
Valdības Iestāžu paziņojumi.
Galvenās lauku nekustamu
īpašumu nodokļa komisijas
paziņojums un uzaizinājums
visām pagastu valdēm, pagastu un
aprigķu resp. iecirkņu lauku ne-
kustamu īpašumu nodokļa komi-
sijām un apriņķu pašvaldību likvi-

dācijas valdēm.

Sakarā ar pieprasījumiem pēc informā-
cijas lauku nekustamas mantas vērtē-
šanas lietā ua sevišķi jautājumā par to,
vai tekošā 1926 gadā būs jāizdara
laulu nekustamas mantas trešā kārtējā
vispārējā novērtēlana aplikšanai ar no-
dokli uz nākošiem gadiem, un saskaņā
ar galvenās lauku nekustamu īpašumu
nodokļa komisijas š. g. 16. augusta
plenārsēdē pieņemto lēmumu (70. proto-
kola 11. p) tiek paziņ:ts sekošais:

Ievērojot to, ka Saeimas plenārsēdes
dienas kārtībā ir uzņemts komisijas
galīgi izstrādātais likumprojekts par no-
dokli no lauku nekustamss mantas un
ari to, ka ar minētā likumprojekta pie-
ņems nu tiks atvietots līdzšinējais rīko-
jums par nodokli no lauku nekustamiem
īpašumiem (1921. g. Lik. kr. 2C6), kā
ari pamatojoties uz pagaidām spēkā
esošā rīkojuma par nodokli no lauku
nekustamiem īpašumiem 9. panta beigu
daļā pievestiem nosacījumiem, ar kuriem
saskaņā „pēc kat'iem 3 gadiem iiransu
miuistris var noteikt nekustamo īpašumu
pārvērtēšanu jauna trīsgadēja lakmeta
pirmā gada sākumā", bet šs jauna trīs
gadēja laikmeta pirmā gada sākums fr
1927. g. janvāris. — Galvenā lauku ne-
kustamu īpašumu nod kļa komisija at-
zina, ka tekošā 1926. gadā jauna
vispārēja lauku nekustamas
mantas novērtēšana nav iz-
darāma.

Cerams la minēto likumu Saeima
pieņems līdz 1927. gada sākumam. Pēc
tam ari tiks izdota (instrukcija šī jaunā
likuma ievešaaai dzīvē. Tā kā īsā laikā

nebūs iespējams izvest pilnīgu neku-

stamas mantas pārvērtēšanu, tad pārejas
laikmetā (1977./28. budžeta gads) būs
jāizmanto līdzšinējās veitēfanas dati,
ievedot tajos tikai nepieciešamās pār-
maiņas saskaņā ar jauno likumu.

Lai paredzamos papildu novērtējumus
un pārvērtējumus 1927. gadā varētu
ātri izvest, visas lauku pašvaldību
iestādes un attiecīgās nodokļu komisijas
tiek uzaicinātas:

1) jau tagad vākt ziņas un datus uz
laukiem esošo rūpniecības uzņē-
mumu novērtēšana * , ņemot vērā,
ka pēc likumprojekta visas rūpnie-
cības iestādes, kas minētas līdzši-
nējā Rīkojuma 2. panta ,d" punktā,
paredzēts vērtēt un aplikt ar lauku
nekustamas mantas nodokli, _ un
ievērojot, ka, rūpniecības iestādes
vērtējot, būs vērtējamas un ar eo-
d.kli apliekamas tikai pašas šo
iestāžu telpas līdz ar zemi, izī-
rējamām ar lauk»a mnieclbas tiešām
vajadzībām nesaistītām dzīvojamām
ēkām vai to d,ļāa, kā ari nūja
un pienaglotie piederumi, bet ne
iekārta, inventārs, mašinas un cita
kustama maita;

2) savākt datus par tekoiā gadā sa-
ņemtām īres maksām, lai būtu
iespējams novērtēt ēkas, kuras pa-

redzētas izīrēšanai un nav saistītas
ar lauksaimniecības tiešām vaja-
dzībām; ievācot datus par īres
makfu uz vietām — atzīmējams ari
telpu garums un plftums, kā ari,
ja felpu īrē ir ierēķināts darba
spēks, jāaprēķina viņa izmaksa pēc
vietējām algām, lai īri būtu iespē-
jams aprēķināt naudā, en

3) attiecībā uz Kurzemes, Zemgales,
Latgales un Rīgas patrimonialapga-
ba'a pagastiem — iesūtīt Galvenai
lauku nekustamu īpašumu nodokļa
komisijai (Rīgā, Antonijas elā
N«15-a, dz. 12) līdzš. g. 1. no-
vembrim motivētus atzinumus
par vēlamiem grozījumiem pagastu
grupu iedalījumā, kas pieņemts pēc
pagastā esošās aramzemes caur-
mēra vērtības; sniedzot apsvērumus
par grupas iedalījumu, jāpieņem
par mērauklu līdzšinējā grupai no-
teiktā aramzemes vidējā 1 ha vēr-
tība (sk. 1923. g. „V. V." 202).

Rīgā, 17. septembri 1926. g.
Galvenās lauku nekustamu īpašumu
nodokļa komisijas priekšsēdētājs,

inženiers A. Ķ u z e.

Paziņojums.
No veterinarvaldes š. g. 20. augustā

ar Ns 4343 Igaunijas akciju sabiedrībai
„K ii 1 m e t u s" Tallinā izdotā reģistrā-
cijas apliecība, psr ko paziņojums ievie-
tots š. g. .Valdības Vēstneša" 187. nu-
murā, uzskatama par anulētu.

Pamats: 1) noteikumi par ārzemju
akciju un paiu sabiedrību darbību
Latvijā, iespiesti 1922. g. .Valdības
Vēstneša" 271. numurā un 2) finansu
ministrijas tiešo nodokļu departa-
menta pieprasījums no š. g. 10. sep-
tembra Ns 124850.

Rlg?, 1926 g. 15. septembri.
Zemkopības ministrijas veterinarvalde.

Dzelzsceļu ziņas.
Pasažieru samazināšanās dēļ uz Rīgas —

Jūrmalas līnijas atcelti sekosi pasažieru
vilcieni:

Pa svinamām dienām, sākot ar svēt-
dienu 19. septembri.

Starp Rīgu —Dubultiem:
vilciens Na 53 no Rīgas atiet 9 55,

Dabultos pienāk 11.05;
vilciens N° 81 no Rīgas atiet 14.35,

Dubultos pienāk 15.42;
vilciens Ns 86 no Dubultiem atiet 14 £0,

Rīgā pienāk 16.00;
vilciens Ns 90 no Dubultiem atiet 16.35,

Rīgā pienāk 17 45.
Starp Rīgu—Sloku:

vilciens Na 41 no Rīgas atiet 7.56, Slokā
pienāk 9.30;

vilciens Ns 59 no Rīgas atiet 10.52, Slokā
pienāt 1222;

vilciens N° 73 no riīgas atiet 12.52, Slokā
pienāk 14.28;

vilciens N? 117 no Rīgas atiet 22.17, S!okā
pienāk 23.55;

vilciens N° 106 co Slckas atitt ;8 43, Rīgā
pienāk 20 22;

vilc'ens X* 114 no Slokas atiet 20.03, Rīgā
pienāk 21.33.

Sarp Rīgu—Ķerru riem :
vilciens Ns 77 njkRlgas atiet 13.30,Kemeros

pitnak 15.20;
vilciens Ne 82 no Kemeriem atiet 12.25,

Rīgā pieaāk 14.07;
vilciens JMs 126 no Kemeriem atiet 22.45,

Rīgā peiāk 23 22.

Starp Sloku - Kemeriem :
vilciens Ns 47 no Rīgas atiet 9 11, K e-

meros pienāk 10.55;
vilciens Nš 115 no Rīgas atiet 20 42,

Ķemeros pieaāk 22 42;
un turpmāk" šie divi vilcieni paliek ap-
grozībā starp Rīgu - Šoku.

pārgrozījums ev.-lut. baznīcas likumos
MrHjumi un papildinājumi noteikumos
" par Vidzemes evaņģēliskās luterāņu

konsistorijas likvidēšanu un evaņģē-
liskās luterāņu baznīcas pārvaldīšanu.

Pap ildinājumi noteikumos par kara skolu.

Noteikumi par izstāžu sarīkošanu.
Noteikumi par pašvaldību saistošo no-

teikumu izsludināšanu.
Ministru kabineta sēde š. g. 17. septembri.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Papild nājumi

noteikumos par kara skolu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)

Noteikumu par Kara skolu (Lik. kr.
1925. g., 189) 10. pantu papildināt ar
Uošu otru piezīmi:

ļ 10
' 2, piezīme. Ar kara ministra atļauju

Ksra skolas 2. kursā var pieņemt
bez eksāmena ari:
a) vidus- un augstskolas absolventus,

kuri karaspēka dsļās beiguši in-
struktoru rotas (baterijas, eska-
drona) kursu, kaut ari viņi būtu
nodienējuši ierindā mazāk kā
vienu gadu ;

b) vidus- un augtskolas absolven-,
tus, kuri paaugstināti par virs-
nieku vietas izpildītājiem un
atrodas karaspēka daļās virsdie-
nestā, kā ari tos, kuri no aktiva
karadienesta atvaļināti, bet ne
ilgāk kā divus gadus atpakaļ.

Rīgā, 1926. g. 17. septembrī.
Ministru prezidents A. Alberings.

Ksra miuistris ģen. Ed. Kalniņš.

Pārgrozījums
ev.-lut. baznīcas likumos.

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

Bij. Kriev. lik. kop. XI sēj. I d. 2. grām.
«96. g. izd. 486 pantu izteikt šādi:
^6.p. Mācītājus un mācītāju palīgus

izslēdz no garīdznieku kārtas un
atceļ no amata baznīcas virsvalde
ar ne mazāk ka 2/s virsvaldes
locekļu kopskaita balsu vairā-
kumu un Latvijas ev.-lut. biskapa
piekrišanu.

%2, 1926. g. H. septembrī.
Ministru prezidents A. Alberings.

Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš,

Pārlabojumi un papildinājumi
Jukumos par Vidzemes evan-
ge skas luterāņu konsistorijaswvidelar u un evaņģēliskās Jute-r« baznīcas pārvaldīšanu.
2doti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
ijtetl??Par Vidzemes evaņģēliskās
««tfriii.1,,'1ļ8i8 l0»ja« likvidēšanu un
*»»« (iii i iutera ?u baznīcas pārvaldi-
topinJk fāl- 1922- S- 4> ievest seko-g'oznamus un papildinājumus.

5
*J>ta izteikt šādi:

*» dat&UdzIba Par baznīcas virsval-
'!kšii ^ rBiT,i

n
?- liknIniba8 P*Piekrit

^ai virZu m > kuram iesūtāmi zini-
««U tu £ n flēmumu noraksti. Ja
?? ftiunini . 8 14 diinu laikā, skaitot
5»W ei tem,eni5aW 8» nav cēlis ierunu,

""ton var ^stsia' spēkā. Ministra
Pa,adtD iD s r,t( L8ūizēi «eaa.arn likumā

'"ivam tiesām noteiktā kārtībā.

Tos pašus noteikumus papildināt ar
sekošiem p-ntiem:

5. Jautājumus pat baznīcas un drau-
dzes mantu izšķir attiecīgas tiesas.

5. Draudzes padomes un valdes lo-
cekļus atceļ no amata baznīcas virsvalde
ar ne mazāk kā 2,s virsvaldes locekļu
kopskaita balsu vairākumu un Latvijas
ev.-lut. biskapa piekrišanu.

Rīgā, 1926. g. 14. septembri.

Ministru prezidents A, Alberings.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš.

Noteikumi
par izstāžu sarīkošanu.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

1. Visāda veida izstāžu sarīkošanai
vajadzīga atļauja.

2. Atļaujas izstižu sarīkošanai izsniedz
iekšlietu ministris vai viņa pilnvarotas
amatpersonas.

3. Lūgumā dēļ atļaujas sarīkos izstādi
jāuzrāda:

a) izstādes sarīkotāju vārdi, pavalst-
niecība, vecums un adreses;

b) izstādes raksturs un nosaukums (lauk-
saimniecības, rūpniecības, mākslas
u, t. t.);

c) izstādes sarīkošanas vie^a un laiks;
d) ieejas maksa.
Lūgumam jāpieliek telpu vai laukuma

īpašnieka atļauja.

4. Atbilde uz 3. pantā minēto lūgumu
jādod vēlākais 7 dienu laikā no lūguma
saņemšanas dienas. Noraidošas atbildes
gadījumā jāuzrāda lūguma noraidīšanas
iemesli.

5. Instrukcijas šo noteikumu robežas
izdod iekšlietu ministris. ,

Ar šo atcelti lauksaimniecības likumu
(bij. Kriev. lik. kop. XII. sēj. 2. daļa,
1903. g. izd.) 24.-27. pants

Rīgā, 1926 g. 14. septembri.

Ministru prezidents A. Alberings.
Iekšlietu ministris E, Laimiņš.

Noteikumi
par pašvaldību saistošu notei-

kumu izsludināšanu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
Pilsētu, miestu un lauku pašvaldību

attiecīgu orgānu pieņemtos saistošos no-
teikumus, pret kuriem uzraugu iestādes
nav cēlušas iebildumus likumā paredzētā
kārtībā, izsludina vienu reizi .Valdības
Vēstnesī", nosakot noteikumos laiku,
kad tie stājas spēkā. Šis laiks nevar
būt īsāks par 2 nedēļām no izsludinā-
šanas dienas. Bez tam pašvaldības iz-
sludina noteikumus citādā kārta, piemē-
rojoties vietējiem apstākļiem (izliekot
noteikumus pašvaldību kanclejās, vai uz
sludinājumu stabiem, vai ļaužu ap-
meklētās vietās, vai ari izsludinot « Iekš-
lietu Ministrijas Vēstnesi* vai citos iz-
devumos un izplatot atsevišķus notei-
kumu eksemplārus), lai iedzīvo'ājiem
nodrošinātu iespēju ar tiem iepazīties.

Ar šo atcelti: 1) Pilsētu nolikumu

110. panta tā daļa, kas neteic saistošu
noeikumu izžludināšanas kārtību, un
111. pants un 2) Pagaidu noteikumu
par miestiem (1920. g. lik. krāj 243)

44. pants.

Rīgā, 1926. g. 17. septembri.

Ministru prezidents A-Alberings.

IekMietu m'nistris E. Laimiņš.

Izlabojums.
.Valdības Vēitneša" š. g 15. sept.

206. numurā iespiestā rīkojumā .Notei-
kumi par procentu normu aprobežojumu
un šo noteikumu pārkāpšanas sodsmlbu"
parakstā jābūt:

Finansu ministra v. i. un ministru
prezidents A. Alberings.

Valdības Vēstnesi" sakot ar 1. aprili:

"Piesūtīšanu bez piesūtīšanas
aT " (saņemot eksped.; par:

Ls 22— gadu . . . Ls 18 —
12— V<?adu ? 10.—

? ' ' 6— 3 mēri. . . . 5—
S mēri. • * 2,— 1 . ? . IJO

. s. Par atsevišķu
"T" —12 numuru . . —,10

Latvijas valdības rgfe oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot A^^^H^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija: iļ^g^^^ ļ^!^^^
Kantons un ekspeaicija:

Rīga, pilī No 2. Tel. K» 20032 ^Mj^Š*^»)^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ne 20031
Runas stundas no 11 — 12 "W Atvērts no pulksten 9-3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu — 15

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu īindiņu ...... .. —,20

c) no privātiem par ka'm viensl. rindi
(par ob'igat. sludin.i .......—,2o

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80



Pa darbdienām atcelti sakot ar pirm-
dienu 20. teptembrl:

Starp Rīgu-Sloku:
vilciens Ns 64 no Slokas atiet 8.17, Rīgā

pienāk 9.35;
vilciens Ns 81 no Rīgas atiet 14.43,

Slokā pienāk 16.03:
vilciens Ns 91 no Rīgas atiet 16.20,

Slokā pienāk 17.40;
vilciens Ns 109 no Rīgas atiet 18.42,

Slokā pienāk 20.14.
Starp Rīgu—Kemeriem:

vilciens Na 96 no Kemeriem atiet 18.10,
Rīgā pienāk 20.95.

Starp Sloku—Kemeriem;
vilciens Na 86 no Kemeriem atiet 14.20,

Rīgā pienāk 16.14;
vilciens Ns 55 no Rīgas atiet 10.10,

Ķemeros pienāk 12.00;
vilciens Na 87 no Rīgas atiet 15.45,

Ķemeros pienāk 17.15;
un turpmāk šie trīs vilcieni apgrozīsies
starp Rīgu —Sloku.

Bez tam starp Rīgu—Sloku sākot ar
pirmdienu 20. septembri norīkots apgro-
zībā vilciens Na 123 pēc sekoša saraksta
no Rīgas atiet 21.30, Slokā pienāk 23.02.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Pasažieru nodaļas vadītājs

P.Mi e z a n s.

Iecelšanas.
Lēmums.

1926. g. 13. septembri. J* 4111.
Apstiprinu Latvi,as konservatorijas š. g. 28. maija

sēdes lēmumu par fagota klases vadītala J. Vī-
toli ņa atvaļinājumu no 1926. g. 25. augusta
līdz 1927. g. 15. augustam.

Izglītības ministris E. Z i e m e 1 s.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K. Melnalksnis.
*

Lēmums Kt 4150.
1926. g. 16" septembrī.

Par fagota klases skolotāja _ Jāņa V i t o 1i ņ a
vietas pagaidu izpildītāju, kamēr minētais Vitoliņš
atrodas atvaļinājumā, apstiprinu fagotistu Artemo.iu
Kondraševu, skaitot no š. g. 1. septembra.

Izglītības ministris E, Ziemels.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K. Melnalksnis.

Latgales apgabaltiesas 1.kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 10. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p. 1S8. p. 1. d. pamata
apsūdzēto Daugavpils pils. piederīgo 73 g. v.
Meieru Jankeļa d Jamu, vidēja suguma, drusku
salīkušu uz priekšu un sirmu.

Visām iestādēm un personām, kūjām zināma
minētā Meiera Jama dzīves un viņa mantas atra-
šanās vieta, jāpaziņo Daugavpils apr. 1. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1926. g. 13. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā T. U d r i s.

Sekretāra palīgs Fr. B a u m a n i s.

Latgales apgabaltiesas 1.kriminalnoda(a,
saskaņā ar savu 1926. g. 10. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 455 p. 1. pkt. pamata ap-
sūdzēto Polijas pavalstnieku Jāni. Michaila dēlu
Mruzu, dzim. 1901. g., vidēja auguma, tumši
pelēkiem matiem.

Visām itstādēm un personām, kūjām zināma
minētā Jāņa Mruza dzīves ua viņa mantas atraša-
nās vieta, jāpaziņo Daugavpils apr. 6. iec. izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1926. g. 13. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā T. U d r i s.

Sekretāra palīgs F r. B a u m a n i s.

Latgales apgabaltiesasl.kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 10. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p., 589. p 4. pt. 5 pkt.
un kr. sod. lik. 279. p. pamata apsūdzēto Viļņas
gub. Ošmjanu apr. piederīgo, 1900. g. dzimušo
Aleksandru Vastļa d. Gogoļu, maza auguma,
apaļu seju, zilām acīm, bez usam un baidās.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Aleksandra Grgoļa dzīves un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils apriņķa 6. iec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1926. g. 13. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā T. U d r i s.

Sekretāra palīgs Fr. B a u m a n i s.

Latgales apgabaltiesas 1.kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1925. g. 7. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. un 589. p. 1. d pamata
apsūdzēto Nikolaju Antena d. Šarakovu, ap-
mēram 19 g. vecu un piederīgu pie Ludzas apr.
Istras pagasta.

^Visām iestādēm un peisonam, kūjām zināma
minētā Nikolaja Antona d. Šarakova un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Latgales apga-
baltiesas 1. kriminalnodaļai.

Daugavpilī, 1926. g. 15. septembri.
Priekšsēdētāja vietā D a u k šs.

Sekretāra palīgs K. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas!, kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. j>. 7. feptembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. un 589. p. 1. d. pamata
apsūdzēto Vladimiru Prochora d. Šarakovu,
23 g. vecu un piederīgu pie Ludzas apriņķa
Istras pagasts.

Visām iestādēm un personām, kurīm zināma
minētā Vladimira Prochora d. Šarakova un v na

mantas atrašanas vieta, jāziņo Latgales apgabal-
tiesas 1 kriminalnodaļai.

Daugavpili, 1926 g 15. septembri.
Priekšsēdētāja vietā D a u k šs.
Sekretāra palīgs K Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas 1.kriminalnodaļa,
saskaņā

^
ar savu 1926 g. 7 septembra lēmumu,

meklē uz sodu lik. 51. un 589. p 1 d. parauta
apsūdzēto Feodoru Prochora d. Šarakovu,
20 g. vecu un piederīgu pie Ludzas tpriņķa
Istras pagasta.

Visām ie.-tādēm un personām., kurām zināma
minētā Feodora_ Proch:ra _ d. Šarakova un viņa
mantfs atrašanas vieta, jāpaziņo Lstgales apga-
baltiesas 1. kriminalnodaļai.

Daugavpilī, 1926. g. 15. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Daukšs
Sekretāra pailgs K. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas 1.krim nalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 7. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51 un 455. p. 6. un 12. pkta
pamata apsūdzēto Jāni Jāņa d. B o r o vo j u , ap-
mēram 35 g. vecu, piederīgu pie Ludzas apriņķa
Šķaunes pagasta. Meklējamais ir liela auguma ar
gaišiem matiem un ūsām.

Visītn jesrādēm un personām, kurām zināma
minelāJaņa Jaņa_ d. Borovoja un viņa mantas
atrašanas vieta, jāpaziņo Ludzas apriņķa 3. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim

Daugavpilī, 1926. g. 15. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Daukšs.
Sekretāra palīgs K. Ozoliņš,

Latgales apgabaltiesasl.kriminalnodaļa,
saskaņā ar sava 1926. g. 13. septembra lēmumu
atsauc „Valdības Vēstnesī" 1925. g. 2. marta
49. nutnuiā iespiesto sludinājumu par Vladisjava
Antona d. Kozlovska meklēšanu, jo minētais
VUdislavs Kozlovskis ir atrast?.

Daugavpili, 1926. g 13. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā T. U d r i s.

Sekretāra palīgs Fr. Baumanis.

Latgales apgaalbesas 1.kriminalnodaļa,
sasVanā ar savu 1926. g. 10. septembra lēmumu
atsauc „Valdības Vēstnesī* 1925. g. 16. no-
vembra 257. numurā iespiesto sludinājumu par
Lavrentija-Vilhelma Paula d. Berga meklēšanu,
jo minētais Lavrentijs-Vilhelms Bergs ir atrasts.

Daugavpilī, 1926. g. 13. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā T. U d r i s.

Sekretāra pslīgs Fr. Baumanis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1926. g. 17. septembri.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtība
1) noteikumus par pašvaldību saistošu

noteikumu izsludināšanu,
2) papildinājumus-noteikumos par kara

skolu un
3) noteikumus par agrāko Krievijas

apdrošināšanas akciju sabiedrību
.Rossija" un .Žizņ" apdrošinltāju
un kreditoru prasību nokārtošanu.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par nekustamu īpašumu numerāciju

Rūjienas pilsētā.
Pieņemti Rljienas pilsētas domes 1926. g.
7. augusta sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926 g. 25. augusta rakstu Ns 107064.

1. Visi nekustami īpašumi Rūjienas
pilsētā jāapzīmē ar izkārtni, uz kuras
jābūt uzrakstam pareizā latviešu valodā:

a) ielas vai laukuma nosaukumam;
b) īpašuma (policijas) Nt;
c) īpašnieka uzvārdam uu vārdam.
2. Ikārtnēm jābūt izgatavotām no

skārda 20X25 cm krāsotām tumši zilā
krāsā ar baltu uzrakstu.

3. Izkārtne ir jāpiestiprina redzami
pie visiem kā apbūvītiem, tā neapbūvē-
tiem gruntsgabaliem

4. Ja apbūvēia gruntsgabala dzīvoja-
mās ēkas durvis iziet tieši uz ielas, tad
izkārtne jāpiestiprina pie ieejas durvju
kreisās malas augšas.

5. Pie ielas Keapbūvē'o un tādu
giuntfgabalu apzīmēšanai, kura dzīvo-
jamai ēkai nav tiešas izejas uz Ielas, kā
ari neapbūvēto, bet tikai iežogoto īpa-
šumu apzīmēšanai, izkārtne jāpiestiprina
pie vārtu kreisi staba.

6. Neiezogoio un neapbūvlto grunts-
gabalu apzīmēšanai jāierok sevišķi stabi
robežas sākumā pēc tekošā policijas nu-
mura. Pie šiem stabiem ir pieliekama
izkārtne, kur fespf jams 225 cm no zemes
virsmas.

7. Nekustamu īpašumu atsavināšanas,
kā ari ielu pārdēvēšanas gadījum:s, at-
tiecīgie uzraksti jāpārgroza 4 nedēļu
laikā pēc pārgrozījuma spēkā stāšanās.

8. Ziņas par ielu nosaukumiem un
policiju numuriem sn edz pilsētas valde.

9. Pastāvošo īpašumu apzīmēšana un
numerācija saskaņā ar šiem noteikumiem

izvedama 6 mēnešu laikā pēc Šo no
teikumu spēkā nākšanas.

10 Šo noteikuma neizpildltājus sauks
pie likumīgas atbildības.

11. Šie noteikumi stājas spēkā pec
divām nedēļām no viņu publicēšanas
dienas .Valdības Vēstnesi".

Rūjienā, 1926.g. 3. septembri. Ns 1224.
Pilsētas galva J. Bērziņ š,

i Sekretārs K. U p ī t s.

Saistošu noteikumu pārgrozījums
par

traktieru, tējnīcu, iebrauktuvju, bufešu
un tamlīdzīgu uzņēmumu atvēršanu, ap-
likšanu ar pilsētas nodokļiem un _ šo

nodokļu nomaksas kārtību Tukumā.
Pieņemts domes 1926. g 18 augusta
sēde un apstiprināts ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 192s. gada

7. septembra rakstu K« 107393.
1926. g. .Valdības Vēstneša" 156. nu-

murā pabliceto noteikumu § 1 grozīt ua
izteikt sekošā redakcijā:

§ 1. Traktieru tējnīcu, iebrauktuvju,
alkoholisku un bezalkoholisku dzērienu,
bufešu un tamlīdzīgu uzņēmumu atvēr-
šanai Tukuma pilsētas administratīvās
robežās izprasāma pilsēta? pašvaldības
piekrišana

Šis saistošo noteikumu pārgrozījums
stājas spēkā divu nedēļu laikā pec 1ā
izsludināšanas .Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Cers.
i Sekretārs F. B e r 1 i n s.

Saistošie noteikumi
par iebraucamo vietu atvēršanu un
turēšanu kā'tībā Kuldīgas pilsēta

Pieņemti pilsētas domes 1926. gada
21. maija sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības- de-
partamenta 1926. g. 27. augusta

rakstu Ns 107113
§ 1. Iebraucamas vietas pilsētā at-

veramas ar prsētas valdes atļauju.
§ 2. Par iebraucamas vietas turētāju

var būt katrs Latvijas pilsonis-ne, kas
sasniedzis 21 gadu vecumu un nav no
tiesas sodīts par kriminālnoziegumu.

§ 3. Iebraucamo vietu pagalmiem
jābūt bruģētiem un bruģim pas'āvīgi
kārtlbāKatra bruģa bojājums ir stei-
dzoši jāizlabo, par ko jārūpējas na:na
īpašniekam.

§ 4. Iebraucamo vietu staļļiem ua
stedelēm jābūt tīriem. To sienas vismaz
divi reizes gadā ir jāizbalsina ar kaļķu
atšķaidījumu.

Piezīme: Vasarā staļļos un ste-
liņģos grīda jākaļķo pēc vajadzības.

§ 5. Iebraucamās vietās un to staļļos,
steliņģos mēsli vismaz reizi dienā ir
jālzvāc. Tie novietojami mēslu kastēs
vai bedres un siltā laikā jāapkaisa ar
smalkiem kaļķiem.

§ 6. Zirgu un lopu dzirdināšanai
iebraucamās vietās ir jābūt akai vai
pumpim un jātur pietiekošā daudzumā
tīri spaiņi, kuri nedrīkst tikt lietoti citām
vajadzībām.

§ 7. Vistas turēt iebraucamās vietās
ir stingri aizliegts.

§ 8. Guļamam un citām iebraucēju
vajadzībām norādītām telpām pie iebrau-
camām vietām jābūt pastāvīgi tīrām,
gaišam, siltām un ar pietiekošu venti-
lāciju. Sienām un griestiem vismaz
2 reizes gadā jātiek balsinātām.

§ 9. Iebraucamo vietu cilvēku ap-
stāšanai nozīmētās telpās pastāvīgi jābūt
vārītam un atdzesinātam ūdenim dzer-
šanai tīrā traukā, tāpat jābūt ari ma-
zākam traukam dzerSinai.

§ 10. Guļu vietām iebraucamo vietu
telpās un nakts mājās ir jābūt atsevišķām.

§ 11. Pie katras iebraucamās vietas
ir jābūt atsevišķai atejas vietai, kura
turama kārtībā un tīrībā.

§ 12. Vainīgos par šo noteikumu ne
izpildīšanu sauc pie atbildības uz sodu
likuma pamata. Pilsētas valdei ir t!e-
slbas šo noteikumu neizpildītajiem, ne-
nogaidot tiesas sodu, ņemt katrā laikā
tiesības uz iebraucamās vietas turēšanu.

§ 13. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā no viņu iz-
sludināšanas dienas .Valdības Vēstnesi".

§ 15. Līdz ar šo skaitās atcelti visi
līdz šim izdotie saistošie noteikumi par
iebraucamām vietām.

Kuldīgā, 1926. g 7. septembri.
i Kuldīgas pihētas valde.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Tallinā, 17. septembrī. Tallinā
pašlaik uzturas ģenerālisAuzans un Latvi-

jas kara mini&trijas tooografi^ *
vadītājs Pavedis Balodh'tī

^attiecīgām Igaunijas iestādēm L^'JIgaunijas-Latvijas robežu karti ,ka**<

Ārzemes.
Ang|u valatsvīradomas DarVsuzņemšanu Tautu savienih?

Londonā, 17. septembrī vGrejs vakar kādā runā apzīmē-». !,>uzņemšanu Tautu savienībā ka 1 ^soli Eiropas miera nostiprināšan žfttl
kopš Tautu savienības nodibināmai

Vācija un Franc ija.
LTAl

Ženeva, 17. septembri. Rn
un Strezemaas piektdien an

J|
dienu atstāja Zenevu un devas Lf*bill pāri Šveices Francijas robeža ?
dķ paredzams, apmetlsies kādj U!pilsētiņā Jura kalnos, Francijā K 7netraucēti apspriestu svarīgos vā '-u ,«„
problemus Kā zināms , Lokāmas trfispēkā stašaaas ieveda jaunā poima!
zīstamos problemus p=r Reinas oh '
ciju, sabiedroto militarkoatroli VāciisVācijas saimnieciskiem jautājumiemu t}

Rīga,
Nedētas ziņojums

par saslimšanas gsidīj«mien
ar, lipīgām slimībām Rigs,

ko reģistrējas! no 1926. g. 8. līdz 15
septembrimRīgas pilsētas statistiskā valde
pec ārstu paziņojumiem.

?
1-

Slīmības nosaukums \l
:i

* "
Paratvpfius . . 1
Tvphus abdom Vēdera tifs, ! 25
Typhus exanth Izsitumu tiis. -
Febris recurrens ..... Atgulās drudzis -
Febris intenn. . . . Purva drudzis. -
Morbus Heine Medin _
Encephalitis lethargt .... . .
Variola et variolois . . Bakas . . . . -
Morbilli ..... Masalas . . . -
Scarlatina . ..... Šarlaks . . ii
Tussis convulsiva .... Garais klepus. 7
Diphtheritis ... Difterits . . , 0
Influenca cum Pneumoaša . Influenca . 2
Cholera asiatica Āzijas koliera -
Erysipelas ....... Roze ... 3
Dvsenteria . ... Asinssērga . . 1
Parotitis epidemica . . . Ģīmja satūkumt

(Mumps)
Trachoma. . . ļ -
Mening. ceiebiospln. epid -
Lyssa -

Bišumuižas ielu dzelzsceļu līnija.
tagad uzbūvēta otrreiz. Pirmo reiz «t*
klāja satiksmi uz Bišumuižas linijas 1910.
gada 1. septembri. Sl līnija dabūja pa-
stāvēt tikai 5 gadus, jo 1915. g. 1. «P"
tembri satiksme bij kāja dēļ jāpārtrauc,
kad uz kara iestāžu priekšrakstu pamata
bij jāķeras pie Pārdaugavas tramvaja lf
niju evakuācijas. Piecu gadu pastāvēša-
nas laikā Bišumuižas liaiju bija izlieto-
juši caurmērā ap 1300 pasažieru diena,
t. i. ap 30 līdz 50% mazāk, neka pa-
rasti mūsu tramvaju linijas tiek izlieto»»'
Izskaidiojams tas ar maz ap dzīvoto ap-
gabalu. Tagad, protams, šinī mfļ
iedzīvotāju vēl daudz mazāk. _ Ari fat*
kas, kuras pirms kara pastāvēja «īsn-

muižas apgabalā, paspējušas atjai^
darbība tikai nedaudzas, tā ka taga^j
tiksme pa jauauzbūvēto liaiju Paie3!S,™
ļoti vāja. Neskatoties uz to, tele1 ««*

ceļu siDiedrioa, sasKaņa ar '" |°jj,
Ilgumu, ir atjauiojusi Bišumniza» m
kā pirmo no atjaunojamām līnijām.

Atjaunolā linija ir apmēram 3/a
^metru gara ua ir ielu dzelzsceļu /.

jas (piķēta — ArmiUtedta bērna »

nlca) pagarinājums. Ta kā ielas «
^gaoalā nav bruģētas visa platuma. 3,

sliedes.ir liktasuzgultyt*-*vēi apm. 7200 metru sliežu, 4»^ ^Jo.
7166 metru strāvas vadu,ļ*J'",Visa būve izmaksājusi ap Ls 4»*.

Kārtējo satiksmi uzsāk šodien, "»?-

tembri. Pagaidām līdz jauno «*
pienākšanai satiksmi uzturēs « &
sēšinos līdzšinējā 7. linijas gaw v

^(p'e bērnu slimnīcas), bet veij'
jaunie vagoni nāks apgroza' j0
katrs trešais 7. linijas vagons j,
pilsētas uz Bišumuižu. JaaQ

oraaķ j>»
atsevišķs tariia iecirknis, ļ?" sius-
maksa no Bišumuižas Hdz ?*r ,T ,aūti*
nlcai 14 santimi, līdz P"'}±'

Bez šogad nobeigtās ,d'darrJ
linijas būves patlaban vēl atrou -

Āgenskalna tirgus-^ as



^"Tp/a parka liniju būves. Ir

n° at, abas š!s līnijas pabeigt vēl
jodtffflaia ^ļkļāt pfl tām satiksmi.

^iffr aokavējušies ua ieilguši dažu
0 i.i dzelzsceļu neatkarīgu apstākļu
no iepiemēram uz Z a s u 1 a u k a linijas
^?'? «sktie darbi bija jāpārtrauc ūdens
i°J likšanas dēļ mazā Nometņu ielā.

- narka linijas būvi nevarēja
W5L oirm s nebija galīgi noteikts šis

or o-virziens, kas tikai vel nesen notika.
,. mi Ūnijas darbi tagad iet pilnā gaitā.
Lminētiem darbiem šogad ir pa-

A,m ari 3. līnijas (Daugavmala-
SSvas iela) pārbūve no viensliežu uz

/«liežu ceļu. Ari se darbus vel nevar
skt Pirms nav nobeigta ūdens un

,a 'vadu pārlikšanaattiecīgāsielāsga|inīs dienās sagaida no ārzemēm
J.\ lielāku parliju sliežu ua pirmo

iiu iauno vagoau.

^Tramvaju labiedribas valde līdz ar
res pārstāvjiem vakar pēcpusdienā

iidariia P'"mcģ'nājuma braucienu
naat aunoto Bišumuižas liniju. Tālienes

11135 nomales iedzīvotājiem tas bija īsts
nieka brīdis, jo nu ari viņiem satiksme
« ealva? p ilsētas centru iespējama ātri
" par mazu maksu Viņi tad ari bija
uzcē usi godavārtus šās linijas atklāšanas
adījumi, kā ari ctāii izrādīja savu
pneku par to, ka viņu dzīvības intereses
nipcacīg1 ievērota». ?

Literatūra.
Latvju grāmata. Kritikas un grāmat-

niecības žurnāls. Redaktors R. Egle. Piektais
gads Nš 4. Jūliji/augusts 1926. g. Maksā Ls 1,60.

Latvju Raksti, XIX Latava XIII. (Maliena.)
Bikavas pagasts Rēzeknes apriņķī, Lubanis Mei-
rānu, Jaungulbenes, Vecgulbenes, Adulienas, Tir-
za», Galgauskas, Beļavas, Stāmerienas, Litenes
pagasts Madonas-Biržu apriņķī. Rīgā, Valstspapiru
spiestuves/ izdevums

Ilustrēts Žurnāls. Mākslas un rakstnie-
cības mēnešraksts. Ns 7., Nš 8. Ju'ij's un augusts.
Vil gadagājums, 1926. Lētas izdevums. Rīgā.

Atpūta. Nt 98 — 1926. g.———

K U ft 8 %
Rigsi birža '936 i<c* 18. septembrī

DtTliti:
I Amerikas dolārs .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,26
100 Francijas franka .... 14,50 — 14 ?0
100 Beļģijas iranka .... U,C0 — 14,25
100 Šveices franka .... 99,75 — 100 75
100 Itālijai liru. . ... 11,65 — 19,00
100 Zviodrijas krosw. . . 138,30—139.35
100 Norvēģijai kjcca . . . 112S5 —114.J5
100 Dānijas krona ... 136,91 — 13890
100 Čecboslovaķiļas krosa 15,25 — 15,55
100 Holande» guidsņH . . 207,20— 208,75
100 Vācijas marka ... 122,80—124,1u
100 Somijas marka . 12,97 — 13,17
1C0 Igaunijas msfkt 1,37 — 1,3£5
100 Polija» zlota ... 55,00 — 65,( 0
100 Lietavas Uts , . , 50.70 - 5170
1 SSSR červonecfi

Dārgmetāli.
Zelts 1 kf 3425—3445
Sudraba F kg . . . . 88—106

Vērtspapīri
5/o neatkarības airrēmerna 98 — 100
4°/o Valsta piera. eiwje7-.ums 98 — 1C0
6% Zemes bankas ķlln zīmēt 92 — Se
8/o Hipotēka banka; ķils

zīmes ....... 98-97

RIgfs biržai kotacije* fc :»!»;]**
prteki«€«t s J. Sknjevica

Zvērināta biržai makler/i P. Rupner»

Redaktors: M. Ārons.

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar, 18. sep-

tembri, pirmo reizi šinī sezonā „ M i n
jona" Teodora R e i t e r a muzikālā
vadībā. Galvenās lomās Amanda Libert-
Rebane, Natālija Uiande, Jānis Vītiņš,
Eduards Miķelions u. c. — Svētdien,
19. septembrī, pulksten 2 diedā II tautas
izrāde Mocarta opera „ B ē g ša n a
no seraila\_ Piedalās: Ada Bene-
felde, Natālija Uiande, Māris» Vētra,
Jānis Niedra, Ed. Miķelsons, K. Nīcis
u. c. — Svētdien, pulksten 7.30 vakarā
4 reizi operas .Teika par nere-
dzamo pilsētu Kitežu un jau-
navu F e v r o n i j u", kuras uzvedums
gūst ārkārtīga piekrišanu. Visas trīs
izrādes bijušas izpārdota?. Izpildījums
pirm zrādts sastāvā ar Emilu Kaperu
kā muzikālās daļas vadītāju un pirmiem
spēkiem : Brechman Šieageli, Rūdolfu
Bērziņu, N. Vasiljevu, J. Niedru, N. Bei-
zinsku, J. Muški u. c. — Otrdien,
21. septembrī, ierēdņiem „M-me
Butterf ly ".

Nacionālais teātris. Sestdien, 18 sep-
tembri, pulksten pus 8 vakarā M. Len-
gieļa komēdija .Nakts serenāde"
ar Ludmilu Špiiberg galveaā lomā. Sprie-
Ž3t pēc pirmizrādes lielajiem panāku-
T-iera. šī būs luga kuru noskatīsies vi?a

Rīga. Ari pirm'zrādes publika varēs no
skatīties lugu otrreiz, jo Antonija būs
šoreiz atkal citā tēlojumā. Svētdien,
19 septembri, pulksten 2 dienā Šekspira
.Vētra", lai ari attālāki! publikai būtu
pieejams šis lielais inscenējums. Pulk-
sten p-s 8 vakarā Lengieļa komēdija
.Nakts serenāde" ar Liliju
S t e n g e l galvenā lomā.

Dailes teātris. Svētdien,_ 19. sept,,
pulksten- x/a8 vakarā, ,S pel eju, dan-
coju" . Oirdien, 21. sept., pulksten
5 pēc pusdienas skolnieku izrādē,
.Spēlēju, dancoju". Trešdien,
22. sept., pulksten V28 vakarā, tautas
izrādē, .Roberts un Bertrami".

Tiesu sludinājumi.
Latvijas tiesu palāta,

1 iek. lik. 339 panta pamata, ar
5o dara rinamu, ka ar tiesu palātas
departamentu j opsapulcej 1S26 g.
3, sep'embra lēmumu zvērināta advo-
kāta palīgs Jānis V o 1k o v s pielaists pie
svešu lietu vešanas tēsu palāta.

Rigā, 11. sept. 1926. g.
Tiesu palātas

priekšsēdētājs A. Kviesis.
12941 Sekretārs O. Kasparsons.

Iekšlietu ministrija!
ir iesnieguši lūgumus deļ uzvārdu maiņas
apakšā minētie Latvijas pilsoņi;

1) Alma Hermīne Kaugert , dživoj.
Madonā pie maiznieka Liepiņa, kura
vēlas saukties uzvārdā .Ozoliņa*.

2) Jānis Jasukenasari Ješkens
ar sievu Annu pn dēlu Pēteri Augustu,
dzīvojoši Jelgava, Dobe'.es šosejā Nš 24,
kuri vēlas saukties uzvārdā .Ozols*.

3) Jānis P 1u k k e> ar sievu Emmu
un meitu Martu, dzivojcši Rīgā, Rēveles
ielā Nš 83, dz 6, kuri vēlas saukties
uzvārdā .Pavasars*.

4) Marija B i k s e, dzīvojoša Slokā,
Smilšu ielā Ns 12, kura vēlas saukties
uzvārdā .Valters".

5) Jānis Orūbe-Dangēns , ar
sievu Alvini , dēliem: Jāni, Voldemāru,
meitām: Martu, Vilmu un Elzu, dzīvoj.
Rīgā, Elizabetes ielā Ns 45/47, kuri vē-
las saukties uzvārdi .Orube" un

6) Berta Smilškalns, atraitne
Beirot, dzīvojoša Rīga. Baznīcas ielā Nš19,
klinikā Bušs, kura vēlas saukties uzvārdā
.Beirot*.

Varbūtēji _ iebildumi, pret pievesto
lūgumu ievērošanu, itsniedzami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, skaitot no
ša sludinājuma _ publicēšanas

^
dienas;

pretējā gadījuma, pec minētā termiņa
notecēšanas, lūgumu izpildīs.

Rīgā, 1926. g. 14. septembrī. N4 36531
Administr. dep. vicedir. Ludiņš.

13238 Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.

Tiešonodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
23. septembri 1926. g., pulkst. 11 dienā,
Rīga, Audēju iela Nš 10. dz. 8,

pārdos miMem
Dāvida Mirkina kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 549 un sastāvošu no
bufetes, galda un krēsliem, dēļ viņa
1925. g frocent. peļņas nodokļu seg-
šanas.

Rīgā, 12 septembri 1926. g.
13314 Piedzinējs D e r i n g s.

Tiešonodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
23. sept. 1926. g, pulksten 2 dienā,
Rīgā, Tērbatas itlā Nš 1/3, dz. 22,

pantos iiiiMau
Da\ida Apta kustamo mintu, novēr-
tētu par Ls 298,04 un sastāvošu no
ozolkoka bufetes, dēļ viņa 1924. g.
ienākuma nodokļu segšanas.

Rīgā, 12 septembri 1926. g.
' 3315 Piedzinējs D e r i n g s.

Rigas policijas X iec. priekšnieks
kura kancleja otrodas Kuģu ielā Ns 15,
ar šo paziņo

^
ka 1. oktobrī 1926. g,

pīkst. 12 dkna,

pardas mMlmi
akc sab. .Nafta*, piederošo 224 stikla
balonus, novērte.us par Ls 67,20 valsts
paradu segšanai.

Pārdodamas balonus varēs apskatīt
pārdošanas vietā un dienā uz vietas
Rīgā, V. Jelgavas iela .Vs 21 25.

Pamats: Rigas muitas r. Nš 12912,
24. tug. 1926. g.
i3256 Priekn. (paraksts).

Ludzai m li robtžapsardz. rajons,
ar nometni Ciblas pagastā, Garo-Kušņeru
ciemā, 30. septembii š. g., pulkst. 12 d.,

pārdos vairāksolīšanā
robjžpo'icijis dienestam nederīgu vienu
valsts zirgu, 17 gadu vecu, I mtr.
45 cm. augst!, sirmas spalvas.
13263 Priekšnieks S. Aleksan drovs.

1) par 1500 rbļ uz Liep jjas krāj-
kases vārdu un nostiprināmas 1895. ģ.
11. novembri; 2) par 1500 rbļ. uzjo-
hana Kalvine vārdu un nostiprinātas
1896. g. 27. jūlijā ar žurn. Nš 542;
3) par 4000 rbļ uz Oovšas Kagan v.
un nostiprinātas 1893. g. 27. jul jā ar
žurn._ Nš 543 un 4) par 4000 rbļ. _ uz
Liepājas krāj-kases v un nostiprinātas
1913. g. 18 maijā ar žurn Ns 727,
atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz ar
visiem procentiem ua obligācijas par
iznīcinātām.

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā _ minēto parādu izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 10. sept. 1926. g. Ns 587-1/25;
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

12768 Sekretārs A. Jansons.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
iz dv. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
'.muti paziņo, ka pēc 1:920. gada

artā Rēzeknē mirušā Reinholda
Andreja dēla R u t m a ņ a ir atklāt»
uuiioļums un uzaicina, kam ir uz šo
msntojumu, vai sakarā ar to, tiesības,
kj mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
kooijsrijiem, kreditoriem un t. t.,
pititikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnsiu laikā, tkaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ji minētās personas savas tiesības
ugu uzrādītā termiņi nepieteiks, tad
<i">s atzīs kā šīs tiesības zaudējuSas.

I

fc'gā, 1926. g,7. sept. L, M 3107
Priekšsēdei v. A. V e i d n e r s.
__ Sekrēta^ A

^K a 1ve.
Rijas apgabaltiesas 3. civilnod.,
*hi)ā ar civilprocesa likumu 1958. p.
5«o?o, ka 28. septembri 1926. gadā
metas nodaļas atklātā tiesas sēdē

1S26 gada 7. februārī mirušā
Pagasts, .Kaudzekalnu Ns 28*
pašnieka Jāņa Kārļa d. Kaudze

entu.
, hl 17. sept. 1626. g. L. Nš 4502

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.i«js Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
? £*™as uz sava 1926. g. 5. aug.

? <C2k?!cina ,0 personu - ku fas
? a i 1,

S °bušaci ia P« 2600 kr. rbļ.,
I mTtumt-Ba«skas krāj-aizdevu

»V° ?19:8 §? 21 - febr -uz Bauskas apr., Vecjaun-
,. Cv^r'^-Bērziņ- un .Likvērten-
lt * £ 1L maj m ar hipotēkasH34_un 1520 ierasties šai>1 menesa laikā, skaitot no slu-

:s iespēšanas dienas .Vaid.«. un iesniegt minCto obligāciju
"«kta laikā obliga;, neiesniegs ,
em (^,Parsamaksātu un

^ It ' Un
Anna i Sirmel-Kton-

o- ' gŠtllT hipotekas dz--
^.8sept. l926.g. LNs 144/26

Priekšsēdei, (paraksts).0- ^-—~_ sekretārs K P.,...,

li«MlK apganolfiesa, "
??s ' u?^'

lēmUmU UZ
R Z3S

W». Uk "l* "Pamatojoties uz
*-!942 nB u" civ- Proc- ''k.
'"^ n, pp - nolemts-

. aizgādniecību.

StaSfe pēdējā dzv -
Utir-PU926 '- J*,26.

k^b. v (paraksts,
1 j7^—'-~~Ži-A - J a n s on s.ā^ssss—-^Arrg

^K'B lQ Proc Iik- 2°81 līdz
- srt0L3U8uj!ānolēma:
n &6^'i^ , no--am-šmueļam Ejrajma

«? k
P'ed er°sas nekust.31 kteP- * 1356 un

latgaļu apia.aiti.su I. tlflluiaia
ar šo paziņo vispārībai, ka 1925. g
12. septembr mirušas Alžbetes (Elžbetes)
Jēkaba m. Poikanes notariālais testa-
ments, ar kuru testatores kustama un
nekustama manta novēlēta Tadeušam
Poikanam ar apgabaltiesas 1926. g.
19. mar a lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniekam.
Daugavp., 9.sept. 1926. g. L. Nš 651a/26.

Priekšsēd. b. (paraksts).
12863 Sekretāra v. (paraksts).

Cesvaines pagasta tiesa
Madonas apr. pamatojoties uz savu
1926. g. 3. augusta lēmumu un uz pa-
gasta tiesas likuma 108. un 109. pan-
tiem, izsludina zināšanai, ka Marija Kron-
berg dzīvo Cesvaines pagasta valsts
Cesvaines Vidussk lā pieņem bērna
vieta — adoptē 12 gadus veco Frici
Indriķi Žaņa d. Meiers, piešķ rot
adoptējamam visas likumīgās bērna
tiesības, skaitot tā dzimšanas dienu
1914. g. 1. martā.

Personām, kurām pret šo adopciju
būtu ierunas, tiek uzaicinātas pieteikties
šai tiesā seši mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesi* trešo reizi. Pēc minētā ter-
miņa notecēšanas nekādi itb.ldumi ne-
tiks pieņemti un adopcija skaitīsies par
likumīgā spēkā gājušu.

Cesvainē, 16. sept. 1926. g. Nš 93
Priekšsēd. v. J. Lutcs.

13333 3 Darbvedis (paraksts).

Latgale apgabaltiuai vetakait notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 28. augusta ap-
stiprināta pirkšanas - pārdošanas liguma
pamata Anastasija Zachara m. Bogda-
nova ieguvusi no Aksenījas Lazara m.
Vasiļjevas par Ls 400,— tiesības uz
pusi nekust. īpaluma 3,171 ha platiba
pastāvoša no zemniekiem pie ķiitas
zemes gabaliem NšNs 10-a un 10 b,
Daugavpils apriņķī, Naujenes pagasta,
Veco Stupelišku sādžas zemes robežas.

Daugavpilī, 1926. g. 31. augustā.
Nš 36705. 12215

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

Latgales asjabaliluai māiaii notārs
paziņo, ka iz 1926. gada 26. auguftā
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata H.lds Hirša d. Osins ieguvis
no Davi.'a Borucha d. Piksa par
Ls 2.200,— dzimtslietošanas tiesības uz
pisītas gruntsgabalu 95.93 kv. asis
platībā ar ēkām 1. iec. 34. kv. Nš 9
M, B, Iebraucama iela zem pol. Ns 20.

Daugavpilī, 1926. g. 31. augustā.
Nš 36703. 12216

Vec. notāra viet», v. pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākai; mm
paziņo, ka uz 1926. _ g. 81. augusta
apstiprināta pirkšanas-pa došanss līguma
pamata, Lavrens Vasilija d. Kuzņecovs
ieguvis no Ekaterinas Alekseja m. Po

sažnajas par Ls 9.800,— dz'mtsīpašuma
pilsētas gruntsgabalus 312l7 ,28 kv. sāž.
platībā ar ēkām, Daugavpilī, II iecirknī
51. kvartālā Nš 9 1it. c. Nš 8 1it. B
un Nš 10 1it. A, Saules iela zem. pol
Ns 83 un Vakzales ielā Nš 65.

DaugavpUī, 1926. g. 31_ . aug. Ns36701
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs E. Kriķis
12217 Sekretāra pal. A Neikene.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka I. oktobrī 1926. g., pīkst.
9 rītā, Rīgā, Biīvības ielā Nš 140/142,
pārdos Aleksandra Chaimovifa
kustamo mantu, sastāvošu no logu
rāmjiem, dēļiem, listēm un citiem kokii
materiāliem un novērtē _tu_ par Ls 1600.

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

Rīga, 1. septembrī 1926. g.
13320 Tiesu izpildītais E. Smēlis.

Latgales apgabaltiesas vecakait
notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 31. augustā
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Zeliks Avseja d. Š a I i r s ie-
guvis no Hanas Morducha m. Brud-
jīajas par Ls 1.660,— dzimtslie'ošanas
tiesības uz pusi pilsētas gruntsgabala
18 kv. saž. platībā, ar ēkām, Daugav-
pilī, 1. iec. 33. kvait. Nš 19, Iebraucamā
ielā zem pol. Ns 30.

Daugavp., 1926. g. 31. aug. Ns 36699
Vecāka notāra vieta,

viņa palīgs E. Kriķis.
12218 Sekretāra oai. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 25. septembrī 1926 g, pīkst.
9 dienā, Rīgā, Ziemeļu iela Nš 17,
pārdos Alberta Ozoliņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un pia-
nīno un novērtētu par Ls 2500

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

Rīgā, 28. augusta 1926 g
133:8 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 25. _ septembrī 1926. g., pīkst.
9 dienā, Rīga, Hospitāļa ielā Nš 2,
pārdos II torgos Herberta Šmi d t a
kustamo mantu, sastāvošu no 4 elektro-
motorieB un novērtētu par Ls 220.

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

Rigļ, 16. septembri 1926. g.
133*z Tiesu izpild. E. S m e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21 septembri 1926. g, 9 rītā,
Rīgā, Valdemāra iela Ns 72, pārdos
Jāņa Ozoliņa kustamo mantu, sastā-
vošu no viena pianīno m nņvertētu par
Ls6C0Izzinātsarakstu,novērtējumu,kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēa pār-
došanas dienā uz vietas.

Sīgā, 10. septembri 1926. g.
13319 Ti^su i/niM E. Sme'l'

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rigā, Andreja
Pumpura iela Nš 1, paziņo, ka 1926 g.
30. septembrī, pulksten 10 Lītā, Rīgā,
Brīvības bulv. Nš 1, veikalā, pārdos
l'ridricha Tebela kustamo mantu, sa-
stāvošu no sienas spoguļa un ārzemes
prepar tām palmu lapām un novērtētu
par Ls 1363.

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

Rigā, 16. septembri 1926. g
13317 T>esu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Nš 1, paziņo, ka 1926. g.
28. septembrī, pulksten 10 rītā, Rīga,
Parka iela Nš 8, dz. 5, pārdos Izraēla
L e i t m a ņ a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm u. c. un novērtētu par
Ls 1160.

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

Rīga, 16. septembri 1926. g.
13316 Tiesu izpild. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
Izpildītājs

paziņo, ka 25.septembrī 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīga, Kalnciema iela Nš 2 b,
dz. 17, pārdos Tanbes Betn _er
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 770.

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

Rīgā, 18. septembrī 1926. g.
13343 Tiesu izoild. L. J a k s t i n š.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. oktobrī 1926. g., pulkst,
11 diena, Rīga, Sapieru ielā Ns 3
dziv. 1, pārdos Pētera P rūša kust.
mantu, sastāvošu no ēdamistabas bufetes
un novērtētu par Ls 340

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

Rīgā, 6. septembrī 1926. g.
13322 Tiesu Izpild. J. Grinios.

Rīga apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. septembrī 1926 g., pulkst.
12_ dienā, Rīgā. 1. Mjskavas ielā Ns 52,
pārdos Edgara K o c h a kustamo
mantu, sastāvošu no 2 dzelzs katliem
un cit.un novērtētu par Ls 250.

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

Rīga, 15. septembrī 1926. g
13321 Tiesu izpild. J. O r i n i o .<

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo ka 28 septembri 1926. g., pulkst.
1 dienā, Rīgā, Jēkabpils ielā Nš 1 a,
pārdos II torgos Kivela O r i n -
f e 1 d a kustamo mantu, sastāvošu no
24 m. neapretētas drēbes un novērtētu
par Ls 230.

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

Rigā, 6 sep'embrl 1926. g.
13323 Tiesu izpild. J O r i n i o s.

Uz 1926. gada 3. iulija likuma notei-
kumu panuta par tirdzniecibis un rūp-
niecības uzņēmumu pāreju pēc līgumiem

Ūnija to*»! Žii KauiigS
paziņo, ka viņa kantori 1926. gada
1. septembrī ar reģistra Nš 1C219 aplie-
cināts un tā paša gada 4 septembrī
kortborēts pirkuma un pārdevuma lī-
gums, ar kuru Latvijas pilsonis Gustavs-
Vilhe.'mi Gauderers p rdeva akciju sa-
biedrībai Liepājas ādu fabrika .Korona*
savu ādu fabriku Jelgavā, III kvartālā,
Djbeles šosejā Nš 2, z^m hipotekas
NsNš 155 un 156 par Ls 110,000.
13261 Notārs 1. K a u p i ņ š.
t" "'- ? ? - ? ,.

i atu testaža sluiMjumL* j

Rījļas pol'cijas IX iec priekšnieks iz-
slurina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības spliecibu, izdotu no Rigas
kira apr priekšnieka is. janvārī 1924 Jg.
tx Nš 237U, iz pils. Roberta Otto d.ļ
Žuburs vardu, dzim. i£87. g 13326



Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926 g. 22 septembrī, pīkst.
10 dienā, Kalnciema ielā Nš 2-b,

pirtos nbibUBoi
lirmai .Pārdaugava" piederošas mantas:
veikala un kantora iekprtu, sastāvošu
no dažiem galdiem un krēsliem, un
32C00 čaulītes, novērtētas lopsumā par
Ls 148, īres maksas parāda un tiesā-
šanas izdevumu piedzīšanai par labu
Matildei Androvičii. sas»aņ » ar Rigas
IVraj.īres valdes izpildi rakstu Nš667.

13257 Priekšnieks (paraksts).
Ventspils pilsētas po'ic.

priekšnieks
izziņo, ka 9. septembrī š. g., Ovižu
rajon*, Ventspils apr., no juras ižskal ti
69 apšu baļķi apz niefi ar burtiem
,TOH", .XN' un T. Baļķu īpašniekui
uzaicinu 2 nedēļu laikā_ _pieteikties

viņa kancleja Ventspilī, pretēja gadijlen»
baļķi tiks

pārdoti
un nauda ieskaitīta valsts ienākumos.

Ventspilī, 15. sept. 1926. g.
13267 Priekšnieks (parak'ts).

Sakas pagasta,
Aizputes apr., c. Saku, otrai 1 pakāpes

pamatskolai vajadzīgs

skolos pārzinis (-ne).
Vēlēšanas notiks š. g. 30. septembri,
pulksten 12 dienā, pie pag. padomes
pag. nama. Kandidāti tiek uzaicināti
pieteikties pag. valdē līdz velēšanas
dienai rakstiski vai vēlēšanas dienā
personīgi iesniedrot attiecīgus doku-
mentus. Tuvākā dzelzsceļa stacija —
Aizpute, 33 km. 13279 Valde.

-'Jelgavas apriņķa priekšnieci ^
2. iecirkni izsludina par Ja. :
zaudēto sarkanas k rāsa- S» *par 1922./23. g. uz D. ™»« ? ?
kalna pusm., izdou no Vatmivalsts zemju inspektora ļ»!. *Andreja Jāņa d. Manknpa /* ??

Jelgavas apriņķā~ pTiiki^r~Hr2. iecirknī izsludina par ZTj^
zaudēto iekšzeme PL, £ Q

d ' » »
kaisu pag valdes 1921 a vi *
Nš «61 uz Jāņa Anša d LBgftiņa vārdu. " ™J* ļ

Bauskas
^

apriņķa prīeHnfcta ļJ;1. iec ar so izsludina pa, nederīgu ^pieteiktu par nozaudētu, Lietavu -zemes pasi, izdotu no Lietavas liRīgā, 19. decembrī HB3. g jļ* ,^?» I
pagarinājumu N» 2479 no 1 ^1925. g. uz Honela Hirša jS ,vardu- 12^Ventspils apriņķa priekšnieka^ r2. iecirkni izsludina pat nederīgu t '
pietektu par noraudētu Latvijas

IMSD
SSi

'J'tfiT Rigā ' ,' ^1925. g. _Ns 9167 uz Jāņa Friča 4Anskena vardu. ļgsi
Jelgavas apriņķa priekšnieka pak \2 iecirknī izsludina par nederi™ ne Izaudēto iekšzemes pasi, izdotu no &rozes pagasta valdes 1920 g. li j

Ns 489 uz Amalij.-s M rtiga m. \L
vardu. mr

' _
Dažādi sludinājumi.!

Jclīsfai aBariiiki umttai l Ks
timrit

uzaicina šas kases dalībniekus ieraslia
22. septembrī š. g., pīks!. li
J lgavas airmtnieu biedrības telpā
Akadēmijas ielā 37 uz

ārkārtēju sapulci.
Dienas kārtība.

1) valdes ziņojums par kases stāvtn I
2) jautājams par kases likvidēšanu »?
atjaunošanr nosakot kases līdzekļa *
lietošanas veidu; 3) vēlēšanas;4)da» I
priekšlikumi.

Ja minētāja diena neieras'os stata»
paredzētais dalībnieku skaits, tad oti
un sprieduma spejga sapulce no»
29. septembrī pīkst. 19 tajās pi*
telpās, neskatoties uz sanākušo daliW»
skaitu, par ko atsevišķi ziņots neliB

13327 Valoe _ p,(

Rīgas kokrūpn. akc sab
„Kabeka' /

sasauc š. g. 8. oktobrī, pīkst. 4 i

sab. telpas Brīvības iea» w '

širti Slot ilh
Dienas kartība :?

1) sapulces amatu personu velēs»
2) valdes ziņojumi, le
3) sab. stāvoklis un darb t>as - .,

šana (likvidācija), -; m
4) dazād' jautājumi- 2 —-

Tabakasfabrik9S„ Dukaf ;
akc. sab. valde k

sasauc r

iikinupili»?* ,
š. g. 9. oktobrī P^Ut

1. Zirgu iela Ns »•

Dienas kārtība j

1) Jautājums par sabiedrības 0|
pārdošanu, fa

2) vēlēšanas,
3) dežādi priekšlikumi . .. J:,

13329 -
1̂

<

\

Noteikumi kurioātājieo *
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos 9
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pili, istabl 1.
Maksa : 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) . . . 65«
ar piesūtīšanu pa pastu 85 ,

Vircavas pagasta,
Jelgavas apriņķī, 6-klasīgai pamatskolai

vajadzīgs

skolotājs -ja
ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām.
Kandidātus -tes lūdz personīgi ierastiea
pie skolas padomes 25. septembrī š g,
līdz pulkten 12 dienā, līdzņt'mot doku-
mentus par izglītību un līdzšinējo no-
darbošanos kā ari apriņķa vai valsts
ārsta apliecību par veselības stāvokli.
Pēc tam pīkst. 2 pēc pusdienas pagasta
padome izdarīs skolotāja -jas ievēlē-
šanu. Priekšroka muzikāliem un sabie-
driskiem darbiniekiem.
13232 Vircavas psgastvalde.

Iecavas pagasta
Meženieku pamatskolai vajadzīgs

parzlniHRūloliil!.
Vēlams vīrietis — muzika 's un sabīedr.
daibinieks Vēlēšanas notiks 1925. g.
25. septembrī, pīkst 15, Iecavas pagasta
namā no pag. padomes.

Kandidāti ar pilnām pamatskolas tie-
sībām tiek uzaicināti pieteikties rakstiski,
iesūtot savus dokumentus un īsu dzives
aprautu, vai personīgi vēlēšanas aienā.
Alga pec valdības noter'umiem.
132tQ Pagasta valde.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirkni

paziņo, ka 2o. septembri 1926. g., pīkst. 10,
Bērzpils pag., pie vecāka kirtībnieka
kanciejas

pūrtios voimiaSOlIionO
Vladimira Plavnieka kustamo mantību —
vienu šujmašīnu, kājminamo, vērtībā
Ls 100 soda nsudas piedzīšanai, saskaņa
ar Jelgavas apgabaltiesas kriminalno-
daļas 11. augusta š g. rakstu Nš 28664

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 1926. g. 13. sept. Nš7608.
13332 Priekšn. pal. i. (paraksts).

Ozolnieku pag. tiesa,
Jelgavas apr., pamatojoties uz ļsava lē-
muma š. g. 2. septembrī, izdos

atklāta ittoMana
š g. 28. septembrī, pulksten 12 dienā,
Ozolnieku pagastā. .Daiļu" mājas, uz
viengadēju nomu (no 23. apriļa 1927. g.
līdz 23. aprilim 1928. g.) pomesoša
Jēkaba Kalniņa piederošo nekustamo
īpašumu, .Daiļu" mājas. 70 pūrvietu
platībā ar visām saimniecības ēkām.

Ar nomas noteikumiem var . iepazīties
tiesas kanci jā katru dienu no pulksten
9—3 p. p.
1328 Tiesas priekšsēd. v. (paraksts)

Muiža īliufta

pārdos vairāksolīšanā
28. septembrī š. g., pulksten 10 no rīta,
doš saimniecības lietas

4 dzclzsasu ra us,
2 divjūgu ores,
1 vienjūguori,
1 gatera zāģi,
3 zāle) pļaujamas mainas, rokas,
1 rakstāmgaldu,

2 kušetes,
a?y kg lupatas,
70 tukšas siļķu mucas,
1 ledus skapi un 1.1.

Pārdodamās lietas apskatāmas slim-
nīcā izsoles dienā. 3 13274

Lipnas iec. polic. pr-ks
dara zināmu, ka 29 septembrī 1926. g
noturēs ū rūpi pie Kacenu pag. valdes
nama, kuj i

pārdos VuifāHinā
pret tūlītēju samaksu, ta paša pagasta
Juškonas ciemā dzlv. pilsoņa Pēteja
Pētera d. Gromova piederošās sekošas
mantas: 2 baltas aitas, novērtētas par
Ls 25, dēļ Ls 20,82 tiesu nodokļa ieka-
sēšanas līdz ar piedzīšanas izdevumiem
pēc Latgales apgabalties. raksta Nš2244.

Lipnā, 15. sept. 1926. g. Nš 3604
13271 Priekšnieks (pas āksts).

Lipnas iec. polic. pr-ks
dara zināmu, ka 29. septembrī 1926. g.
neturēs ūtrupi pie Kacēnu pag. valdes
nama, kufā

pārdos vairāksolīšana
pret tūlītēju samaksu, tā paša pagasta
Popovsku ciemā dzīv. pilsoņa Filipa
Bori. ova piederošas sekoš'S mantas:
gov.*, brūnas spalvas, novērtētu par
Ls 20, dēļ Ls 1,28 tiesas un lokšņu
naudas iekasēšanas līdz ar piedzīšanas
izdevumiem pēc R'gas 12. iec. miert.
raksta Nš 744.

Lipnā, 15 sept. 1926. g. to 1932
13272 Priekšn'eks (paraksts).

Rīgas apr. Skrīveru iec.
policijas priekšnieks

pfziņo, ka_ viņa kancleja Skrīveros
Dance mājā, glabājās šādas atrastas
mantas, kā: 1) viens vīriešu kabatas
pulkstens, sudruba un 1) viens maciņš
ar naudu un uzaicina īpašniekus pie-
teikties sešu mēnešu laikā. īpašnieku
neatrašanas gadījumā mantas pārdos

illilill vaiiHšaii
15. martā 1927. g.

Skrīveros, 15. septembrī 1926. g.
NšNš 5 89, 6E80.

13266 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas priekšs"dē.ājs iz
sludina par nederīgi nozaudēto dien.-sta
apliecību to 1800, izd 1921. g. 25 febr.
uz Elzas Jāņa m Buš vardu. 13283

Iekšlietu min. pasu nodaļa izsludna
paa nederīgu nozaudēto Almas Ozoliņ
ārzemes pasi Nš 3121, izd. 1926. g. Rīgā.

Rīgas pol. I iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudētu kafaklausības
.apliecību uz Herberta Fridricha d. Čin-
kura vārdu, izdotu no Rīgas kara apr.
priekšnieka 3 maijā 1924. g.jir_Nš_22314

Gaujienas pagasta valde, Valkas apr,,
izMud na par nederīgu nozaudētos, daļas
rezervistu apliecību Ns 18970, izdotu no
Valkas kara apriņķa pr-ka 1925. gada
16. decembri uz Aleksandra Jāņa dUa
Drubiņa vardu. 12662

Gaujienas pagasta valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozmdēto La-
tvijas iekšzemes pasi N?3158, izdotu no
šīs pagasta valdes 1926. g. 1. jūnijā uz
Ievas Jāņa m. Muceniek, dzim. Čakar
vārdu. 12664

Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Letv.jas
iekšzemes pasi Ns 170J9, izdotu 1922. g.
26. aprilī no Daugavpils pilsētas pre-
iekturasuz Marijas Juljana m. Soko-
lov?ki vardu. 12718

Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1830 , izfotu 1922. g
6. jūlija no Daugavpils pilsētas prefek-
tūras uz Katrines Ignata m. Kričalo
vardu. 12719

Pāles pagasta valde izsludina par ne-
derīgu karaklausības apliecību Ns 7569,izdotu no Valmieras apriņķa priekšnieka
1921. g. 6. meija uz Edua da Libaj d.
Ka«lsberga vardu, kura apliecība pie-
teikta par nozaudētu . 12614 I

(bruņošanas pārvalde
iešfidfls i.g. 24. ' septembri rakstiska izsolē sekolo:

1) 750 tonnas akmeņu ogles,
2) 1400 kg aizsa.gu krāsu pelēko (kuģa virsūdens daļām),
3) 60 tonnas naftas,
4) 5 tonnas auto bencina,
5) 750 kg petrolejas.
6) 6 tonnas mašin i eļļas ar stigribu no.8— 1C° Engl.
7) 6 tonnas dīzeļmotora eļļas.

Piegādes laiks — 2 mēneši, skaitot no pasūtījuma do;anas dienas, izņemot
200 tonnas akmeņu ogles, kurām piegādes laiks — l mēnesis.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami pārvaldes apg ādības daļā Valde-
māra ielā 10'12, dz 16. daba dienās no pīkst. 10—13. 1* 12911

bruņošanas jparvafdc
iegād?s pēc pārvaldē atrodošamies paraugiem š. g. 5. oktobrī

rakstiskā Šzonfzuīeneē se&ošo:
a) 5470 gab. dažādus galdnieka darba rīkus un piederumus
b) 14.790 gab. dažādus kalēja darba rīkus un piederumus
Piegādāšanas termiņš 3 mēneši, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Iegādājamo mantu paraugi apskatami,_ tuvāki dati, mantu saraksti un kon-

kurences noteikumi saņemami pārvaldē, apgādības daļā Valdemāra ielā Ns 10/12,
darbdienās no pulksten 10—13. 1 11712

Pasta un telegrāfa virsvalde
izdos š. g. 21. septembri, pulksten 10 dienā, virsvaldes telpās,

salīgu jauktu izsole
dažādus būvdarbus Kaunatas pasta-tel. kantora ēkās un aku ierīces

darbus pie Dundagas un Līvānu pasta-tel. kantoriem.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā arī lūgumi pielaist pie mutiskās

solīšanas, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz izsoles sākumam
atsevišķi uz katru darbu virsvaldes arehitektam, pievienojot M t kvīti par drošības
naudas iemaksu pasta tekošā rēķina Nš 700: darbiem Kaunatā Ls 650; Dundaga
Ls 50 un Līvānos Ls 50 Var ari iesniegt Latvijas ban'*as garantijas rakstus

Tuvākas ziņas parastā darba laikā pie virsvaldes arehitekta. P 13107

Jipriņķa cef u īnšenieis Stigā,
savā kancleja Lāčplēša ielā 24, dz. 8, š. g. 21. septembrī, pulksten 10

izdos mazākprasītājiem jauktā izsolē
8,20 mt gafa koka tilta remonta darbu izvešanu uz Ropažu s., Mālpils ceļa
21 klm. Drošības nauda Ls 30.—. Tuvākas ziņai kancleļa. 1* 12923

Apriņķa ceļu inženiera Smiltene

Izdos jaukti Izsolē
š. g. 24. septembrī, pulksten 12 diena, savā kancleja — Smiltenē, Vēvera iela 3,

šādus koka tilta būves darbus:
1) Uz Lipšu-Tilika ceļa 18,50 mtr. garš pār Gaujas atteku; drošības

ņaudi Ls 240.
2) Par Aiviekstes upi 10 mtr. garš uz Tirzas-Ramkas ceļa; drošības

nauda Ls 250.
Izsole būs galīga.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja Sm'ltenē. 1 13106

Izlabojums
Tukuma virsmežniecības Izsoles sludinājumā

uz 20. oktobri 1926. g.
(iespiestā .Valcfc Vēstn." Ns 206 no 15. sept. š. g)

Iespiests:- „Bukuma apriņķa valsts zemju inspekcijas telpās".
III iec. mežniecībā, Tukuma novadā — pavisam 13 vienības, vērtībā

no Ls 85 1 dz Ls 445.
vajaga būt: -Siilhima apriņķa valsts zemju inspekcijas telpās".

III iec. mežniecībā. Tukuma no/adā — pavisam 15 vienības,
veriibā no Ls 85 līdz Ls 1305.

13275 Tukuma virsmežniecība.

Rendas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
21. oktobrī š.g. Rendas p?g. valdas telpās:

augošu mežu pēc uīatnuas
I iec. mežniecības, Gaiļa apgaitas 5 vienības, vertibā no Ls 121 līdz 1928,
II iec. mežniecības Lielrendas un Rendas novados 19 vienības vērtībā

no Ls 22 līdz 967.

22. oktobrī š. g. Vānes pag. va des telpās:
V iec. mežniecības Vānes novada 9 vienības, vērtībā no Ls 109 līdz 197.

23. oktobrī š. g. Kabi es pag. valdes telpās:
V iec. mežniecības Kabiles novada likvidējamos gabalu» pavisam 40 vie-

nības, vērtība no Ls 55 līdz 6017.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielajdis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10"/o dro-

šības naudas ne novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/«
no pilnas nosolītrs sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
13276 (ftentlnm vir.«m<>£ni«>«-īf\«>

Mežu departaments
paziņo, ka š. g. 29. septembra mežu izsoles sludinājums (nodr. .Vaid Vēstn "to 181) kļūdas izlabojot, sekosi grozīts un papildināts:

Kursīšu. Piezīme — skuju koku atauga ir saudzējami, attiecas aripret vienībām Ns Nš 1-5. Vieņjbas Nš Nš 6, 8—10 un daļa no 7. vienības atro-
das IV iec. mežniecībā. Vienības Nš Ns 11—13 un dala no 7. vienības atrodas
III iec, mežniecībā. Vienība Nš 14, atrodas II iec. mežniecībā.

Sasmaka s. Vienības to 24 piezīme — nav cērtama skuju un lapu
koku jaunaudze stiīpota, bet ta pati piezīme pierakstīta vienībai Nš 25 Vienības
NsNs 33 un 34 piezīme — nav izcertams mežs uz plāt 0,30 ha, kurš dabā noro-
bežots' attiecas tikai uz 33. vienību.

Daudzevas. Vienibā Ns 1 ievesta piezīme: Platkāja 28 apg
80. kv. 2. atd. un Karkļa 26. apg. 81. kv. 2. atd. 1 un 2 netiek pārdoti sagata-
votie materiāli. Vienība Nš 3 107. kv. 107. atd. 1 cirsmas gads ir 1923 g betnevis 1926. g. Vienības Nš 14 piezīmes pierakstīts : Jānocērt gar ceļmalu ' 5 mplata josla visi krūmi un koki tievāki par 10 cm. 17. vienībai piezīme — jāno-cērt gar ceļmalu 5 metiu plata josla visi krūmi un koki, tievāki par 10 cm
— strīpota.

Bez tam mežu departaments paziņo, ka no šā gada 29. septembra izsolesnoņemtas sekošas vienības:
Sasmaksas virsmežniecības vienība to 8 un Daudzivas virsmežniecības vie-nība Nš 7.

13344 JTiežu departaments.
Iespiests Valsts tipogrāfijā

Ventspils ostas valda
š. g. 29. septembrī

pmdos vniraksaiīšonn
no tvaikoņa .Russland' vraka izceltos vecus dzelžus , apm. Ho Icn . *
šinu — apm. 60 tonn. un vecas misiņa daļas pie mašinas, apm 4fV) t "^ *-Piedāvājami iesniedsami ostas valdei slēgtas aploksnēs līdz 23
1926 g., pulksten 12 dien?, līdz _ ar drcšības naudu Ls 4(,0 antners»*iw '
kūmiem var iepazīties ostas valde darbdienas no pu:ksten 9-3 dien ?' "*

Dzelzi var apskatīs Ventspili ostas mala, pretim strādnieku h
mašinu uz Ziemeļu balasta kalia. 1 Dar:

Izdevniecības akciju sableo""
„RĪGAS ZIŅAS" „

sasauc 192a_g. 7. oktobrī, pulkst. 4 p. p. redakcijas telpās - R»gi
^

,.;;

Ārkārtēju pilnu sapulci-
„ Di ēnas kārtība: fe
1) sapulces darbinieku vēlēšana»;
2) ziņojums p-r laikraksta stāvokli ;
3) akciju kapita'a pavairošana ;4) ve;ešaias;
5) dažādi valdes priekšlikumi un ziņojumi. ^

luo28
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