulka k-rā uz Jāzepa Jāņa d.
Dumanskija vārdu. 7679a

Rīgas polic. 6. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto atvaļin. apl.
Ns 5278, izd. 19. dec. 1921. g. no Rīgas

kara apr. pr-ka uz Jāzepa Franča d.
Voišvillo vārdu. 7702a

Rīgas polic. 8. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka karaklaus. apl. te 104f
9. sept. 1921g.uz Nikolaja Anša d. Attāla
vārdu, dzim. 1891. g., piederīgs pie
Klanita pag. Kuldīgas apr., dzīv.
Lauku ielā te 3, dz. 22 7703a

Rīgas polic. 8. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu pazaudēto, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 14. dec. 1925. g. .Ns76669
111 daļas rezerv. apl. un Friča Anša d
Svilpe-Bērzņ vārdu, dzim.- 1906 g.
piederīgs pie Jēkabnieku pag., Jelgavas
apr., dzīv. Stopinu ielā te 10, dz. 9.

7704a
Rīgas polic. 8. iec. pr-ks izsludina

par nederīgu pazaudēto, izd. no Lat-
gales partizānu pulka karaklaus. apl.
No 3577 no 25. marta 1920. g. uz Edu-
arda Jāņa d. Upgaļa vārdu, dzim.
1885. g.,* piederīgs Latv. pils.-, atrod.
centrāla cietumā apcietin. 7705a

Rīgas polic. 1. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu karaklaus. apl.
par iesaukšanu atlikšanu izglītības turpi-
nāšanai, izd. no Rīgas kara afjr. pr-ka
30. nov. 1925. g. te 37068 uz Augusta
Kārļa d. Baumaņa vārdu. 7628a

Jūrkalnes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
te 588, izd. no šīs (bij. Pilsbergas)
valdes 1920. g. 5. jūnijā uz Trīnes
Jāzepa m. Reinis vārdu. 7513a

Kacēnu pagasta valde, Jaunlatgales
apr. izsludina par nederīgiem, kā pie-
teiktus par nozaudētiem sekošus do-
kumentus:

1) pasi J\9 1372, izd. no Kačanovas
pag. valdes 8. sept. 1921. g. uz Vasilija
Nkolaja d. Tichomirova vārdu;

2) pasi te 191, izd. no Kačanovas
pag. valdes II aug. 1921. g. uz Pāvela
Andreja d. Origorjeva Vārdu;

3). pasi te 2147, izd. no Kačanovas
pag. valdes 26. sept. 1921. g. uz Vladi-

mira Jegorad. Kozlova vārdu. 75 17a
Alsviķa pagasta valde, Valkas apr.

izsludina par nederīgu kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs
pag. valdes 4. jul. 1922. g. te 1930 uz
Ādolfa Pētera d. Mednis vārdu. 7514a

Rēzeknes apr. pr-ka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgu zirga pasi, izd.
no Michalovas pag. valdes 19. nov.
1920. g. te 971 uz 'Modista Stepana d.
Seipula vārdu un pārrakstītu uz Jana
Augusta d. Troška vārdu. 7685a

Daugavpils prefekts izsludina par no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi, izd.
5. okt. 1922. g. te 19986 no Daugavpils
prefektūras uz Taubas Entas Berka m.
Rapoport vārdu. 7683a

Ārlietu ministrija
izdos 1926. g. 14. augusta pīks. 12 un 13 dienā

jaukta izsole ar pēcizsoli
17. augusta pīkst. 12 un 13 diena

170 m. tonnas koksa,
10 kb. asis I. labuma bērza malkas
17 kb. asis I. labuma priežu malkas

piegādāšanu āri. min. namu Valdemāra ielā 13 un 3 apkurināšanai. Rakstiski
piedāvājumi uz kdksa piegādi, nomaksāti ar 4) sant. zīm. nod. iesniedzami āri.
min s. un fin. n. Valdemāra ielā 3, dz. 2, līdz š. g. 14. aug. pīkst. 12 dienā ar
uzrakstu .Uz 1926. g. 14. aug. koksa izsoli ārlietu ministrijā" un malkas piegādi
līdz š. g. 14. aug. pīkst. '3 dienā ar uzrakstu ,Uz 1926. g. 14. aug. malkas izsoli
āri. ministrijā*. Tāpat līdz augšā minētiem termiņiem iesniedzami lūgumi dēļ
pielaišanas mutiskā izsolē.

Pie piedāvājumu un lūgumu iesniegšanas dēļ pielaišanas mutiskā un rak-
stiskā izsolē iemaksājama drošības nauda 10°/o apmērā no piedāvājumu vērtības.

Noteikumus par koksa un malkas piegādi izsniedz āri. min. saimn. un fin.
nodila darbdienās no pīkst. 9—15. 9558

Dzelzi cēla Ylrs?aldes matsnaio apgāde
ixstiādina vatzat. rforgus

5. aug. š. g ,_uz 1) segīm, gultas — 50 gab.
2) spilvenam, spalvas — 40 gab.

5. aug. š. g., uz sienas pulksteņiem, mar-
kas .Zenith" — 40g*bTorgu sākums pulksten 11 diena. Torgu

dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības
nauda ni piedāvājuma vērtības. Tu-
vākas ziņas izsniedz Dzelzsceļu virsvalde,
Gogoļa ielā Ns 3. ist. 101. 1 8621

Kuldīgas

Valsts vidusskolā, rettll un sieviešu ģimnāzijā,
uzņemšanas eksāmeni š. g. 25. augustā.
Bez eksāmena uzņem:

I sag. klasēlV pamatskolas klasi beigušos;
II sag. klase V pamatskolas klasi beigušos un
1 vidusskolas klasē VI pamatskolas klasi beigušos.

Pie sieviešu ģimnāzijas internais, maksa internātā Ls 30.— mēnesī.
Pieteikties skolas kanclejā. 2 9511

bruņošanas parraUde
pārdos U JO.ttiis.otrreīj. jouKtfl ftolč

Artilērijas laboratorijā, Liepājā, motorlaivu„Spulga''.
Laivas garums 14 m, platums 3,1 m.augstums 1,75m, iegrime 1,1 m, tilpums 12,5kbm,
jauda HP 100 (benzina motors), ātrums 11 mezglu stundā, laivas korpus koka.

Laiva .Spulga" nocenota par
^

Ls 6000, atrodas Liepājā, Kara ostas darb-
nīcas noliktava un apskatāma saziņā ar Artilērijas laboratorijas priekšnieku, tur
ar! var iepazīties ar izsoles sīkiem nosacījumiem.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā drošības nauda Ls 60.
Solīšanu var sīkt ari ar sumām mazākām par taksācijas cenu. 2 9050

ARSENĀLS
izsludina

rakstisku izsoli
31. augustā 1926. g., pulksten 11 dienā, uz sekošu materiālu piegādi:

Parastais konstrukcijas tērauds marka Nr. 1:
1) Tērauda skārds apm 12100 kg;
2) Leņķu tērauds apm. 5000 kg;
3) Plakanais tērauds . 10000 kg.

Minētie materiāli jāpiegādā, saskaņā ar techniskiem noteikumiem 1
Piegādes laiks: 2 mēneši no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti saskaņā ar izsoles noteikumiem, iesniedzami Arse-

nālam ne velak, ka lidz 31. augustam š. g., pulksten 11 dienā. 9219
Techniskie un izsoles noteikumi, līdz ar piegādājamo materiālu sku speci-

fikāciju, saņemami Arsenāla saimniecības daļā katru darba dienu no pīkst. 9—15.

Latvijas banka
tankos Ltepsjos nodalos ēku remonta darbus.

Piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs uz bankas valdes vardu līdz
š. g. 16. augustam.

Tuvākas ziņas saņemamas bankas centrāles saimniecības nodaļā no
pīkst. 9—12 dienā. 9557

ItMias nīsts slimnīca.
Jelgava, Filozofu ielā Ns 37, noturēs šī
gada 2. augustā, pulksten 12,

rakstisku un galīgu

sacensību
uz 2000 kub.-metru 1. šķiradedz.
malkas piegādāšanu.

Piadāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami slēgtās ap-
loksnēs slimnīcas kan*o ī līdz pulksten
12 sacensības dienā.

Tuvākas ziņas un noteikumi ietkatami
slimnīcas kantorī no pīkst. 9—15. 8207

KzfabojuTns.
Daudzeses pagasta valde, pārgrozot

savu š. g. .Vaid. Vēstneša* 164. num.
iespiesto sludinājumu par šā pagasta
pamatskolas skolotāju vēlēšanām, paziņo,
ka vēlēšanas notiks nevis 25. bet
11. augustā š. g. 9512

VTces pagasta valdei
un tiesai, Jelgavas apr.,

vajadzīgs iestrādājies

darbvedis.
Velēšana _ 1926. g. 14.augus'a pag.

padomes sēdē. Alga pēc kategorijas,
pie brīva dzīvokļa, apkurināšanas, ap-
gaismošanas un zeme pēc noteiktas
normas

Reflektantiem pie lūgumraksta, ap-
maksāta ar 80 sant. zimognodokli, jā-
pievieno oficiāli dokumenti par izglītību
un praksi. 9525 Pagasta valde

Doles pag., Rīgas apr.,
Ķekavas I un II pakāpes pamatskolai

vajadzīga

skolotāja
ar pilnas pakāpes pamatskolas skolotājas

ļ tiesībām, spejiga pasniegt meitenēm rok-
darbus un mājturību. Vēlama sabiedr.
darbiniece. Kanctidates tiek lūgtas ie-

ļ rasties uz vēlēšanām pie pag. padomes
i 10. augustā 1926. g, pīkst. 2 p. p,
ļ līdzi ņemot dokumentus par izglītību
I un līdzšinējo nodarbošanos, vai ari ie-
sniegt tādus padomei līdz s»dei .

Autobusi no Rīgas uz Doli-Ķekavu
attiet no Rāts'aukuma pīkst. 12 un no

!Brīvības bulvāra pīkst. 1 dienā 2
9^26 Pagasta valde.

Risas apriņķa valdei
vajadzīga

rezeru. skolotBja
Pieteikties personīgi apriņķa valdē

Rīgā, Lāčplēša ie:ā te 24 9554

Ezerei pat.. Ruldljas apr.,
caur Ezeri, dzelzsc. piest. Reņģe:
priekš Ezeres 6-kl. pamatskolas ar
192o./27. māc. gada sākumu vajadzīgi

ii skolotāji -lai i
ar pilnām 11 pak. pamatskolas skolotāju
tiesībām muzikaliski. Kandidāti -tes,
kas velētos šās vietas ieņemt, top uz-
aicināti 6. augustā š. g., pulksten 12
dienā ierasties Ezeres pagasta namā
pie pagasta padomes uz velēšanām —
personīgi, vai lidz min laika-n pieteikties
rakstiski, iesūiot s-.vus dokumentus.
Algi pec kategorijas, brīvs dzīvoklis ar
apkurināšanu un apsildīšanu un viens
hektar* saimni: c. izmantojamas zemes.

Valmieras šaursliežu picredcels
16. auostā A£JmmB^mm^SL. sekošus, no saņemējiei
1926. g, pīkst. 10 ParCIOS ilIrliPC izpirktus preču s

Smiltenes stacijā: .
Rīga preču te 54143 1 vieta koka spirtus . . . svari viļ
, . te 75M9 2 gab. katli čuguna emal ēti . *?,2

Torņkalns te 70959 2 m maisi z ļu lietoti .. . : t
Valmiera te 97441 4 gab. kastes koka nekrāsotas . *, ?

te 161833 4 ms kaļķi nedzēsti ** ?
Rīga 1 te 49027 1 vieta lauksaimniecības mašinu d. . . . . '

Bagāžas sūtījumus:
Rīga I 1* 81167 1 vieta 1 kg (hikraM» t

Mš 83028 1 . 2 1
te 8i313 1 . x (pi«L t
te 83534 1 . 1 . (laikra»
N» 83532 1 . 1 .
te 83535 1 . 1 . \ ,
te 136649 1 . 3 . (pre«)

Valmiera 5958 1 . 10 . r
Bolderaja 3012 . , 3,5 .

Valmieras stacijā: - l4( C
Atciems te §8075 2 vietas kastes koka tukš. liet svtn >

Puiķeles stacijā:
Rīga preču te 53578 10 ms portlandescements»«A r c i e m a s t a c i j a:
Rīga preču te 36640 1 vāģi lietoti . . svara ^ 8ļ

Pāles stacijā:
Jāijuparks te 128629 3 ms mākslīgi mēsli svaW j*
Valmiera) te 194225 3 , podi krāsns neglazēti - ( . '

te 161899 8 . gipsa mēslojuma ? ntij
Rīga preču te 139190 30 . gipss jjļ
Stopiņi 167710 2 . gipss mēslos $*-Torņkalns 186990 4 gab. dzelzs a»is vecas _. *,

. Bez augšā minētiem sūtījumiem Smiltenes un Valmieras stacijās *
pārdotas dažādas uz ceļa un vilcienos atrastas lietas.

ŪTRUPE.
Otrdien, 3 a u g u s t _a s g.._ clkst. 3pp. pārdos lija MichamJ

kga uzdevuma, viņa n «l'ktsva. L Keniņa ielā 35 dz. 3, 1 trepī, un uz ' .^"i
pērsnu rēķna pret tūlī.ēju samaksu atklātā vairāks:līšanī

215 duču dāmu zeķes „Flor", 265 duču kungu zeķes ,Fi0r
„3apuard". 50duču kungu zeķes māksi, zīda,50 duču bērnu zew'

Zeķes apskatāmas ūtrupes dienā no pīkst. 10 rītā.
9555 Zvērināts baržas maklers M. Okmian.

ŪTRUPE.
Pirmdien, 16. augusta 1926. g., pulksten 4 pec pusdienas, pārdos

,Eksprešu" arteļa noliktava. Dzirnavu ielā 151/153: uz attiecīgās personas rēķina,

atklātā vairāksolīšanā
tur atrodošas lietotas vērpjamās mašīnas, sastāvošas iz:

1) Krempelmašma, .Josephi Erben' fabr. 1260 m/m, darbības [plāt. — 14
aizsaiņi,.77(.'5 kilo smaguma.

2) Zelfaktori ar SCO spindelēm kaltis, .Hartmann & VVidē* fabr., 16 aizsaiņi
10770 kg smagumā.

Mašīnas var apskatīt 12.. 13. un 14. augusta no pulksten 10—1 un ūtrupes
dienā no pulksten 12-4 augšā min. noliktavā.
9556 Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.

Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenā darbnīca
izsludina š. g. 12. augustā

rakstisku izsoli uz:
238,97 kv. m asfaltēšanas un parbruģešanas darbiem.

Techniskie un izsoles noteikumi, kā ari zīmējumi, saņemami darbnīcas
korņercnodajā, Slokas ielā te 2, darbdienās no 10—13. 1 9467

Jūrniecības departaments
izdos š. g. 25. augusta, pulksten 12 dienā, ,

rakstiskā izsolē
Rīgas muitas dārza pusportaju krānu sliežu ceļa

būves darbus.
Drošības nauda Ls 2000 —
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz techniskā daļa, Valdemāra

ielā N° la, katru darba dienu no pulksten 9—12. 1 8801
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