
Rīkojums par nodokli no nekustamas
mantas.

Rīkojums par eksportējamo linu pār-
baudīšanu.

Rīkojums par ievedmuitas atmaksu firmai
,Steen Gfebelhauzen".

Ministru kabineta sēde š.g. 11. februāri.

Valdības rīkojumi nn pavēles
Rīkojums.

Pamatojoties uz rīkojuma par nodokli
no nekustamas mantas pilsētās un mie-
stos 8. pantu, Ministru kabinets no-
lemj:

Nodokli no nekustamas mantas pilsētās
un miestos par 1926. gadu ņemt 2%
apmērā no mantas ienesīguma vērtības.

Rīgā, 1926. g. 9. februāri.
Ministru prezidents K. Ulmanis.
Finansu ministris J. Blumbergs.

Rīkojums Nr. 23

1926. g. 6./9. iebruarī.

Par eksportējamo linu pār-
baudīšana.

1. Uz ārzemēm eksportējamos linus
nn linu pakulas, kā valsts monopola pre-
ces, atļauts izvest vienīgi ar netiešo no-
dokļu departamenta linu monopola pār-
valdes atjauju.

2. Lini un linu pakulas, kurus eks-
portē linu monopola pārvalde, nav iz-
sverami, bet pārbaudāmi pēc atsevišķu
sūtījumu pavadzīmēm, izsverot kontroles
labā pēc izvēles dažu vezumu vai auto-
mobiļu kravu uz muitas svariem.

3. Tie linu un pakulu sūtījumi, kurus
eksportē ar linu monopola pārvaldes at-
jaujam, bet bez 2. p. minētām pavad-
zīmēm, pārbaudāmi muitas lik. 650. p.
pielik. 14. p. kārtībā.

4. Konosameatā uzrādītie dati salī-
dzināmi ar tiem datiem, kurus uzdevis
eksperts, kurš pārbaudījis eksportējamo
preci.

5. Gadījumos, kad konosamentā uz-
rādītais preces daudzums nesaietas ar to,
ko atradis eksperts, pārbaudot preci pēc
pavadzīmēm, izdarāma izmeklēšana uo,
skatoties pēc lietas apstākļiem, ievadāma
kontrabandas lieta.

Finansu ministra biedrs
J.Bokalders.

Maitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Netiešo nodokļu departamenta
direktora vietā L. Dīriķis.

Rīkojums Nr. 25.
1926. g. 10. februārī.

Rīkojuma Ne 140 «Ievedmuitas atmaksa,
Par vilnas un mākslīga zīda dzijām, iz-
lietotām eksportējamo adītu preču izga-
rošanai (izslud. 1925. g. ,Vald; Vēstn".

170. numurā) papildinājums.
Papildinot rīkojumu Ns 140, nosaku

*? iirmai „Steen Giebelhauzec" pieadītu
vilnas zeķu un cimdu eksporta atmak-
sājama ievedmuita par vilnas dzijām uz
rtkojmnā Ne 140 pievesto noteikumu
Pamata.

Finansu ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dun durs.

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pj, i mēnesi ....... 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Oļt i mēnesi 1 lats 80 sant
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — , 6 ,
He atkalpārdevējiem — . 7 ,

Latvijas valdības w^ oficiāls laikrakstsiznāk katru dienu, izņemot
rfc§ļ||§ļfc|||§ svētdienas un svētkudienaa
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Saskaņā ar ministru kabineta 1925. g.
jļ- maija lēmumu par Latvijas pievieno-
?™os starptautiskai rūpniecisku īpašumu

nn?aoZlbas savienībai, Latvija skaitās
ģpi, r 25- S- 20. augusta pievienojusies
ŠHm' starPtautiskās rūpniecisku īpa-
„„ u aizsardzības savienības konvencijai
*noilgumiem:

1) Parizes 1883. g. 20. marta konven-
cijai (revid. Briselē 1900. g. 14. de-
cembrī uu Vašingtonā 1911. g.
2. jūnija).

2) Madrides 1891. g. 14. aprija nolī-
gumam attiecībā uz iabnku un
preču nozīmju starptautisku reģi-
strēšanu (revid. Briselē 1900. g.
14. decembrī un Vašingtonā 1911. g.

2. jūnija).
3) Madrides 1891. g. 14. aprija nolī-

gumam attiecībā uz nepareizu preču
izcelšanās vietas apzīmējumu apka-
rošanu (revid. Vašingtonā 1911. g.
2. jūnija).

Interpretējot savu 1925. g. 19. maija
lēmumu, ministru kabinets 1925. g.
13. oktobrī nolēma:

a) atsaukt Latvijas pievienošanos abiem
1891. g. 14. aprija Madrides no-
līgumiem un

b) Latvijas pievienošanos attiecināt tikai
uz Parizes 1883. g. 20. marta kon-
venciju,

kas 1925. g. 21. decembrī paziņots
Šveices valdībai.

Saskaņ3 ar konvencijas 17-bis panta
noteikumiem un Šveices ārlietu ministri-
jas paskaidrojumu savā 1926. g. 19. jan-
vāra rakstā Ns B 14/3/6/11 NH, minētais
nolīgums paliek vel spēkā vienu gadu
pēc uzteikšanas, t. i. līdz 1926. g. 21. de-
cembrim.

Rīgā, 1926. g. 3. februārī.
Ministru prezidents K. Ulmanis.

Ārlietu ministrijas pārvaldnieks
H. Albats.

Liepājas apgabaltiesa
1926. g. 30. janvāra kopsapulcē n o -
lēma tiesas rajonā ietilpstošos tiesu
izpildītāju iecirkņus sadalīt sekosi:

Liepājas pilsētas I tiesu
izpildītāja iecirknis:

Liepājā, Rožu ielā- Ns 6, darb. apg. Lie-
pājas pilsētas II policijas iecirknis un
Jaunliepāja, skaitot no Vakzales ielas uz
jūras pusi un kara osta.

Liepājas pilsētas II tiesu
izpildītāja iecirknis:

Liepājā, Rožu ielā Ns 6, darb. apg. Lie-
pājas pilsētas III policijas iecirknis un
Jaunliepāja, skaitot no Vakzales ielas uz
ezera pusi.
Liepājas lauku tiesu izpildī-

tāja iecirknis
Liepājā, Rožu ielā Ns 6, — darb. apg.:
Aizteres, Aizvīķu, Asites, Bārtas, Bātas,
Bunkas, Embūtes, Gaviezes, Gramzdas,
Grobiņas, Dunikas, Durbes, Kalētu, Krotes,
Medzes, Nīcas, Pērkones, Piiekules, Purm-
sātu, Rāvas, Rucavas, Tadaiķu, Tāšu,
Vaiņodes, Vecpils, Vērgales, Virgas, Nī-
krāces un Nīgrandas pagasti; Grobiņas
un Durbes pilsētas.

Aizputes tiesu izpildītāja

iecirknis — Aizpute,—
darb. apg.: Aizputes, Apriķu, Cīravas,
Dunalkas, Dzērves, Kalvenes, Kazdangas,
Klosteres, Lažas, Rudbāržu. Sakas, Siek-
sātes, Ulmales, Valtaiķu. Ziemupes, Bro-

cēnu, Ezeres, Gaiķu, Cieceres, Kursīšu,
Žvardes, Saldus, Sātiņu, Skrundas un
Pampāļu pagasti; Aizputes un Saldus

pilsētas.
Kuldīgas tiesu izpildītāja

iecirknis — Kuldīga:

daib. apg. Griķu, Ivandes, Kabiles, Kul-
dīgas, Kurmales, Lielrendas Lutriņu,
Padures, Plankas, Raņķu, Rend s, Snē-
peles, Turlavas, Varmas, Alšvaņgas, Basu

Gudenieku, Jurkalnes un Ēdoles pagasti

un Kuldīgas pilsēta.

Ventspils tiesu izp ildītāja

iecirknis — Ventspili:

darb apg. Ances, Dundagas, Piltenes,

Popes, H^es, Sarkanmuižas , Ugāles,

Usmas, Užavas, Vārves, Ziras, Zlēku un
Zūru pagasti. Ventspils un Piltenes
pil'etas.

Šis iedalījums stājas spēkā ar 1926. g.
1. maitu.

Liepājā, 1926. g. 10. februārī.
Priekšsēdētājs B i r k s.

Sekretārs M. B a u 1 k a 1 n.

Izlabojums.
Valdības Vēstneša" 1925. gada 259. nu-

murā iespiestos .Noteikumos par
zvērināto mērnieku darbību"
3. piezīmē pie 4. panta, pēc vārda .mēr-
niecības" ir izlaists „ v a i ". Pēc izla-
bojuma šī piezīme lasāma sekosi: .Per-
sonām, kuras nav nokalpojušas 4. pantā
minēto laiku Latvijā kā zemkopības
departamenta mērniecības vai Latgales
zemes ierīcības daļas darbinieki," .. .

Tāda pat kļūda ir ieviesusies Likumu
un rīkojumu krājumā iespiestos augstāk-
minētos noteikumos.

Mērniecības dajas vadītāja vietā
Ba1č s.

Darbvedis R. Ķēķis.

t*ersonu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Nq 157.

6490. Adelsons, Kalmans Ābrama d.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g.
7. janv. raksts Ns 5999/25 (11-V1II-25).
— 14995/25.

6491. Agurjanovs, Gabriels Pariena
dēls. — 11. Dobeles kāju. pulka ko-
mandiera 1926. g. 6. janv. raksts
N» 115/T. (18VI-25). — 14222/A/25

6492. Apiņš, Andrejs Andreja d. —
Rīgas 12, iec. miertierneša 1926. g.
8. ianv. raksts Ns 1080 (12 XI-25). —
16728/25.

6493. Alvikis, Miķelis Andreja d. —
Liepājas lauku iecirkņa miertiesneša
1926. g. 9. janvāra raksts Ns 901
(162-22III). — 6305/22.

6494. Bulliņ, Emilija Edes meita. —
Valkas apriņķa priekšnieka palīga 1926. g.
5. janvāra raksts Ne 337/22. g. (81-2MII).
— 3587/22_

6495. Bērziņš, Augusts Marijas d. —
Daugavpils kara apr. pārvaldes 1926. g.
7. janvāra raksts Ns 746 (151X26). —
15772/25.

6496 Blumentals; Oikars Gerscna d.
Kara tiesas priekšsēdētāja 1926. gada
13. janvāra raksts Ne 506 (150-22-1,1). —
5825/22.

6497. Bauders, Voldemārs Aleksandra
d. — Rīgas 8. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 9. janvāra raksts Ns 467/25
(2-1X25). — 15390)25.

6498. Celm, Klavdija Pētera m. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. gada
4. janvāra rsksti NsNs 7786, 8279 un
8505 (42 24-VII). — 11273/24.

6499. Duk, Marija Jāzepa m. — Rīgas
13. iecirkņa miertiesneša 1926.g. 4. janv.
raksts Ne 859 (18 IX-25) . — 15874/25.

6500. Dreimans, Jānis Arnolds Friča
dēls. — Dobeles iecirkņa roiertiesueša
1926. g. 4. janvāra raksts Ns 142 (4-XI-25).
— 16585 25.

6501. Dobels, Zinis Pētera d. —
Rīgas 13. iecirkņa miertiesneša 1926. g.
11. janvāra raksts Ns 784 (9-X-25). —
16203,25

6502. Delšs, Konstantīns Ignata d. —
Dobeles iecirkņa miertiesneša 1926. g.
8. jmvara raks's Ns 523 (10-XI-25). —
16754/25.

6503. Dargel, Klavdija Vasilija m. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
c^ā (4-XI-25), 589,25.

6504. Gaidamovičs, Broņislavs Au-
gusta d. -^ Liepājas lauku iec. mieit.
1926. gadi 4. janvāra raksts Ne 230
(22-V-25). — 13912/ 25.

6505. Grinkers, Jone Markusa d. —
Rīgas prefektūras 5. nodaļas vizu galda

1926. gada 7. janvāra raksts Ne 1870/V
(ll-V-25). — 13917/25.

6506 Grinbergs, Movša Lipa d. —
Emigrantu un bēgļu transporta nodaļas
192ā. g. 31 decembra raktts Ne 128102
(147-X-24). — 9920/24.

6507. Grundmans, Heinrichs Brenča
d. — Rīgas 1. iec. miert. 1926. gada
8. janvāra raksts Ns 582 (4-VI-25). —
13993/25.

6508. Ginters, Jānis Eižena d. —
Rīgas policijas 5. iec. priekšu. 1926. g.
5. janvāra raksts N» 18395 (21-X-25). —
16343/25.

6509. Grauss, Kārlis Emiļa dēls. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (2733/20). — 1852/21.

6510. Hvostkova, Marija Timofeja m.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (23 III 25). — 13010/25.

6511. Hvostkova, Marija Timofeja m.
— Tas pats (12-V-25). — 13704/25.

6512. Hvostkova, Zinaida-Zenta-Ma-
rija Timofeja m. — Tas pats (3-24-III).
— 9315/24.

6513. Jutkovlanecs, Ludvigs Ādama d.
— Rīgas prefektūras 3 nodaļas 1926..g.
4. janvāra raksts Ns 5080/25 (I IX-25) . —
15456/25.

6514. Jančins, Antons Osipa d. —
Rēzeknes apriņķa priekšnieka 1926. g.
8 janvāra raksts Ns 90/11 (60 21-1). —
221/21.

6515. Kirs, Līze Andreja meita. —
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1926 g.
5. janvāra raksts Ns 1242/24 (415-24-Xl).
— 10726|24.

6516. Kalniņš, Vilhelms Jāņa d. —
Rīgas policijas 5. iecirkņa priekšnieka
1926. g. 7. janvāra raksts Ns 17122
(12 Xl-25). — 16791/25.

6517. Kronpus, Alfrēds Paula dēls. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(3-IX-25). - 15470/25.

6518. Krugalaužs, Roberts Antona dēls.
— Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
30. decembra raksts Ne 313 (22-IV-25). —
13610/25.

6519. Kirš, Alide Jāņa m. — Rigas
6. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 11. jan-
vāra raksts Ns 1195(6-XI 25). — 16779125.

6520. Kalick?, Em*ts Jāņa d. — Lat-
gales apgabala tiesas 2. krminalcodaļas
1926. g. 14. janvāra raksts Ns 995

(6-V1I-25). — 14519,25. g.
6521. Kinkevic, Anna Franča m. —

Jelgavas apr. iec. miertiesneša 1526. g.
12. janvāra raksts Ns 362/21 (272 21-11).

— 1296/21. g.
6522. Kozlovskis, Ludvigs. — Val-

mieras apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 8. janvāra rakits Ns 120/22
(192 22 IV). — 5252,22.

6523. Lapsa, Otvars Mārtiņa d. —
Rīgas apgabala tiesas prokurora 1926 g.
4. janvāri raksts Ns 92 (72-22II). —
5366/22. g.

6524. Lange, Fridrkhs Alberta d. —
Rīgas apgabala tiesas 1. kriminalnodaļas
1926. g. 4. janvāra raksts Ns 1514
(3-22-II). — 2050/21. g.

6525. Mironovs, Ivans Pēlera dēls. —
Ludzas apriņķa priekšnieka 1925. g.
31. decembra raksts Ns934 21 (70-22-11).
— 3408/22.

6526. Malavko, Vladimirs Pētera d. —
R'gas policijas 10 iecirkņa priekšnieka
1926. g. 8. janvāra raksts Ns 18983/25
(28X-25). 16507 25.

6527. Marušemis, Juliuss Jāņa dēls. —
Ludzas apriņķa priekšnieka 1925. g.
31. če:embra raksts Ns934/21 (71-22-11).
— 3409 22.

6528. Miškinskis, Jāzeps. — 3. Jel-
gavas kā;neku pulka komandiera 1926. g.
februāra raksts Ns 214 (183-23-VII). —
8166 23.

6529. Mišunas, Anna Pētera m. —
Kriminālās plrvalčes Rīgas nodaļas
rīcībā (119-24-X) — 9735/24.

6530. Marcinkevič, Lizete-Apoloni .'a
Pētera m. — Rfgas 7. iecirkņa mier-



tiesneša 1926. g 18. janv. raksts Ne 83
(27-V-25). — 13940/25.

6531. Marcinkevič, Lizete-Apoloni ja
Pētera m. — Kriminālās pārv-lJ es Rīgas
nodaļas rīcībā (8 IV-25). — 13256/25.

6532. Ņikitins, Ivans Ņikita d. —
Rēzeknes apriņķa 1. iecirkņa izmeklē
šanas tiesneša 1926. g. 8. jacv. raksts
Ne 32 (56-24-IV). — 11231/24.

6533. Niedra, Jānis Kriša d. —
Rīgas centrālcietuma priekšnieka 1916. g.
13. janv. raksts Ne S60 (16-1-25). —
12198/25.

6534. Putans, Jāzeps Ksaverija d. —
Rīgas policijas 5. iecirkņa priekšnieka
1926. g. 7. janvāra raksls Ne 19953
(27X-25). — 16519 25.

6535. Pavlovs, Marks Vasiļa d. —
Aglones iecirkņa policijas priekšnieka
1925. g. 21. decembra raksts Ns 609

(6-VK-25). — 14539/25.
6536. Pauls Kārlis Grietas d. —

Jelgavas kriminālpolicijas priekšnieka
1922. g. 29. augusta raksts Ne 1741
(132-22-111). — 5374/22.

6537. Raude, Miķelis Fadeja d. —
5. iecirkņa kara izmeklēšanas tiesneša
1925. g. 15. decembra raksts ar Ns 3233
(76-22-11). — 5270/22.

6538. Risik (Ras ņš), Jānis Pētera d.
— 4. iecirkņa kara izmeklēšanes tiesneša
1926. g. 4. janvāra raksts Ne 33 (4-22-II).
— 2143/21.

6539. Renge, Jūlijs Jāņa d. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1926. g. 12. jau-
vara raksts Ns 7980/25 (23-X-25). —
16532/25.

6540. Roerichs, Edgars Aleksandra d.
— Liepājas kara apriņķa priekšnieka
1926.g. 8. janvāra raksts Ns342 (ll-V-25).

— 13758/25.
6541. Riciņš, Žanis Jāņa d. — Rlgss

policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1926. g.
11. janvāra raksts Ns 20450 (15-VII-25).
— 14669/25.

6942. Riekstiņš, Jānis Mārtiņa d. —
Valmieras apriņķa ptiekšnieka palīga
2, iecirknī 1926. g. 14. janvāra raksts
Ns 2010/23 (218X-24). — 11927/25.

6543. Seka, Kārlis Kārļa dēls. —
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 4. janvāra raksts Ne 175
(3 IX-25). — 15561/25.

6544. Steinbergs, Augusts Kristapa d.
— Rīgas 10. iec. miertiesneša 1926. g.
4. janvāra raksts Ne 621 (30-VI-25). —
14466/25.

6545. Sarva, Jēzups Staņislava d. —
Ludzas apriņķa 3. iecirkņa mierties-
neša 1925. g. 31. decembra raksts Ne 3224
(14-X-25). — 16286/25.

6546. Strazdiņ, Anna Jēkaba m. —
Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
1926. g. 13. janvāra raksts JA 2917/3
(16-24 VIII). — 8850/24.

6547. omeman, Emilija - Auguste In-
driķa m. — Rīgas 10. iec. miertiesneša
1926. gada 4. janvāra raksts Ne 579

(9-X-25). — 16300/25.
6548. Šlupikova, Praskovja Miķeļa

m. — Rīgas prefektūras sanitārā galda
1926. gada 11. janvāra raksts Ns 122/25
(3-II-25). — 12431/25.

6549. Šlupikova, Praskovja Miķeļa
ro. — Rigas prefektūras sanitārā galda
1926. gada 11. janvāra raksts Ne 816/25
(18-VIII-25). — 15224/25.

6550. Šmidts, Alfrēds Jāņa d. —
Valmieras apriņķa priekšnieka palīga
2. iec. 1926. g. 8. janv.raksts Ne 7139/25
(24-VII-25). — 14880/25.

6551. Šmidts, Alfrēds Jāņa dēls. —
8. Daugavpils kājnieku pulka koman-
diera 1926. g. 13. janvāra raksts Ns 437
(5-III-25). — 12784/25.

6552. Žuriņš, Jēkabs-Voldemars Jē-
kaba dēls. — Rīgas 7. iecirkņa mier-
tiesneša 1926. g. 13. janvāra raksts
Ne 48 (9-X-25). — 16299/25.

6553. Trifanovs, Grigorijs Timofeja

(jgls, — Rīgas policijas 5. iecirkņa
priekšnieka 1926. g. 11. janvāra rtksts
Ns 15771 (20-X-25). — 16711/25.

6554. Taupmans, Teodors Jāņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
olbā (30-V1I-25). — 14890/25.

6555. Taupmans, Teodors Jāņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(179-25-IX). — 14312/25. g.

6556 Taupmans, Teodors Jāņa d. —
Tas pats (120-24-VIII) - 1C678/24. g.
11437/24. g. 12216/25. g.

6557. Vainers.Hiršs Motkad. — Vai-
mieras apriņķa 4. iecirkņa miertiesneša
1925 g 31. decembra raksts Ne 565
(15IV-25). — 13306/25. g.

6558. Vitol, Līna Jāņa m. — Auces
iecirkņa miertiesneša 1926. g. 4. janvāra
raksts Nb 386,25 (17-X-25). - 16439/25.

6559. Vilmans, Domeniks Jura d. —
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1926. g. 11. janvāra raksts Ne 1463
(107-1-21). - 905/21.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
TIfentā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis

Iecelšanas.
Pavēle X» 38

1926. g. 3. februāri.
Rīgas muitas jaunākam muitas uzraugam Jāņam

Puknasam, kā s imojošam ilgāk par diviem
mēnešiem, saskaņā ar civildien. lik. 27. p. notei-
kumu, sākot no š g. 10. janvafa izmaksājama
tikai pusalga.

Pamats: Rīgas muitas š. g 1. februāra
raksts X° 1961.

Pavēle Ns S9.
1926. g. 3. februāri.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumiem, muitas departamenta
I šķiras grāmatvedis Kārlis Ostafel _ s tiek
ieskaitīts XI amatu kategorijas III pakāpe, ar iz-
dienu no 1926. g. 9. janvafa un algas izmaksu
pēc šīs pakāpes no tā paša gada 1. februāra.

Pamats: Fin. min. n uitas departamenta
1925. g. 12. janvāra pavēle *lš 25.

P a v ē 1 e Ns 40.

1926. g. 3. februārī.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieka
atalgojuma noteikumiem, Rīgas muitas zemāk
minētie vecākie muitas uzraugi, kufi, pamatojoties
uz civildien. lik. 17. panta noteikumu, saņem 10°/o
papildalgu no viņiem pienākušās pamatalgas, tiek
ieskaitīti sekošāsalgas pakāpēs: Jānis A n d r e c s,
Kārlis Mūrnieks un Andrejs Tau's
XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1925. g. 1.' augusta un algas izmaksu no tā paša
datuma; Pēteis Bērziņš, Jānis Plauka un
Kazimirs R a m u 1 i o n s XVIII amatu kategorijas
3. pakāpe, ar izdienu no 1925. g. )2. augusta un
algas izmaksu no tā paša gada 1 septembra;
Jānis Grauds, Didriķis Heiderhans, Jānis
Kristapsons, Kārlis Polis, Mārtiņš
Steinetts un _Friris Stūre XVIII amatu
kategorijas 3. pakāpe, ar izdienu no 1925. g.
1. septernbfa un algas izmaksu no tā paša da-
tuma ; Jānis K a ņ e p s un Miķelis T u m i 1o -
vičs XVIII amatu kategorijas 3. pakāpe, ar iz-
dienu no 1925. g. 24. jūlija un algas izmaksu no
tā paša gada 1. augusta; Juris K ī rus. un Brencis
Podnieks XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē,
ar izdienu no 1925. g. 18. cugusta un algas izmaksu
no tā paša gada 1. septembra; Eduards An-
d e r s o n s XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē,
ar izdienu no 1925. g.27. augusta un_ algas izmaksu
no tā paša gada l. septernbfa; Jānis Briedis
XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1925. g. 22. augusta un algas izmaksu no tā paša
gada 1. septernbfa; Mārtiņš B u t k e XVIII amatu
kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no 1925. g.
4. septernbfa un algas izmaksu no tā paša gada
1. oktobfa; Antons G a b rj 1 o v i č s. XVIII
amatu kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1925. g 8. jūlija un algas izmaksu no tā paša
gada 1. augusta un Jānis Gaile XVIII amatu
kategoiijas 3. pakāpe, ar izdienu no 1925. g.
9. augusta un algas i:maksu no tā paša gada
1. septernbfa.

Pavēle Ns 41.

1926. g. 3. fibruarī.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojuma noteikumiem, Rīgas muitas apkalpotāja
Marija Kaspara m. B a 1 o d, kufa pamatojoties uz
civildien. lik. 17. panta pamata saņem 10°/o pa-
pildalgu no viņai pienākušās pamatalgas, tiek
ieskaitita XX amatu kategorijas 3. pakāpē, ar iz-
dienu no 1925. g. 17. jūlija un algas izmaksu no
tā paša gada 1. augusta.

Pavēle Ks 42.
1926 g. 3. februārī.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojuma noteikumiem, Liepājas muitas apkalpo-
tāja Anna Č u 1 a č, kufa, pamatojoties uz civildien.
lik. 17. panta pamata, saņem 10°/o papildalgu no
viņai pienākušās pamatalgas, tiek ieskaitīta XX
amatu kategcrijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1925. g. 20. janvafa un algas izmaksu no tā paša
gada 1. februāra.

Pavēle Ns 43.

1926. g. 4. februārī.

Oskars Mārtiņa d. Šiliņš pieņemts Ventspils
muita par jaunākā muitas uzrauga vietas pagaidu
izpildītāju, skaitot no š. g. 9. februāra

Alga pec XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vilsons.
Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1926 gada 11. februāri.

1. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
99 personas; noraida 11 personu lūgu-
mus dēļ uzņemšanas Latvijas pavalst-
niecībā

2. Atļauj Latvijas kultūras veicinā-
šanas biedrībai sarīkot mantu loteriju
par Ls 20 000.

3. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Jaunās valstis.
Igaunija.

Atlīdzība bijušiem muižu
īpašniekiem.

Tallina, 11. februārī. Igatnijas
ministru kabinets apsprieda vakar jautā-
jumu par atlīdzību bijušiem muižniekiem.
Galīgu atlīdzības projektu, kā laikraksti
ziņo, valdība pieņemšot tikai nākošās
nedējas sākumā, pēc kam to iesniegs
parlamentam. Līdz tam laikam jautā-
jumu apspriedis atse/išķls riigikogu
frakcijās. LTA.

Ārzemes

Itālijas aizņēmums Amerika.
Ņujorka, 11, februārī. Sarunās

starp Itālijas bankām un amerikāņu fi-
nansistu grupu panākta vienošanās par
20 miljonu dolāru aizņēmuma realizēšanu
Savienotās valstīs. Aizņēmums, kura
prccenfmērs laikam būs 7, domāts Itālijas
hidroelektrisko uzņēmumu finansēšanai.

LTA.

KURSI

Rīgas biržā, 1926. gada 12 februāri.

Devusi:
1 Amerikas dolāra .... 5,179 — 5,1*»
1 Anglijas mārciņa .... 25,18—25,25
100 Francijas franku . . . 18,95-19,35
100 Beļģijas franka. . . . 23,40-23,75
100 Šveices franku .... 99,45 - 100,20
100 Itālijas liru ..... 20,75 — 21,10
100 Zviedrijai kronu . . . 138,40 139,45
100 Norvēģijas kronu . . . 104,75-106 35

100 Dānijas kronu 127,90 -129,85
100 Cechoslovakijas k.onu . 15,25 -15,58
100 Holandes guldeņu. ., . 206,95-208,55
100 Vācijas marku . . . . 122,80-124. 10
100 Somijas marku . . . . 12,95 — 13,1ā
100 Igaunijas marku . . . 1,37 — 1.39»

100 Polijas Elotu 66,00 - 76,0u
100 Lietavas litu 50,50 — 51,50
1 SSSR červoņecs .... 26,40-Z*85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg. . . . . . . 3425-3445
Sudrabs 1 kg 100 — 10»

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums 98 — J00
4 »/o Valsts prem. aiiņ. . . ^"" i,
6°/o Zemes bankas ķīlu zīme» 92 — 9i
8°/o Hipotēku bankas ķilu

zīmes .......96

—Rīgas biržas kotaeijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e o

Zvērināts biržas maklers Th. Summē"

Literatūra

Artilērijas Apskats M?lV
.1926. g. Artilērijas inspektora štāba izdevums-

Kooperators. Kooperācijas un tautsai
niecības mēneša žurnāls. }& 1. — 1926.

Kara tiesa

Atbrīvošanas cīņu laikmeta
atskaņas.

9. un 10. februāri kara tiesa skatīja
cauri lietu par 1. Liepājas kājn. pulka
kapteini Jāzepu Kochu un viņam pa-

dotiem bij. kareivjiem: Nikolaju Ti no-

ra i rovu, Loginu Šolgunovu, Pan-
teleju Stroganovu, Ipojitu K u z ņ e-
covu, Jeremeju Vinogradovu un
Ansi B i rz n i eku, epvainotus nozie-
dzīgos nodarījumos: Kochu — neliku-
mīgas pavēles došanā, 1919. g. septem-
bra mēnesī viņam padotiem kareivjiem,
bet pārējos — šādas nelikumīgas pavē-
les izpildīšanā, kam kā sekas bijušas
dažu no Padomju Krievijas pārnākošo
sarkanarmiešu un privātu personu nošau-
šana (bez tiesas sprieduma), atņemot pie
tiem atrastās mantas. Tas noticis 1919. g.
septembra un oktobra mēnešos.

Tiesas sēdē bija izsaukti pāri par
50 lieciniekiem, eksperts, ārsts un lie-
tišķie pierādījumi. Prokuratūra uzturēja
apsūdzību.

Apsūdzētie par vainīgiem neatzinās un
paskaidroja, ka viņu nodarījumi stāvot
sakarā ar Latvijas atbrīvošanu un lūdza
viņus attaisnot. 10. februāra vakara
tiesa pasludināja sprieduma rezolūciju,
pēc kuras sodīti: 1) kapteinis Kochs ai
nodošanu pie spaidu darbiem uz 5 gadiem,
atņemot virsnieka dienesta pikapi un
ordeņus; 2) kareivis Kuzņecovs —
ar nodošanu pie spaidu darbiem uz
10 gadiem; ar ieslodzījumu cietumā:
3)Šolgunovs — uz l/» mēneša
4) Stroganovs uz 6 men., par S. L.
616. p. 1. d. paredzētu noziegumu un
5)Vinogradovs— uz 5 men., par
S. L. 581. p. l.d. paredzētu noziegumu,
piemērojot visiem notiesātiem S.L. 53. p.
un 1920. g. 19. aug. amnestijas aktu un,
bez tam, tiesa nolēmusi lūgt Valsts
Prezidentu par soda mīkstināšanu no-
tiesātam kapteinim Kocham un beidzot
apsūdzētiem kareivjiem Birzniekam
un Tihomirovam piemērots 1925. g.
24. decembra amnestijas likums, un tie
no soda un sekām atsvabināti. L.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Latvijas ģenerālkonsula ziņojums

Londona.
Lielbritānijas vispārīgā saimnieciskā

stāvoklī nav notikušas nekādas izcilus
pārgrozības. Rūpniecības uzlabošanās
notiek lēnā tempo. Sevišķi smagu de-
presiju pārdzīvo akmeņogļu rūpniecība.
Daži paredz, ka tagadējā krīze jau esot
pārdzīvojusi savu augstāko punktu un
patlabanejā tirdzniecības nn rūpniecības
uzlabošanās jau tuvākā nākotnē radīšot
rosgāku darbība visā Lielbritānijas
saimnieciskā dzīve. Ka pēdējam uzskatam
ir stiprs pamats, pierāda tas apstāklis,
ka Lielbritānija, it īpaši Londona, ir va-
kareiropas finansielais centrs. Tādēļ
piegriežama vislielākā ievērība šejienes
tirgu izmantošanai, lai veicinātu Latvijas
eksporta tirdzniecību un vispār izdevīgus
darījumus ar Lielbritāniju.

Š. g. 28. janvārī notika Londonas
tirdzniecības palātas Latvi-
jas sekcijas sapulce, kurā ap-
spriežot kreditu jautājumus, pieņēma
sekošu rezc luciju:

.Lūgt tirdzniecības -pa-
lātu pārbaudīt iespējamī-
bas uzlabot kreditu darī-
jumus tirdzniecībā ar
Baltijas valstīm, veicinot
pastāvošos un tālākos sa-
karus ar bankām, vai ap-
drošinot kreditu riskus."

Par Latvijas saimnieciskiem jaut».
jumiem sapulce referēja ģenerālkonsuli
E d. B ī r i ņ š. *

Produktu tirgū svļesta cenas uzlabo,
jušās. Pārskata nedēļā no Latvijas Lon
donā, starp citu, importēti sekosi p"
dūkti: sviests 2376 muciņas, sDpi,,'
187 saiņi, olas 400 kastes.

Cenas cēlušās: cukuram, Indijai
tējai, apelsīniem, āboliem, tomātiem
sviestam. Kritušās: kviešiem , auzām'
kukurūzai, miltiem, speķim, sieram, olām '
Amerikas cūku taukiem, linsēklu eļļai. '

Vācijas saimnieciskais stāvoklis,
(Pēc mūsu ģenerālkonsula Berlinē

ziņojuma).
Visā visumā janvāra mēnesi Vācijai

saimnieciskā dzīve uzrāda dažas atve-
seļošanās pazīmes. Akciju kurss caur-
mērā cēlies par 10% un slēgto biržai
darījumu kopsuma vairāk nekā desmit-
kārt pārsniedz decembra mēneša darī-
jumu kopsumu. Lielu lomu rosības
uzturēšanā spēlē ārzemju dzīvie pie
prasījumi pēc vācu akcijām, kas lieka
reizi liecina, ka,_ neskatoties uz visām
saimnieciskām grūtībām, ticība Vācijas
saimnieciskai nākotnei nav zudusi. No
pārējiem labvēlīgiem momentiem, kas
acumirkli iespaido biržu, atzīmējami:
ārzemju aizdevumi, naudas trūkuma sa-
mazināšanās, valsts bankas un privāt-
banku procentmēra pazemināšana, kredita
piešķiršana lauksaimniecībai, koncentrā-
cijas turpināšanās rūpniecībā un tirdz-
niecisko līgumu sarunu diezgan sekmīgi
gaita.

Pēc valsts bankas ziņojuma vekseļu
krājumi mazinājušies par 200 milj.marku
un papīrnaudas — par 286 milj, marku.
Vācijas ārējās tirdzniecības bilance p. g.
decembrī pirmo reizi kopš 1924.g,
augusta bijusi aktiva, proti,,pu
c6 miljonu marku, kas gan izskaidro-
jams nevis ar eksporta vairošanos, bet
ar importa samazināšanos. Janvārī, sa-
līdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazi-
nājies dzīvnieku, pārtikas līdzekļu, jfcl-
vielu un gatavo fabrikātu imports, pie-
audzis turpretim pārtikas vielu un labī-
bas eksports. Jēlvielu un putfabrikaln
eksports maz grozījies, gatavo fabrikāta
izvedums gājis atpakaļ.

Uz Vācijas vispārējo saimniecisko sa-

vokli atzīmētie atsevišķie momenti tomēr
nav vēl atsaukušies, un saimnieciskā krue
izpaužas, kā arvienu, insolvetču un bez-
darbnieku skaita pieaugšanā. Janvafa
pirmā pusē konkursam pieteikti 928 uz-
ņēmumi pret 843 decembra pirmā pusē,

Redaktors: M. Xrons.



Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. februārī 1926 g., pīkst12 drena, Rīga, Baznīcas ielā Nš 16
akc. sab. Gerhards un Heijs lietā, p ā r ?
dos Eiženi Gangnusa kustamomantu, sastāvošu no mēbelēm un no-vērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 9. iebruarī 1926. g.
23460 Tiesu izpild. K r e b s.

j Tiesa slBdinājaari.
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civi likumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Mchai! s Šlema d. Li-
Janskis un Feiga Vulfa m. Lišanski noslē-
guši «avstarpīgo laulības līgumu pie Rīg.
notāra J. Kreicberga 1925. g 30. dec,
reģistra Nš 124/^-, ar kuru viņi, atlie-
ktā uz viņu noslēgto laulība, ir atcēluši
vietējo civi likumu 79. un turpm. p p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, lS2o. g. 20. janv. L. Ns 2321.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

316'3 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civiln.,
vt Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Zeligs Meiera dēls
Eriedlenders un Lībe lcika meita Fried-
.lender , dzim. Nevelson, noslēguši sav-
starpīgo laulības lig mu pie Rīgas no-
tāra J. Kruklmda 1926. g. 1. janv. reģi-
stra Ns 8/ 012, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

RW. !916 g 25 janvārī. L.M2391.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

122057 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
ii Latvijas Civillikumu kop. 38. p. pie
limes pamata, paziņo vispārībai ka
laulātie draugi — Miķelis Jāņa d. Pūce
nn Līze Jura meita Pūce, atratne Birz-
aiiek, dzfm. Grund.'tetn, noslēguši sav-
starpīgo laulības ligumu pie Rīgas no-
tāra J. KrūKlanda 1916 g. 14. janv. rf-
ģiitra J* 101324, ar kuru viņi, attiecībā
az viņa noslēgto laulība ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p
?ja edzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1926. g. 25. jariv. L. Ns 2392
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

22060 Sekretārs A. K a 1v e.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 22. februāri
1926. gada attaisīs un nolasīs 1925. g.
10, augustā miruša Jāņa Bazuļa d. Sei-
ikovska alias Ivana Vasiļjeviča Set-
*ovska testamentu.

Jelgava, 30. janvaarī 1926. g.
L. Ns 1376/1926. g.

Priekšsēdētāj i v. P. E f 1 e r t s.
23397 Sekretārs K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesas
«ivilnodaļas atklātā tiesas sēdē
4. martā 1926. g., pulksten 10 rītā,
pasludinās 29. novembri 1925. g. miruša
Jāņa Jāņa d. . B a k k e testamentu.

Liepājā, 9. iebr. 1926. g. Ns 1138-m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

22999 Sekretārs A. J a n s o n s.

Duntes pag. tiesa,
'Valmieras *pr., pamatodamies uz š. g.
Hl. janvāra lēmuma, ar šo uzaiciia 921. g.
4. marta miruša Kārļa Lindenberga
mantiniekus kā a-i kreditorus un pa-
rādniekus pe!e'ktks pie šī* tiesas sešu
mēnešu laikā, skaitot no tās dienas, kad
"šis sludnājums iespiests trešo reizi
.VaMības Vēstnesī".

Pec šī termiņa notecēšanas netiks vairs
nekādi iebildumi un prasības pieņemti.

L>untē, 1. februārī 1926. g.
1 _ Priekšsēdētājs (paraksts).

27725 Daibvedis A. Kurzemnieks.

Rīgas apgabaltiesas 3 ivnnod,
0 Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata paziņo v^oānbai, k*
laulātie draugi — Arons Šapšova dēls
jogelmans alias Feigeltians un Basja
Jzraela m. Fogelman, alias Feigelman,
.dzim. Becker, «o«leguši savstarpigo laulī-
bas līgumu r>ie Rīgas notāra V. Lieveņa
1926 jāda 8. janvārī reģistra J* 2/733,
ar kuru viņi, attiecībā oz viņa no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpra. p. p. paredzēto
laulāto mantas koplbi*.

Rīgā, 1926 g. 25 janv. L. J*2374
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22056 Sekretārs A. Kalve.

"īga* apgaD»itifco<:& Z lamr* a

tiesu izpildītājs
? >*ņ ), ka 18. februārī 19"6 ?..onIksten
10 dienā , Rīgā Brivības ielā Nš 3,

?sab. Latv. Ek<poits .Golds Velens un
biedri" lietā, pārdos Šloma Eliastama
kustamo manta, sastāvošu no 59 dažā-
diem kunga krekl em un novērtētu par
U 251.

Iszinat saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta, varā» par-
ooJanai dienā oz vieta».

R'gā, 30. janvārī 1926. g.
33463 Tiesa izpild. K r e b s.
Riūas apgabaltiesa^ 2. iecirkgs

tiesu izpildītājs
"80, ka 18, februārī 1°26. g., pulkst.
1 diena, Rīgā, Dzinavu iela Nš 37,?

ļ ^varcberga lietā, pārdos I. un
» u'rupē Fridricha Bērziņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 315.

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

R'gā, 2. februārī 1926. g.
23461 Tiesu izpild. K- K r e b s.

jm apgabaltiesas 2 iecirkņa
tiesu izpildītājs

pnlņo, ka 18 februārī 1926 g.,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Vilandes ielā >* 3,
R. Sabuļa lietā, pārdos Eduarda Z a -
lita kustamo manta, sastapšu no me-
bUīm un novērtēta par Ls 569.

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

Rigā, 3 iebruarī 1926 g.
23462 TIpsu izpild K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3 iecirkņa
tiesu izpildītājs

puioo, kn 19. februarT '^6 g. ruks'en
10 diena, Rīgā, Marijas ielā Ns 13.
veikalā, pārdos Izaka L e m k i n a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 1060.

Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
"skatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

došanas diena oz vietas.
Sīgā, 6. februārī 1926 g.

23"30 Thm izruid, Ķazubierns.

'igas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

*»i«o ka 18 februārī 1926 g p»r*»w
1 diena Rīs»? , Blaumaņa ielā Nš 14,
dz. 9, Rīgas I. amatn. un sīkrūpn. krāj-
aizd s-bas lie'ā, n ā r d n » Izaka
Kociņa kaitamo msnte, sastāvoša no
mēbelēm un novērtēta p«r Ls 225.

'izināt saraksta, novērtējumu, kā ar'
-nsbatīt pārdodamo manta, varēs paidc-
Unaa diena oz vietai.

Rigā, 8. februārī 1926. g.
21436 Tiesa izpild. J. Zirģels.

«ns apDibaltliiii 6. līt. tini Izmini)
p ziņo, ka 22. februāri 1926. g.
pulksten 11 diena, Rīgā, Blaumaņa ielā
>* 16/18, Zalmana Rabinoviča lietā,
pārdos Morducha Šora kustamo
mantu, sastāvošu no manuiakturas un
novērtētu par Ls 360.

ttsin't sarakstu, novērtējama, ki ar i
ip-Vsttt pārdodamo manta, varēi pir
JjXaiai dienā oz vietai.

Rīgā, 5. februarT 1926. g.
23431 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e I s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22 februarT 1926.g, pulkst.
12 dienā, Rīgā. Kr. Barona ielā Nš 3,
Leiba MoWņikova lieta, pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, _sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu pai
Ls 360

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

Rīgā, 5. februārī 1936. g.
2^432 Tl—n lanU*. '? Zirģels.

Rīgas apgabaltiesa*» 6 iecirkņa
t'esu izpildītājs

oaziņa ka 22. februārī 1926. g., pulkst.
12 dienā R>"<< Kr. Barona ielā J& 3,

Leiba Molotņikova liets, pārdos
Arama Šeera kustamo mantu, »a*»r-
všu "" manufaktūras nn novērtfta
par I» 360.

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

Rīgā, 5. februārī 1926. g
23433 Tiesu Izpild J. Z i r g e 11.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkni
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. februārī lf 26 g., pulksten
12 dienā. Rīgā Kr Barona iela Nš 3,
Leiba Molotņikova lietā, n lidos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sa-
stāvošu "i manufaktūras un novērtētu
oar Ls 360 _

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

Rīgā, 5 februāri 1926. g.
23434 Tiesu izpild. J. Zirģels.

'igas aoaabaltiesa* 6 iecirkņ?
tiesu izpildītājs,

paziņo ka 22. februārī 1976 g,P"*:*"12 dienā. Rīfā. Kr. Barona iela Nš 3,
Leiba Molotņikova lieta, p a r d o f

Ābrama Šeera lurtami mantu, sastā-

vošo no manufaktūras un novērtēta par
Ls 360. . _ ,

Izzināt saraksta, novērtējama , ki ar'
ipskatlt pārdodamo manta, varei par
došanai diena oz vietas.

Rīgā, 5. februāri 1926. g.
23435 Tiesa izpild J. Zirģeli.

Latgales apgabaltiesas

1. iec tiesu izpildītājs,
kura kfncleja a'rodas Daugavpilī, Šosejas
ielā Nš 49, paziro:

1) ka prasītājas Mirkas Moin prastas

apmierināšanai par Ls 1020 bdz ar
s 102 tiesas un lietas rdevumu.

17. aprīlī '9-6. g., pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, L'.t^ales apgabaltiesai civil-
nodaļas sēžu zāle .

u piuttm nnin Biidoi
Šaja Še m e s un Aitas R a i c i š
nekustamu īpašumu,

kufš atrodas Daugavpilī, Nometņu ielā
1* 6, 214. kvartālā, 1it. ,B*, I pol cijas
iecitknī, —hip. iecirknī ar zemesgā-natu
reģistra)* 2330 i grupā —, grunts —)
un sas'av no viena grunt gabala zemes
129 60 kvadr. esīs lielumā, vicnss koka
vien tava dzīvojamās mājas un šķūņa;

2) ka īpašums prieki publiskiem
torgiem apvērtets par Ls 2000;

3) ka personām, kūjas vēlas pie
torgiem dalība ņemt, jāiemaksā zalog<
— desmita daļa no ap vērtēšanas samas
un jāstāda priekšā apliecība par to ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minetm personām iegūt nekustamo
īpašumu un

4) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vest s Latgales apgabaltiesas zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kād;s tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kis pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi pspiri un dokumenti, attiecon
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļas
kanclejā.

I. februārī 1926. g.
23093 Tiesu izp. Menšikovs

[ Citu fctfižu flnfflnijaaL

Tliio Bodokli tfepartunta
dažādu maksājuma piedzinējs paziņo
ka 18. februārī 1926. g„ pulksten
4 dienā, Rīgā, Stabu ielā J>fe 19, dz. 12,

ļSidos nUtaBiii
Šulmana Šoloma kustamo manta, no-
vērtētu par Ls 401 un sastāvošu no
bufetes, viņa 1923./24. g. prec. pelņas
nodokļa segšanai.

Rīgā, 11. Iebruarī 1926. g.
23438 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Rīgas pol. 3. iec. priekšn.
paziņo, ka 22. februārī 1926 g„
pulKsten 11 diena, Rīgā, Ģertrūdes
ielā J& 34, dz. 20,

Dārdos laiiHani
pils. Mendeļam Tjemkinam piederošas
mantas, sastāvošas no trauku bufetes
un kušetes, novērtētas par Ls 30,20,
piedzenot šo sumu par labu Rīgas pils.
valdu.

Apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. februārī 1926. g. Nš 2765.

23440 Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 22. f e b r u arīpulksten 10,45 diena, Rīga, Oeitiudes iela
J* 30. dz. 16,

Pildos «iaiiolišaoā
pils Nochumam Paikinam piederošo
sienas pulkstenī, rovērtetu par Ls 5,36,
piedzenot šo sumu par labu Rigas
pilsētas valdei.

Apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. februārī 1926 g. Nš 2739
23141 Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 22. iebruarī 1926. g.,
pulksten 1CV* dienā, Rīga, Ģertrūdes
ielā Nš 30, dz. 9,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Benceram Kaganam piederošas
mantas, sastāvošas no kušetes, skppja
un 3 krēsliem, rovertetiem par Ls lx,64,
piedzenot šo sumu par labu Rīgas pils
valdei

Apska'īt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas diena uz vi tas.

Rīgā, 10. iebruarī 1926 g. Nš 2733

23442 Priekšnieks (parakstsl

Valkas apriņķa prekšnieka palīgs
I iec. izsludina 'par nederīgu, ka nozau-

dētu ksra klausības apli cibu ar N> 8249
izdotu no Valdas kara asriņķa prieksn.

1921. g uz jaunmobilizeta Paula Andreļa
d. Kuplais v. 21301

Dzelzsceļu virsvalde Sffi SSS
25 febr. 1926. g. uz plākšņu dzelzi —

16,000 kg un rakstiskas konkurences:

25. februāri 1926. g. uz burtiem dru-
kājamiem 1894 kg un 1 kmpl. pec saraksta.

10 martā U26. g. uz 1) 1 gab. elektro-
centrifugal pumpja agregātu;

2) 1 gab. sūcamo ventili 0 200 mm;
3) 1 gab. aizgriežņa ve.itili 0 150 mm;
4) 2 gsb. pārejas gab. no pumpja

sūkšanas štucera caurmēra uz 200 mm
un pumpja spiedena štacera uz 150 mm

Torgu un konkurenču sākums pulksten
10 no rīta. Torgu un konkurenču da-
līt niekiem jāiemaksā d ošības nauda 10°
apmērā no piedāvājumu vērtības Tu-
vākas z'ņas izsniedz dzelzsceļu virsvalde,
Gogaļa ielā 3, ist. 10 i. 2 23389

Vec-Salaces virsmežniecība

pārdos otrreizējā mutiski izsolē
5. martā 1926. g., Vītrupes-(Ķirbižu) pagasta valdes telpas, š. g. 14. janvāra
izsole nepārdotas un no 1925. g. 12. februāra izsoles
noņemtās augoša, atmiruša meža un sagatavotu

meža materiālu vienības.
Ozoliem un vēja gāst em kokiem novērtējums pazemināts par 30°/o, zem

pastāvošās tak-as.
III iecirkņa meTniec bas — Ķiibižu, Vecmuižas Meta?as un Rustužu nova-

dos, pavisam 12 vienības, vērtībā no Ls 8 līdz 415 un IV iecirkņa mežniecības —
Duntes, Liepupe', Dūjas Nabes, Vecmuižas un Liepupes novads , pavisam
35 vienības, vērtībā no Ls 6 līdz 902.

Izo'.e sāksies p lksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10°/o

drošības naudas no novērtētās sumas, kūja pec nosoilšanas jāpapildina līdz 10*/«
no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuyākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņ'em.
23394 Vec-folacei eirsniežniecMg.

Apriņķa ceļu inženiers, Cēsīs,
savā kanclejā, lieli Dārza iela J* 6, udos 26 feb-u^rī 1926. g, pulksten 10 d.,

jauktā mutiskā un rakstiskā izsolē mazākprasT-
tājiem sekošus darbus

grants pievešanu:
1) Uriekstes stac. pievedzemes ceļam 493 mdrošība; nauda Ls 300.
2) Diustu . , . 570 m'. . Ls 250.
3) Rāmuļu . , . 256 m. . Ls 150.
4) A'a^ ža , . 95 m, 1 s 75
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženi'ra kanclejā, Cēsīs, darbderās no

pulksten 9 līdz 15. 3 23464

Cēsu virsmežniecība
paziņo, ka sludinājums par 1926. g. 5. m a r t a izsoli (iespests .Valdības
Vēstneša" 28. numura,

kjūdas izlabojot, sekosi grozīts:
V iecirkņa mežniecībā, Cē-u pils, Priekuļi I. Veismaņu un Veselauskas

novados, pavisam 20 vienibas, vertiba no Ls 74 līdz 4042.
23390 Cēsu rirgtnežtiiecīfeo.

Mežu departaments
paziņo, ka 1926. 8- 26. februāra izsole (sludinājums iespiests .Vaid. Vēstn.'
19. numurā)
nāštspordošaiio i>ēl seižogg vienība:
% Pārdos Novēr. DroS. nauda

3^ Kādā virsmežniec. novada, apgaitā latos

§| un kvartetā Pf.fle
,e)Ums Izcirtumu tiri-

- g platības iatos §anai
5 na

Sēlpils virsmežniecībā.
7 Sēlpils novadā apg. 22, kv. 27

jauns. 8 F 9,00 2424 122

23452 JiTežu deportome rits.

Elkšņu ulrsmežniēciba
paziņo, ka 1926. g. 2. marta izsole, (sludinājums iespiests .Valdības Vēstnesī*

N? 26),

nāks p'rdošūuū vēl sekošu vienība:
III. iec. mežniecībi, Elkšņu novada, viena vienība, vērtība Ls 124, .
2i392 fffežņu riMrneiniecīfta.

Daudzevas virsmežniecība
pret tūlītēju samaksu I. martā 1926. g., pulksten l/2\2 dienā, virsmežniecības
kanclejā, Va'enburgas meža muiža,

pārdos vairāksolīšanā
nojaukšanai sekošas virsmežniecībai nevajadzī-
gas būves un sabrukušus uguns novērošanas

torņus:
1) Baraka, Kurmenes I. iec. mežniecības Taurkalna novadā, kvart. J* 63,

novērtēta par Ls 10,—. *
2) No «abrukušās rijas, Vaļenburgas meža muižā, ēkas ko'«a daļ s, garuma

9,50 mtr., platumā 8,80 mtr., novērtētās par Ls 11,—.
3) Ugunsnoverošanas tornis, Erberģes III. iec mežniecībā, Dankera Ns 23

apg., novērtēts par Ls 4,—. _
4) Ugunsnovēioš nas tornis Erberģes III. iec. mežniecības Taurkalna nov.,

kvart Mi 75, novērtēts par Ls 2,—.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanciejī, Vaļenburgas meža muiža, caur

Erberģi.
8. februārī 1926. g. N» 1549.
23i91 2>mtdM€!T>asclrgusežnlecifto.

Jlīcas virsmežniecība

pdrdos mutisko izsolē
1. martā 1926. g. Liepājas prefektūras telpas

21. janvafa 1926. g. izsolē nepārdoto

augošu meža uēt platības, teli skaita di ozolu galotnes.
1) Gaviezes iec. mežniecība, Gaviezes, Sustas un Tenekalna novados, pa-

visam 40 vienības, no Ls 14 līdz 738.
2) Bārtas iec. mežniecībā, Grobiņas novadā pavisam 3 vienības, no

Ls 210 līdz 3C4.
Izsole sāksies pu'ksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksās komisijai lO'Vo drošības

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

Par pārdevumiem lidz Ls 200,—, rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkuma sumu samaksā nekavējoties pēc vie ribas nosolīšanas, pie kam no-
maksā ieskaitāma ari izsolē iemaksāta drošības nauda.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iecirkņu mež-
ziņiem.

9. iebruarī 1926. g.
23393 JTicos wrtrsme£nl*>tāĒHM.



Džūkstes pag. valde izsludina par ne-
derīgu zirgu pasi, izd. no šī pagasta
vairies 12. oktobrī 1920. g. Ns 159 uz
Jāņa Peteja d. Tregera v., kā nozudušu.
- 21604

Elkšņu pag. valde izsludina par ne-
derīgām, kā nozaudētas, sekošas zirgu
pases, izd. no šīs pag, valdes: 1920. g.
11. jūnijā ar Ns 284 uz Jēkaba Levinska
vārdu un 1920. g. 19. jūnijā Ns 378 uz
Jāņa Dābola vārdu un Latvijas iekšzemes
pasi ar Ns 872. izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 28. jūlijā uz Annas Jāņa m.
Klasson v. 21437

Zalves pag. valde, Jēkabpils apr., iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu, iekš-
zemes pasi, izd. no šīs pag. valdes
5. oktobrī 192J. g. Ns 557 uz Jāņa Jorģa
d. Laimiņa v. 21613

Zalves pag. valde, Jēkabpils apriņķī,
izsludina par nederīgu, kā noziudetu,
iekšzemes pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 10. jūlijā 1920. g. ar Ns 346 uz
Jāņa Pete;a d. Buka v. 2161i

Kazdangas pag. vajde izsludina par
nederigu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi ar Ns 85718, izd. no Rīgas
prefektūras 2- Iebruarī 1921 g. uz Edītes
Pētera m. M ķelson v. 21314

Ziemupes pag valde izšūdina par ne-
deiīgu, kā nezaudētu, zirgu pasi, izdotu
no šrs pag. valdes 12. jūnijā 1920. g.
ar Nš8 uz Inta Vilinskii v. 21615

- _ l-J = —
Mērsraga pag. valde izsludina par ne-

derigu, kā nozaudētu, veca parauga kara
kla sibas apliecību, izd. no Tukuma-
Talsu ka[a apr. pr-ka 8 iebr. 1920. g.
ar Nš 58/10 uz Paula Kriša d. Galiņa v.

21606

Džūkstes pag. valde izsludina par ne-
derīgu zirga pasi, izdo u no šīs pagasta
valdes 13. oktobri 1920

^
g. Ns 324 uz

Pētera Grundsteina v., ka nozudušu.
21605

Seces pag. valde izsludina par nede-
rīgu Julei Pētera m. Jurus no Sēlpils
pag. valdes 6. maija 1920. g. izd. iekš-
zemes pasi ar Ns 72, kura pieteikta par
pazaudētu. 21455

Seces pag. valde izsludina par nede-
rīgu Norai Nikolaja m. Freij 24 augustā
1921. g. izd iekšzemes pasi ar Ns 331,
kura pieteikta par pazaudētu. 21453

Seces pag valde izsludina par ne-
derīgu Antonam Ādama d. Rudzīšam no
Rudzatu pag. valdes 3. martā 1922. g.
ar Nš 275, izd. iekšzemes pasi, kūja pie-
teikta par nozagtu . 21456

Sērmūkšu pag. valda, izsludina par
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no šīs valdes 12. aprilī 1921. g. ar
Nš 357 uz Pētera Pētera d. Kalniņa v.,
kura pieteikta kā nozaudīta. 21611

Nīkrāces pag. valde izsludina par ne-
derigu Annas Jāņa m. Frickop pasi, izd
no Briņķu pag. valdes 11. martā 1920. g.
ar Nš 40, kura pieteikta par nozaudētu.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Priekules policijas priekšnieks uslud na
par nederīgu, kā sadedzinātu, Latvijas
iekšzemes pasi Ns 51, izd. no Priekules
pag. valdes 1925. g. 11. aprīlī ui Luizes
Lūcijas Linas Rače v. 21.'60

Priekules pol'c'jas priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Litvijas
iekšzemes pasi Nš 165, izd. no minētā
policijas priekšnieka 1920. g. 11. maijā
uz Kārļa Herbsia v. 21559

Priekules policijas ptiekšn eks izsludina
par nederīgu, ka sadedzinātu, Latvijas
iekšzemes pasi Nš 174 izd. no Kalētu
pag. valdes 1920. g. 5. martā uz Annas
Baivid v. 21558

Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs I iec.
izs udina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 583, izd no
Kurcuma pag. valdes 26. augustā 1924. g.
uz Jūlijas Donata m. Jurkjan v. 21556

Stāmerienas pag. valde, Madonas apr.
izsludina par nederigu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no šis pag. valdes
20. jūlija 1920. g. ar Nš 854 uz Reča
Pētefa d. Magone v. 21612

Sejas pag. valde, Rīgas apr. izsludina
par nederigu šīs pag. valdes 1920. g.
12. janvāri Hermanim Zvirgzdam, izd.
zirga pasi ar Nš 53, kura viņam nozudusi.

Skultespag. valde izsludina par ne-
derīgu Mārtiņam Jansonam no Skultes
pag.*valdes 5. marta 1921 g. arNslOS
izo. zirgu pasi, kura pieteikta par no-
zaudētu

^
' 22001

Grostonas pagasta valdear šo izslu-
dina par nederīgu nozaudē.'o ru Go
stonas pagasta valdes 20. iebruarī
1920. g. zem Ns 214, iekšzemes pasi uz
Pētera Pētera d. Priedīša v. 21312

Biržu pagasta valde, Jēkabpils apr.
izsludina par nederīgiem, ki nozaudēt *s,
sekošu? dokumentus: 1) r' Nš 302,
izdotu no Biržu pagasta valdes 30. jū-
nijā 1920. g. uz Ermaņa Mārtiņa d
Alkšņa v., 2) pasi Ns 239, izdotu no
Biržu pagasta valdes 59. jtfnifā" 192 ' g
uz Annas Jāņam. Eglon v.un 3) Nš 10*7,
izdotu no Biižu pagasta vslgi s 3). jū-
niji 1S20. g. uz Māitiņa J.fa d. Strau-
tana vardu. 21305

Bauņu pag. valde izsludina par ne-
derigu nozaudēto zirga pasi Ns 336, izd
25. oktobrī 1920. g. np_ Valmieras pag.
valdes Dāvim Jāņa d. Abelem uz dukas
spalvas ķēvi, 13 g. vecu, 2 arš. 1 vērš.
Vēlāk pase pārrakstīta uz Kārļa Pētera
Eglites_v. 21423

Paleiilnas lec. pol. pr-ls,
izsludina par nederīgiem pieteiktus par
nozaudētiem sekošus dokumentus: 1) Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. 30. maijā
li22. g. no Istras pag. valdes ar Ns 1594
uz pi'soņa Janova Hrisanfija v. 2) Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. 1. martā 1921. g.
no Poleščinas iec. policijas priekšnieka
arNš368 uz pi'soņa Zubareva Jevtichija v.
3) Latvijas iekšzemes pasi, izd. 10. febr.
1921. g no Poleščinas iec. policijas
priekšnieka ar Nš 209 uz pilsoņa Ostrov-
ska Donata v. 4) Latvijas iekšzemes
pasi, izd. 30. decembrī 1&21 g. no Po-
leščinas iec. policijas priekšnieka ar
Nš 115 uz pilsoņa Gailīša Nikolaja v.

Sējas pag. valde izs udina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes
pasi Nš 656, izd. no Sējas pag. valdes
30. janvārī 1925. g. uz Jāņa Mārtiņa d.
Lapsiņa v. 216t9

Ludzas plītētas policijas priekšnieks
izsludina par nedarītiem zemāk m n tus
dokumentns: iekšzemes pases, izdotas
no Ludzas pilsētas pol cijas priekšnieki:
1) 20. janvārī 1921. g. ar Nš 1814 uz
pilsoņa Ageja Leona d. Groševa v.
2) 21. augustā 1920. g ar Ns 119 uz
pilsones Rī-'as Šoras Smuila m. Vaic-
golc v. 3) 12. jūlijā ar Nš 35S4 uz
pilsones Ekaterinas Veronikas m. Mer-
can v. 4) 2. novembrī 1920. g. ar Ns 999
uz pilsoņa Aleksandra Jefrema d. Tru-
chanova v. 5) I'do'a no Rīgas IV poli-
cijas iec. 2. janvārī 1920. g. ar Nš 60033
uz pilsoņa Jēkaba Jēkaba d. C le v
6) zirgu pases, izd. no Ludzas pihētas
valdes: a) 6. maijā 1925. g ar Ns 2 5
uz pilsoņa Astafija Vasiljeva v.; b) 7)
28. septembrī 1P21 g. ar Nš 41 uz
pilsoņa Jāņa Papina v. 8) Latvijas
valdības zirgu pase, kad un no kādas
iestādes un ar kādu numuru izd. nav
zināms, bet pēdējo reiz ir pārrakstīta uz
pilsoņa Nochuma Bēra Jūda d. Zogorje
vārdu, zirgs ar sekošām pazīmēm: zirgs,
tumši brūnas spalvas, melnu asti, 19 g.
vecs, 2 arš. 1 vērš. augsts. 9) Latvijas
valdības zirgu pase, kad un no kādas
iestādes un ar kādu numuru izdota nav
zināms bet pēdējo reizi ir pārrakstīta uz
pilsoņa Aleksandra Timnfeja d. Golu-
bovska vārdu, zirgam sekošas pazīmes:
zirgs apm. 11—12 g. v., 1 arš. 15 vērš.
138 sant. augsts, tumši sarkanas, brūnas
spalvas, krēpes uz abām pusēm, sevišķu
nekādu pazīmju nav. 21945

Biržu pag. valde, Jēkabpils apr., ar šo
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Lat/ijas iekš-
zemes pasi, izd. no šīs valdes 14. dec.
1921. g. ar Ns 2221 uz Martas Jura m.
Catlak v.; 2) tādu pašu pasi, izd. no
Jēkabpils apr pr-ka palīga II iec. 13. okt.
1925. g. ar Ns 5379 uz Martas Kazimira
m. Lejiņ-Vaider v.; 3) tādu pašu pasi,
izd. no šīs valdes 20. jūnijā 1920. g. ar
Ns 1114 uz Jāņa Andreja d. Taškova v.;
4) tādu pašu pasi, izd. no šīs valdes
30. jūnijā 1920. g. ar Ns 675 uz Jura
Mārtiņa d. Mendiana v. un 5) taou
pašu"pasi, izd. no šīs valdes 30. jūnija
1920. g. ar Ns 1032 uz Jāņa Mārtiņa d.
Mendiana v. 21433

Isl.ces pag. valde izsludina par nede-
rigiem sekošus nozaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi, izd. no Bornsmindes
pag. valdes 27. augus ā 1924. g. ar
Nš 1846, uz Jāņa Jansona v.

2) Latvijas pasi, izd. no Bornsmindes
pag valdes 30. novembri 1921. g. ar
Ns 1455, uz Kārļa Blušs v.

3) Latvijas pasi, izd. no Bornsmindes
pag. valdes 7. aprilī 1920. g. ar Ns 129
uz Almas Stalģevic v.

4) Latvijas pasi, izd. no Bornsmindes
pag. valdes 8. janvarī'1921. g. ar Ns 759
uz Zelmas Strazdiņ v.

5) Latvijas pasi, izd. no Bornsmindes
pag. valdes 20. oktobri 1921. g. ar
Nš 1108 uz Dores Mūrniek v.

6) Latvijas pasi, izd no Bornsmindes
pag. valdes 7. aprilī 1920. g. ar Nš 150
uz Lūcijas Padel v. un

7) Kara atvaļinājuma apliecību, izd.
no Jelgavas-Bauskas kāja apr. pr-ka
14. iebruari 1921. g. ar Ns 2483 uz
Ludviga Peleķa v. 21603

Vecmuižas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

13. marta 1926. g, Vecm ižas pag. valdes telpās,
caur Vecmuižu

augošu mežu pēc platības:
IV iecirkņa mežniecībā, Lindes novad?, Grinavas apgaitā, pavisam

46 vienības, vērtībā no Ls 121.— līdz Ls 864.—.
11 iecirkņa mežniecībā, Vecmuižas novadā, Deprejas apgaita, pavisam

36 vienības, vērtībā no ls 9.— 1 dz Ls 84.—.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoleskomisijai 10 °/o dro-
šības naudas no novērtētās stirnas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Zvirgzda muižā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.

23296 Vecmuižas virsmežniecība.

Valdības vēstnesis

Ūdra pilsētas iii!
18. iebruari 1926. g.,_ pulksten
12 dienā, savas telpas, noturēs

mutisku un rakstisku

IZSOLI
par pilsētas lopkautuves
iznomās, uz vienu gadu.

Personām, kuras vēlas izsole pieda-

līties, ir jāiemaksā droVifcas nauda
Ls 100.

Ar izsoles un nomas līguma notei-
kum'em var iepazīties pilsētas valde,
darbdienās no pulksten Ii līdz 2 diena.

1926. g. 8. februāri. Ns 382.
23395 Krāslavas pilsētas valde.

Sapieru bataljons,
Bolderajā, 26. iebruarī 1926. g.,
pulksten 10 diena,

pili liātoolni
sekošas bataljonam ne-

derīgas mantas:
2 vecus pītus krTslus,
2 vecus mīkstus aizvel nes krēslus,
1 vecu dīvānu,
1 vecu spoguli,

500 kg lupatu atkritumu,
6C0 kg veca ska-da,

10C0 kg vecas dzelzs un
32,500 gab. konservu bundžas.

Tuvākas ziņas sniedz sapieru bataljona
saimniecības priekšnieks
23451 Pulkvedis Vanags.

Lipnas virsmežniecība
1926. gada 12. maitā, Lipnas virsmežniecības kanclejā

pārdos otrreizējā mutiska izsolē
š. g. 23. un 27. janvārī nepārdotas vienības ar takses cenas pazeminājumu

par 30" o.
I iecirkņa mežniecībā:

Kudupes novada, 1 vienība, vērtībā Ls 217,—.
Liepājas novada, 1 vienība, vērtībā Ls 364.—.
Franciskopoles novadā, 7 vienības, vērtībā no Ls II.— līdz Ls 700.—.
Lipnas novada, 13 vienības, vērtībā no Ls 33.— līdz Ls 1096—.

II iecirkņa mežniecībā:'
Katlešu novadā, 70 vienības, vērtībā no Ls 10 — līdz Ls 2546.—.

III iecirkņa mežniecībā:
Tuļcevas novadā, 9 vienības, vērtībā no Ls 235.— līdz Ls 1393.—.
Zanogu novadā, 2 vienības, vērtībā no Ls 147.— līdz Ls 231.—.

IV iecirkņa mežniecībā:
Gorbunovas novada, 2 vienības, numurēti bērza un melnalkšņa Iietkoki,

vērtībā no Ls 1370. - līdz Ls 2315.— un 3 vienības pēc platības, vērtībā no
Ls 210.— līdzLs 260.—.

Izsole sāksies pulksten 12 diena.
i Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 proc.

drošības naudas no n vērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz
10 proc. no pilnas nosolītās sumas.

Par vienībām uz jaunsaimniecību iedalītām zemēm drošības naudas
kultūru daibiem nav iemaksājamas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
Tuvākā stacija Kuprova.

23293 Lipnas virsmežniecība.

JUadonas viTsmežnieeī&a

pārdos mutiskā izsolē
1926. gada 12. martā, Ērgļu muižā, piensaimniecības telpas,

augošu un atmirušu mežu, pēc platības un
celmu skaita,

ar 50"/o takses novērtējuma pazeminājumu no:

I iec. Katriņas mežniecības:
1) Kaives novadā 4 vienības, vērtība no Ls 82.— līdz Ls 286.—.
2) Ogres 4 ...166.— , , 325.—.
3) Leimaņu , 2 , , . , 81.— ,» 134.—.
4) Katriņas 18 .,' „" 56.— . . 415.—.
5) Ērgļu 37 . 13.- , , 543.-.

11 iec. Vecpiebalgas mežniecības :
1) Mēdzūlas novadā 4 vien., vērtībā no Ls 60.— līdz Ls 248.—.
2) Veļķu . 1 . . „ . — ., 88.—.
3) Gravas , 7 , , , 180.— , . 214.—.
4) Gulbēres . 22 . , . , 29.— , , 118.—.
5) Lubejas ? , 2 , ...84.— . , 159.—.

III iec. Ērgļu virsmežniecības:
1) Ogres novadā 1 vien., vērtībā Ls 274.—.
2) Ērgļu 10 , , no Ls 49.— līdz Ls 2315.—.
3) Jumurdas . 2 , , , » 100.— , , 101.—.
Izsole iesāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10 proc.

drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz
10 proc. no pilnas nosolītās sumas.

Kā drošības naudu pieņems ari Latvijas bankas, kā ari centrālo un vietējo
kredītiestāžu garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt -no izsoles izsludinātās vienības
pēs saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā, Zelgovskas muižā, pie
Katriņas mežziņa, Katriņas pag. .Zviedri", Vecpiebalgas mežziņa, Vecpiebalgas
muižā un Erfi ļu mežziņa, Ērgļu muižā.

23294 UTadonas vitsinežniecīfia.

- Apr ola n|D inženieri Jelgavā
izdos 1926. g., 22. iebruarī pulksten
11 diena, sava kanclejā. Upes ielā Nš 9,
jeuVtā (rakstiskā un mutiskā)

izsole mazāk prasītājiem
grants pievešanas darbus uz sekos, ceļiem:

1) uz Rīgas-Bauskas ceļa (pie Codes)
240 kub. mtr.; drošības nsuda Ls 240,
2) uz Auces-Liepājas ceļa 300 kub. mtr.
(Ls 160), 3) uz Tukuma-Milzkalnes ceļa
280 kub. mtr. (Ls 360), 4) uz Abguldes-
Bukaišu ceļa 1341 kub. mtr. (Ls 530).

Tuvāki paskaidr. kanclejā no plk. 9—15.

Latvijas universitātes leģitimkartiņa

J* 8809 uz Irmas Stundas vardu pa-
zaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 23439

Talsu pilsētas valdei
vajadzīgs ar 1. martu lopkautuves

veteiīnar teicis.
Alga Ls 100 mēnesī, atļauta ari brīva

prakse. Lūgumi iesniedzami pilsētas
valdei līdz 25. lebruarim, pieliekot at-
tiecīgus dokumentus.
23396 Pilsētas galva.

A./S. „ Latvijas Privātais lombards" valde
Rīgā, Teātra ielā Nš 9, tāļr. 58-48, darba laiks no 9—4 p. p., nolikusi ūttup*
uz 17. februāri 1926. g., pulksten 12 dienā, kurā nāks pārdošanā A.-S. Latvijas Pri-
vātais lombards telpas, Teātra ielā Ns 9, caur pilsētas ūtrupnieku K- Urbāna k-g*
ieķīlātas, bet neizpirktas vai nepagarinātas ķīlas līdz Nš 129575, saslā/ošas w
briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietām, galda sudraba
dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem unt.t. Uz ūtrupi nozīmēto ķīlu P&
raušana jāizdara ne vēiak par 16 februāri š. g, pulksten 4 dienā. Zelta w
sudraba lietu _ pagarināšana vai izpirkšana izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes, fftēja gadījuma jāmaksā proves valdes izdevumi. 23450

Ūtrupes diena 17. februārī š. g. lombards tiks priekš visām operācijās
slēgts pulksten 12 dienā Valde.

wkT

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodj
un frizieru darbnīcu ierīkošant

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā l.
Maksa: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) ... 65 sntar piesūtīšanu pa pastu 8>

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

ar piesūtīšanu pa pastu , ī 'gļ
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Dažādi sludinājumu ]
Rīgas viesnīcu darbi-

nieku biedrība
m'zā Pils ielā Nš 13, noturēs svētdien ,
14. manā š. g, pulksten 10 priekš pusi

biedrības telpās

kartēja viipārp gada npttL
Dienas kārtība:

1) sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Protokolu nolasīšana un pieņemšana.
3) Revidentu ziņojumi
4) Gada ; ārskata pieņemšana par: 925. g.

un budžets 1926. gad m
5) Valdes un biedru priekšlikumi.
6) B ed u izslēgšana.
7) Vēlēšanas. 23149 Valde.

Zemgales kredītbiedrība
4 paziņo, kā

kārtēja pilna biedru sapulce
tiks noturēta 20. februārī š. g., pulkst
12 dienā Jelgavā, Katoļu iela Nš 44,
Latv. lauks, ekotiom. sabiedrības kursu
zālē ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces prezidija vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1925. gada dar-

bību līdz ar padomes un revīzijas
komisijas ziņojumiem un t'ras peļņas
izdalīšanu.

3) Darb bas plāns un budžets tekošam
gadam.

4) Velēšanas 23286
5) Dažādi jautājumi un ziņojumi.

Ja minētā dienā_ kredītbiedrības biedri
nesanāks vajadzīga skaitā tad otra un
galīga sapulce tiks uoturē a 13. martS
š. g, pulksten 12 dienā, tai pašā vietā
un ar to pa;u dienas kārtību. Valde.

Latvijas būvbiedrība
uzaicina bLdrus ierastks _ 1. marti
1976. g, pulksfen 18 pec pusdienas,
Lāčplēša ielā Ns 1, dz. 5, uz

pilnu sapulci.
Dienas kārtība.

1) Sapulces amatu vīru vēlēšanas.
2) Pārskats par 1925. g. darbību un

revizijas komisijas ziņojums.
3) Budžets un ncīoas plans _ 1926 g
4) Nekustamas mantas iegūšana un at-

savināšana. 2344/
5) Amatu v ru vēlēšanas.
6) Jautājumi un ziņojumi. Valde

Vālīti «nieka krāj - aizdeva «i'»

kaitējā biedro i?fa sapulce
26. februārī 1926. g„ pulksten 6 vakarā.
Latviešu biedrības mazajā zālē , Mērķēja
ielā Nš 13.

Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšam.
2} IJ25 gada pārskata pieņemšana un

peļņas sadalīšana.
3) Budžets 1926. gadam.
4) Priekšlikumi un
5) Vēlēšanas. tl
Piezīme: Uz statūtu 85. § Pf»™

sapulce pilnt esīga ja laja piedalās ne

mazāk kā l/11 daļ _n° visiem biedntni.
Ieeja sapulcē, uzrādot biedru grāmatiņa»
23448 Valde
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