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Valdībasrīkojumi an pavēles

Rīkojums
par tirdzniecisko lopu pārvadā-
šanu uz lopu kautuvēm pa dzelzs-

ceļiem.
Ir novērots, ka lopu tirgotāji visādos

veidos izvairās no tirdzniecisko lopu pār-
vadāšanas, kuri iepirkti nokaušanai gaļā,
pa dzelzsceļiem, bet tos pārdzen pa
zemes ceļiem, pie kam šie lopi garā
ceļā galīgi nogurst, saslimst ar dažādām
nagu slimībām un nereti daudzi no vi-
ņiem nobeidzas. Bez tam minētie lopi,
ganoties gar ceļu malām un nākot sa-
karā ar vietējiem lopiem, it viegli sa-
slimst ar dažādām lipīgām slimībām,
kādas slimības tad izvazā tālākā ceļa
virzienā un izplata uz atiālākiem ap-
gabaliem.

Lai tādu nenormālu parādību varētu

novērst, uzdodam, apriņķu priekšniekiem
un prefektiem rūpēties, ka lopu tirgotāji
vai citas ieinteresētas personas pārvadātu
tirdznieciskos_10-Ptts visur tur, kur dzelzs-
ceļu satiksme pastāv un ir parocīga,
tikai_pa dzelzsceļiem ar attiecīgām sani-
tārām apliecībām. Viengi nokaušanai
gaļā nolemtos lopus 25 km attālumā no
Rīgas, Liepājas, Ventspils, Daugav-
pils, Jelgavas pilsētām un citām apdzī-
votām vietām atļaujam pārdzīt pa zemes
ceļu.

Vainīgie šā rīkojuma neizpildīšanā
saucami pie atbildības uz sodu likuma
245. p. pamata.

Līdz ar šo atcelts rīkojums par tirdz-
niecisko lopu nogādāšanu pa dzelzsce-
ļiem uz lopkautuvēm,kas iespiests 1922. g.
.Valdības Vēstneša" 186. numurā.

Rīgā, 1926. g. 19. februatī.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
Iekšlietu ministris E. L a i m i ņ š
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.

Rīkojums Nr. 267.
1926. g. 18. februārī.

Saskaņā ar 1926. gada 14. janvāra
noteikumu par aptiekas asistentiem un
praktikantiem 4. pantu (publ „ValdIbas
Vēstneša" š. g. 13. numurā), apstiprinu
se klāt izsludināto pārbaudījumu

^
pro-

gramu aptiekas asistenta grāda iegūšanai.
Izglītības ministris E. Ziemels.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Arodu skolu direktors J. Zubans.

Pārbaudījumu programa
aptiekas asistenta grāda iegūšanai.

I. Botānika.
A. Morfoloģija.

Augu orgāni: stublājs un viņa
pSrveidnes; sakne un viņas pārveidnes;
lapa un viņas pārveidiies; zieds un
,u?a sastāvdaļas ; saziednisun viņa
veidi ; auglis, viņa atsevišķi veidi; sekla.

B. Anatomija.
Suniņa: viņas sastāvdaļas , proto-

Plasrna, kodols, plastidi, sula, šūniņas
«Pvalks. Stērķeļu un aleitona graudiņi,
fcuniņu kristāli. Šūniņas sadalīšana tiešā
*"» netiešā.

Audi: Merisiema. Parenchima. Epi-
«ermig un ^^

jz£
Ugnmi. Kutikula.

Trauku šķiedru kūlīši. Mechaniskie ele-
*enti. Korks. Sekrētu orgāni: sekrētu
'iniņas, dziedzeri, ailes, piensulas stobri.

Stublāja anatomiskā uzbūve vien- un
divdīgļlapa'ņlem.

Saknes uzbūve vien- un divdīgļla-
painiem. Lapas anatomija.

C. Fizioloģija.
Augu pamatvielas, Minerālvielas uz-

sūkšana. Asimilācija. Elpošanas pro-
cess. Apaugļošanas veidi: veģetatīva
un džemu apaugļošanas. Ģenerāciju
maiņa.

D. Sistemātika.
Jēdzieni par dzimtu, ģinti un sugu,

Augu valsis sistemātiska sadalīšana:
sporaugi un ziedaugi. Ziedaugu iedalī-
šana kailsēklas un segtsēklas augos.
Srgtsēklu sadalīšana viendlgļlapainos un
divdīgļlapainos. Vispārējais jēdziens par
sēnēm, glīvēm, ķērpjiem, sūnām, paparžu
augiem.

Ziedaugu dzimtas: Liliaceae, Iridaceae,
Ranuuceulaceae, Cruciferae, Rosaceae,
Papilionaceae, Umbelliferae Labiatae, So-
lanaceae, Rubiaceae, Compositae.

II. Farmakognozija.

Drogas: Anthodium Cinae, Balsam.
Copaivae. Bāls. peruvianum, Bulbus
Scillae, Camphora, Canthandes, Caryo-
phvlli, Coitex Cascarae, Sagradae, Cortex
Chinae, Gori. Cinnamommi, Cott. Fran-
gulae, Cort. Quercus, Crocus, Cubebae,
Flores Arnicae, Flor. Chamomillae,
Flor. Convallaria» majalis,* Folia Bella-
donnae, Fol. Digitalis, Fol. Hyoscyami,
Fol. Menthae piperitae, Fol. Salviae,
Fol. Sennae, Fol. Stramonii, Fol. Uvae
Ursi, Folliculli Sennae, Fruct. Anisi vulg.,
Fruct. Foeniculi, Fruct. Juniperi, Fruct.
Papaveris, Gallae tureicae, Herba can-
nabis indicae, Lvcopodium, Ol. Ricinf,
Ol. Terebintliinae, Opium,Rad>'x Althjeae,
Radix Gentianae,Rad. Ipecacuanhae, Radix
Liquiritiae, Rad. Sarsaparillae, Radix
Senegae, Rad Valerianae, Rhizoma
Calami, Rhiz. Filicis maris. Rhiz. Hy-
drastis canadendis, Rhiz. Iridis, Rhiz.
Rhei, Secale cornutum, Semina Ricini,
Semina Sabadillae, Sem. Sinapis, Sem
Strychni, Summitates Sabinae, Tubera
Salep.

Alkaloidi, ēteriskās eļļas; glikozidi;
gammisveķi, rugtvielas; sveķi.

Piezīme. Minētas drogas jāpazīst
pēc viņu mikroskopiska izskata;
augs jāpazīst pēc atlasa, jāzin viņa
botāniskais uosaukums un viņa si-
stemātika piederība (dzimta); jāzin
drogas farmakognostisks sastāvs, no
viņas pagatavojamie preparāti un
drogas uzglabāšanas noteikumi

III. Galeniskie farmaceitiskie
preparāti.

Medicīniskie ūdeņļjm spirti. Pārtvaicē-
šana un sublimēšana.

Tinktūras; medicīniskie vīni; etiķi.
Ekstrakcija. Maceracija. Digestija.

Ekstrakti. Perkolacija.
Eliksiri. Esences. Balzāmi.
Medicīniskas eļļas.
Sīrupi. Tīrītais medus.
Plāksteri.
Linimenti.

IV. Receptūra.
Ārstniecības formas.
Kerepte; viņas sastāvdaļas.
Receptu izsniegšanas kārtība aptiekā.
Aptiekas svari un mēri.
Aptiekas takse.
Nomenklatūra.
Pulveris. Elaeosacchara.
Capsulae amylaceae. Caps. gelatinos

moli. et durae.
Capsulae operculatae.
Traechisci. Pastilli. Tabulettae.
Pilulae.
Solutiones.
Infusa. Decocta. Mucilagines.
Species.
Emulsiones.
Electuaria.
Mixturae. Normalkarote.
Guttae. Normalpiliens un normalpipete,
Saturatio. Potio
Gargarisma. Collatorium. Candelae fu-

males. Charta fum.
Inhalatio.
Cataplasma. Fomentum. Lotio. Balnea

Clysma
Injectiones. Guttae ophtalmicae. Collyrium,
Sterilizācijas paņēmieni receptūrā.
Suppositoria. Globuli. Bacilli.
Emplastra extensa.
Unguenta. Pastae. Cerata.

Receptūra teorētiski un praktiski paga-
tavojot receptes ar paskaidrojumiem.

V. Farmācijas ķīmija.

A. Neorganiskā daļa.

Ķīmiskās parādības. Analizē. Sintezē.
Molekula. Atoms.
Elementi un viņu apzīmējumi. Atom-

svari. Molekularsvari. Ekvivalent-
svari.

Ķimiske salīdzinājumi un likumi, uzkuru
pamata viņi izvesti

Skābļi. Skābju anhidridi. Skābes.
Bā:es Sārmi.

Nomenklatūra.
Neitrālā?, skābās un bāziskās šālis; viņu

nomenklatūra.
Hydrogenium.
Oxygenium. Ozonum.
Ūdens, vienkāršais un pārtvaicētais.
Hydrogeoium peroxydatum.
Halogēni. Chlorum. Acidum hydro-

chlo'atum. Bromum.
Jodum.
Silfur. Farmācija lietojamie sera veidi.

Acidum sulfuricum. Acidum sulfu-
ricum anhydricnm.

Nitrogenium. Ammonium caustfcum.
Acidum nitiicum. Acidum nitrosum.

Phosphorus. Acidum phosphoncum
(Fosforskābes veidi).

Arsenum. Acidum arsenicosum. Liquor
Kalii arsenicosi. Acidum arsenieicum.

Antidotum Arsenici. Svarīgākie orga-
niskie arsena savienojumi: Salvarsa-
num.

Atoxylum. Arrhenalum. Arsacetinum.
Stibium. Stibium sulfuratum nigrum.

Stib. sulfuratum aurantiacum. Stibio-
kalium tartaricum.

Borum. Acidum borlcum. Natrium
biboricum.

Carboneum. Carboneum di- et mono-
oxydatum.

Natrium. Natrium causticum. Natr.
chloratnm Natr. bromat. Natr. jodatum.
Natr. sulfuridum. Natr. carbonicum.
Natr. bicarbonicum. Natr. phosphoricum.
Natr. hyposulfurosum. Natr. hypo-
chlorosum.

Kalium. Kal. causticum. Kal. chlorat.
Kal. bromat. Kal. jodat. Kal. nitricum.
Kal. chloric. Kal. carbonicum. Kal.

sulfuratum.
Ammonium. Ammonium chloratum.

Ammon. carbon. Ammon. bromatum.
Lithium. Lithium carbonicum.
Barium. Barium sulfuricum. Barium

carbonicum.
Strontium. Stroatium nitricum.
Calcium. Calc. oxydatum. Calc. hydro-

oxydatum (Aqua C lcis) Calc. sulfuric.
Calc. carbonic. Calc. phosphoric.
Calc. hypochloros. Calc. chloratum,

Maguium. Magnium cxydat. Magn.
carbonic. Maga. sulfuric.

Talcum venetum.
Zincum.
Zincum oxydat, Zincum chlorat, Zincum

sulfuric.
Plumbum. Plumbum oxydat. Flumb.

acelicum. Acet. Plumbi.

Hydrargyrum mehlicum. Calomel. Hy-
drarg. bichlor corrosiv. Hydrarg. ppt.
album Hydrarg. oxydatum. Hydrarg.
bijodatum, Hydrarg. jodatum. Cin-
nabsris.

Cuprum. Cuprum sulfuricum.
Argentum. Argent. foliatum. Coliargo-

lum. Argentum nitric.
Protcrgolum.
Ferrum. Ferr. hydrogenio reducum. Ferr.

sesquichloratum.
Liquor Ferri dialvs. Ferr. sulfuric. cxy-

dulatum. Ferrum lactic. Ferr. carbon.
saceharat. Pilulae Blaudii. Ferrum
borusic. rubr. Ferr. borussic. flav.
Lq Ferri albumin. Haemoglobinum.

Manganum. Kal.permanganicum. Maogan.
peroxydat.

Chromum. Kal. bichromicum. Kal. chro-
.

Aluminium. Alumen. Bolus alba. Argilla
alba. Liq. Aluminii acetici.

Bismuthum. Bismuth. subsalicylic. Bis-
muth. subnitric. Bismuth. sutgallic.
Bismuth, tribromphenylicum.

B. Organiskā daļa.
Alifatiskie, aromātiskie, hidroaromatiskie

un hetero cikliskie organiskie savie-
nojumi.

Alifatiskie ogļūdeņraži: Naphta, Aether
Petrolei. Benzinum. Oleum Petrae.

Parafinum. Pēraffia, liquid. Vaselinum.
Ceresinum. I:h hyolum.

Chloroforminum. Jodoforminum.
Spiritus methylicus. Spiritus Viņi, Alcohol

amyllcus. Glycerinum. Formalinum.
Urotropinum. Acetaldehydum. Paral-

dthydum. Ch'oralum hyJratum. Ace-
tonum. Acidum formieicum. Spiritus
Formicarum.

Acidum aceticum. Acetum. Acetum py-
rolignosum.

Acidum oxalicum.
Acidum lacticam.
Acidum tartaricum. Kal. bitartar. Tartar.

ostronatus.
Acidum citricam.
Aether sulfuricum.

ZIŅOJUMS.
Lai izbēgtu sīkus maksājumus un atvieglotu rēķinvedību — maksa par

.Valdības Vēstnesi" un viņā iespiežamiem sludinājumiem sākot ar š. g. 1. aprili
tiek noapaļota sekosi:

par «Valdības Vēstnesi"
ar piesūtīšanu: ļ bez piesūtīšanas (saņemot ekspedīcijā):

par gadu . . . . Ls 22.— par gadu . . . . Ls 18.—
„ V» gadu . . , 12.— . V» gadu . . „ 10.—
> 3 men 6.— . 3 mēn. .... 5.—
- ! 2.— . 1 1.70

par atsevišķu numuru Ls —.10
Sludinājumu maksa:

a) tiesu sludināj. līdz 30 vienslejīgām rindiņām Ls 4.—
par katru tālāku rindiņu —.15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru vienslejīgu rindiņu B —.20
c) no privātiem par katru vienslejīgu rindiņu , —.25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras personas —.80

-Valdības Vēstneša" kantoris.



Aether aceticus. Augļi esences.
Apeps Lanae. Cera. Cetaceum.
Tauki un tauku eļļas: Axungia Porci

Seburn. Bityr. Cacao Oleum Amygdal
dulc. Ol. Jecoris. Ol Olivar. provinc. Ol
Sesami. Ol. Ricini Ol. Lini. Ol
Crotonis. OJ. Arachidis.

Sapones: Sapo medicatus. Spiritus sa
ponatus. Opodeldoc. Sapo viridis
Sapo hispanicus.

Acidum hydrocyanatum. Aqua Amygdalar
amararum.

Ol. Sinapis aetheieum. Spiritus Sinapis
Urethanum. Veronalum.
Ogļhidrāti: Iavertcukurs. Augļu cukurs

Ķekarcukurs.
Medus.
Sacharum flbum. Saccharum Lactis.
Amylum Tritici. Amyl. Orvzae. Amyl

Solani. Gummi arabicum. Tragacaniha
Gossypium. Colloxylinum.

Collcdium. Dextrinum.
Aromātiskie ogļūdeņraži: Benzolum

Toluolum.

Xylolum.
Nilrobenzolum.
Anilinum. Acetanilfdum. Phenacetinum.
Acidum carbolicum crudum. Acidum

carbol. putum. Acid. caibolic. lique-
iacturn.

Cresolum crudum. Lvsolum. Creolinum.
Liqaor Cresoli saponatus.

Resorcinum. Pyrocatech!num. Hydro-
chinonum.

Kreosolum. Quajacolum.
Pyrogallolum.
Oleum Amygdal. ae'her. Benzaldehvdum.
Acidum benzoicum.
Acid. salicylicum. Salolum. Aspirinum.
Acidum tannicum. Tannalbinum. Miec-

vielas.
Antipyrinum. Pyramidonum.

VI. Farmaceitu likumi.
1) Aptieka un viņas iekārta.
2) Farmaceitu tiesības un pienākumi.
3) Likums par tirgošanos ar ārstniecības

līdzekļiem.
4) Nepieciešamas grāmatas aptiekā.

Tautas labklājības ministrija.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
par lopu mutes un nagusērgas

izbeigšanos Lietaā.
Ņemot vērā, ka lopu mutes un nagu

sērga Lietavā izbeigusies un likvidēta,
atceļam rīkojumu par aizliegumu ievest
no Lietavas Latvijā lopus un lopu ba-
rību, kas iespreits 1925. g. „Valdības
Vēstneša" 262, numurā.

Rīgā, 1926. g. 19. februārī.
Zemkopības ministris M. Gailītis.

Iekšlietu ministris E. L a i m i ņ š
Veterinarvaldes piiekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.

Paziņojums
koku pludinātājiem pa Latvijas
un Igaunijas pierobežu upēm

(Gaujas pietekām).
Jūrniecības departaments paziņo iein-

teresētiem koku pludinātājiem, ka Igau-
nijas galvenā jūras pārvalde, pamato-
damies uz 5. februārī starp Latviju un
Igauniju parakstīta līguma 5. pantu, sa-
sauc š. g. 2. martā, pulksten 11, Igau-
nijas Valkā, apriņķa valdes telpās, ap-
spriedi pludināšanas jautājuma nokārto-
šanai uz 1926. g. navigāciju.

Rīgā, 1926. g. 19. februārī.
Jūrniecības departaments.

Pasta ziņas.

Atklātas pasta pailga nodaļas: 1) Bī-
riņu pagasta Dzegužu mājās un 2) Ances
pagasta valdē, Ventspils apriņķī.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenā direktora vietā V. Krūmiņš

Administratīvās nodaļas vadītājs
K ļ a v i ņ š

Dzelzsceļu virsvaldes paziņojums.
Pēdējās dienās dzelzsceļu virsvalde

ienāk daudz dažādi lūgumi no apriņķu

„n psgastu valdēm, kā ari no citām
iestādēm, organizācijām un privatperso-
nām attiecībā uz pasažieru vilcienu sa-

r3k
T 1\!paSžieru vilcienu sarakstu lietā

dzelzsceļu virsvalde ar š. g. 27. janvāra

Valdības Vēstneša' 20. numurā iespiesto

rakstu bija uzaicinājusi visas ieinteresē-

ja iestādes un organizācijas uz ap-

sprieditT 5. februV kur ari ,epa-

zīstināja ar vilcienu sarakstu projektu,

uzklausīja un pēc iespejas _ ievēroja da-
žādas prasības un tā ka vilcienu sa-
raksts jau galīgi sastādīts, tad dzelzsceļu
virsvalde paziņo, ka tagad iesūtītos da-
žādus lūgumus vilcienu sarakstu lielā
vairs nav iespējams ieverot un ka uz
iesūtītiem lūgumiem dzelzsceļu virsvalde
atsevišķas atbildes nedos.

Galvenā direktora pal. K. Spriņģis,
Eksploatacijas direktors T. Dumpis,

Meklējamo personu saraksts
Nr. 250.

(1 turpinājums.)

18678. Butte, Emeline Indriķa m.,
24 g. veca, pied. pie Rīgas — Rīgas
2. iec. miertiesneša 1926. g. 27. janvāra
raksts Na 75 (10II26), apv. uz sodu
lik. 528. p. — Paziņot dzīves vietu.

18679. Bittlte, Augusts Andža d.,
47 g vecs, pied. pie Cēsu apr., Kal-
snavas pag. — Rīgas 2 iec. miertiesneša
1926. gada 27. janvāra raksts Na 78
(10 II 26), apv. uz sodu Jik 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

18680. Boguševičs, Vitolds Staņislava
d., 17 g. vecs, pied. pie Jēkabpils —
Rīgas 2. iec. miertiesneša 1926. gada
27. janvsra raksts Ne 2054/25. (10 11-26),
apv. uz sod. lik. 268. p. — Paziņot
dzīves vietu.

18681. Budnevič, Vilis Klāva d.,
27 g. vecs, agrāk dzīv. Aizpute. — Lie-
pājas lauku iec. miertiesneša 1926. g.
22. janvāra raksts Ne 728 (11 11-26), apv.
uz sod. lik. 581. p. — Ņemt zem poli-
cijas uzraudzības un dzīves vietu paziņot
meklētājam.

18682. Caics, Jēkabs Ādama d.,
19 g. vecs, pied. pie Preiļu pag. Dau-
gavpils apriņķa. — Jelgavas apriņķa
iecirkņa miertiesneša 1926. g. 27. jan-
vāra raksts Ne 78 (10-11-26), apv. uz sod.
lik. 51. un 581. p. — Paziņot dzīves
vietu.

18683. Celm, Marija Kārļa ro., 24 g.
veca, agrāk dzīv. Rīga, Katoļi ielā Ne 13,
dz. 17. — Rīgas 4. lec. miertiesneša
1925. g. 26. oktobra raksts Na 1249
(10 II-26), apv. uz sod. lik 528. p. —
Paziņot dzīves vietu.

18684. Celm, Marija Kārļa m., dzira,
septembrī 1901. g., pied. pie Dobeles
apr., Zaļās muižas pag. agrāk dzīv. Rīgā,
Katoļu ielā Ne 13, dz 17. — Rīgas XI
iec. miertiesneša 1925. g 9. oktobra
raksts Ne 831 (10-1126), apv. uz sod.
lik. 273. p. 2. d. — Paziņot dzīves vietu.

18685. Celm, Marija Kārļa m., dzira.
1901. g., pied. pie Dobeles pag. Zaļās-
muižas pag., agrāk dzīv. Palisades ielā
Ne 4, dz. 10. — Rīgas 4. iec. miertiesu
1925. g. 20. oktobra raksts Ne 1456
(10-11-26), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

18686. Čaklais, Kārlis Jāņa d., Latvi-
jas pase JSTs 585, izdota no Valkas apr.
priekšnieka. — Valkas apr. priekšnieka
palīga Valkā 1926. g. 24. janv. raksts
Na 923 (6-II-26), pase izdota uz nepie-
tiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt
dokumentus par vecumu un piederību
un ja tādu nav, piesūtīt pasi meklē',
anulēšanai.

18687. Denkins, Andrejs Antona d.,
23 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.,
Osunu pagasta. — Rīgas 13. iec. miert.
1926. g. 19. janvāra raksts Ne 1670
(1011-26), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

18688. Derkevic, Jēkabs Miķeļa d.,
Latvijas pase Na 1748 izdota no \ alkas
pils. policijas priekšnieka. — Valkas
apr. priekšnieka 1926. g. raksts No 923
no 24. janvāra (6 11-26), pase izdota uz
nepietiekošu dokumentu pamata. — Pie-
prasīt apliecību par vecumu un ja tādu
nav, nosūtīt pasi meklētājam anulēšanai.

18689. Deraucka, Emilija Jēkaba m ,
Latvijas pase Ns 689, izdota no Valkas
pils pol. priekšnieka. — Tas pats.

18690. Dambergs, Niklāvs Jukuma d ,
Latvijas iekšzemes pase Na 47395, izdota
1924. g. 2 maijā, agrāk dzīv. Liepājā,
Paviljona ielā Na 29, (tuvāku ziņu nav).
— Dobeles iec. miertiesneša 1926. g.
22. janvāra raksts Nš 675 (6 11-26), apv.
uz soJ. lik. 397. p. — Paziņot dzīves
vietu.

18691. Dzirkals, Augusts Andreja d.,
43 g. vecs, agrāk dzīv. Rīgā, Ludzas
ielā Ne 63, dz. 11. — Rīgas 13 iec.
miertiesneša 1926. g. 19. janvāra raksts
Na 1410 (6 II 26), apv. uz sod. lik. 138. p.
— Paziņot dzīves vietu.

18692. Dubovs, Oskars Jēkaba d.,
35 g. vecs, dzīv. Rīga, Krasta ielā Ne 9,
dz. 2, liela auguma, blonds, brūnām

acīm, apcirptām ūsām, īsi _ apgrieztiem
matiem, ģērbies melnā mētelī, pelēkās
drēbēs. — Rīgas policijas 6. iec. priekšu.
1926 g.29 janv.telefonogr.Ne 12(6 11-26),
nozudis. — Ziņot meklētājam.

186?3 Ekstein, Līna Kristapa m.,
42 g veca, pied. pie Aizputes apr., Nī-
grandes pag., agrāk dzīv. Rīgā, Vārnu
ielā Ne 18. — Rīgas 13. iec. miertiesn.
1926 g. 20. janvāra raksts Ne 1369

(11-II 26), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

18694. Elvins, Jānis Marijas d., dzim.
1888. g, ģērbies pašaustās drēbēs, kājās
šņorzābaki, lielā augumā, stipru miesas
būvi, gaiša iegarena seja, dzeltenām
ūsām, tumši dzelteniem matiem, zilām
tclm, agrāk dzīv. Aizputes apr., Rud-
bāržu pag. Lēnu muižā. — Aizputes apr.
priekšnieka 1926. g. 19. janv. raksts
Ka 188/25 (1111^6), 1925. g. janv.
mēnesi pazudis bez vests. — Paziņot
dzīves vietu.

18695. E!stin. Liene Pētera m.,
Latvijas pase Ne 592, izdota no Valkas
apriņķa priekšnieka. — Valkas apr.
priekšnieka 1926. g. 24 janv. raksts
Ne 923 (6 II 26), pase izdota uz nepie-
tiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt
apli:cību par vecumu, un ja tādu nav,
tad pasi piesūtīt mekl. auukšanai.

18696 EUtiņš. Jānis Kārļa d.,
Latvijas pase Ne 666, izdota no Valkas
pilsētas pol. priekšnieka. — Tas pats.

18697. Elste, Olga Osipa m. — La-
tvijas pase Na 824, izdota no Valkas
pils. polic. priekšnieka. — Tas pats me-
klētājs. Pieprasīt apliecību par vecumu
un piederību, ja tādu nav tad pasi pie-
sūtīt mekl. anulēšanai.

18698. Elksnīts, Pēters Viļuma d.,
28 g. vecs, pied. pie Varnavas pag.,
galdnieks, pēdējā dzīves vieta Elkšņu
pag., Jēkabpils apriņķī. — Jēkabpils iec.
miertiesneša 1926. g. 22. janv. raksts
Ne 6 (5-II-26), apv. zādzībā. — Paziņo!
dzīves vietu.

18699. Elkins, Laiba Šloma d., dzim.
1906. g., pied. pie Ludzas apr., Kārsavas
pag., agiākdzlv. Kārsavas miestā, Skolas
ielā Na 18. — Rīgas 13. fec. miertiesneša
1926. g. 27. janv. raksts Na 1075(6-11-26),
apv. uz sodu lik. 268. p. — Paziņot
dzīves vietu.

18700. Feodorovs, Vasīlijs Joakima
dēls, 22 g. v,, pied. pieSakstagolaspsg.,
Rēzeknes apr., pēdējā dzīves vieta
Ogresgala pag Tručos. — Rfgas apriņķa
3. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 16. jan-
vāra raksts Na 845-Kr./25. g. (11 II 26),
apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

18701. Fokkers, Frldrichs Aleksandra
dēls, c"zim. 1884. g., pēc nodarbošanās
jum ķis, dzīvojis Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā
Ne 18. dz. 5. — Rīgas policijas 6. iec.
priekšnieka 1926. g. 27. janvāra raksts
Na 1711 (11-11-26), deļ Rigas 3. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 9. maija izpildu
rakstu Na 455, ar kuru F. sodīts ar Ls25
vai 7 dienām aresta, izpildīšanas. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

18702. Frolovs, Ņikifors Jermila dēls
(tuvāku ziķu nav). — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1926. g 29. februāra raksts
No 479 (11-1126), sod. no Rigas 5. iec.
miertiesneša uz sot. lik. 262. p. 1. d.
ar Ls 10 vai 3 dienām aresta. — Pa-

ziņot meklētājam.
18703. Fedorovfčs, Miķelis Micha-

linas d., 20 g. v, piederīgs pie Demenes
pagasta. — Daugavpils apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1926. g. 20. janvāra raksts
Na 370/25 (5-II-26), apvainots uz sodu
lik. 179, 180. un 182. p. — Paziņot
dzīves vietu.

18704. Firsons, Dimitrijs Logina d.,
24 g. vecs, krievs, atslēdznieks, piecēlies,
pedejā dzīves vieta 1. Maskavas ielā
Ne 134. — R'gas 11. iecirkņa mier-
tiesneša 1926. g. 20. janvafa raksts
Na 1092 (5-II-26), dēļ sprieduma izpil-
dišaoas pec sodu lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

18705. Grava, Marija Miķeļa meita,
26 g. veca, piederīga *pie Ropažu pagasta,
Rīgas apriņķa — Rīgas pilsētas 1. iec.
miertiesneša 1926. g. 21. janvāra raksta
Ne 1308 (5-II 26;, apvainota uz sodu lik.
231. p. — Paziņot dzīves vietu.

18706. Griezlts, Kārlis Miķeļa dēls,
Latviias pase Na 111, izdota no Valkas
apriņķa priekšnieka. — Valkas apriņķa
priekšnieka Valkā 1926. g 24. janvāra
raksts Ne 923 (6-II-26), pase izdota uz
nepietiekošu dokumentu pamata. — Pie-
prasīt dokumentus par vecumu un pie-
derību, ja tādu nav, tad pase piesūtāma
meklētājam anulēšanai.

18707. Gaillts, Leons Jāņa d., Latvijas

pase Ne 2458, izdota no Valkas pilsētapolicijas priekšnieka. — Tas pāls
18708. Gailevičs, Jānis-Antons J3„

d., 45 gadus vecs, agrāk dzīvojis Da»*
gavpils apr. Izabelinas pag BStrembereB.
mejās. — Jelgavas pilsētas iecirkņa mie,
tiesneša 1926. g. 23 janvāra rZ. "
Na 1774(11-11-26), apvainots uz sod .!?
397. p. — Paziņot dzīves vietu.

18709. Ginsburgs, Abrams-Bērs Hir*.
dēls, dzim 1907. g. 4. februāri , pie7
pie Aizputes, pase Ne 358, izdota noAizputes apriņķa priekšnieka pal. 1 jJ
1924. g. 19. janarī, žīds, pēdējā dzīvei
vieta Valmierā. — Valmieras apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša 1926 g 18 jan
vara raksts Ne 89 (ll-H-26), apv.uz *id
lik. 581. p. _2 d. — Apcietināt ua no'gādāt meklētāja rīcībā.

18710. Haikin, Paija Gerša m., 54 eveca, pied. pie Rīgas, pēdējā dzīves vieta
Dubultos, Mellužu prosp. Ne 140. —Rīgas apr. 1. iec. miertiesneša 1926 7
28. janvāra raksts Ne 1139 (11-11.26)
apv. uz sod. lik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

18711. Hovors, Bochumils Jāņa dēli
30 g. vecs, Čechoslovaķljas pilsonis. -
Rīgas 4. iec. miertiesneša 1926. g. 22 jan-
vāra raksts Ne 1480 (5 11-26), apv. uz
Eod. lik. 591. p. 1. — Apcietināt un no-
sūtīt uz meklētāja kameru.

18712. Jefimovs, Niko'a's Jefi'ma d.,
dzim. 1904 g., pied. pie Ludzas apr!|
Gauru pag., krievs, zemkopis, nepre-'
cejies, pase izdcti no Gauru pag. valdes
1924. g. 27. jūnija, Ne 4654, dzīv. Cauro
pag., Aulonovas sādža. — Madones apr,
2. iec. miertiesneša 1&26. g. 28. janvāra
raksts Ne 93 (11 11-26), apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d. — Pieprasāmi trīsi simti
(300) Ls — drošības nauda, kuras neie-
maksāšanas gadījumā, paturēt &pcietinā-
jumā, par ko paziņot meklētājam.

18713. Jakobson, Hermine Kārļa m.,
Latvijas pase Na 681, izdota no Valkas
pils. pol priekšnieka. — Valkas apr.
priekšnieka 1926. g. 24. janvāra raksts
Ne 923 (6-II 26), pase izdota uz nepie-
tiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt
apliecību par vecumu un ja tādu nav,
tad pasi piesūtīt meklētājam anulēšanai.

18714. Jundas Berta Mārča meita,
Latvijas pase Ne 2599, izdota no Valkai
pilsētas policijas priekšnieka. — Tai
pats meklētājs. Pieprasīt apliecību par
vecumu un piederību, ja tādu nav, tad
pasi piesūtīt meklētāja anulēšanai.

18715. Indus, Minna Ādama meita,
Latvijas pase Na 1360, izdota no Valkai
pilsētas policijas priekšnieka —Tas pats.

18716 Ivanovs, Vasilijs Nikolaja d.,
dzimis 1899. g„ bij. Krievijas pav.,
piederīgs pie Mogiļevas guberņas. -
Rigas prefektūras 3. nodaļas 1926. g.
8. janvāra raksts Ne 8753 (8-II-26), sa-
skaņā ar Rīgas apgabaltiesas prokurora
rakstu no 1924. g. 7. februāra Ne 3988
piedzenami Ls 24,22 tiesas izdevumi. -
Pazinot meklētājam.

18717. Kovnat, dzim. Buim, Manna
Nosona m., Latvijas pase Ne 322, izdota
no Valkas apr. priekšnieka — Valkas
apr priekšnieka 1926.g. 24. janvāraraksts
Nk 923 (6-11-26), pase izdota uz nepie-
tiekošu dokumentu pamata. — Pieprasīt
apliecību par vecumu un piederību,)*
tādus nevar piestādīt tad pasi p iesūtīt
mekl. anulēšanai.

18718. Kaslap, LIbe Miķeļa m. -
Latvijas pase Ne 731, izdota no Valkas
pils policijas priekšnieka. — Tas pats.

18719. Kipans, Andrejs Jāņa d. -
Latvijas pase Ne 1017, izdota no Valkas
pils. pol. priekšnieka. — Tas pats.

18720. Kipan, Līze Jāņa m. — La-
tvijas pase Ne 1018, izdota no Valkai
pils. polic. priekšnieka. — Tas pats.

18721. Knoll, Minna Kriša ro., Latvi-
jas pase Ne 1582 izdota no Valkas ?«'?
pol. pr iekšnieka. — Tas pats.

18722. Krūmiņš, Jānis Pētera d., Latvi'
j?s pase Na 33 izdota no Valkas aprlņlf»
priekšnieka. — Tas pats me'rietājs. 7
Pieprasīt apliecību par vecumu un j*
tādu nav, tad pasi piesūtīt meklētājam
anulēšanai.

18723. Kalniņš, Pēteris Jāņa d., Latvi-
jas pase Ne 176 izdot* no Valkas ap-
riņķa priekšnieka. — Tas pats.

18724. Kačuriu, JevdokijaVasilija J"-
Latvijas pase Ne 773 izdota no Valka*
pils. pol. priekšnieka. — Tas pats.

18725. Kan, Marija Jāņa m, Latvija»
pase Na 2277, izdota no Valkaspil».Ppriekšnieka. — Tas pats. .

18726. Kauliņš, Mārtiņš Antona Ļ,
dzim. 1883. g., pied. pie Jaungulbene
pagasta, Latvijas pase Na 145492, i*<ļ°J
no Rgas prefekta, agrāk dzīv. &&



Ml"

Marj;as ielā Ne 26, dz 21. — Rīgag
f. iec miertiesneša 1925 g. 23. dec
raksts Na 1191 (1011-26), apv. uz sod!
lik. 377. 1. P- — Paziņot dzīves vietu.

18727. Kanceis, Jānis-Arvids Miķeļa
dēls, 21 g v., pied. pie Bauskas apr.,
Vecsaules pagasta. — Jelgavas apr.
mieitesneša 1926. g. 27. janv. raksts
M 12 (5-11 26), apv. uz sod. lik. 138. un
230. P — Pazinot dzīves vietu.

18728. Kundrats, Paulis Jāņa d.
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas 4. iec.
miertiesneša 1926. g. 27. janv. raksts
jy? 386 (6II26), apv. uz sod. lik
138 p. P- — Paziņot dzīves vietu. -

18729. Kosarskis, Aleksandrs Leona
d., 19 gadus vecs, bij. Krievijas pav.,
agrāk dzīvojis Rīgā, Akas ielā Ne 10,
uZ2. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1926. g. 29. janvfj-a raksts Ne 6116/25
(10II26), sdīts no Rīgas prefekta ar
ut 5,— vai 3 dienām aiesta, piedzenot
Ls 8,— vizu nodokli. — Paziņot meklē-
tājam.

187Ī0. Krebs, Kārlis Johana dēls,
dzira. 1872. g, piederīgs pie Tukuma
apriņķa- — Rīgas apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneša 1926. g. *8. janvāra raksts
Hi 1878 (1011-26) apvainots uz sod. lik.
284 P- — Paz n°t dzīves vietu.

18731. Kleins, Roberts Rūdolfa d,
dzim. 1897. g., piederīgs pie Lejas ciema,
pēdējā dzīves v.eta Bučauskas . Virānes
pgg., Bučauskas muižā. — Madonas ap-
riņķa priekšnieka 1926. g. 28. janvāra
laksts Ne 182/1125 (10 II 26), sodīts ad-
mnistrativā kārta ar Ls 20,— vai
.14 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

18732. Liepiņš, Andrejs Jāņa dēls,
dzimis 1894. g., agrāk dzīvojis Vec-
saules pagastā, Bauskas apriņķī un
Turaidas pagastā, Rīgas apriņķī. —
Rīgas apriņķa 2 iecirkņa miertiesneša
1926. g. 22. janvāra raksts Ne 346
(5 11-26), apvainots uz sodu lik. 284. un
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

18733. Lobanovski, Augusts Ignata d.,
52 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Elijas ielā Ne 23, dz 3. —
Rīgas prefektūras 3. nodalos 19<6. g.
25. janvāra raksts Ne 145/26 (5-II-26),
sodīts no Rīgas prefekta ar Ls.15,— vai
5 dienām aresta. — Paziņot mekičtāji m.

18734. Lāci?, Reinholds Jāņa d., 24 g.
v, pied. pie Allažu pag, Rīgas apriņķa.
— Rīgas policijas 10. iec. pr'ekšuiena
1926. g. 25 janvāra raksts Ne 7279/20
(5-11-26), patvarīgi atstājis dzīves vietu,
kS sastāvošs zem policijas uzraudzības
uz Rīgas 8 'ec. izmeklēšanas tiesneša
lakstu Ne 313! no 1920. g. 4. novembra.
— Ziņot meiciētā;aT3.

18735. Leonovs, Jezups Franča d.,
20 g. v, pied. pie Daugavpils apr., Ma-
linovas pagasta. — Daugavpils aprirjķa
9. iec, miertiesneša 1926. g. 23. janvāra
raksts Ne 315 (5 II 26 , apv. uz sodu lik.
£62. p. — Paziņot dzīves vietu.

18736. Loranovskis, Augusts Ignata
dēls, dzim. 1873 g, pied. pie Rīgas,
agrāk dzīv. Rīgā, Elijas ielā Ne 23, dz. 3,
Latvijas pase Ne 17-01, izdota 1925. g.
25. jūnijā no Rīgas prefektūras. — Rīgas
policijas 6. iec. priekšnieka 1926. g.
23. janvāra ra sts Ne 1585 (5-II 26), dēļ
Rīgas 5. iec. miertiesneša 1925. gada
30. decembra izpildu raksta Ne 1397, ar
kuru L. sodī's ar 10 latiem vai 3 dienām
aresta izpildīšanas. — Paziņot dzīvesvietu.

(Turpmāk vēl.) ^
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

TIfenta 1«.
Darbvedis A. Zaķi i.

Iecelšanas.
Rezolūcija J* 7.

Aizputes apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgu
-"ni Valteri-Mackusu, uz paša lūgumu,
Paceļu par Ventspils apriņķa priekšnieka I iec.
palīgu (Ventspili), skaitot no š. g. 22. februāra.
Atalgojums Valteram-Mackusam izmaksājams pec
'X kategorijas otrās algas pakāpes, skaitot izdienu
io 1925. g 16 septembra.

Rjga, 1926. g. 18. februāri, te 10399.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

*
Rezolūcija Ns 8.

.. Ventspils apriņķa priekšnieka l iecirkņa pailgu
ļiinelmu Ozoliņu, dienesta labā, pārceļu par
Al*putes apriņķa priekšnieka I iecirkņa palīgu
(Aizputē), skaitot no š. g. 22. februāra. Atalgo-
J «?s Ozoliņam izmaksājams pēc IX kategorijas
Plras pakāpes, skaitot izdienu no 1925. g. 16. sep-
tembra.

Rgā . 1926. g. 18 februāri. J* 10476.
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.

Administratīvā departamenta direktors
S 1o s b e r g s.

Rezolūcija I* 9.
nie\S,?iPri?ķa Pfiekules i«. policijas priekj
o,B,.. H 'A"n,'u k'sltaitu « kategorijas
«lo« ns"^-°" g L lebr "ai a. izmaksājotalgu pec sis pakāpes no š. g. 1. februāra

Rīgā, 1926. g. 18. februāri M 10179.
Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Rezolūcija J* 10.
i».?-1?!l.- Pr'»<?niek.i Māifņu K a d a šuieskaitu VII kategorijas trešā al gas pakāpē nos.g. ^0 februāra, izmaksājot algu pēc šīs pa-kāpts no s. g 1. marta

Rīgā, 1926. g. 1* februārī. J* 10478.
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Rezolūcija J* 11.
Daugavpils apri ņķa priekšnieka I iec. palīgu

Antonu Lozdu ieskaitu IX kategorijas otrā
algas pakāpe no š. g. 1. marta, izmaksājot algu
pec sis pakāpes no š. g. I. marta.

Rīgā, 1926. g. 18. februāri, te 10477.
Iekšlietu ministris E d. Laimiņš.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Rezolūcija te 11/Rob.
Ieceļu Jaunlatgales apriņķa IV robežapsardzības

rajona priekšnieka palīgu, rezeives virsleitnantu
Juri Kociņu par Ltdzas apriņķa IV robežap-
sardzības rajona priekšnieku, skaitot no š. g.
16 februāra.

Rīgā, 1926. g. 16. februāri.
Administratīvā departamenta direktors

Slosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J. Ķēmans.
*

Rezolūcija Jfe 12/Rob.
Ieceļu rezerves leitnantu Herbertu E i n b e r g u

par Jaunlatgales apriņķa IV robežapsardzības
rajona priekšnieka pailgu, skaitot no š. g.
16. februāra.

Rīgā, 1926. g. 16. februārī.
Administratīvā departamenta direktors

Slosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.Ķēmans.

KURSI.
Rīgas biržā, 1936. gada 22 februāri.

D e v ii e a :
1 Amerikas dolāra .... 5,179 — 5,18)
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 2525
100 Francij a* franku . . . 18,2s—18 65
100 Beļģijas franku .... 23,40 — 23.75
100 Šveice* franku .... 99,55 — 100,30
100 Itālijas Oru 20,65 — 21 05
100 Zviedriju kronu . . . 138,3) l.'9 35
100 Norvēģijas kronu . . . 1.0,40— 112 0 i
100 Dānija* kronu. .... 134,00 — 136 u5
100 Čechoslovaķija* krona . 15,25—15 55
100 Holande* guldeņu. . . 206.95 — 208,50
100 Vācija* marku .... 122.-0- 124,10
100 Somijas marku .... 12.95 — 18 15
100 Igaunija* marku . . . 1,37—1395
100 Polija* ilotu 6,00— 75 ih.
100 Lietavas liru 50,50—5150
1 SSSR Servoņecs .... 26,40 — 2685

Dārg metāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 10u — 108

Vērtapapiri:
5 °/o neatkarība* aizņēmuma 98 — 100
4 o/o Valsts prem. aižn. . . 98—100
6 o/o Zemes bankas ķīlu zīme* 92 — 93
8 °/o Hipotēku banka* ķtlu

zīme* 96 — 97
Rīgas birzu kotadju komisijas

priekšsēdētājs J. S k u j e v i c *.
Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n *.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījumi noteikumos
par nodokli no izrīkojumiem un

izpriecām Rigas pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes 1926. g.
4. februāra sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta š. g. 15. februāra rakstu

J* 101124.

Noteikumu par nodokli no izrlkoj'u-
miem un izpriecām Rīgas pilsētā § 2.
un § 6. tiek atvietoti un tai vietā likti
sekošie noteikumi:

§ 2. Ar nodokli nav apliekami:
1) pr/ekšlasljumi, lek- fc nav -

cijas, jautājumu va- vjenoti ar tādiem
ka;i un sporta iz- izrīkojumiem un
kojumi izpriecām, par ku-

2) politiskai un reli- '?« Jggjļ-P*
ģiskās sapulces;

3) izrīkojumi, kurus sarīko skolas mā-
cības līdzekļu un mācības inven-
tāra iegādāšanai un mazturīgu sko-
lēnu pabalstīšanai, pie kam šis no-
teikums var tikt attiecināts ne vairāk
kā uz vienu izrīkojumu semestrī.

4) Nacionālā teātra, Nacionālas operas,
Dailes teātra, viena vācu, viena
krievu un viena žīda teātra iz-

rādes.
5) Koncerti.
Piezīme 1. Par minēto teātru un

valsts operas telpās sarīkotiem pri-
vātu personu un organizāciju izrīko-
jumiem nodoklis ņemams uz vispā-
rējo noteikuro" pamata.

P i e z I m e 2. Šī panta 5. punkta no-
sacījumi nav attiecināmi uz izrīko-
jumiem, kas minēti šo noteikumu
6. § piezīmē.

§ 6. Biļešu nodoklis maksājams no
katas izdotas ieejas biļetes vai citas
ieejas zīmes, proporcionāli ieejas maksai,
atkarībā no tā, pie kuras no tālāk mi-
nētām grupām pieskaitāms izrīkojums:

A (5%) amatniecības un citas izstādes.
B (10°/o) — teātru un operu izrīko-

jumi, izņemot 2. p. minētos.
q (150/0) — operētu izrādes, dejas

priekšnesumi, biedrību izrīkojumi,
kustoņu izrādes, u. t. s. raibais
teātris.

D (20°/o) — Cirka izrādes.
E <25°,o) — Kino izrādes laikā no

1 maija līdz 15. augustam.
F (30°/o) — Kino izrādei laikā no

16 augusta līdz 30. aprīlim, cil-

vēku izrādes, atklātas masku balles,
ari tad, ja tās sarīko biedrības,
dejas vakari (izņemot grupā C mi-
nētos), dejas izpriecas pastāvigSs

dejas telpās, restorānos, baros,
gaismas panorāmas, burvju izrādes,
greizie spoguļi, vaska iiguru ka-
bineti.

G (35%) — no ieejas maksas hipo-
dromā.

Piezīme: Pilsētas valdei ir tiesība
uzlikt izrīkotājiem-ārzemniekiem, kā
ari ņemt no izrīkojumiem, kuros
programas izpildīšanā piedalās ār-
zemnieki, nodokli no 15°/o līdz 25°/o
resp. 5C°/o no biļešu cenas.

Pilsētas galva A. Andersons.
i Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Papildinājums
saistošos noteikumos par tirgus

kārtību Ventspilī,
kuri publicēti «Valdības Vēstnesī" 1922. g.

158. numurā.
Pieņemts domes 1926. g. 30. janvāra
sēdē un apstiprināts ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g. 11. februāra

rakstu AB 101022.
12. Noliegts visiem uzpircējiem-atkal-

pārdcvējiem pirkt sviestu, miltus, miltu
izstrādājumus, vi ādu labību, gaļu, gaļas
produktus, kartupeļus, zirņus, pupas,
saknes, taukus, putraimus, augļus, olas
un zivis uz ielām, ceļiem, sētās un
iebraucamās vietās ; tāpat noliegts viņiem
pirkt šos pārtikas produktus uz pilsētas
tirgus laukuma līdz pulksten 11 dienā.

13. Vietas tirgus bodītēm un galdiem
ierāda tirgus nomnieks vai uzraugs un
novieto pārdevējus no rokas, grupējot
tos pēc produktu šķirnēm.

14. Uzraudzība par šo noteikumu pa-
reizu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un policijai.

15. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie saucami pie atbildības uz attie-
cīgiem sodu likuma pantiem.

16. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā no viņu publicējuma dienas
«Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva F r. K ā r k 1 i ņ š.
i Sekretārs A. G i 1 b e.

Saistošie noteikumi
par reklāmu, sludinājumu, afišu
un uzsaukumu izlikšanu Ventspils

pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes sēdē 1926. g.
30. janvārī un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamenta 1926. g.

11. februāra rakstu J* 101022.

1. Veikalnieciska rakstura reklāmas
sadalās pastāvīgās un īsa laika reklāmās.

t-ar pastāvīgām uzskatamas veikalu
izkārtnes, plakāti, uzraksti un uzzīmē-
jumi uz logu stikliem, ēku sienām, žo-
giem vai citiem priekšmetiem.

Par īsa laika — sludinājumi, afišas un
uzsaukumi.

2. Visiem reklāmu nolūkā izliktiem
izkārtņu, plakātiem uzsaukumiem un
sludinājumiem jābūt pareizā latvju valodā
un ortograiijā. Zem latvju valodas tek-
sta var rakstīt ari citās valodās, bet ne
lielākiem burtiem kā latvju teksts. Va-
lodas un ortogrāfijas kļūdas uz pirmo
norādījumu ir jāizlabo.

3. Pastāvīga rakstura reklāmas var
izlikt, iepriekš par to paziņojot pilsētas
valdei. Paziņojumā jānorada kur re-
klāma tiks izlikta, kāda pasākuma rekla-
mēšanai un kāds reklāmai apmērs. īsa
laika reklāmas var iztikt tikai tad, ja
par to ir samaksāts pilsētas nodoklis.

4. Visas uz īsu laiku izliekamās re-
klāmas, sludinājumus un t. t. ir atļauts
izlikt vienīgi skatu logos, uz pilsētas
reklāmu stabiem un pilsētas valdes ierī-
kotiem sevišķiem sludinājumu dēļiem.

5. Būvju sienu, žogu, stabu un citu
priekšmetu aplipināšana vai aplikšana
ar reklāmām, afišām, uzsaukumiem vai
sludinājumiem ir stingri aizliegta.

6. Par pastāvīga rakstura un īsa laika
reklāmām, sludinājumiem u. 1.1 jāmaksā
pilsētas nodoklis no pilsētas domes no-
teiktos apmēros un termiņos.

7. Valsts, pašvaldību un sabiedrisku
iestāžu sludinājumi, ciktāl tiem nav
veikalniecisks raksturs, ir no nodokļa
maksas atsvabināti

Aiziegts aplipināt vai apsegt citus uz
tāfelēm un stab em iepriekš izliktos slu-
dinājumus un reklāmas, kujān nav no-
tecējis izlikšanas termiņš.

8. Izkāpt veikala izkārtnes perpendiku-
lāri sienai vai ftstāti no tās, tām jābūt ne
zemāki par 2 metriem no trotuāra.

Krāsojot uz būvēm vai žogiem pastā-
vīga rakstura reklāmas, iepriekš ir jāiz-
prasa no īpašnieka atļauja.

9. Uzraudzība par šo noteikumu pa-

reizu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un policijai.

10. Šo noteikumu neievērotājus un
pārkāpējus sauks pie atbildības saskani
ar soda likumiem.

11. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no viņu izsludināšanas dienas
«Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva Fr. K ā r k 1 i ņ š.
t Sekretārs A. Gilbe.

Redaktors: M Aroas.

Šim numuram 6 lapas puses.

Literatūra.
Paskaidrojumus

izlūdzos par izrunu, nozīmi, vietu šādiem
vārdiem: malcuksnis (ar u ?) Alūksiē
(= malkcirsnis), magreņi, mīciklis je'>
mācīk!is, mādit, madule, madukši, n ā-
gans, māgužina, maidavas, maidzin t,
maigi (lietas vārds), maigot, maigt, maika,
mailen(i)s jeb mailēns, maistlt, maistuļa
(«tikties ar maistuļām" Aso.), maižlt jeb
maižot, mākls, makls jeb maklis, maknīt,
makņa, māksniņa jeb māksniņš, maļaks,
maldzināt (Cērkstē), male, mali, malis
(«es samalu lielu mali jeb malu"; kā no
beidzamā vārda skan nominatīvs ?), ma-
llte, malīt, maisīties, maltit, malzltie.»,
mala («mala lēti neveļas"), mamura ogas,
maduras (Baltpurviņš), mādaļa, manda-
riņas, mandēt, mand.eae.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. E n d z e I ī n s.

Latviešu folkloras krātuvei
(Rīga, Valdemāra iela 36a) nodevuši š. g. janvāra
mēnesi dažādas tautas tradīcijas šādi iesūtītāji:
Apes pamatsk. (skolotājs Ed. Voss) — 4. sūtījums
— 10i7 var. (kopa ar iepriekšējiem 1504):
K Bukums (Rīgai - 10. sut. — 1024 var. (4791);
Garozas pamatsk. (H. Beikovska) — 3. sūt. —
2921 var. (3J9^); Krāslavas pamatsk. (P Bašk<)
— 3i var.; Lēdmanes pamatsk. (A. Goldšmitsi
— 41; A. Liepiņa (Kraukli) teic. Ede Palže — 7 ;
M. Meijera (Pampāļi) — 2. sut. — 570 ; V. Piģene
(M'jupe) — 86S; Pikovas pamatsk. (F. Sekle)
— 562; O Pois (V.-Gulbenē, Bejava) — 602;
Alma Pole (Adulienē), teic. Maija Bikše, Alma
Kluce u. c, — 2. sut. — 336 (844) ; N. Bedmeie
(Jelgavā) - 214; B. Rieksīiņš (Cesvainē) — 128;
Rīgas pilsētas 2. vidussk. — 5277 (28.273) ;
J. Sedols (Bārta) — 11 ; A. Štāle (Lestenē) — 47;
Staļģenes pamatsk. (L. Jegere —377); A. Svenno
(Slameriene) 2 sut. — 9; A Vernauski,
(Laši ) — 14; M. Zābaka (Bauskā) — 6; C. Zie-
bergs-Virpulis (Ziemupe) — 1 ;6.

Kr Barona biedribas vācēji: B. K*sūrs (Ļau-
dona) — 4C6 (5369); M. Miezone (Sarkaņi), teic
Ilze Miezone u c, — 349; E. Purene (Virāne)-
138 (2397); K Tukmanis (Valdegāle — 151 ;
E. Medene (Jēri ) — 29i var.

Kopā par janvāri — 15.646 var. pavisam krā-
tuve 102.492 var.

Valtera un Papas akc. sab. dāvinājusi krātuvei
subskr pciju uz prof. H. Šmīta latviešu pasakām
un teikām.

Izteikdama sirsnīgāko pateicību, visiem saviem
līdzstrādniekiem un pabalstītājiem Latviešu folklo-
ras krātuve lūdz visus tautas dzejas draugus tagad
ziemu k.ī vaļīgākā laikā stāties īp-ši pie pasaku,
teiku un ticējumu uzrakstīšanas. Nav jā-
dzenas pec retumiem, bet jāpūlas savā apkārtnē
uzrakstīt visu, kas palicis rautas at-
miņa no agrākiem laikiem, ari
dziesmas, mīklas, sakāmvārdus, ierašas, rotaļas,

s. retākus izteicienus u t. t. Jāraksta tikai
dzirdētais un taisni tā, kā dzirdēts,
atzīmējot savu vārdu, uzvārdu un adresi,
ka ari to, no ka. kur (kādā psgastā un mājā)
un apm-ram k a d ka* dzirdēts. Ieteicams rakstīt
ar tinti pec iespēja» skaidri un uz lapām burtnīcai
lielumā vai ari tieši burtn



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
}. martā nolasīs 28. maijā 1917. g.
mirušā Jāzepa Hržanoviča tēst*-
mentu.

Jelgavā, 12. iebr. 1926.g. L. Jfe 1489/26
Priekšsēd. v. V e i s s.

24244 Sekretārs K. P u s s a r s.

4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās Tiesības skaitīsies
"par iznīcinātām un lūda. var tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieci bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamās pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 30. janv. JVs 1349

Komisijas priekšsēd. E. ,Hell viens.
22684 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija ,

uz Pētera Konstantīna d. Kolosova
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no zemes gabala ar nosaukumu
„Grišinskij-Obriez", 25 des. 50 kv.
saženu platībā, atrodošos Jaunlatgales
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas) apr.
Purvmales . (bij. Bokovas) pag. pie
Pojarkovo sādžas,ievešanuzemes grāma-
tu reģ., — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz mii
nekustamo mantu, iesniegt korni
par to paziņojumu 4 mēnešu li
no izsludināšanas dienas ,,Vald . Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grā-
matu reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1926. g. 3. febr. N° 1512
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

22893 Darbvedis J. Strads^

Tiesa sindinājnigi ]
Rīgas apgabali. 3. civili*.,
*tz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. nn
2079. p. p. un Balt. privāttiesību koo.
2451 p. pamata, uz Artura Dāvā dēla
Liepiņa un citu lūgumu, uzaicina visas
personas, '«uram ir kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1926. «ada 9. februārī publicēto 1925. g.
29. oktob ī Līga'nes pagasta, .Liepiņa*
mājās mirušā Dāvā Mārtiņa dēla Lie-
piņa 1925. gada 10. maijā mājas kār-
tība taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kufām hr kaut kādas tie-
sības uz mirušā Dāvā Liepiņa manto-
jumu vai_ sakarā ar So man-
tojumu, ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevējiem n. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas nn
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
so ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamenta pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā. 1926. g. 9. febr. L. J* 2459.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23310 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
»• dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. nn
3079. p. p. nn Balt. privāttiesību kop.
3451. p. pamata, uz Lienes Krūzītes
pilnv. zv. adv. Heinricha Rūsa lūgumu,
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret Sai tiesa 1926. gada 9. februārī
publicēto 19'S. gada 4. februārī Pui-
keles pagastā .Maz-Lales" majā _ mi-
rošā Pētera Mārtiņa dēla Kruzīša,
1925. gada 29. janvārī mājas kirtība
taisīto testamentu, kā ari visas perso-
nas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Pētera Krūzīša man'ojumu vai
sakarā ar so mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, pa-
ttddevējiem u. t. i, pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot na iī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minēta termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
*et _ testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1926. g. 9. februāri. L. J* 2026.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23311 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civi rod
uz civ. proc. lik. 293, 295.. 298., 309.
311. p.p. pamata, uz Antonijas Vilhel-
mirtes Kach, dzim._ Bisseniek, lūgumu
viņas prasības lietā pret Ādolfu Her-
mani Koch par laulības šķiršanu, uzai-
cina pēdējo, kūja dzīves vieta prasītajai
nav zināma ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no ši sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un neraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai _ caur pilnvarnieku,
tiks rolikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 1926. g. 15. febr. J*438? 0/853.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

23880 Sekretāra v 5 tu re.

Rīgas apgabalties. 4. civilnocUļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Līnas Alī-
des Zelmas Bērziņ, dzm. Gierts (Herc),
lūgumu viņas prasības lietā pret Kārli
Edua du Bērziņ par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
un apliecība par atbildētāja bezvēsts
prombūtni —- ar norakstiem.

ia atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 1926. g. 15; febr. I* 43852 8E2.
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

23881 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde 1926. gada
1 martā nolasīs 21. janvārī 1926 g.
miruša Jura Jāzepa d. Ž u n d a s testa-
mentu.

Jelgavā, 12. febr. 1926.g. L. N» 1493 26

Priekšsēd. v. V e i s s.
24246 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
p»matojoties uz civ. proc. lik. 1958. p
psziņo, ka šīs tiesas sēde 1926. gada
1. martā nolasīs 19 janvārī 1926. g.
mirušā Ludviga Andreja d. N e i m a ņ a
testamentu.

Jelgavā, 17. febr. 1926. g. L.M» 1500 26
Priekšsēdētāja v. R. Mii Īle rs.

24245 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1957., 201'.., 2 I
2079. p. pamata uzs-cina visis. tam
būtu uz 1922 g. 30. jsnvarī miruša
jiunsaimnieka Juja Mārtiņa d. G unva'da
atstāto mantojumu kādas tiesības ka
mantiniekiem, l*ga\, iideikomis, kredit.
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām,

Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. J*1157/26
Priekšsēd. v. F e 1 d m a n s.

23647 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1904. g. 16. novembrī mirušā
Jelgavas apr. Volguntes muižas māju
Krista;s-Dambe" īpaši. Kristapa Dambis
atstāto mantojumu kfdis tiesības kž
mantiniekiem, legatariem, Mdeikomisa-
riern, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības Sai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskati;
ar spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1926. g.30. janv. L. J* 1341 26
Priekšsēdei, v. Ve i s s.

2:648 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011-, 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1919. g. 1. aprilī mirušā Jāzepa
Justina dēla T i m ša n a atstāto man-
tojumu kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.30. janv. L. N° 1171/26
Priekšsēdei, v. P. E i i e r t s.

23649 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1918. _ g. decembrī JKrasno-
zavodskas pilsētā, Krievija mir. Erberģes
pagasta .Reņģu" māju īpašnieka Valen-
tīna Kūlmaga atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem n. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai desm'1
mēnešu laikā, skaitot ļjno sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
.ar speķu zaudējušam.

Jelgavā, 1926. g.30. janv. L. J* 1138 26
Priekšsēdētāja v. P. E f f e r t s.

23650 Sekretāra K Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
ol civ. proc. lik. 1967., 2911., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
bfitn uz 1925. g. 28. aprilī miruša
Jelgavas apriņķa, Kalnamuižas Maz-lljenu
nūjas īpašnieka Jāņa Anša d. Brigadera
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. i. t., pieteikt sī-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.30. janv. L. J* 1346/26
Priekšsēd. v. P. E f f e r t s.

23651 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
« civ. proc. lik. 1967., 2011.. 2014. un
2079 p. pamata uzaicina visus, kam
tūtu uz 1902 g. Ilūkstes apriņķa,
Sventes pag. mir. Sventes .Mjaldūn"
māju Iīdzīpašn. Vincenta Driksnis atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantiniek.,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. J* 1092/26
Priekšsēd. v. P. Efieris.

23652 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1923. g. 11. martā mirušā Al-
frēda Jāņa d. Liberta atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legat,
iideikom., kredit. u. t. t., pieteikt savas
tiesības lai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludini?juma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskāt!:
par spēka zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.30. janv. L. Nk 1353/26
Priekšsēd. v. P. Eli ērts.

23653 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu
uz 1923. g. 12. februāri mirušā Andreja
Lavenonska atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgava, 1926. g.30. janv. L. Jfe 1334/26
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.

23655 Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ rioc. tfk. 1967., 2011.. 2014.
aa 2079. p. pamata uzaicina vis.:s
fc*m būta uz 1912. g. 26. septembrī
miru'-ās Tukuma apriņķa Kaives pag.
.Apalej'i" māju līdzīpašnieces Ainas
Bethe, dzim. Riekstiņ, atttato ma-, o-
jumu kādas t esības ka māsit niekiem,
egaiariem, Udeikj īsariem, kreditoriem

u. t t., pieteikt savas tiesīnas Sai tt» saī
sešu mēnešu laika, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām

Jelgavā, 19' 6. g 30. janv. L. )* 1387/26
Pr ekšsēd. v P. Efferts.

2365t Sekretārs K. Pussars.

Dundagas pagasta tiesa,
Ventspils apr., pamatojoties uz pagas'a
tēsa civilprocesa likumu 108. un 09.
pp. un savu 1976. gada 3. februāra
lēmumu, ar šo Izsludina, ka Da.gavpils
apriņķa Kru >tpils pag. pilsoņi — Niko-
lajs Andreja dēls Pelēcis, dzim. 1888. g.
23. janvāri un viņa laulāta sieva Alvīne
Pētera meita Pelece, dzim. 1900. gada
3. novembrī, iedzīvojošie Dund'gas pa-
gas ā, Jaunmuiža, adoptē par savu bērnu
Alfredu-llmaru Dores dēlu _ Fridentalu,
dzim. 192j. g ds 4. jūnija, piešķirot
tam miesīga bērna tiesības un uzvārdu
Pelēcis.

Personas kuram būti pret šo adop-
ciju kādi iebildumi, top uza cinatas tos
pieteikt šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā no šā slud nijuma iespie anas die-
nas .Valdības Vēstnesī' trešo reizi.

Pāc minētā termiņa no'ecēšanas nekādi
iebildumi ne'iks pieņemti un adopcija
tiks no psgasta tiesas apstiprināta.

Dundagā, 1926. g. 9. febr. t& 541.
P'iekšs"dētāji v. (paraksts).

23554 2 Rakstvedis (paraksts).

Bebrenes pagasta tiesa,
Ilūkstes ap iņķī, pamatodamās uz savu
192\ g 10. novembra lēmumu un uz
pagasttiesu likuma 108. un 109. pan-
tiem, izsludria vispārīgai zināšanai, ka
Ipifans un Asalija Voronrovi, kruī _ dzīvo
vietējā pagastā, Sarkankalnu mājas, pie-
ņem bērna vietā — adoptē Lietavas pa-
valstnieku Semjonu _ Grigorija d. Popovu,
dzimušu 903. gada piešķirt ado leja-
mam visas likumīgās bērna tiešltas un
uzvārdu .Vooncovs".

Personas, kurām pret_ šo adopciju
būtu ierunas, tiek uzaicinātas pieteikties
šai pagasta tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēssnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
adopcija skaitīsies par līkumā spēkā
gājušu.

Bebrenē. 1926. g. 9. febr. 3
Bebrenes paga ta tiesas

priekšsēdētājs A. Bleive.
24322 Darbvedis v'. Galvans

Lasu pagasta tiesa,
Ilūkstes apriņķī pamatodamās uz savu
192i. gada 9. februāra lēmumu, izslu-
dina, ka Teodors Jēkaba dēls un Elza
Kārļa meita G e n s e n i, i- uri dzīvo
Lašu pagastā, Vec-Lašu muižs, pieņem
bērna vietā — adoptē dzim. 1918. gada
26. jūnijā Austru-Margaretu Apse, pie-
šķirot adoptējamai visis likumīgas bčrna
tie ibas v>n uzvārdu „Gensen*.

Personas, kurām pret šo adoptaciju
būtu ierunas jeb iebildumi, tiek uzaici-
rātas pieteikties šai pagasta tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājumi
iespiešanas .Valdības Vēstnesi".

Pēc minējā termiņa notecšanas ne-
kādi ie līdumi netiks pieņemt un adop
tacija tiks no pagasta te as āpstipii
nāta (skaitīsi :s par likumīgā spēkā
gājušu).

Lašu pagasta tiesas
p;ie*«sed tājs (paraksts\

23755 Darbvedis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Osipa Pētera d. Vancana, viņš ari
Jezups (Osips) Fēliksa d. Vancans,
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no ,, „Škelaqni" muižas iz-
dalīta zemes gabala zem nosaukuma
„ferma Zalesje JN° 1", platībā 25 des.
2160 saž., vairāk vai mazāk, atrodošos
Jaunlatgales (bij. Ludzas) apr., Bal-
tinovas pagastā ievešanu zemes grā-
matu reģ., ?— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas ,,Vaid. Vēstn."
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības,
skaitīsies par iznīcinātām un lūdz. var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģ. par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 30. janv. JV° 1341
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

22683 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Marijas (Masjas) Jura m. Dzerkaļ
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no „Kazimirovo-Aleksandrov-
skoje" ciema atdalītiem zemes gabaliem
ar MaNg 2 un 3, kopplatībā 38,32 des.,
atrodošos Rēzeknes apr., Silajāņu pag.
ievešanu zemes grāmatu reģ., '— uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Zemkopības ministrijas lūgumu
par zemes grāmatu reģ. ieraksta at-
jaunošanu uz Biržu muižu, platībā
apmēram 307,461 ha (335,901) des.,
atrodošos Daugavpils apr., Kapiņu pag.,
kura muiža pilnā sastāvā ieskaitīta
Valsts zemes fondā uz agrārās reformas
līkuma I d.2. panta un 3. panta a punkta
pamata, kā Donata Michaila d. Šredera
mantinieku: Ludvigas Jozefa m. Šreder,
Natālijas Donata Jāņa m. Pruchņik,
dzim. Šreder un Vaclava Donata d.
Šredera bijušais īpašums, uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojrfmu
4 mēnešu laikā, no izsludināšanas
dienas ,,VaId. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un augšminētā Biržu muiža
var tikt ievesta Latgales zemes grā-
matu reģ. ar visām attiecīgām tiesībām.
Pēc tam minētā muiža tiks pārvesta
uz Valsts vārdu un būtu iespējams
bijušiem īpašniekiem koroborēt savu
neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1926. g. 30. janv. JVs 1357
Komisijas priekšsēd. E.~ Hellvichs.

22685 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Zemkopības ministrijas lūgumu
par zemes grāmatu reģ. ieraksta at-
jaunošanu uz Podļesjes muižu, platībā
167,127 ha, atrodošos Rēzeknes apr.,
Kaunatas pag., kūja muiža pilnā sa-
stāvā ieskaitīta Valsts zemes fondā
uz agrārās reformas likuma I daļas
2. panta un 3. panta a punkta pamata,
kā Aleksandras Osipa m. Šuļder-Šuļdner
un Eduarda Aleksandra d. Šuļder-
Šuļdner bijušais īpašums, uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn,", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētā Podļesjes muiža var tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu reģ.
ar visām attiecīgām tiesībām. Pēc
tam minētā muiža tiks pārvesta uz
Valsts vārdu un būtu iespējams bijušiem
īpašniekiem koroborēt savu neatsavi-
nāma daļu.

Daugavpili, 1926. g. 30. janv. JVi? 1367
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

22686 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Marka Pētera d. Primjagi lūgumu
par nekustamas mantas, Sastāvošas no
viena zemes gabala, platībā 200 kv.
sāženu, atrodošos Jaunlatgales (bij.
Ludzas, senāk Ostrovas) apr., Augšpils
(bij. Višgorodas) pag., Jaškovo ciemā,
ievešanu zemes grāmatu reģ., — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, no izludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un lūdz. var tikt ie-
vests Latgales zemes grāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 2. febr. JV<>i484
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

22891 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Zemkopības ministrijas lūgumu
par zemes grāmatu reģ. ieraksta atjau-
nošanu uz Kožino-Pluši muižu, platībā
apmēram 720,23 ha (659,25 des.),
atrodošos Jaunlatgales (bij. Ludzas,
senāk Ostrovas) apr., Linavas (bij.
Toikovas) pag., kura muiža pilnā
sastāvā ieskaitīta Valsts zemes fondā
uz agrārās reformas likuma I daļas
2. panta un 3.panta a punkta pamata, kā
mirušā Vasilija Borisa d. Arbuzova
mantinieku Marijas lvana m. Ivana,
Georgija, Vasilija, Matveja, Paraskevas
un Melānijas Vasilija bērnu Arbuzovu
bijušais īpašums, uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas i(Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā rtepiet iktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētā Kožino-Pluši muiža var
tikt ievesta Latgales zemes grāmatu
reģistri ar visām attiecīgām tiesībām.
Pēc tam minētā muiža tiks pārvesta
uz Valsts vārdu un bij. īpašniekiem
būtu iespējams koroborēt viņu ne-
atsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1926. g. 8. febr. JVs 1870
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

23345 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisija
uz Jevgeņija Klementija d. Tichnmirova lūgumu par nekustamas mamL
sastāvošas no Jermejevo-AvčinņikrJv „bet pēc vietējā nosaukuma Čeremkov
pusteša zemes gabala 66 des. 217? j?
saženu vairāk vai mazāk platība"
atrodošos Jaunlatgales (bij. Lud- asenāk Ostrovas) apr., Augšpils (hnVišgorodas) pag., kur š īpašums viņampieder kopā, vienlīdzīgās daļās ar VasLliju Filipa d. Rukavišņikovu , i,
zemes grāmatu reģ., — uzaicin
personas, kurām ir kādas tiesības u
minēto nekustamo mantu , iesniegt taumisijai par to paziņojumu 4 mēneši
laikā, no izsludināšanas dienas VaidVēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktāstiesības skaitīsies par iznīcinātām unlūdz. var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri attiecīgi uz viņam
piederošo īpašuma daļu, bez kādiem
aprobežojumiem arneapstrīdamasnādošanas un hipotekarisku apgrūtinājuma
tiesībām. *

Daugavpilī, 1926. g. 3. febr. JVo ign.
Kom i sijas priekšsēd. E. Hellvictn

22892 Darbvedis J. Strads

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Nikolaja Indriķa d. Ozoli ņa lū-
gumu par nekustamas mantas, sa-stāvošas no zemniekiem piešķirtas žemeš
diviem gabaliem ar JŠ°N° ' 1 un 39 "
platībā: Na 1 — 7 des. 1026 kv. saž'
un No 39, 1184 kv. saž., kopplatībā
abos gabalos 7 des. 2210 kv. saženi
atrodošos Daugavpils apr., Vīpes (bij '
Mežmuižas) agr. Ungurmuižas pa»
Lukopeicku sādžas zemes robežās, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri , — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, no izsludināšanas
dienas „Vald. Vēstn.", pretējā gadī-
jumā nepieteiktes tiesības skaitīsies.
par iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu rtĻ
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 3. febr. JNs 1525
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs

22895 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Kuzma N i k i t i ņ a lūgumu par neku-
stamas-mantas, sastāvošas no zemes
gabala pēc plāna ar Na 8,platībā34,desetīnas vairāk vai mazāk, atrodošos
Jaunlatgales (bij. Ludzas) apriņķa Balvu
pagasta,Oknup uročiščē, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā n»
izsludināšanas dienas „Valdības Vēst-
nesī" , pretējā gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām «
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mas mantas īpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pārdošana*
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie'
sībām. K,Daugavpilī, 9. febr. 1926. g. Xe 1^

Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.
23416 Darbvedis J. Strads^

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Zemkopības ministrijas lūgun,lJ

par zemes grāmatu reģ. ieraksta a-
jaunošanu uz Tulojevcu folvarku , pi*
147,240 ha, atrodošos Daugavpils ("'1-
Drisas) apr., Piedrujaspag.,*folvarka 100 ha pārsniedzoša ««»

ieskaitīta Valsts zemes fondā uz agrār-
reformas likuma I daļas 2. panta «

3. panta e punkta pamata , ka Hete]
Nikita d. Mitrofanova bijušais īpasui»
uzaicina visas personas, kurām
kādas tiesības uz minēto nekustan
mantu, iesniegt komisijai par to. P ,
nojumti 4 mēnešu laikā no __'7-'
nāšanas dienas „Vald. Vēstn.", P .
tējā gadījumā nepieteiktās tiesības »£
tīsies par iznīcinātām un augšminewļj
Tulojevcu folvarks var tikt i« °ļ
Latgales zemes grāmatu reģis trl

visām attiecīgām tiesībām. ]0t:|
Daugavpilī, 1926. g. 9. febr. Ņ» ls

Komisijas priekšsēd. E. Hellvicl*
23415 Darbvedis J. Straas-



Rīgas apgabaltiesas * 6. iecirkņi
tiesu izpildītājs

pait?c, ka 12. marta 1926 g, pulksten
12 dienā. Rīgā, Kr. Barona ielā f» 3,
f-mas .GūntherReilenberg un Ko ' liet?,
pārdos 11 torgos Ābrama Še e r a
kustamo mantu, sastāvētu M manu-
iakturas un novērtēta pai Ls 600.

Izzināt taraksta, novērtējama, ki ar
ipikatlt pārdodamo manta, varēs pārdo-
šanas dienā nz vietas.

Rīgā, 15. februārī 1926. g.
24113 Tiesu izpild. J- Zirģels.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Lilijas Elfrides Sīmaņa m. (irass-
man, pēc pirmā vīra Vīksne, dzim.
Lūkumiet , lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Glovkino-Golov-
ķen ari Bērzemniek pūstoša zemes
gabala, platībā pēc ieķīlāšanas ap-
liecības 58 des. 1142 saž. 42 pēdas,
pēc bankas ziņām 58 des. 1138 kv.
5až., bet pēc plāna 58 des. 1138 kv.
sai '' un 42 pēdas, atrodošos Valkas
(bij- Pleskavas) apr, Pededzes (bij.
Paņikovas) pag. ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, no izsludināšanas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzēja
var tikt ievesta Latgales zemes grā-
matu reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 3. febr. JVs 1520
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

22894 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Kuzma Fedorova, tagad pēc uz-
vārda Popļeva lūgumu par nekustāmas
mantas, sastāvošas no zemes gabala —
pēc plāna ar JVs 32, platībā 15,66 desetī-
nas vairāk vai mazāk, atrodošos Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Gauru (senāk Višgorodas) pa-
gastā Punderi-Zelči dačā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minētc
nekustamo mantu, iesniegt komisijai pai
to paziņojumu 4 mēnešu laikā ne
izsludināšanas ,,dienas Vaid. Vēstn.".
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs vai
tikt ievests Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 9. febr. Ns 1945.
Komisiias priekšsēd. E. Hellvichs.

23417 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Jakova P e t r o v a, tagad pēc uzvārda
Parnova. lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemes gabala pēc
plāna ar JVs 42, platībā 17,52 desetīnas
vairāk vai mazāk, atrodošos Jaunlat-
gales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas) ap-
riņķa Gauru (senāk Višgorodas) pagasta
Puiideri-Zeļči dačā, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 9. febr. N? 1937.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

23418 Darbvedis ). Strads.

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 27. janvāri apstip-
rināta dāvināšanas līguma pamata Ta-
deuas Vinča d. Lepnis ieguvis no
sava tēva Vinča (Vikentija)
Andreja d. Lepna nekustamu īpa-
šumu Ls 200 vērtībā, sastāvošu no
zemniekiem piešķirtas zemes viensētas
Nt 16 — platībā 6 des. 285 kv. asis,
Jaunlatgales apriņķa Viļakas pagastā,
Zabolotje sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1926. g. 28. janv. N° 1409.
Vecākā notāra vietā viņa

OTfiR. pal. E. Kriķis.
~:pto__ Sekretāra pal. A. Neikene

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 20. janv. apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Lukjans Lariona d. Haritonenoks
ļeguvis no Helenes Aleksandra m. La-
ounskas un Viktorinas Aleksandra m.
Kleitman, dzim. Labunska par Ls 4800
nekustamu īpašumu 32,209 ha platībā,
pastāvošu no Kovališku folvarka atda-
lītā zemes gabala zem nosaukuma
"Lepnums" Daugavpils apriņķa Jas-
mmžas pagastā.

Daugavpilī , 1926. g. 21. janv. Nš 1397.

->.,-, Vecākā notāra vietā viņa
^palīgs E. Kriķis.

Sekretāra pal. A. Neikene.

La|gales apgabalt. vec. notārs
pazi ņo, ka uz 1926. g. 21. janv. apsti pri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Jānis, Nikolajs un Pēters Lūkas
*• Baranovi ieguvuši no Nikolaja Vasiļ-
ļ*va un Alekseja Trofimova, tagad Soro-
«'niem par Ls 5200 nekustamu īpašumu0 des- 1460 kv. saž. platībā, pastāvošu
2> zemniekiem piešķirtas zemes vien»
etas_ Ns 4. Jaunlatgales apriņķa Līnavas

isenak Tolkovas) pagastā,"Bubņevas
saazas zemes robežās.

Daugavpilī , 1926. g. 22. janv. N° 1399.

,„._„ Vecākā notāra vietā viņa
^palīgs E. Kriķis

Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabalt. vec. notārs
Sd,-- ,928 -iaw- ^tiP-
lāzeo; n;R

an Sar, a
lIIgtlllla P^nata 'era

māt£\£;-iBor?-vska k'guvusi no savas
eabal , i a

i!-,-- Boraka* zemes
ILtennlit3 ^Vcr,ibā ar

laukumu
S.Kreicavna 15 des. 2160kv. as.plaHba Ludzas apri ņķa Zvirgzdenes

Daugavpili, 1926. g. 27. janv.NēI4nVecākā notāra vietā viņa
2->fififi c , . P'8E.'Kriķis.
^-"ob sekretāra nal A. Neikene.

Latgales apgabalt. ^ēc. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 23. janv. apstipri-nāta dalīšanas līguma pamata Aleksan-
drasVsevoloda d. Deboa ieguvis no Olgas
Jāņa m. Ivanovas, dzim. MolCanovas
dzimts' ietošanas tiesības uz otro pusi
pilsētas gruntsgabalu 2411 kv. saž.platībā ar ēkām, kura vērtība l.s 5000Daugavpilī, I iec, 206 kvart.aiz aizsargudambja Šosejas ielā Ns 58.

Daugavpilī, 1926. g. M). janv. Nš 1403.
Vecākā notāra paligs E. Kriķis.

22668 Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 27. ianv apsti-
iiTr13 ^P'^šanas-pārdošanas līguma pa-
vLUi"",'"' Francis - '

" i1orsunVladislavs Jura d. Barkani ieguvuši^dzigas daļās no
Kondrata Antona d.Prinča par Ls 8000 nekustamu īpašumu45,49 des. platībā , pastāvošu no zem-niekiem piešķirtas zemes gabala N° 1Kezeknes apriņķa, Ozolmuižas pagastāKampisku sādžas zemes robežās

Daugavpilī, 1926. g. 28. janv. Ns 1405.
,_, Vecākā notāra vietā viņa
22bt)7 palīgs E. kriķis.

Sekretāra pel. A.Neike'ns.

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 15. janv. apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Leonids Aleksandra d. Mitrofanovs
ieguvis no Stepana Rodiona d. Kirilova
par Ls 1800 nekustamu īpašumu, sastā-
vošu no zemes gabala 4 des. 23I6,i kv.
saž. platībā,- Daugavpils apriņķa Višķu
pagastā, pie Ščedrovo folvarka.

Daugavpilī, 1926. g. 16. janv. Na 14(11.
Vecākā notāra vietā viņa

22669 palīgs E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 13. janv. ap-
stiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Denis Sevastjana d. Samuilovs
ieguvis no Stepanidas Stevastjana m.
Zubovas par Ls 200.— dzimtslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu I7ti kv.
sāž. platībā ar ēkām Daugavpilī, III iec.
132 kvartālā Ns 9 lit. b Polockas
ielā Ns 85.

Daugavpilī, 1926. g. 13. janv. N
Vecākā notāra vietā, viņa

22672 palīgs E. kriķis
Sekretāra pal. A. Neikene

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 13. janvārī apsti-
prināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
māta Sernens Matvejad. Čamajevs ieguvis
no Menaša Micheļa d. Kacena par
Ls 1000.— dzimtsīpašuma pilsētas
gruntsgabalu 218,63 kv. saž. platība ar
ēkām Daugavpili, III iec. 94. kvartālā
Ns 8 lit. a, Pleskavas ielā Ns 19 un Baz-
nīcas ielā Ns 35.

Daugavpilī, 1926. g. 30. janv. Ns 1393.
Vecākā notāra vietā, viņa

22673 palīgs E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 12. janvārī apsti-
prināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata Joakims Augusta d. un Marija
Platona m. Utani ieguvuši vienlīdzīgās
daļās no Paula-Franča, Konstantina-
Fridricha un Viktora Gustava d. Vime-
riem par Ls 2240 dzimtslietošanas tiesī-
bas uz pilsētas gruntsgabalu 200 kv.
asis platībā ar ēkām Daugavpilī, 206.
kvartālā I lec, JVe 1 lit. B, Dzelzsceļa
ielā Ns 6.

Daugavpilī, 1926. g. 30. janv. Ns 1391.
Vecākā notāra vietā,

22674 viņa palīgs E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Izlabojums.
Rigas apriņķa 2. iec. tiesu izpildītajā

sludinājumā .Valdības Vēstneša* š g.

17. numurā, par Paulines Reinhold ne-
kustamo īpašumu pārdošanu ieviesusies
kļūda: no Siguldas Pilsmuižas zemnieku
zemes atdalītas mājas nosauktas nepa-

reizi par Zemenaču mājām, vajaga but
un jālasa: .Zenemaču'. 24350

Rīgas apgabaltiesas 3 iec.
tiesu i*pi!ditāj<;

paziņo, ka 26. feb;uarT 1926. ?., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Oertrudes iela Nš 65,
veikalā, pārdos Kūļa Ozoliņa

kustamo mantu, sastāvošu no skarna
iekārtas, desu taisāmam masinam un
mēbelēm un novērtētu par Ls 380. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

došanas dienā uz vietas.
Rīgā, II. februāri 1926 g.

24277 Tiesu izpild. J. K azubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3 iecirkia
tiesu izpildītā]?

paziņo, ka 1. martā 1926.|. putat

12 dienā, Rīgā, 1. Ķēniņu '<*»_* 21.

eksprešu kantoī otros torgos pārdos

Simona Še i n i n a kustama mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas un manu-faktūras un novērtēta par Ls 215.

hziaāt sarakstu, no.ērtējumu, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu va.ēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19 februāri 1926 g.
24182 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3 Iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. martā 1926 g., pulksten
10 diena, Rīga, Stabu ielā Ne 52a, dz. 3,
pārdos Icika F a i n a kustamo
manto, sastāvošu no mēbelēm, naudas
skapja un šujmašīnas un novērtētu par
Ls 1040.

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

Rīgā, 19. iebruarī 1926. g.
24275 Tiesu izpild. Kazubierns.

m UHMtiiun.iK. hm \mm\\
paziņo, ka 2. martā 1926. g, pulksten
10_ diena, Rīg», Stabu ielā Nš 52, dz. 3,
pārdos Icika _F a i n a kustamo mantu,
sastāvošu no zales_ iekārtas un citām
mēbelēm un novērtētu par Ls 800.

Izzināt saiākstu, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta, vatēs pār-
došanas diena nz vietas.

Rīgā, 19. iebruarī 1926. g.
24276 Tiesu izpild. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tēsu izpildītājs,

paziņo, ka 27. februārī 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīga, Akmeņa ielā N? 20,
Chaima Chaita un Kārļa Zariņa lietā

r r d o 9 Krišjāņa S t a 1m ā ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no kolonial precēm
un svariem nn novērtētu pat Ls 215.

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

Rīgā, 2. februāri 1926. g.
24280 Tiesa Izpild J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec'rkņa
tiesu izpildītājs,

pazif-o, ka 5. martā 1926. g., pīkst.
12 dienā Rīga, Ģertrūdes ielā N» 26,
dz

^
3, Tirdzn. A/Š .Elek'roluks" lietā,

pārdos Vladimira Hof marka ku-
stamo mantu, sastāvošu no putekļu
suceja un novērtētu par Ls 3 JO.

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

Rīgā, 15. februāri 1926. g.
24278 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Rigas apgabaltiesas 6 iecirkņa
tiesu izpildītājs,

paziņo, ka 9. martā 1926. g, pulksten
12 dienā, Rus, Kr. Barona ielā Nē 3,
A/S. Seidenstolfuebereien, vorm. Gebr
„Naef, Cīrichā' lietā, pārdos Ābrama
Šeera kmtamo mantu, sastāvoša ne
manufaktūras un novērtētu par Ls 600.

izzināt saraksta, novērtējama, ka ar
apskatīt pārdodamo manta, varēs pti-
ioianas dienā nz vietas.

Rīgā, 8. februāri 1926. g.
24112 Tiesu izpild. J. Z1 r j e 1s.

Rīgas apgabaltic sas 6 tecirkne
tiesu bniidnāļs

paziņo, ka 10 martā H26. g. pulksten
12 dienā. Rīgā, Kr Barona iela N° 3,
L. Rubinšteina lieta, II torgos pārdos
Ābrama Š e e r a Vastsmo manta, sastā-
vētu no manufaktūras un novērtētu
ai Ls 700.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. februāri 1926. g.
24279 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasr no-
daļa izsludina par nederīgu nozaudēto
Kārļa A 1u t i s ārzemes pasi N» 3368.
izdotu Rīga, 1925. g 5. maijā. 24287

Mērsraga pag. vaid; ar šo izsludina
par nederigu ka nozaudētu Latv. pasi,
izdotu no šīs pag. valdes 17. martā
1V21. g. ar J* *58 uz Friča Kristapa d.
Melberga v. 22569

Ludzas apr. pr ka II iec. paligs izslu-
dina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri no viņa turētājiem ir
pieteikti ka nozaudēti:

1) Pagaidu personas apliecību, izdotu
no Rīgas prefekt pasu nodaļas 16. feb-
bruarī 1925. ga zem Ns 312 uz Leiba
Šluma d. Elkinda v.,

2) Iekšzemes pasi Mš 1264, izdotu no
Ludzas apriņķa priekšn._ palīga II iec.
9. decembrī 920. gadā uz Antoniņas
Jāņa meitas Š.-skel vārdu,

3) iekšzemes _ pasi zem Ns 556/2918,
izdotu no Kārsavas pagasta valdes
31. janvāri 192 . g. uz Broņislavas Jāņa
m. Ušackajas vardu,

4) iekšzemes pasi ar Jsfe 57č9, Izdotu
no Kārsavas pagasta valdes 14. oktobrī
1922. gada uz Līzes Jāņa m. Krievi;
vārdu,

5) atvaļinājuma apliecību ar nezināmu
numuru, izdotu 1922. g. no Latvijas
strēlnieku pulka komandiera uz Klimana
Antoni d Naglis vārdu,

6) Iekšzemes pasi a J* 2816, izdotu
no Michailovas pagasta va des 5. au-
gusta 1921. g., uz Vaclava Laduša d.
Poikana vārdu, un zirga pasi ar Ns 365,
no 27. augusta 1921. g. uz tā paša
vārda un no tās pašas ies'ādes.

8) Iekšzemes pasi, ar J* 5912, iz-
dotu no M.chalovas pagasta valdes
29. decembrī 1924. g. uz Ādama Jāņa
d. Barkana vardu.

9) Iekšzemes pasi, ar Ns J379, izdotu
no Michalovas pagasta valdes 25. sep-
tembri 1922. gada uz Konstandjas Jāņa
m. Locan vardu

10) Atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Rozenovas iec kom;ndanta 1921. gadā
uz Jezupa Alekseja d. Stulpana vārdu,
ar nez namu Nš.

11) IekSzemes pasi Nš 6281, izdotu
no Kārsavas pagasta valdes 1923. gada
uz Staņislava Izidora d. Rubula v. 22 i 19

Rīgas apgabaltiesas 8. iec rkga
tiesu izpi'dītājs

pailņo, ka 5. martā 1976 g., pu'ksten
11 dienā, Rīgā, Marijas ie ā I* 67, dz. 7,
pārdos Kārļa B e r g m a ņ a kustamo
manlu, sastāvošu no tepiķiem un galda
un novērtētu par Ls 500.

Izzināt sarakstu, novērtējama, kā _ ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
ianas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. februāri 1926 g

24281 Tiesu Izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņi
tiesu izpild tājs

paziņo, ka 5. martā 1926. g-, pulksten
12 dienā, Rīgā, Marijas ielā Ht 127,
pārdos Klementija Ivanova ki-
itamo mantu, sastāvošu no 1 klavierēm
un novērtētu par L> 253.—

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kš
ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. feb:uarī 1926. g.
24282 Ties*iapfld- 1- G r i n I o s.

Izlabojums.
Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu iz-

pildītajā sludinājuma .Vaid Vēstn.' š.g.
39. numurā (pieli'iumā) par lvana
Mankosa dzīvokļa jekārtas pārdo-
šanu Gogoļa iela, Rīgā, nepareizi ie-
spiesta ielas Nš 7-, vajaga būt un jalasu
Jfe 7a, dz, 4 24056

Uiiu od ministra laida
loteiimi kiijHi.
1936. gada Z burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Bnrtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,30
ar piesūtīšanu . . 0,32

Saturs:

14) Likums par konvenciju par kuģo-
šanu un koku pludināšanu Latvijas
un Lietuvas pierobežas upēs (un
pati konvencija).

15) Likums par šķirtu laulību statistiku.
16) Likums par linu pieņemšanas zīmju

un aktu atsvabināšanu no zīmog-
nodokļa.

17) Likums par ārvalstu ordeņiem un
citam goda zīmēm.

18) Valsts kuģu pārvaldes statūti.
19) Noteikumi par valsts aizdevumu

izsniegšanu policijas darbiniekiem
satiksmes līdzekju iegādāšanai.

20) Noteikumi par militāro audzināšanu
un apmācību valsts sabiedriskās un
privātās mācību iestādēs.

21) Latvijas pievienošanās starptautiskās
rūpniecisku īpašumu aizsardzības
savienības konvencijai un nolīgu-
miem.

22) Rikojums par nodokli no nekusta-
mas mantas pilsētās un miestos
par 1926. gadu

Kļūdas izlabojums noteikumos par
zvērināto mērnieku darbību.

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

ar piesūtīšanu pa pastu . 1,65
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

i« u Moru paostiem
vajadzīgs kopēji

= ĀRSTS, =
ar dzīves vietu Nītaurē.

Kandidāti, ku[i vēlētos šo vietu ieņemt,
tiek uzaicināti ierasties Nītaurē, paga ta
namā, pie pagasta padomes uz nolīgšanu
2. _ martā &._ g., pulksten 3 p.p. Alga
pēc vienoša-.ās. Brīvs dzīvoklis ar ap-
sildi' anu un zemi li a hs. Dzelzsceļa
p estātne Līgate, 18. klm.
24190; 1 Pagasta valde.

Vecgulbenes pagas'a valde izs'udīna
par neāerīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Nš678, izdotu no Vecgulbenes pagasta
valdes 1920. g. 21. jūlijā uz Mednis
Augusta Jāņa d v, 2) Latvijas
zemes pasi J* 568, izdotu no Gaujenes
pagasta valdes 1920. g. 5. uoveibrī uz
Emmas Jēkaba m. Mednis v. 22594

Apriņķo c«|u Inž. Jel$tu&
izdos 1925. g 2. martā pīkst. 11
savā kancle . ā Jelgava, Upes ielā Mš 9,

jaukto izsolē
(rakstiska un mutiskā)

mazākpra ītājiem sekošus darbus:
1) 36 mtr. gara koka tilta būvi pār

Misas upi uz Iecavas-Baldonfis ceļa pie
Stūru mājām; drošības nauda Ls 430.

2) 24,6) mtr. gara koka tilla būvi uz
Tukuma-Kuldīgas bruģa ceļa ; drošības
nauda Ls 400

Tuvākas ziņas kancleja, darbdienās no
pīkst 9-25. 1 24122

Oto tetflžM smflnijPst

Dzelzsceļa vir.,al«t Sis" ^17-.
25 febr. 1926. g. uz plākšņu dzelzi —

16,000 kg un rakstiskas konkurences:
25. februāri 1926 g. uz tu.tiem dru-

kājamiem 1894 kg un 1 kmpl pēc saraksta.
10 martā 1926. g.uz 1) 1 gab. elektio-

centrifugal pumpja agregātu;
2) 1 gab. sūcamo ventili 0 200 mm;
3) 1 gab. aizgriežņa ventili 0 150 mm;
4» 2 g«b. pirc-jas gab. no pumpja

sūkšanas štucera caurmēra uz 200 mm
un pumpja spiedena št cera 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 ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē,
Pogaļa ielā 3, ist. 101. 1 23339

Jelgavas apgabaltiesa» _
Jelgaves apr. tiesu izpildītājs,
4. martā š. g., pulksten 10 no rīta,
pie Bēnes stacijas, Bēnes pagastā,

Piirdss vaitikioliiā
Viļa V e i s m a ņ a kustamo mantu, sa-
stāvošu no lokomob Ies, gatera un z i-
meM, novērtētu par Ls 2700.—

Mantu varēs apskatīt pārJošanas diinā
uz vietas.
21285 Tie as izpild. .1. V i k s n a.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr
1. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. martā 1926. g„ pulksten
12_ diena, Viskaļu pag'sta, .Dzeņos",
pārdos Aleksandram Lasim piede-
rošo kustamo mantu, sastāvošu no viena
ērzeļa un divām slaucamām govīm un
un novērtētu par Ls 560 —

Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
'.(skatīt pārdodamo manta, varēs pār
Iešanas diena uz vietas.

Rīgā, 19. februārī 1926 g.
24284 Tiesu izpild. A. O z o 1i ņ S.

Rigas apgabaltiesas Rigas
apr. I. iec. tiesu izpild.

paziņo, ka 3. martā 1926. g., pulksten
12 diena, Pļaviņu pagastā, .Kazuļos*,
pārdos Kārlim ua Madei Mežvē-
vēriem piederošo kustamo mantu, sa-
stāvošu no vienas kuļmašīnas ar siksnām
un viena zāģu gatera ar zāģiem un
truļiem, darba kartībā un novērtētu par
Ls 2400.—

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

Rīgā, 17. Iebruarī 1926. g.
24283 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Jelgavas apgabaltiesas _
Jelgavas spr. tiesu izpildītājs,
3. martā š. g., pulksten 10 no rīta,
Vecauc:s pagastā, .Kaulatiņu' mājās

pārdos «ūirJRsolišnno
Viļa V ei sm a ņ a kustamo mant'j, sa-
stāvošu no āboliņa kūlēja, novērtētu par
Ls 150\—

Mantu varēs apskatit pārdošanas dienā
uz vietas.
24286 Tiesas izpild. J. Vīksna.

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera aroda
un frizieru darbnīcu ierīkošana

un uzturēšanu Rīgā,
a 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfija, pilī, istaba 1.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

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

tipogrāfijā) ... 65 snt
ar piesūtīšanu pa pastu 85 .



Kurzemes divizijas štāba pr-ks izslu-

dina par nederīgu personas apliecīM
Mš 4, derīgu līdz 1926. g. 30 augusta»,
izdotu no Kurzemes divizijas sakara
rotas komandiera uz sakaru rotas ser-
žanta Friča Burvja v. 23350^

Lāčplēša kara ordeņa dome izsludini
par nederīgu, kā nozaudētu, šī crdeof
diplomu, izdota L. k. o. kavalierim W
Latgales partizānu pulka dižkareivw>
Jānim Leitanam, 31. oktobrī 192,1/
ar Nš P23 243,

Gatar'as pag. valde ar šo izsliMf-
par nederīgiam sekošus nozaudētus <£
kumentus: 1) zirgu pas, izdotuno"tartas pag. valde* 1920. g. 13. j«nv'n
Mš 199 rz Jēkaba Gusta d. Tabina »?•

2) zirgu pasi, izdotu no Gatartas W
valdes 1920. g. 13. janvāri Mš 31 *!*
driķa Kārkliņa vārdu un 3) Latvi)»

iekšzemes pasi, izdot 1 no Gatartas ļ*i ļ
valdes 1921. g. 9. maijā Mš 773 * I
Līzes Jāņa m. Bērziņ v. *'" ļ

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Tilti mikli iīpartunti
dažādu maksājama piedzinējs ' paziņo
ka 27. Iebruarī 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Lībiešu sala,

panos vairāksolīšana
koku zāģētavā atrodos, kokzāģētavas
.Titan" kustamo manta, novērtētu par
Ls 4646,20 un sastāvošu no zāģu
gatera .F. V. Hofmann', viņa 1924. g.
proc. peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 20. februāri 1926. g.
24288 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Artilērijas laboratorija,
Liepājā, izsludina 16. martā 1926. g., pulksten 10

jauktu izsoli
uz dažādiem materiāliem un darba rīkiem,

kā: ziepes, sērskābe techn, cerezins, petroleja, galdnieku lme, skabekls 98—99°/o,
cements, poitl., Šauteņu patronu kapseles 0 6,45, šmirģel audeklis, drēbe dažāda,
bjazaudeklis, brezenta drēbe, virve manila, angļu alva blokossvins, misiņš daž.
samēra, misiņa stiepne, skārds misiņa, varš stieņos, vara skārds, kalēja dzelzs,
dzelzs stiepule, dzelzs skārds, tērauds darba riku, tērauda stepule, tērauds ap-
griežamais, kniedes dažādas, skrūves dažādas, naglas dažadas,_ da?adas ķimikāli-
jas, va[a izolēta stiepne, elektr. lampiņas, ādas dze-siksnas, dažādi koki materiāli,
emaljas laka, elektro motori, suporta slīpmašina, skārda liecama mašina 4-kantīgu
kastiņu liekšanai, elektriska galda urbjmašīna, cinkoli trauki 24 ltr., bencina
lampas, ādas cimdi, gumijas cimdi, rokas skrūvspīles, rokas urbjmašīnas, rokas
āmuri, galošas, līmspīles, mikrometri, leņķi tērauda, smirģelripas, vītņu griežam'e
urbji .Vitvorf un Lovenherz", v.tņu griežamie žo'-ļi .Lovenherz", rīvbori cilin-
driskie, spiralurbji, vīles dažādas, areomelri .Trallesa', areometri priekš sērskābes
pēc Bauma 20—40°, glāzes ar lūpu, pilēšanas _ punkta noteikšanas aparāti, dažādi
laboratorijas piederum , pindzeles un vel dažādi citi materiāli un darba rīki par
kopsumu apm. Ls 30,000.

Pilnīgu sarakstu ar techniskiem noteikumiem uz p'eprasījumu saimniecības
daļa izsūta pa pastu. Piegādāšanas laiks — 2 mēneši no līguma noslēgšanas.

Drošības nauda mutiskās izsoles dalībniekiem Ls 300.— rakstskiem piedā-
vājumiem 10°/o no piedāvājuma kopsumas.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz izsoli 16marta
1926. g.", iesniedzami līdz 16. martam š. g., pulksten 10 rīta. Piedāvājumus
bez uzraksta, drošības naudas un zīmognodokļa neievēros

Mantas piegādājarras iranko Artilērijas lab ratoiijas nolikt'.vas. 1 23^68

Ainažu virsmežniecība

pārdos mutlsho izsolē
11. martā 1926. g., S'aicele, Roztnu pagasta valdes telpas, palikušas no ie-
priekšējām izsolēm

nepārdotās augoša un atmirušā meža
vienības,

pazeminājot novērtējumus uz fonda z:mfm par 60°,o un valsts mežā par 25°/o-
I. Ainažu iecirkņa mežniecībā, pavisam 12 vienība», vērtībā no Ls 81

līdz Ls 238.
II. Rozēnu iecirkņa mežniecībā, pavisam 59 vienības, vērtībā no Ls H

līdz Ls 969 un
IIL Ungurp'ls iec'rkņa mežniecība, pavisam 10 vienības, vērtībā no Ls 31

līdz Ls 1452.
Izsole sšksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras _ iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naudas no novērtētās sumas, kūja pec nosolīšanas jāpapildina līdz lO°/o no
pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsrrežniecības kanclejā un pie att ecīgiem iecirkņu mež-
ziņiem 24300 JiinaiMā a>srss»zežgiiecīaWi.

Rīgas policijas XI. iec. pr-ks
paziņo, ka 3. martā 1926. g, pulksten
12 dienā, Rīga, Anniņmuižas iela N» 27,

psrdosvairaksoManB
Jēkabam Brīvuļam piederošas mantasj
1 ķēvi un 1 kumeļu, novērtētus kopsuma
par Ls 65, īres naudas un tiesas un
lietas vešanas izdevumu piedzīšanai _ par
labu Andrejam Vīksnem, saskaņa ar
Rīgas IV. rajona īres valdes izpildu
rakstu Nš 128. 24177

Siguldas pagasta valde izsludina par
nederīgām s?košas zirgu pases:

1) Ne 336, izdotu no Siguldas pag,
valdes 13. marta 1920. g. uz Kārļa
Dzenis vārda,

2) Ns 493, izdotu no Siguldas pag.
valdes 13. oktobrī 1?22 g. uz Fridricha
Bredermaņa v.

Latvijas iekšzemes pasi Nš 584, iz-

do u no Siguldas pagasta valdes
8. martā 1920. g. uz Mārtiņa Jāņa d
Baldoņa v. 22590

Rīgas policijas XI. iec. priekēn
paziņo, ka 1926. g. 23. martā, pulkst.
11 dienā, Kalnciema iela Ns 2a, dz. 3,

pārdos liibišaiii
Rūdolfam Ranka m piederošas mantas:
15 galdus, 3 kumodes, 32 krēslus,
2 skapjus, 1 kušeti, 3 spoguļus, 2 pa-
karamos, 1 etažieri, 10 bildes, 2 bufetes,
3 mēteļus un 1 rokis vaģīšus. novērtē-
tas kopsumā par Ls 800, trīskārtēja
patenta nodokļa

^
un soda naudas pie-

dzīšanai, saskaņā ar Rigas apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas rakstu Nš 209803.

Rīgas pol. 3. iec. priekšn.
paziņo, ka 1. martā _ 1926. g,
pulksten lO'/a dienā, Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 71, dz. 15,

tiks Dirdolas wM\m\
pils. Eiženam R e n ci m piederošās
ozolkoka bufeti, novērtētu par Ls 48,99,
piedzenot šo sumu par labu Rīgas
pilsētai un darba ministrijai.

Apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. februārī 1926. g.
NšNš 2734, 2095.

24292 Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas policijas 1. iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 2. martā, pulksten
10 dienā, lielā Zirgu ielā Ns 9/11,

Nīdis laiiaisoliSanā
Ft Bergmaņa daž "dus metāla priekš-
metus un instrumentus, par labu 13. Rigas
kopējai darbinieku slimo kasei.

Rīgā, 19. februārī 1926. g.
24297 Priekšnieka (paraksts).

M BodūiļB departamta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, kr
27. februārī 1926. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Noliktavas ielā Nš 5,
dziv. 6,

pārdos unlrfiRsolišanā
koku eksporta .BattensV Lullof Kopela
kustamo mantu, novērtētu par Ls 438
un sastāvošu dažādam mantām, viņa
1924./23. g proc. peļņas nodokļa

segšanai.
Rīgā, 20. februārī 1926. g.

24291 Piedzinējs Heibovičs.

Tiešo nod. departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
27. februārī 1926. g., pulkst. 12 dienā,
Rīga, Blaumaņa iela Ns 12, dz. 41,

pārdos vaimksolSonā
Zālamana Šm u i 1 o v a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 260 un sastāvošu no
buietes un galda, viņa 1924 g. ienāk.
nodokļa segšanai.
' Rīgā, 20 februārī 1926 g.
24290 Piedzinējs Heibovičs.

M lllllll IlMilllllil
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, kr
27.jebruarī 1926. g., pulksten 12 d.
Rīga, Šķūņa ielā Nš 11,

pomos vairāksolīšana
lija B i e 1 i n k i kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 138 un sastāvošu no
dažādam grāmatām II. ūtrupē, viņa
1924 g. proc. peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 19 februāri 1926. g.
24289 Piedzinējs Heibovičs.

IntendanturasLiepfiias noliktava
—————^——^— izd os —^———————

mutiskS un rakstiskā mazāksolTšanas

sacensībā:
4<"0 tonnu rudzu parmalšanu ripjos miltos,
90 . miežu , putraimos,
20 . . grūbās,
40 » kviešu bīdelēšanu un
15 . auzu saspiešanu,

laikā no 1. marta 1926 g. līdz 1. oktobrim 1926. gadam.
Sacensība notiks Intendanturas Liepājas noliktavas kanclejā, Liepājā, Kara

osā, Zemgales ielā Ns 38, 1. martā 1926. g., pulksten 10 rītā.
Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā sacensībā, nomaksāti^ ar attiecīgu zīmog-

nodckli, iesniedzami sacensības komisijai, sacensības diena pirms torgu atklāšanas
Rakstiskie piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli slēgtās ap-

loksnēs ar uzrakstu: ,Uz labibas^pāistrādāšanas sacensību 1. martā 1926. g.",
iesniedzami noliktavas priekšniekam līdz 1. martam 1926. g., pulksten 10.

Ar luvākiem sacensības noteikumiem var iepazīties noliktavas kanclejā,
darba laikā no pulksten 9 līdz 15. 24303

Apriņķu ceļu inženiers, Cēsis,
1926. g. 2. marta, pulksten 10 diena, sava kanclejā, Cesfs, 1. Dāizi iela Nš 6,

izdos likti (mutiskā un rakstiska) izsolē:
1) 20 mtr. gara koka tilta būvi par Gauju pie Veveru dzirnav m, uz D.ustu

stacijas — Zosenu ceļa. Drošības nauda Ls 380.
2) 19.30 mtr. gara koka tilta būvi pār Amatu pie Doles m., Skujienas III šķiras

_ ceļa. Drošības nauda Ls 460.
3) Cēsu-Veselavas šosejas pagarinājuma bīivi. Drošības nauda ls 2670.
4) Amatas tilta būves da.bus uz Cēsu-Līgatas ceļa. Drošības nauda Ls 280
5) Ķimzes tilta būves darbus uz Katriņas-Jelgavkroga ceļa. Drošības nauda Ls 240.
6) Raiskuma tilta remonta darbus uz Cēsu Limbažu ceļa. Drošības nauda Ls 260.

Tuvākas ziņas kanclejā, Cēsīs, 1. Dārza ielā Ns 6, ikdienas no pulksten
9 līdz 15. 1 24124

Raņķu virsmežniecība

pārdos tuiitiziji mutiskā izsolē
9 marta 1926 g, Raņķu pagasta valdes te'pas, vēl ar 2G°/o pazeminājumu —
29. janvārī 1926. g. mutiskā izsole

RjUMi! augošus kokus i teli skaiti od platības
no fonda gabaliem L, II. un IV. iecirkņu mežniecības — Kundu, Snēpeles, Van-
gas, Turlovas, Jaua-Peltšu un Kalvenes rovados, pavisam 55 vienības, vēitībā
no Ls 6 līdz Ls 854.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošības

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Raņķu muižā, caur Skrundu un pie
attiecīgiem iecirkņu mežziņ'em.

Raņķu virsmežniecībā, 17. februārī 1926. ģ. Nš 1235.
24301 (FlaņtziM ris?swacžw<eciaWi.

Stāmerienes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē
1926. g. 22. martā, Stāmerienes virsmežniecības ktnclej?, Kalnamuižā (Vidz.)

augošu mežu pēc ņīatības un
celmu skaita:

II. iec. (Arnas) mežniecība — Annas un Krmaņu novados, pavisam 12
vienības, vērtībā no Ls 27 līdz Ls 2050

V. iec. (Stāmeres) mežniecībā — Stāmerienes novadā, pavisam 5 vienības
(oši), vērtība no Ls 73 līdz Ls 647.

Izsole saksis pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidļs personas, kuras _ iemaksēs izsoles komisijai 10°/ (

drošības naudas no novērtētas sumas, kufa pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°Ano pilnas nosolītas sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienība.»

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
24302 fifimerienes virsmeinieciĒM.

Dzelzsceļa virsvaldes materiāla apgāde
izsludina šī g. 9 martā, pīkst. 12 d.enā,

rakstiskus torgus
uz baļlļu un malkas pludināšan. darbiem:

1) no Valmieras ui Cēsu virsmež-
niecībām j nopludina uz Rīgu:

a) pa Brasla', un Gaujas upēm apm.
500 kub. metru baļķi un apm. 40
kub. metru T garas dedzināmās
m *lkas;

b) pa Gaujas upi apm. 9000 kub metru
baļķu, apm 410 kub. metru stut-
malkas un apn.100 kub. metru T
garas dedzināmās malkas;

2) no Gfujiene* un S'renču vir mež-
niecībām jānopludina

a) uz Rigu pa Giujas upi apm K000
kub metru baļķu un a;m. 600 kub.
metru stuttnalkas un

b) vz Strenčiem pa Gaujas upi apm
900 kub. metiu 7' garas un apm.
2/OD kub. metru aršinu gajas de-
dzināmās malkas;

3) ro Iecavas virsmežniecibas pi f/i-
sis, Iecavas un Lielupes upēm jānoplu-
dina uz Rigu aim. 1400 k b. metru
baļķu, apm. 100 kub. metru stuttnalkas
uri apm. 170 kub. metru V gajas de-
dzināmās malkas

Ar tuvākiem pludināšanas noteiku-
miem var iepazīties dzelzsceļu virsval
des 118

^
istabā. To.gu dal bniekiem

jāiemaksā drošības nauda 10A> ap-
mērā no piedāvājuma sumas vai jā e-
«niedz attiecīga Latvijas bankas ga-
rantiii 9 9410??»

Liepājus ostas valde
pārdos

rakstiska un mutiskā izsolē
9. marta 1926. g., sava kanclejā, atro-
došos ostas teritorija
nederīgu dzelzi apm, 50000 kg un

vecu ķetu apm- 5000 kg.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Rak-
stiski piedāvājumi, aplikti ar zīmog-
nodokli, slēgtā aploksnē ar uzrakstu
.Sacensība uz 9. martu 1926. g." iesnie-
dzami ostas valdes kanclejā līdz izsoles
sakumam.

Drošības nauda dēļ pielaišanas pie iz-
so'es Ls 200.—, kura vēlāk papildināma
līdz 10°/o no nosolītas kopsumas.

Tuvākas ziņas ostas valdes kanclejā
un noliktavā.
24304 Liepājas Ostas valde.

Ludzas apr. iittMĪa pal. 1.iec.
dara zināmu, ka dēļ sludinājumu naudas
piedzīšanas 1926. g. b._ martā pulkst n
12 dieta, Pildas pagasta, Martišu ciemā,
atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pils.
Jezupa Kublicka mantību, sastāvošu no

vienas mandolīnas.
Izzināt novērtējumu, kā ari apskatīt

pārdodamo mantu varēs pārdošanas
diena uz vietas.

Ludzā, 1926. g. 19. tebr. Nš 7399.
24295 Priekšnieka pal. (paraksts)

Luža! apriņķa pr-ka Palīgs 1. iet.
dara zināmu, ka deļ nomas parada
piedzīšanas š. g. 3. martā, pulksten 12
diena, Pi das pagasta, Ni'ton i ciemā,

BtRlfita uaiifiRsolBuna
pret tūlītēju samaksu pārdos pils
Uljana Savicka mantību, sastāvošu no

vienas cūkas.
Izzināt novērtējumu, kā ari apskatīt

aprakstīto cūku varēs pārdošanas dienā
uz vietas.

Ludzā, 19 itbr. 1926 g. Nš 6926».
24294 Priekšnieka pal. (oarakstsl.

Ludzai apr. pieKšnMa pal 1. Ik.
dara zināmu, ka dēļ slud. naudas pie-
dzīšanas š. g. 5. martā pulkst. 12 dienā.
Pildas pagastā, Martišovas muižā,

mīlā \i\M\m\
pret tulīieju samaksu pārdos pils
Anastasijas Kublīckas mantību, sastā-
vošu no

viena pulksteņa.
Izzināt novērtējumu, kā ari apskatit

pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā
uz v< tas.

Ludzā,) 19 febr. 1926. g. Ns 4228-5.
24293 Priekšnieka pal. (paraksts).

u- « -**""

Apr.ceļainž., Ventspili,
Plosta iela" 21, izdoi 5. martā 1926. g.,
pulksten 10 rīta,

rakstiski un mutiski
izsolē

340 kub. mtr. grants plevefanu
uz Talsu-Ste ides grantsceļa. Dro-ības
nauda Ls 340,—. Tuvākas ziņas apriņķu
ceļu inženiera kanclejā, n> pulksten 9
lidz 1. 3 24305

Kļūdas Izlabojums.
.Valdības Vēstneša* š.g. 13. iebmara

35. numurā iespiestā sludinājumā par
Rīgas kara apr. pr-ka izdotās karaklaus.
atvaļ. apliecības JSTs 48998 atzīšanu par
nederīgu, ieviesusies kļūda: iespiests, ka
apliecība, izdota uz Jāņa Jāņa d. Rlnkžs
vardu, bet vajaga stāvēt: uz Kārļa
Jāņa d. Ri nkuža vārdu, 22845-a

1926. g 5. matta, pīkst. 12 diena, pie

Kastranes pag. nama
noturēs

ūtrupi,
kura atklāta vairāksolīšana, pret tūlītēju
samaksu pārdos Kas'ranes pag., Vēveru
mājas pils. Jānim Grinbergam aprakstītu:

vienu govi, me'nraibu,
Ls 80.— vērtībā,

vienu zirgu, rudu,
Ls 60 — vērtībā un

divas aitas, baltas,
Ls 20.- vērtībā. 24296

Valstij piekrītoša parada nomaksai.
Madlienas polic. iec. priekšu

Salaspils pag. valde, Rīgas apr.,
Salaspils dzelzsceļa stacija, 1926. gada

27. februārī, pulksten 10 no lita,

pārdos fttoim
32 mucu ar portiandcemeata.

pret tūlītēju samaksu, iesakot solīšanu
ar Ls 8,— par mucu.
24347 Pagasta valde. _

^Daugmales pag.
Rīgas apr., vajadzīgs Daugmales 1 pak.
pamatskolai

5kolotfiiMū
kara dienestā aizejošā skolotajā vietā,

Kandidāti, kuri vēlētos šo vietu ieņem'
tiek uzaicināti ierasties š. g. 25. fetļļi
plkst _ 3 pēc pusd, Daugmales pagasta
nama pie padomes uz vēlēšanām, adrese
caur Ikšķili.
24323 Pagasta valde^
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