
Ministru kabineta sēde š. g. 7. janvaiī.
Skolu saraksts, kuru apmeklēšana dod

tiesību atlikt iesaukšanu obliga-
toriskā kara dienestā.

Rīkojums par lopu un lopbarības ieve-
šanu no Lietavas.

Rīkojums par Vācijas, Lietavas un SSSR
dzelzsceļu tiešās satiksmes preču
tarifa papildināšanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Skolu saraksts,

kuru apmeklēšana dod tiesību
atlikt iesaukšanu obligatoriskā
aktivā kara dienestā, saskaņā ar
karaklausības likuma 35. pantu.

Valsts skolas.

A. Augstskolas.
1. Latvijas universitāte.
2. Latvijas konservatorija.
3. Latvijas mākslas akadēmija.

B. Skolotāju institūti.
4. Angļu valodas institūta pedagoģiskā

nodaļa, Rīga.
5. Centrālais pedagoģiskais institūts,

Jelgavā.
6. Daugavpils skolotāju institūts.
7. Jelgavas skolotāju institūts.
8. Rēzeknes skolotāju institūts.
9. Rīgas skolotāju institūts.

C. Vidusskolas.
10. Bauskas vidusskola.
11. Cēsu vidusskola.
12. Cesvaines vidusskola.
13. Daugavpils vidusskola.
14. Daugavpils baltkrievu vidusskola.
15. Daugavpils krievu vidusskola.
16. Daugavpils poļu vidusskola.
17. Jēkabpils vidusskola.
18. Jelgavas I valsts vidusskola.
19. Jelgavas II valsts vidusskola.
20. Jelgavas vācu vidusskola.
21. Krāslavas vidusskola.
22. Kuldīgas vidusskola.
23. Liepājas vidusskola.
24. Liepājas žīdu vidusskola.
25. Limbažu vidusskola.
26. Ludzas vidusskola.
27. Rēzeknes vidusskola.
28. Rēzeknes krievu vidusskola.
29. Rēzeknes židu vidusskola.
30. Rēzeknes poļu vidusskola.
31. Rīgas I valsts vidusskola.
32. Rīgas II valsts vidusskola.
33. Rīgas vidusskola pieaugušiem.
34. Rīgas krievu vidusskola.
35. Rīgas žīdu pedagoģiskie kursi.
36. Rīgas vācu vidusskola.
37. Rūjienas vidusskola.
38. Smiltenes vidusskola.
39. Talsu vidusskola.
40. Tukuma vidusskola.
41. Valkas vidusskola.
42. Valmieras vidusskola.
43. Varakļānu vidusskola.
44. Ventspils vidusskola.
45. Zaļenieku vidusskola.
46. Baltkrievu pedagoģiskie kursi.

D. Aro dskolas.

47. Angļu valodas institūta literariskā

un komercnodaļas, Rīgā.
48. Cēsu arodskola.
49. Daugavpils arodskola.
50. Jelgavas arodskola.
51. Jelgavas arodskolas vakara klases.

52. Liepājas technikums.
53. Liepājas amatnieku vakara skola.
54. Rēzeknes arodskola.
55. Rīgas technikums.
56. Ventspils arodskola.

Piezīme: Angļu valodas in-

stitūta literariskā un komerc-

nodaļas, Liepājas tcchnikuu»

un Rīgas technikums skaitāmi

par arodu vidusskolām.

Pašvaldības iestāžu, biedrību
un privātpersonu vidus un

arodskolas.
A. Vidusskolas.

57. Aglonas vidusskola.
58. Aizputes apriņķa vidusskola.
59. Alūksnes izglītības biedrības vidus-

skola.
60. Beķera vidusskola, Bauskā.
61. Binca priv. žīdu vidusskola.
62. Biržu izglītības biedrības vidus-

skola.
63. Bogojavļenskas privāta vidusskola,

Rīgā.
64. Daugavpils pilsētas žīdu vidus-

skola.
65. Dobeles vidusskola.
66. Dolgicha priv. žīdu vidusskola.
67. Dzeņa vidusskola, Rīgā.
68. Franča licejs, Rīgā.
69. Gaujienas vidusskola.
70. Ģermāņa vācu vidusskola, Rīgā.
71. Jelgavas pilsētas žīdu vidusskola.
72. Kārsavas pilsētas žīdu vidusskola.
73. Kļaviņas vidusskola, Bauskā.
74. Klevera priv. žīda vidusskola.
75. Konrādi vācu vidusskola, Liepājā.
76. Korti priv. krievu vidusskola, Rīgā.
77. Landau'a priv. žīdu vidusskola.
78. Latvijas kultūras veicināšanas bie-

drības vidusskola.
79. Latviešu jaunatnes savienlbaa vidus-

skola, Rīgā.
80. Lichtarovičas privāta žīdu vidus-

skola.
81. Liepājas kulturelās izglītības bie-

drības vidusskola.
82. Liepājas pilsētas žīdu vidusskola.
83. Lietuvju komitejas vidusskola, Rīgā.
84. Lubānas vidusskola.
85. Ludzas pilsētas žīdu vidusskola.
86. Mazsalaces vidusskola.
87. Poļakova privāta krievu vidusskola,

Liepājā.
88. Poluektovas privāta žīdu- vidus-

skola.
89. Rīgas pilsētas I vidusskola.
90. Rīgas pilsētas II vidusskola.
91. Rlg s pilsētas IV vidusskola.
92. Rīgas Jūrmalas pilsētas vidusskola.
93. Rīgas apriņķa vidusskola, Pļaviņās.
94. Rīgas pilsētas krievu vidusskola.
95. Rīgas pilsētas poļu vidusskola.
96. Rīgas pilsētas žīdu vidusskola.
97. Rīgas skolotāju savienības žīdu

vidusskola.
98. Rīgas pilsētas vācu vidusskola.
99. Salacgrīvas vidusskola.

100. Saldus vidusskola, Brocēnu Kalna
muižā.

101. Subates pilsētas vidusskola.
102. „Tora Vderech Erec" priv. žīdu

vidusskola.
103. Vācu vecāku savienības zēnu vidus-

skola, Liepājā.
104. Vācu vecāku savienības vidusskola,

Kuldīgā.
105. Ventspils vācu vidusskola.
106. Ventspils žīdu draudzes vidusskola.
107. Zalemanes priv. žīdu vidusskola.
108. Žīdu mākslas un zinību veicinā-

šanas biedrības vidusskola Rīgā.

B. Skolotāju institūti.

109. Vācu pedagoģiskais institūts, Rīgā.

C. Arodskolas.

110. Bolvu komercskola.
111. Jaunjelgavas pilsētas tirdzniecības

skola.
112. Ludzas apriņķa arodskola, Ludzā,
līs! Martinsona praktisko zinību privat-

instituts.
114. Okolo-Kulaka priv. technikums,

Rīgā.
115. Olava komercskola, Rīgā.
116. Rīga s II arodskola.
117. Rīgas pilsētas amatnieku skola,

līs! Rīgas pilsētas amatnieku skolas
augstākās (techn.) klases.

119. Rīgas žīdu amatniecības skola.

120. Vācu vecāku savienības arodskola,
Rīgā.

121. Vācu vecāku savienības arodskola,
Jelgavā.

122. Valkas piķētas arodskola,
123. Valmieras pilsētas komercskola.

Piezīme. Bolvu komercskola,
Martinsona prakt. zinību priv.
institūts, Okolo-Kulaka priv.
technikums, Olava komerc-
skola, Rīgas pils. amatn. skolas
augstākās (techn.) klases un
Valmieras pils. komercskola
skaitāmi par arodu vidusskolām.

Garīgie semināri.

124. Katoļu garīgais seminārs, Rīgā.
125. Latvijas ev.-lut. baznīcas teoloģiskais

institūts.
126. Latvi;as baptistu draudžu savienības

garīgais seminārs.
127. Latvijas misiones un bibeles skola.

P i e z ī m ePēdējo trīs mācī-
bas iestāžu audzēkņi, kuri
nav nobeiguši vidusskolu,
bauda tiesību uz iesaukšanas
atlikšanu ob.'igatoriskā aktivā
kara dienestā tikai līdz
1926. gada 1. augustam. Ar
1926 g. 1. augustu minētā
tiesība piešķirama tikaitādiem
konfesionālo mācības iestāžu
audzēkņiem, kam nobeigta
vidusskolas izglītība.

Zemkopības ministrijas
pārziņā esošās arodskolas.

1?3. Cīravas mežu skola, Cīravā.
129. Jelgavas 4 gad. lauksaimniecības

skola.
130. Latgales 4-gad. lauksaimniecības

vidusskola, Malnavā.
131. Priekuļu 4-gad. lauksaimniecības

skola, Priekuļu muižā.
132. Rīgas 4-gad. kulturtechniskā skola.
133. Smiltenes 2-gad. piensaimniecības

un lopkopības skola.
Finansu ministrijas pārziņā

esošā jūrskola.
134. Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju

un mechaniķu skola.
1924. g. 26. novembra .Valdības Vēst-

neša" 269. numurā izsludinātais skolu
saraksts, kuru apmeklēšana dod tiesību
atlikt iesaukšanu izglītības turpināšanai,
ar šo atcelts.

Rīgā, 1926. g. 5. janvāri.

Ministru prezidents K. Ulmanis.
Kara ministris J. G 0 1 d m a n i s.

Apstiprinu.
1925. g. 28. decembrī.

Finansu ministris
J.Blumbergs.

Zemkopības ministris
M. Gailīti s.

Rīkojums Nr. 212
1925. g. 31. decembri

par lopu un lopbarības ievešana
no Lietavas

uz muit. Iik 724. p. pamata.
Sakarā ar š. g. .Valdības Vēstneša"

262. numurā izsludināto .Rīkojumu par
aizliegumu ievest no Lietavas Latvijā
lopus un lopbarību", muitas departa-
ments paziņo, ka optanti, kuri pārceļas
no Lietavas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā,
un kuriem finansu ministris, saskaņā ar
muit. Iik. 724. p., atļāvis ievest bez
muitas dzīves iekārtu, var ievest no
Šauļu apvidus ari viņiem piederošos
augšā minētā rīkojumā uzskaitītos lopus
un lopbarību, bet tikai caur sekošiem
pārejas punktiem:

Liel-Mēmeli, Skaistkalni, Podžunām.
Vārnas krogu, Sarkankrogu, Meiteni
un Krediņa krogu.

Minētiem optantiem divas dienas pirms
lopu un lopbarības ievešanas jāpaziņo
par to attiecīgai muitas iestādei, robež-

policijat un veterinārārstam, kā ari pie
lopu ievešanas jāizrāda Lietavas veterinār-
ārstu izdotas veterinarsanitaras apliecī-
bas, ka lopi nāk no saimniecībām, kuras
brīvas no sērgām.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Veterinārās valdes priekšnieks
Cīrulis.

Apstiprinu.
1925. g- 29. decembri.

Satiksmes ministris
P.A r 0 n i e t s.

Rīkojums Nr. 459
par Vācijas, Lietavas un SSSR dzelzs-
ceļu tiešās satiksmes (tranzītā caur
Latviju un Igauniju) preču ti rifa papil-
dināšanu ar dažām SSSR dzelzsceļu

stacijām.
Vācijas, Lietavas un SSSR dzelzsceļu

tiešās satiksmes preču tarifā (A. noda-
lījumā) uzņemto SSSR dzelzsceļu staciju
saraksts, kurš publicēts 1925. g. .Valdī-
bas Vēstnesī* Ne 143, izdots atsevišķā
brošūrā un ievests dzīvē ar 1925. g.
Rīkojums Ks 243 (1925. g. Dzelzsceļu
Virsv. Rīk. krāj. Ns 27), papildināms ar
sekošām SSSR dzelzsceļu stacijām:

1) M a ska va s-B a 11k r i e v u-B a 1-
tijas dzelzsceļa (Mockobcko-
Be; iopyccKo-Ba;iTHiicKOH flop.).

Gžatck, Opočka.
2) Maskavas-Kurskas dzelzs-

ceļa MoCKOBCKO-KvpCKOJl Aop.).
Orjel Tovarnaja (Kursk).

3) Dienvid-Rietumu dzelzs-
ceļa (fOro-SanaAHOfi Aop).

Odesa, Žitomir, Vinica.
4) D i en vi d - A u s t r u m u dzelzs-

ceļa (lOrO-BoCTOMHOH AOp.).
Valuiki, Voronež.

5) Dienvidus dzelzsceļa (IOjkhoh
aop.).

Achtirka, Charkov Tovarn., Kon-
stantinograd, Kremenčug, Volčansk.

6) Doņecas dzelzsceļa (Jļo-
hcijkoh ,zi.op.).

Artemovsk I pie Bachmut I.
Artemovsk II pie Bachmut II. Pe-
rejezdnaja.

7) Ziemeļu-Kaukazas (Cesepo-
KaBK33CKOH AOp.).

Staļingrad pie Caricinas.
8) Ziemeļu d zel z s ceļ a (Cesep-

H3H AOp.j.
Grjazovec, Krāsnij-Cholm.

9) Ziemeļu-Rietumu dzelzs-
ceļa (CeBepo-SanaAHOH Aop.).

Bežeck, Ļeņingiad Balt. st., Ļe-
ņingrad Varšavas st, Ļeņingrad
Vitebsk. st., Ostrov, * Porchov,
Pskov Tovarn., Ribinsk Tovarn.,
Šuščevo.

10) Sizrano-Vjazmas dzelzs-
ceļa (CbiapaHO-BaseMCKOH aop.).

Penza I.
11) Omskas dzelzsceļa (Omckoh

Aop.).
Altajskaja, Barabinsk, Bijsk, Isil-
Kul, Kalačinskaja, Kargat, Nazi-
bajevskaja, Novo-Nikolajevsk To-
varn., Semipalatinsk, Čerep3 novo.

12) Tomskas dzelzsceļa (Tom-
CKOH AOp.).

Zaozeraaja, Kausk-Jeniseisk, Ma-
rinsk, Talun, Jurģa.

Reizā ar šo izstrīpojamas no Doņecas
dzelzsceļa staciju saraksta stacija Bachmut,
no Omskas dzelzsceļa stacijas saraksta
stacija Čeļabinsk un no Tomskas dzelzs-
ceļu stacijas saraksta stacijas Altaiskaja,
Bijsk, Novo-Nikolajevsk un Semipalatinsk.

Šis rīkojums stājas spēkā no 1926. g.
1. janvāra.

Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs
S p r i ņ ģ i s.

Finansu direktora palīgs
J.Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

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

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

Par 1 mēnesi ! , . L
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā fiPie atkalpārdevējiem . .
*

] ' * 7 *
? »

Latvijas valdības _$&&_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot 'ļļ ,̂ §p[fipi|l|sf^jg§ svētdienas un svetkudienas
••••«••. ......... rMHrri p % ;g|L2sSiŽy.......•••

.Redakcija: rT^V*-^!^ SlŠl^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No3. Tel. Ns 9-89 *3RP§68l§iP^ Rīgā, pilī N» 1. Tel. N2 9-57
Runas stundas no 11—12 «T*"^^" Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 Iat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12

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

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



Valdībās Iestāžu paziņojumi.
Jaunatvērtā Latvijas konsulāta

Poznaoā adrese:
Consulat de Lettonie

Grochowe Laki Ns 4
Poznan, Pologne.

Ar konsulātu var sarakstīties poļu un
vācu valodās.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta
Luksemburgā adrese:

Consulat de Lettonie
Boulevard du Prince, 33

Luxembourg.
Ar konsulātu var sarakstīties franču un

vācu valodās.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta
Ģentē adrese:

Consulat de Lettonie
15, Quai des Tonneliers

Oand, Belgique.
Ar jaunatvērto konsulātu var sarak-

stīties franču, flāmu un vācu valodās.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta
Lježa (Liēge) adrese:

Consulat de Lettonie
46, Boul. Piercot, Liēge

Belgique.
Ar konsulātu var sarakstīties franču un

vācu valodās.

Paziņojums.
Sākot ar pirmdienu 11. janvāri Liepā-

jas-Paurupes vilcieni Ne 132/133 norīkoti
pēc sekoša izmainīta saraksta: vilciens
Ne 132 no Liepājas atiet 19.30, Paurupē
pienāk 0,30, atpakaļ no Paurupes vilciens
Ne 133atiet 2.00,Liepājā pienāk pīkst. 7 00.

Ekspluatācijas direktora
vietas izpildītājs P. Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P. M i e z ā n s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 241.

(1. turpinājums.)

17393. Krūmiņ, Marianna Geronima
m., dzim. 1891. g. — Bauskas apriņķa
priekšnieka 1. iec. 1925. g. 16. novembra
raksts Ns 8895/11, pieprasīt piederltes
apliecību, kuru piesūtīt meklētājam, pie-
vienošanai pie pasu lietas.

17394. Krauklis, Pēters Pētera d„
(tuvāku ziņu nav). — Dobeles iec. miert.
1925. gada 16. novembra raksts Ne 619
(5X11-25), apvainots uz sod. Iik. 262. p. —
Paziņot dzīves vietu.

17395. Krevans, Eduards Jegora d.,
13 g. vecs, pied. pie Daugavpils. —
Daugavpils apr. 9. iec. miert. 1925, g.
19. novembra raksts Ne 554 (5-XII-25_),
apvainots uz sod. Iik. 581. p. — Arestēt
un nogādāt meklētājam.

17396. Kreicmans, Eižens Vilhelma d.,
dzim. 1893. g., pied. pie Rīgas pils.,
agrāk 'dziv. Rīgā, Baznīcas ielā Ne 24,
dz. 2. — Rīgas 4. iec. miert. 1925. g.
19. novembra raksts Ne 1055 (5-XII-25),
apvainots uz sod. Iik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

17397. Kovelevska, Staņislava Antona
meita, apmēram 30-31 g. veca, pie-
derīga pie Piedrujas pagasta, agrāk
dzīvojusi turpat — Daugavpils apriņķa
Krāslavas iecirkņa policijas priekšnieka
1925. g. 28. oktobra raksts Ns 5264
(16X1-25), par patvarīgu dzīves vielas
atstāšanu, 2jā sastāvoša policijas uzrau-
dzībā. — Paziņot dzīves vietu.

17398. Kastrovski, Georgs Ernesta d ,
21 g. vecs, pīederīgs pie Rīgas. —
Rīgas 6. iecirkņa miertiesneša 1925 g.
7. novembfa raksts Ns 992 (24 XI-25),
apvainots uz sodu Iik. 138. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

17399. Kisis, Jānis Dāvā d, dzimis
1889. g., piederīgs pie Valmieras apr.
Imantas pagasta. — Rīgas 6. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 23. novembra raksts
.Nb 1159 (9X11-25), apvainots uz sodu
Iik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

17400. Krūms, Kristaps Friča d,
25 g. vecs, Latvijas pav., agrāk dziv.
Liepājā, Kalēja ielā Ne 21, dz. 1. —
Rīgas 4. iec. miertiesu. 1925. g. 4 no-
vembra raksts Na 1449 (24X1-25), apv.
uz sod. Iik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.

17401. Kravla, Heinnchs Donata d.,

agrāk dzīv. Rembates pag., Rīgas apr.
Ceriņos (tuvāku ziņu nav). — Talsu
iec. miertiesu. 1925. g. 19. nov. raksts
No 1096 (8-XII-25), apv. uz sod. Iik.
397. p. — Paziņot dzīves vietu.

17402. Ķirsis, Līze Andreja m., 22 g.
veca, Latvijas pav. — Rīgas 2. iec.
miertiesu. 1925. g. 19. novembra raksts
Ne 1759 (8-XII-25),apv. uz sod. Iik.
528. p. — Paziņot dzīves vietu.

17403. Koja, Pēteris Antona dēls,
19 g. vecs, agrāk dzīv. Limbažos, Kungu
ielā N> 14. — Valmieras apriņķa 3. iec.
miertiesneša 1925. g. 23. novembra raksts
Nt 408 (10-XIl-fc5), apv. uz sod. Iik.
138. p. — Ņemt parakstu par dzīves
vietas nemainīšanu, par ko paziņot
meklētājam.

17404. Kuciks, Jāzeps Jāzepa dēls,
agrāk dzīv. ' Krāslavā, Latvijas pase
Ns 17 izd. 1920. g. 27. jūlijā no Krāsla-
vas miesta valdes. — Daugavpils apr.
Krāslavas iec. polic. priekšnieka 1925. g.
12. novembra raksts Ns5773 (8 XII-25). —
Pieprasīt dokumentus par piederību un
vecumu.

17405. Kāns, Hiršs, agrāk dziv. Rīgā,
Audēju ielā Na 13Sylmar" fabrikā. —
Rgas 6. iec. miertiesneša 1925. g.
23. nov. raksts Ns 1417 (9-XH-25). Ap-
vainots uz sod. Iik. 377. p. 1. p. p. —
Paziņot dzīves vietu.

17406. Kagans, Haims Leiba d,,
66 g. vecs, pied. pie Rīgas. — Rīgas
6. iec. miertiesneša 1925. g. 23. nov.
raksts Ns 1405 (9-XII 25). Apvainots uz
sod. Iik. 284. p. — Paziņot dzīvesvietu.

17407. Kivi, Arnolds Pētera dēls,
19 g. vecs, Latvijas pilsonis. — Rīgas
VI iec. miertiesneša 1925. g. 23. nov.
raksts Ns 1469 (9-XII-25). Apvainots uz
sod. Iik. 138. p. — Paziņot dzīvesvietu.

17408. Kiačkovski, Jānis Grigorija d.,
pied.. pie Ludzas apr., Janovoles pag. —
Rīgas VI iec. miertiesneša 1925., g.
23. nov. raksts Ne 812 (9-XII-25). Apvai-
nots uz sod. Iik. 138. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

17409. Karklin, Elza Jāņa m., dzim.
1898. g. 13. novembri, pi d. pie Lodes
pag., Bauskas apr.,, latviete, neprec,
pēdējā dzīves vieta JRīgā, Katriņdambi
Na 2. — Ludzas apr. 1925. g. 28. sept.
lēmums Ns 24006/581 (9-XII 25), sodīta
administratīvā kārtā par staigāšanu nakts
laikā 2 v. pierobežas joslā ar Ls 10.—
jeb 5 dienām aresta. — izpildīt lēmumu
un ziņot meklētājam.

17410. Kondrats, Pēters Pējefa d.,
35 g. vecs, Lietavas pav., pēdējā dziv.
vieta Jelgavas apr., Jaunsvirlaukas pag.
„Vec-Rucj" mājās. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka 1925. g. 14. novembra raksts
Ns 11317 (7X11-25), sodīts adm kārtā.—
Paziņot dzīves vietu.

17411. Korklits, Aleksandrs Jāņa d.,
20 g vecs, agrāk dzīv. Kaunatu pag. —
Rēzeknes apr. priekšnieka 1925 gada
16 novembra raksts Na 8401 (5-XII-25),
sodīts ar lēmumu Ne 377/387 no 1924. g.
9. aprija ar Ls 20.— jeb 14 dienām
aresta, par parādīšanos atklātībā pie-
dzērušā stāvokli. — Paziņot dzīves vie u.

17412. Leonovs, Fadejs Nikolaja d.,
dzim. 1904. g, pied. pie Rīgas. — Rīgas
1 iec. miertiesu. 1925 g. 3. nov. raksts
Ne 323 (12-XII25), apv. uz zod. Iik
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

17413. Lauris, Kārlis Kārļa d., 42 g.
vecs, pied. pie Cēsu apr., agrāk dziv.
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 161, dz. 9. —
Rīgas 5 iec. miertiesu. 1925. g. 17. nov
raksts Ns 1163 (5-XII-25), apv. uz sod.
Iik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

17414. Lanonovs, Jānis Jerosija d.,
14 g. vecs, dzīv. Silenes pag., neliela
auguma, iegarenu bālu seju, pelēkām
acim, gaiši dzelteniem matiem, ģērbies
smilšu krāsas vilnas drēbes pusmētelī,
garos zābakos. — Ilūkstes apr. priekšn.
1925. g. 17. novembra raksts Mš 2686/11,
(5 XI!-25), izgājis nO mājām un nav
atgriezies, — Paziņot dzīves vietu.

17415. Leidigs, Hermans Voldemāra
d., 28 g. vecs, pied. pie Rīgas, vācu tau-
tības, lutertic, ostas strādnieks, liela au-
guma, melniem matiem un garenu seju. —
Rīgas policijas 8. iec. priekšn. 1925. g.
19. novembra raksts Ns 42546 (5-XII 25),
saskaņā ar Rīgas 5 iec. miert. rakstu
Ns 823 no 1925. g 18. septemb^ jāiz-
sniedz sprieduma noraksts un pavēste.—
Ziņot meklētājam.

17416. Ļisovski, Vladimirs Nikolaja
d., agrāk dziv. Krāslavā, Latvijas pase
Ne 181, izdota 1920. g. 3. februārī no
Krāslavas miesta valdes. — Daugavpils
apr., Krāslavas iec. policijas priekšnieka
1925. g. 12. novembra raksts Ns 5773
(8-XII 25). — Pieprasīt dokumentus par
piederību un vecumu.

17417. Lassmans, Jānis Jāņa dēls,
24 g. vecs, pied. pie Ādažu pag. Rīgas
apriņķa. — Rīgas 5. iec. miertiesneša
1925. g. 24. novembra raksts Ns 1130

(10 XII-25), apvain. uz sod. Iik. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

17418. Lauva, A'freds Andreja dēls,
dzim. 1871. g. 19. aug., pied. pie Luba-
nes pag., agrāk uzturējies Rīgā, Hospi-
tāļu ielā Ne 18. — Rīgas policijas 6. iec.
priekšnieka 1925. g. 23. novembra raksts
Ne 33547 (10 XII 25), jāizsniedz Rīgas
5. iec. miertiesneša tiesas pavēles no-
raksts Na 931 no 1925. g. 12. sept. —
Paziņot dzīves vietu.

17419. Laikams, Gustavs Jāņa dēls,
dzimis 1884. g. 2. maijā, pied. pie Rī-
gas, latvietis, strādnieks, neprecējies,
agrāk dziv. Rīgā^

m. Nometņu ielā 3 —
Rīgas policijas XI iecirkņa priekšnieka
1925. g. 20. novembra raksts Ne 28588
(7X11-25). Jāizcieš no Rīgas 2. iecirkņa
miertiesneša ar izpildu rakstu Ne 780
uzliktais aresta sods. —. Paziņot dzīves
vietu.

17420. Matvejevs, Pēteris Jeomena d„
40 g. vecs, pied. pie Smoļenskas gub. —
Rīgas prefektūras Iii nodalās 1925. g.
20. nov. raksts Ne 4558/2* (7-XlI 25),
piedzenams vizu nodoriis Ls 8,—.
— Paziņot meklētājam.

17421. Mivrenieks, Joakims _ Sigis-
munda d., 42 g. v,, pied. pie Rēzeknes
apr., Makašanas pag, agrāk dzīv. Dan-
gai pilī, Saules ielā Ne 6, — Daugavpils
apr. 2. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
16. nov. raksts Ne 578 (7 XII 25), apv.
uz sod. Iik. 262. p. I d. un 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

17422. Mežmalietis, Fricis Kristapa
dēls, dzim 1897. g. 17. augusta, pied
pie Valdegales pag., Talsu apr., latvietis,
lutertic, laikraksta .Talsu Vēstnesis" at-
bildīgais redaktors, agrāk dzīvojis Talsos,
Tukuma ielā Ns 12. — Jelgavas apgabal-
tiesas kriminalnodaļas 1925. g. 17. nov.
raksts N> 39808 (7-XiI-25), apv. uz sod.
Iik. 533. p. — Pieprasīt drošības naudu
Ls 500, līdz iemaksai apcietināt, ieskaitot
meklētāja rīcībā un ziņot meklētājam.

17423. Mozajeva, Matrene Jāņa m.,
19 g. veca, pied, pie Daugavpils, pēdējā
dzīves vieta turpat, Krāslavas ielā Ne 24
— Daugavpils apr. 2. iecirkņa miertes-
nela 1925. g. 19. novembra raksts
Ne 683 (7X11-25), apv. uz sod. Iik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

17424. Mestais, Augusts Ādama d,
dzim. 1904. g. 14. aprilī, pied. pie Jaun-
latgales apr., Balvu pag., katoļtic, latv.,
neprecēj es, zemkopis, 7. Siguldas kāju.
pulka kareivis. — 4. iec. kara izmeklē-
šanas tiesneša 1925 gada 3. decembra
raksts Ne 3047 (8-XII-25), apv. uz k. sod.
Iik. 128. p. 1. d. un 133. p. — Apcie-
tināt, ieskaitīt mekl rīcībā, paziņojot
meklētājam.

17425. Novikas, Johans Jāņa d., dzim.
1903. g, pied. pie Rīgas, agrāk dzīv.
Rīgā, Katoļu ielā Ne 48/50, dz. 51. —
Rīgas policijas 6 iecirkņa priekšnieka
1925 g. 20. novembra raksts Ns 29568
(7X11-25), apv. par karavīru reģistrācijas
noteikumu neievērošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

17426. Nadliņš, Jankels-Movša Leiba
dēls, agrāk dzīvojis Krāslavā, Latvijas
pase Ns 377, izdota 1920. g. 1. sep-
embrl no Krāslavas miesta valdes. —

Daugavpils apriņķa Krāslavas iecirkņa
policijas priekšnieka 1925. g. 12. no-
vembra raksts Ns 5773 (8-XII25). —
Pieprasīt dokumentus par piederību un
vecumu.

17427. Novikovs, Teodors Nikolaja d.,
30 g. vecs, bij. Krievijas pavalstnieks,
krievs, pareizticīgs, neprecējies, kuģa
strādnieks, personas apliecība izdota
1925. g. 26. jūnijā no Rīgas prefekta,
agrāk dzīvojis Rīgā, 1. Maskavas ielā
Ne 48, dz. 6. — Rīgas 7. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 21. novembra raksts
Ns 2234 (10 XII 25), apvainots uz sodu
Iik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

17428. Natriņš, Kārlis Mārtiņa dēls,
50 g. vecs, piederīgs pie Rīgas apriņķa,
Lēdurgas pagasta. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1925. g. 23. novembra raksts
Na 8941 (10 XII '^5), saskaņā ar Rigss
apgabaltiesas prokurora rakstu Na 9613
no 1923. g. 22. marta, piedzenami
726 rbļ. 50 kap. tiesas izdevumu. ^-
Paziņot meklētājam.

17429. Plinš, Reinholds Jāņa dēls
57 g. vecs, pied. pie Valmieras apr. '
Bauņu pag., latvietis, lut. tic, atraitnis,
strādnieks, agrāk dzīv. Cēsīs, Zirņu ielā
Ne 8. — Rīgas 8. iecirkņa miertiesneša
1925 g. 17. novembra raksts Ne 1035
(7-XII-25), apv. uz sod. Iik. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

17430. Plaudis, Pēteris Dāvida dēls
dzim. 1889. g. 21. septembrī , pied. pie
Raunas pagasta Cēsu apriņķa. — Krimi-

nālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšn
no 1925. g. 30. novembra (7-XīI-25ļ*
apv , pulksteņu piesavināšanā. — pazi ņ(J
dzīves vietu.

17431. Puķīts, Kārhs Indriķa dēls
38 g. vecs, agrāk dzīv. Viskaru pa '
Rīgas apriņķī. — Talsu iec. miertiesneša
1925. g. 19. novembra raksts Ne ļQ87
(8X11-25), apv. uz sod. Iik. 184. p. __
Paziņot dzīves vietu.

17432 Prokofjevs,Dementijs
Naumdēls, dzim. )893. g., pied. pie Kaunatu

pag. Rēzeknes apr., neprecējies, balt-
krievs, pase izdota no Rēzeknes apr
kara priekšnieka 1920. g. 5. oktobfi
Ne 4364, 1925. g. maijā dziv. Madones
apr, Tirzas pag. Dzadruļu mājās. -.
Madones apr. 2. iec miertiesneša
1925. g. 17. novembra raksts Ns 884
(8-XII 25), apv. uz sod. Iik. 284. p. __
Ņemt parakstu par dzīves vietas nemai-
Elšanu, par ko paziņot meklētājam.

17433. Petruševič, Konstantīns Kaje-
tana d„ dzim. 1904. g. 19. okr., piej
pie Polijas, agrāk dziv. Rīgā, L. Maskavas
ielā Ne 108, dz. 12, Polijas nacionālā
pase Ns 2102, 1922. g. 9. maijā izdola
no Polijas konsula Rīgā. — Rīgas
policijas 6. iec. priekšnieka 1925. g
23. nov. raksts Ne 33491 (10-XII25)
Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 2. krimi-
nalnodaļas rakstu Na 207155 1925 g.
10. nov. no P. kā apvainots uz sod.
Iik. 616. p 1. d., pieprasīt drošības
naudu Ls 200,—. Līdz iemaksai ap-
cietināt. — Paziņot dzīves vietu.

17434. Paškevič », Miķels Matfsa d.,
24 g. vecs, šofers, Latvijas pilsoni?. —
Rīgas 8. iec izirekl. tiesn. 1925. g.
21. nov. raksts Ns 2811 (10X1125),
apv. uz sod. Iik. 474 p. 2. d. 2, pkt,
— Apcietināt un nogādāt apcietinājums,
meklētāja rīcībā.

17435 Ffafrolt, Anna Dāvā m,
dzim. 29. janv. 1907. g., Latvijas pils.,
pēdējā dzīves vieta Jelgavas apr. Virca-
vas pag., vidējā augumā, tumši dzelte-
niem matiem, zilām acim, platu pieri,
sārtu seju, ģērbus es brūnā mēteli, zila
vilnas kleita. — Jelgavas apr. priekšn.
pal. 2. iec. 1925. g. 11. nov. raksts
J* 7814 (7X11-25) 21. ofct. 1925. g.
izgājusi no mājām un nav atgriezcsēs.
— Paziņot dzīves vietu.

17436. Putans, Antonijs Jāņa d., agrāk
dzīvojis Krāslavā, Latvijas pase Ns 379,
izdota 1920 g. 2. septembri no Krāslavas
miesta valdes. — Daugavpils apriņķa
Krāslavas iecirkņa policijas priekšnieka
1925. g. 12. novembra raksts Ne 5773
(8-XII-25). — Pieprasīt dokumentus par
piederību un vecumu.

17437. Peskins, Meijers-Bers Haima
d., agrāk dzīvojis Krāslavā; Latvijas
pase Na 275, izdota 1920. g. 6 augustā
na Krāslavas miesta valdes. — Tas pats.

17438. Padva, Boruchs Haima d.,
agrāk dzīvojis Krāslavā; Latvijas pase
Ne 510, izdota 1925. g. 28. sept. no
Krāslavas miesta valdes. — Tas pats.

17439. Piips, Johans Izaaka d., dzim.
1880. g. 6. jūnijā Vilandē, pied. pie Rē-
velēs pils., Igaunijas pav., pareizticīgs,
igaunis. — Rīgas pils. 1. iec. izmeklē-
šanas tiesneša 1925. gada 30. novembra
raksts Na 2713 (8-XII-25), apvainots uz
sod. Iik. 51., 440., 591. p. 2. d. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētāja kamerai.

17440. Frižgints, Ignats Napoleona d.,
dzim. 1879..g., Kaunas gub., pied pie
Rīgas pils., agrāk dziv. Rīgā, Sadpvm-
kova ielā Ns 39, dz. 53.— Rīgas 12. iec.
miert. 1925. gada 20. novembra raksts
Ne 1138 (10-XII-25), apvainots uz s. Iik.
268 p. — Paziņot dzīves vietu.

17441. Paškevič, Miķelis Matīsa dēls,
agrāk dziv. Rīgā, Slokas ielā Ne 1»,
dz. 8 (tuvāku ziņu nav). — Rīgas 12. iec
miertiesneša 1925. g. 20 novembra raksts
Nē 1207 (10-XII25), apv. uz sod. Iik-
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

17442. Petunovs, Jegors Michaila a„
24 g vecs, pied. pie Izvoltes pag. Dau-
gavpils apr., agrāk dzīv. Jēkabpils apr.
Neretes pag. — Jēkabpils apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 23. novembra raksts
Ne 2565/1 (10X11-25), sodīts administra-
tīvā kārtā ar 50 latiem vai 15 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu. .

17443. Pellante, Gennare Nikolo d,
44 g. vecs, Itālijas pav. — Rīgas 9. ^c
izmeklēšanas tiesneša 1925. g. 19- cC?'
vembra raksts Ns 186 (7-XIl-25), apvai-
nots uz sod. Iik. 51. un 574. p. 2. d-T
Apcietināt un ieskaitīt meklētāja rlcib*

17444. Rubaņenko, Rafaels Berka Jdzim. 1897. e. 1. jumnsta ftaugavp'
Pied. pie Daugavpils, mozustic, tirgo-

tajs. — Rīgas i. iec izmeklēšanas ne-
nesa 1925. g. 30. novembra «k*
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17445. Rudova, Peja Lembovna magrāk dzīvojusi Krāslavā, Latvijas pase

Ne 365, izdota 1920. g. 30. augustā no
Krāslavas miesta valdes. — Daugavpilsapriņķa Krāslavas iecirkņa policijas
&"?#&i,!g.12.novembraraksts
Ne 5773 (8-XII-25). - Pieprasīt doku-mentus

par piederību un vecumu.
17446. Rudova, Elja Zamueļa meita

agrāk dzīvojusi Krāslavā, Latvijas pase
.Ne 361, izdota 1920. g 30. augustā no
Krāslavas miesta valdes. — Tas pats

17447. Rudova, Haja Sora meita
agrāk dzīvojusi Krāslavā, Latvijas pase
JMs 364, izdota 1920. g. 30. augustā no
Krāslavas miesta valdes. — Tas pats.

17448. Rengevic, Elija Izraēla dēls,agrāk dzīv. Krāslavā; Latvijas pase?Ne 446, izdota 19.0. g. 9. septembrī no
Krāslavas miesta valdes. — Tas pats.

17449. Rogalevs, Filimons Ivana d.,
agrāk dzīv. Krāslavā, Latvijas pase M> 293
izdota 1920. g. 8. aug. no Krāslavas
miesta valdes. — Tas pats.

17450. Ravings, Mārtiņš Jāņa dēls,
apmēram 45 līdz 50 g. vecs, piederīgs
pie Biržu pag., Jēkabpils apriņķa, pē-
<dejā

^
dzīves vieta Daugavpils apr., Ungur-

muižas pag. — Daugavpils apriņķa
Krustpils iec. policijas priekšnieka
1925. g. 3. oktobra raksts Ne 1121

<8 XII 25). Tiek turēts aizdomās par
gadu viltošanu un izvairīšanos no kara-
klausības. — Psziņot dzīves vietu un
noskaidrot, uz kādu dokumentu pamata
viņš uzturas.

17451. Romanovskis, Vilis Vļa d.,
11 g. vecs, pied. pie Možeiku apr,, Lai-
ius pag., Lietavas pav., dziv. Rubes pag.,
Jelgavas apr. — Auces iec. miertiesneša
1925. g. 19. novembra raksts Ne 669
<7-XII25). Apvainots uz sodu Iik. 581. p.
— Piesūtīt miertiesai.

17452. Reaemans, Richarris-Vilhelms
Kristapa d., dz. 1901. g. 28. jūnijā, pied.
pie Slampes pag, Tukuma apr., latvietis,

precējies, pēdējā dzīves vieta Rīgā, Avotu
ielā Ne 9. — Rīgas policijas 7. iecirkņa

priekšnieka 1925. g. 19. nov. raksts
jft 40659 (7-XII-25). Sodīts no Rīgas

1. iec. miertiesneša ar 1 dienu aresta. —
Ziņot minētai miertiesai.

17453. Ravzavs, Ignats Jura d., 47 g.
-vecs, pied. pie Ludzas apr., Michalovas
pag., agrāk dzīv. turpat. — Rēzeknes
apr. 1. iec. miert. 1925. g. 20. novembra
a-aksts Ne 310 (7-XlI 25), apvainots uz
sod. Iik. 284. p. —' Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
TIfentā I s.

Darbvedis A. Zaķis.

Sludinājums.
Liepājas 3. iecirkņa miertiesnesis, pa-

matodamies uz krim. proc. Iik. 71.,
«46.—851. p. p., meklē:

1) Miķeli Miķeļa d. Kļavu, Latvijas
pilsonis, latvietis, ev.-luterticīgs, precējies,
dzimis 1894. g., apvainots uz sod. Iik.
581. p. (krim. akts Ne 5/1925. g.).

2) Natālija Jāņa m. G r a n t i ņ , Latvi-
jas pilsone, ev.-luterticīga,neprecēta, dzim.
1895, g., apvainota uz sod. Iik. 581. p.

(krim akts Ne 295/1925. g.).
3) Nikolaju Grigorija d. Karos,

Latvijas pilsonis, latvietis, 18 g. vecs,
apvainots uz sod. Iik. 581. p. (krim. akts

Me 363/1925. g.). . . __
4) Ādolfu Jāņa d. Kirilovu, 27 g.

*vecs, latvietis, piederīgs pie Rīgasi apr.
Pabažu pag., apvainots uz sod. Iik. o»i. p.
1. d(krim. akts Ne 539/1925. g>

,

5) Kuprianu Karpa d. N°sirevn ,

dzim. 1907. g-, krievs, vecticībnieks, pie-
derīgs pie Kaunas gub., apvainots uz sod.
Iik. 581 p. (krim. akts Ne 546/1925. g .

6) Kārli Jāņa d. F r e i m a n i, Latvi-

jas pilsoni?, latvietis, baptists , precepes,
21 g. vecs, apvainots uz sodu iis.oai. P-
1. d (krim. akts Ne 559/ 1925. g.).

7) Frici-Jēkabu Kārļa d. Grant ņu

24 g. veC3, Latvi,as P^JSļ'ļļ
€v,Iuteriicigs, neprecējies strādnieks ap

vainots uz sodu Iik. 591. P- h d (*r,m-

akts Ne 559/1925. g). ,. „, _
8) Kati Jāņa m. 0»n

^Vtat£veca, Latvijas pilsone, latviete, c». iui

ticīga, atraltne 'drim. Rujpe. : P*«;£
« sodu Iik. 591. p. 1. d- ^-
M> 559/1925. g.). -ovainots uz

9) Ernestu RezgaU W°ļļ
sodu Iik. 262. p„ 475. p. ™ 53°&
tuvākas zņas trūkst (knmm. aKis

J* 1008/1925. g.)-. da n0 meklē.
. Katram, kam ziaama mm ni
lamām personām, viņu dzīves view j

kur atrodas viņām piederoša mauta, —
jāziņo bez kavēšanās man vai tuvākai
policijas iestādei.

Liepājā, 1925. g. 31. decembrī. Ne 347.
3. iecirkņa miertiesnesis Sīmanis.

Iecelšanas.
Rīkojums J* 111.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. pantu
ieceļu Zemes vērtēšanas dajas virstaksatoru Fri-
diichu Steinbejgu par Ventspils apriņķa Ances
pagasta zemes vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju.

Rīgā, 1926. g. 4. janvāri.
Zemkopības ministris M. O a i 1 ī t s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1926. gada 7. janvāri.
Pieņem un nolemj izdot pārvaldes

kārtībā:
1) noteikumus par mežu departamenta

malkas sagatavošanu saimnieciskā
kārtā,

2) noteikumus par sēklu audzēšanas
saimniecībām un

3) noteikumus , par ledlaužu nodokļa
lielumu un ņemšanas laiku Rīgas
ostā.

Valdības vietējo Iestāžu
rīkojami.

Saistošie noteikumi
par ielu, ceļu, trotuāru, kājceliņu, lau-
kumu, zaļumu vietu, novadu kanālu un
grāvju ierīkošanu, uzturēšanu kārtībā

un lietošanu
Alūksnes pilsētā.

Pieņemti Alūksnes pilsētas domes 1925. g.
11. augusta sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g. 3. decembra rakstu Afe 109142.

1. Ielas, ceļus, laukumus, zaļumu
vietas un galvenos ūdens novadu ka-
nālus pilsētas administratīvās robežās,
saved kārtībā un labo pilsētas paš-
valdība.

2. Trotuārus gar bruģētām un šo-
sētām ielām, kājceliņus gar ceļiem
un nebruģētām ielām, trotuāru pār-
brauktuves, ūdens noteku grāvīšus no
jumtu renēm un noteku ūdeņu grāvjus
savu apbūves gabalu robežās, ierīko un
izlabo viņu īpašnieki vai lietotāji uz
sava rēķina.

3. Kādas ielas un ceļi un no kura
laika skaitās par savestiem kārtībā uu
līdz kuram laikam jāierīko 2. pantā
minētie ierīkojumi, to izvešanas kārtību
un materiālu, nosaka pilsētas valde katrā
atsevišķā gadījumā.

4. Katra nama ielas pusē, cik tālu
tas saietas ar trotuāru vai kājceliņu,
jābūt ierīkotai lietus ūdeņa noteku
renei, savienotai ari noteku grāvi.
Renes un viņu gali jāierīko tā, ka ne-
traucē kustību pa trotuāru vai kājceliņu.

5. Aizliegts izbūvēt uz trotuāriem un
kājceliņiem trepes un Ieejas namos.
Esošās nepiemērotās trepes jāpārbūvē
2 gadu laikā, skaitot no šo noteikumu
spēkā nākšanas dienas.

Piezīme: pārbūvējot pastāvošās
trepes, ja izrādītos par neiespējamu
izpildīt 5. panta prasības, ar pil-
sētas valdes piekrišanu, var atstāt
vienu pakāpienu uz trotuāra vai
kājceliņa.

6. Pa pilsētas ielām un ceļiem atļauta
katra sat ksme bez ierobežojumiem.

7. Pārvadājot sevišķi smagus priekš-
metus pa ielām, ceļiem un tiltiem, jā-
lieto viri iespējamie aizsargu līdzekļi
pret viņu bojāšanu. _ Bojājumi jālabo
vainīgam uz sava rēķina. Pārmērīgi
smagus priekšmetus atļauts pārvadāt
tikai ar pilsētas valdes atļauju.

8. Aizliegts bojāt ielas, ceļus un citus

publiskai sat.ksmei un lietošanai no-
dotus ierīkojumus. Izvedot būvdarbus,
kur nepieciešama ielas aizsprostošana,
ierīkojot vai pārvietojot telefona un ap-
gaismošanas vadu stabus, jāprasa pilsē-
tas valdes piekrišana.

9. Aizliegts atstāt uz jēlām un ceļiem
zirgus un citus kustoņus bez uzraudzības,
kā ari dzīt kustoņus pa pilsētas centra
ielām un trotuāriem.

10. Aizliegts braukt un jāt pa trotuā-
riem, kājceliņiem un alejām ka braucē-
jiem, tā ari ar velosipēdiem.

11. Uzraudzība par šo noteikumu

izp ildīšanu piekrīt pilsētas valdei un
vietējai policijai.

12. Vainīgie saucami pie atbildības
uz attiecīgiem sodu likumu pantiem. '

13. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dienas pēc viņu izsludināšanas
.Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva K. Št e i n e r s.
i Sekretārs G a n g n u s.

Saistošie noteikumi
par ielu, ceļu, trotuāru, kājceliņu un

laukumu tīrīšanu
Alūksnes pilsētā.

Pieņemti Alūksnes pilsētas domes 1925.,g.
29. septembra sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1925. g. 3. decembra rakstu J& 109142.

1. Ielas, ceļi, trotuāri, kājceliņi un
laukumi jātīra apbūves gabalu īpašnie-
kiem, nomniekiem jeb lietotājiem savās
robežās līdz ielas vidum. Tirgus būdu
starpas un laukumiņi jātīra līdz pusielai
būdu īpašniekiem jeb viņu lietotājiem.
Tirgus laukums jātīra tirgus nodokļa ie-
vācējam jeb nomniekam, cik tālu tas no-
dots viņu rīcībā.

2 Pirmā pantā minētie darbi jāizdara
līdz pīkst. 8 rītā.

Piezīme. Izņēmums pielaižams pec
nedēļas tirgus dienas ceturtdienas
jeb tās atvietojuma, kad tirgus jā-
notīra otrā dienā līdz pīkst. 12, kā
ari ziemā pēc sniegputeņiem, kad
jānoved liekais daudzums sniega.

3. Mēsli un sniegs laikā jānovāc. Uz
bruģētām un šosētām ielām jānotīra zāle,
tāpat jānošķfpelē zāle ap šosejas stabi-
ņiem, ggi HNRg

4. Aizliegts uzkrāt uz ielām, trotuā-
riem un kājceliņiem liekas smiltis un
dubļus.

5. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt pilsētas valdei un vie-
tējai policijai.

6. Vainīgie saucami pie atbildības uz
attiecīgiem sodu likuma pantiem.

7. Šie noteikumi stājas spēkā 14 die-
nas pēc viņu izsludināšanas .Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva K. Šteiners.
l Sekretārs Gangnus.

Saistošie noteikumi
par nekustamu īpašumu ap-
zīmēšanu un numerāciju

Aizputes pilsētā.
Pieņemti Aizputes pilsētas domes 1925. g.
20. novembra sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta

1925. g. 10. decembra rakstu Afe 109342.

1. Visi nekustami īpašumi Aizputes
pilsētā jāapzīmē ar izkārtnēm, uz kurām
jābūt uzrakstam latviešu valodā:

a) ielas vai bulvāra nosaukums,
b) īpašuma (policijas) Ne, _
c) īpašnieka uzvārds un vārds,
d) hipotēkas Ne.
2. Izkārtnēm jābūt izgatavotām no

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

3. Izkārtnes ir jāpiestiprina redzami
pie visiem kā apbūvētiem, tā ari neap-
būvētiem gruntsgabaliem.

Ja apbūvētā gruntsgabala dzīvojamās
ēkas ieejas durvis iziet tieši uz ielas, tad
izkārtne jāpiestiprina pie ieejas durvju
kreisās malas augšas.

Pie ielas neapbūvēto un tādu grunts-
gabalu apzīmēšanai, kuras dzīvojamai
ēkai nav tiešas izejas uz ielas, kā ari
neapbūvēto, bet tikai iežogoto īpašumu
apzīmēšanai izkārtne jāpiestiprina pie
vārtu kreisā staba.

Neiežogoto un neapbūvēto gruntsgabalu
apzīmēšanai jāierok sevišķi stabi robežas
sākumā, pēc tekošā policijas Ne. Pie
šiem stabiem ir pieliekamas izkārtnes.

Kur ir iespējams, tur izkārtnes jāpie-
stiprina 225 cm no zemes virsmas.

4. Nekustamu īpašumu atsavināšanas,
kā ari ielu pārdēvēšanas gadījumos, at-
tiecīgie uzraksti jāpārgroza 4 nedēļu laikā
pēc pārgrozījumu spēkā stāšanās.

5. Ziņas par ielu nosaukumiem un
policijas numuriem sniedz pilsētas valde.

6. Šo noteikumu nepildītājus sauks
pie atbildības saskaņā ar likumiem.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc 2 ne-
dēļām no viņu izsludinājuma .Valdības
Vēstnesi" un tie izpildāmi 5 mēnešu laikā.

Aizpute, 1925. g. 14. decembrī.

Pilsētas galvas biedrs
Ž. Funkelšteins.

i Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š.

Latvija un citas valstis.
Parāds Amerikai.

L o n d o n ā, 7. janvārī. .Reiters" tele-
grafē no Vašingtonas, ka Savienoto valstu
tautas vietnieku nama galvenā komisija
pieņēmusi parādu līgumus ar
Beļģiju, Čechoslovaķiju, Latviju, Igau-
niju, Itāliju un Rumāniju. Attiecībā uz
Itāliju komisijas lēmums nav vienbalsīgs
— vairāki deputāti, uzstādamies pret fa-
šistisko režimu, prasījuši, lai noteikumi
būtu smagāki. Finansu ministris Mellons
debatēs izteicies, ka gadījumā, ja Ame-
rika uzspiestu itāļiem tādus pat noteiku-
mus kā Anglijai, — Itālija būšot finan-
sieli izpostīta un nokļūšot apmēram Ķinas
stāvokli. LTA.

Rīga.
Ministfu prezidents

pieņem publiku trešdienās un piektdienās
no pulksten 11 līdz 1 valsts kanclejas
telpās, Valdemāra ielā Ne 3, dz. 4.

Nedēļas ziņojums
par laillmiaiai gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi io 1925. g. 24 līdz 31.
decembrim Rīgas pilsētas statistiska valc e
pēc ārstu paziņojumiem:

Slimība» noiauknms. ^ SŠ, «~ s
Tvphns abdom ....Vēdera tila . . 1
Pdratjphus ... . . —
Meningitii cercbrciplnalia epldemka . . —
Typh«s ezanth IcslUmu tīfa* . —
Pebris recurrens . . . Atgulās dradiii —
Febris interm - . . . . Purva dradsii . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Motbilli Masalas . . .
Scariatina Šarlaka ... 36
Tussls convmlslva . . . Garais klepu . —
Diphtherltia Difteriti ... 3
InIlnencacamPne«monla Inflnenca . . . —
Choleia asiatica ....Asijaa kolieia . —
Dvsenteria Aalna sērga . . —
Parotīti» epidemica , . Ģimjasatakami

(Mums) . . —
Lepra . Spitālība . . .
Vulvo-Vaglnitia gonorrhoica —
Tiachoma —
Anthras ...
Lyssa —
Brvsipela* Roae . . . . I

Māksla.
Dailes teātris. Piektdien, 8. janvāri,

pulksten V»8 vakarā strādnieku izrādē
.Laupītāji". Sestdien, 9. janvārī,
pulksten 1/%8 vakarā „Ligatura".
Svētdien, 10. janvāri, pulksten 2 dienā
tautas izrādē „ A I a d i n s", pulksten Va8
vakarā „Par velti mīlēts".

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūra» «riemļu telegramar.)

Kaunā, 8. janvārī. Pēc preses
ziņām Lietavas banka izsūtījusi visām
bankām instrukciju, kurā liek priekšā
tām pakāpeniski samazināt im-
porta kreditus.

KURSI.
Rīgas biržā, 1926. gada 8. janvāri.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs ....
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas banku . . .
100 Beļģijas franku. . . .
100 Šveices franku ....
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu . . .
100 Norvēģijas kronu . . .
100 Dānijas kronu. ....
100 Čechoslovaķijas kronu .
100 Holandes guldeņu. . .
100 Vācijas marku ....
100 Somijas marku ....
100 Igaunijas marku . . .
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums
4°/o Valsts prem. aizņ. . .
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes

5,186 — 5,196
25,15 — 25,22
20,00 — 20,40
23,35 — 23,80
99,95 — 100,70
20,75 — 21,15

138,65 139,70
104,55 — 106 65
127,50 — 130 05

15,25 — 15,55
207,95 - 209,50
123.C0- 124,25

13,00 — 13.20
1,37 — 1,40

60,00 - 70,00
50,80 — 52,00
26,40 — 26,8»

3420— 3450
104—112

98—100
98—100
92— 93
96 — 97

Rīgas biržas kotaciļas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n g.

Zvērināts biržas maklers Rupners.

Redaktors: JVL Ārons.
?SBiss^BBB^H^^is^n. r- .- jm^mtaĒ^^aammm^^m^t^Ē^mm^^^^^mĒ
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par samaksātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parādu izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 11. dec. 1925. g. .Nš 798/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19205 Sekretārs A. J a n s o n s.

Rigas apgabalt, 3. civiln.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p,
paziņo, ka 19. janvārī 1926. g„
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 28. maijā miruša
Cesvaines pagastā, .Lejas-Mačkrieviņu"
mājas īpašnieka Andreja Pētefa dēla
Zeltiņa (Stiprais) testamentu.

Rīgā, 5. janvārī 1926. g. L. J* 2234
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

20481 Sekretārs A. Kalve.

tfigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. o.,
paziņo, ka 19. janvāri 1926. gadā,
minētas nodaļas atklātā tiesas sēde
miasis 1925. g. 21. novembri miruši
Lizuma pagastā, .Oužilu" mājas īpaš-
nieka Otto Matveja dēla T r e i jm a n a
notarielo testamentu.

Rīgā, 5. janvārī 1926 g. L.J&2174
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20482 Sekretārs A Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savulO. decembji 1925. g.
lēmumu, uz Kārļa Sēra pilnvarnieka
lūgumu un civ. proc. Iik. 293. un S09.
p p. pamata uzaicina atbildētāju —
baronu Kārli fonManteifelu četru mēnešu
laikā no sludinājuma iespiešan. dienas
ierasties tiesā dēļ atbildes došanas šinī
lietā vai paziņot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā uzaicinajamais ne-
ieradīsies, lietu noliks uz termiņu un
izspriedīs bez viņa klātbūtnes, ja iera-
dīsies, bet savu dzīves vietu Liepājā
neuzdos, aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kanclejā.

Liepājā, 16. dec. 1925. g. J* 719/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19541 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1925. g. 10. decembja lēmuma
pamata meklē uz sod. Iik. 578. p. 3. d.
apv. Kazimiru Lavrentija d. Šumovsku,
kura "pazušanas zīmes sekošas: gāja
auguma, pilnīgu seju, sirmiem matiem
ar apgrieztām ūsām, apm. 61 g. vecs
un piederīgs pie Rīgas pilsētas.

Katram, kam zināma Kazimira Šu-
movska uzturas vieta, vai ari kur at-
rodas viņam piederoša manta, par to
bez kavēšanas jāpaziņo, Ventspils iec.
izmeklēšanas tiesnesim vai tuvākai po-
licijas iestādei.

Liepājā, 15. dec. 1925. g. Ns 7408
Tiesas loceklis (paraksts).

19463 Sekretārs (paraksts)._

Liepājas apgabaltiesa
3. decembrī 1925 g. uz Donas zemes
bankas likvidācijas komisijas lūgumu un
civ. proc. Iik. 2087. p. pamata, no-
lēma: uz Aizputes apriņķa, Ziemupes
muižu ar krep. N° 130 — 1 reģ. Ziemupes
.Kalej-Gutmaņu," .Šķēru* un .Kanne-
nieku" mājam ar krep. NšN? 1731, 1737
un 1739 — II reģistra, un Ziemupes
zemes gabaliem -NsNs 7, Nš 8, Nš 16,
Nš 2 un Ks 23 ar krep. NsNs 522, 523,
528, 572 un 580 — III reģistra, pie-
derošiem īpašuma Latvijas valstij uz
agrārās reformas likuma pamata, un no
Ziemupes Rīdzenieku mājām atdalīto
zemes gabala ,A" ar krep. Ns 2155 —
II reģistra, piederošu īpašumā lvanam
Vladimira dēlam Hartongam 1913. g
12. jūnijā ar žurn. Ns 771 uz Donas
zemes bankas nostiprināto obligāciju
240,757 rbļ. 50 kap lielumā, kāda ķīlu
tiesība vel apgrūtina nekustamu mantu
ar krep. Ns 2155 — II reģistra, atzīt
par nozaudētu un iznīcinātu un piešķirt
Donas zemes bankas likvidācijas komi-
sijai tiesību lūgt zemes grāmatu nodaļu
izdot viņai nozaudētās obligācijas vietā
viņas norakstu ar oriģināldokumenta
speķu un nozīmi.

Liepājā, 19. dec. 1925. g. Nš 982/24
Pr'ekšsēd. b. V. Bienenstams.

1S928 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 26. nov. 1925 g. lē-
mumu, uz Eduardi Mollera lūgumu un
civ. proc. Iik. 2083. un 2084. p. p. un
17. marta 1923. g. likuma pamata uz-
aicina obligāciju turētāju, kufas izdotas:
1) par 5tJ0 rbļ. uz Heinricha Ernesta d.
Veisa vardu, 2) par 5000 rbļ. un
3) par 2000 rbļ. uz Kārļa Krišjāņa d.,
Rūperta vārdu un 1) 31. okt. 1936 g.,
2) 12. jūnija 1910. ģ. un 3) 4. janvārī
1911. g. nostiprinātas uz Eduardam
Mārtiņa dēlam Molleram piederošas ne-
kustamas mantas Kuldīgas pilsētā ar
ar kreposta Nš 175, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties _ tiesā, līdz-
Eemot minētās obligācijas dēļ iemaksāto

s 162 70 t. i. parāda ar procentiem sa-
ņemšanai.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē-
tāju neierašanās gadījumā, parādu atzīs

Liepājas apgabaltiesa,
26. novembrī 1925. g. pamatojoties uz
Sameļa Jāņa d. Runge lūgumu un civ.
proc. Iik. 2081.—2086. p.p. nolēma:
1) paradu 5000 rbļ. pēc obligācijas, iz-
dotas uz Jēkaba Jāņa d. Runge vārdu un
1913. g. _ 10. augustā ar žurn. Nš 1132,
nostiprinātas uz laulātiem Samelim un
Lavīzei Runge piederošas nekustamas
mantas Liepājā ar krep. Ns 3672_, atzīt

: par pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centam un pašu obligāciju par iznīcinātu
nn_ 2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, _U. dec. 1925. g. Ns513/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

19204 Sekretārs (paraksts).

Latgales apdabaltiesa,
caurlūkojusi lietu par Daugavpilī tirgo-
jo os Mendeli Sīmaņa d. Volšonoku,
kurš ar šīs tiesas 1925. g. 4. maija
lēmumu, publicētu 1925. g. 18. maija
.Valdības Vēstnesī" Nš 108, tika atzīts
par tirdzniecībā maksātnespējīgu parād-
nieku, 1925. g. 9./16. no vemori, no-
lem a: minēto lietu uz pieteikušos
kredtoru lūguma pamata izbeigt, at-
svabinot Mendeli Volšonoku no šās
tiesas 1925. g. 4. maija lēmumā pa-
redzētiem aprobežojumiem, par ko tiek
ziņots ieinteresētiem.

Daugavpilī, 1925. g. 15. dec. Nš 31676
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

19458 Sekretārs J. Kangurs.

Rīgas pils. 2- iec. miertiesnesis,
saskaņa ar civ. proc. Iik. 58., 58., 294.,
295, 298., 301., 309. un 311. p.p. uz
Kara ministrijas armijas spiestuves piln-
varnieka pulkv. - leitn. Jāņa Baumana
lūguma viņa prasības lieta pret Klāvu
Kreitu par Ls 260 uzaicina atbildētāju
Klāvu Kreltu, kura dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, četru mēnešu
laika no šī sludinājuma ievietošanas
dienas .Vaid. Vēstn." paziņot mier-
tiesnesim savu Rīgā izvēlēto dzīves
vietu, jeb uzdot Rīgā dzīvojošu personu,
kūju atbildētājs pilnvaro saņemt, viņa
vietā, no miertiesneša piesūtāmus rakstus.

Ja atbildētājs Klāvs Krefts noliktā laikā
augšminēto paziņojumu neiesniegs, tad
visas pavēstes un raksti uz atbildētāja
vardu tiks atstāti miertiesneša kanclejā
un atbildētajam nebūs tiesība aizbildi-
nāties ar to pavestu un rakstu nezināšanu.

Rīgā, 16. decembrī 1925. g. Ns 1693
19622 Miertiesnesis J. Brūvers.

Rīgas 5. iec. miertiesn.,
saskaņā ar civ. proc. Iik. 58, 58, 294,
295, 298, 301, 309. un 311. pp. uz
Zaņa Krisjsņa člOzoliņa lūgumu
viņa prasības lieta pret Richardu Lie-
lais par Ls 660,00, uzaicina atbildētāju
Richardu Lielo, kura dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
d ēnas .Valdības Vēstnesī", paziņot
miertiesnesim savu Rīgā izvēlēto dzīves
vietu vai uzdot Rīgā dzīvojošu personu,
kuji^ atbildētājs pilnvaro saņemt viņa
vieta no miertiesneša piesūtāmos rakstus.

Ja atbildētājs, Lielais, noliktā laikā
augšminēto paziņojumu neiesniegs , tad
visas pavēstes un raksti uz atbildētāja
vardu tiks atstati miertiesneša kanclejā
tn atbildētājam nebūs tiesība aizbildi-
nāties par min. rakstu un pavēstu ne-
zināšanu.

Rīgā, 12. decembrī 1925. g. Ns 1157
19478 Mieitiesne-is (paraksti-).

Rīgas 9. iecirkņa miertiesnesis
uz civ ties. Iik. 2011., 2014., 2019.
un 2079. p. p. pamata paziņo, ka pec
mirušas Ekaterinas tvana m. R u b -
c o v a s ir atklā's mantojums un
uzaicina visus, kam būtu uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to kādas tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības sēšu mēnešu laikā mier-
tiesnesim, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".

Ja minētās personas augšminētā ter-
miņā savas tiesības nepieteiks, tad viņas
tiks atzitas kā savas tiesības zaudējušas.
19064 Miertiesnesis G r i go r i.

Jelgavas pils. iec. miertiesnesis
uz civ. proc. 1967, 2011, 2014. un
2079. panta pamala uzaicina visas per-
sonast kurām būtu kādas tiesības uz
miruša jūlija sakumā 1918. g. Jelgavā
Nikolaja Leonīda d. Rādena atstāto
mantojumu, kā mantiniekus, legatarus,
fideikomisarus, kreditorus un c. pieteikt
savas tiesības Jelgavas pilsētas iecirkņa
miertiesā 6 mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi."

Termiņā nepieteiktas prasības atzīs
par speķu zaudējušām.
19951 Miertiesnesis L Bērziņš.

Talsu iec miertiesnesis,
uz civ. proc. Iik. 2011, 2012, 2014. un
2019. pantu pamata paziņo, ka pēc
1920. g. septembrī, Samaras gub.. Bezen-
čukas stacija mir. Kristapa Rinkmaņa,
ir atklājies mantojams un uzaicina visus,
kuriem ir uz šo mantojumu vai sakarā
sr to tiesības, ka mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisariem. kreditoriem u. 1.1.,

pieteikt šīs tiesības minētam mier-
tiesnesim viņa kamerā, Talsos, Rīgas
ielā Nš 2, sešu mēnešu laikā, skaitot no
šīs sludināšanas dienas, ar piedraudi,
ka noteiktā laikā nepieteikušies liks
skatīti kā savas tiesības zaudējuši.

Talsos, 21. decembrī 1925 g.
19953 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 5-iec mlertln.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. likumu

X. sēj. 1239. P- un cv. proc Hk.

1401 p uzaicina 8 decembi1918-gmirušā Maksima Foma d. Fedorova an

Lavrenova mantiniekus pieteikt savas

mantojuma tiesības uz nelaiķa atstato
Preiļu pagastā, Upenieku sadža _ ku-
stamu un nekustamu īpašumu

augšminētam miertiesnesim, s e s u

mēnešu laikā, skaitot no iiļ slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".
19471 Miertiesnesis S k r o m a n s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr-1. lec, miertiesn,
sakara ar savu 1925. g 30. novembra
lēmumu paziņo, ka Rafails Ābrama d.
Pauls iemaksājis miertiesneša depozitā
četrdesmit divus (42) latus 27 sant.
ķīlu zīmes dzēšanai, kūja izdota no
viņa, Paula, uz Daugavpilī, pilsētas 4.
(agrāk 3.) iecirknī, 161. kvartālā ar
Nš 7 1it. a. Liksnas ielā atrodošos ne-
kustam^ īpašumu

un kura apstiprināta
.no vecākā notāra 190:). g. 23. jūlijā
(zemes grāmatu reģ. 7. daļa Ns 1648;
71. un 72. lp. lp.) un uzaicina ķīlu zīmes
saņēmēju Mendeli Vuliu Meerad Zir-
novsku jeb viņa tiesību pārņēmējus,
augstāk aprādītās naudas sumas saņem-
šanai ierasties miertiesneša tiesas sēdē
Daugavpilī, Teātra iela Ns 4, 1926. g.
15. jūnija, pīkst. 12 diena.

Daugavp., 1925. g. 12. dec. C. 1. J&761
19389 Miertiesn. A. Malkins.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr. Z. Iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. Iik. 1401. p.
un 1402. p. un civ. Iik. X. sēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar savu 1925. g.
15. dec. lēmumu uzaic. mit. Dominika
Jezupa d. Kiborta mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz ne-
laiķa atstāto mantojumu — sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas

^
dienas .Vaid. Vēstnesī."

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Ludzā, 1925.g. 22. dec. Ns4646
19952 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr- 2- lec- miertiesn..
saskaņa ar savu 1925. g. 16. dec.
lēmumu un vadoties no civ. proc. Iik.
1401. p. un X sej civ. Iik. 1239. p.
uzaicina 1917. g 10. augusta mirušā
Esteres Leiba m. Slavin mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
nelaiķa atstāto Daugavpilī, Rīgas ielā,
39. kvartāla ar Ns 12 nekustamo
īpašumu augšī minētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ievietošanas .Vaid. Vēstnesi."

Daugavpili, 1925. g. 16. decembrī.
19621 Miertiesn. Ducmans.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. lec. miertiesn.
saskaņā ar savu 1925. gada 21. dec.
lēmumu un uz civ. proc. Iik. 1401. p.
un civ. Iik. X. sēj. 1. d. 1239. panta
pamata, uzaicina 1925. g. 5. decembrī
miruša Haima Peisacha Micheļa dēla
Miziocha mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz nelaiķa
atstato Daugavpilī, Alejas ielā N° 69
nekustamo īpašumu, sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma ievieto-1
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Daugavpilī, 1925. g. 21. dec.
19948 Miertiesnesis D u c/m a n s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3. Iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1925. g. 19. dec. lēm.
un civ. proc. Iik. 1401. un civ. Iik.
X sej. 1239. p. pamata ar šo paziņo,
ka pec mir. Mojas Vucan ir pa-
licis mantojums Daugavpils apr., Jas-
muižas pag, Rocānu ciemā un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības, pieteikt tas minētam mierties-
nesim viņa kamerā Sommeisētā, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vest .esi. -
19949 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Ludzas
apriņķa, 4. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1925. g. 30. nov.
lēmumu un pamatodamies uz civillik.
X. sej. 1. d. 1239. p. un civ. proc. Iik.
1401. p. paziņo, ka pec 1925. g.
3. oktobrī miruša Ābrama Morducha d.
Berkoviča ir palicis mantojums, sastāv.
no koka mājas, uzbūvētas uz londa
zemes Zilupes miestā, Pasienes pagastā,
Ludzas apriņķī un uzaicina visus, kam
būtu uz _ šo mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
man šīs tiesibas sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Zilupē, 1925. g. 10. dec. JS&5208
19476 Miertiesnesis Ķ. Ķ a 1 n i ņ š.

Daugavpils api. 5. lec miertiesn-.
Preiļos, pamatodamies uz civ. Iik. 10. sēj*
1239. p. un civ. proc. Iik. 1401. p.
uzaicina 15. februārī 1907. g. mirušā
Antona Indriķa d. Upenieka mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
nelaiķa atstāto kustamu un nekustamu
īpašumu Vaikovas pag., Škilteres sādžā
augšminētam miertiesn. sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī'.
194/2 Miertiesnesis S k r o m a n s.

Latgales apgabaltiesas

Daugavpils apr. 6. iec miertiesnesis
saskaņā ar savu 1925. gada 8. dec.
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
Iik. 1401. p. un civ. Iik. krāj. X. sej.
1239. p. paziņo, ka pēc 1922. gada

11. februārī mirušā Joņa Kurpemka jr
palicis mantojums, kas atrodas Krāslava,
Kombulas ielā Ns 3, kādēļ uzaicina vļsus,
kam uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt
tādas miertiesneša kamera, Krāslavā,
Polockas ielā J* 52, — sešu
mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas

.Vaid. Vēstn."
Krāslavā, 8. decembrī 1925. g.

C. Ns 682/25
18984 Miertiesnesis (paraksts^

Latgales apgabaltiesas
Buinplb aprloia 7.liclAna nlullnanls,
pamatodamies uz civ. proc. tik. 1401. p.
un civ. iik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925

^
g. 30. nov.

lēmumu, paziņo, ka pec 1925. gada
8. janvārī miruša Antona Jāzepa d.
Reiņa ir palicis mantojums, ku[š at-
rodas Daugavpils apr., Osunes pagasta,
Zelišku sādža, kadeļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to kādas tiesības, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Bl. L.Ns 138. 30. nov. 1925. g.
19473 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 7- iec- miertiesn,,
uz Franča Staņislava d. Stavro lūgumu
un civ. proc. Iik. 74, 294, 295, 297, 298,
301, £02. un 309.—311. p.p. pamata
uzaicina Jāni Broņislava d. Blaževiču,
kufa dzīves vieta prasītājam nav zināma,
četru (4) mēnešu laikā, ska tot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas, paziņot
miertiesnesim, viņa kamerā Dagdas
miesta, Alejas ielā Ns 27, savu izvēlētu
uzturēšanās vietu Dagdas miestā vai
uzrādīt tur iedzīvojošu personu, kuru
Blaževičs pilnvaro saņemt viņam no
miertiesneša _ piesūtāmas pavēstes un
papirus, pretējā gadījumā pēc minētā
laika notecēšanas tiks nolikta uz tiesas
sēdi lieta par Franča Staņislava d.
S'avra prasību pret Jāni Broņislava d.
Blaževiču par zemi un visas Jānim Bro-
nislava d, Bļaževičam tanī lietā pie-
sūtāmas pavēstes unpapiri tiks atstātas
miertiesneša kanclejā un Bļaževičam
ntbus tiesibas aizbildināties ar nezinā-
šanu par šiem papīriem un pavēstēm.

Dagdā, 19^5. g. 10. dec. Č. 1. Nš 370
19474 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 23. decembra lē-
mumu, ar šouzaicina visus mirušā 1924 g
31. decembri Krustpils pa^. Pinņu māju
pilsoņa Miķeļa Jura d. Krūmiņa manti-
niekus, pieteikt savas tiesības uz ne-
laiķa atstāto mantu, sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn.".

Krustpilī, 23. dec. 1925. g. Ns 3347
19950 Miertiesnesis (paraksts).

Ilsīte pagasta tieia
dara zināmu vispārībai, ka Eduerds
Rauge adople Lidiju Ēriku Dikman
Martas Dikmanes meitu , dzimušu
26. aprīlī 1924. gadā, un uzaicina visus,
kam būtu kādas ierunas pret šo adopcijupieteikt tās šai pagasta tiesai s e šumenesu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi Vai
dības Vēstnesī".

Velak pieteiktas ierunas netiks ievē-rotas un adopciju apstip:inās i20092 Par priekšsēd. E. Z a 1 k «1 n «

Lielvircavas pagasta tiesa
(Jelgavas apriņķī) dara zināmu, kaHetmans Toma dēls Broža adop ēnepilngadīgo Ameliju un TerezuJ a u n 1 a 11 i s.

Personas, kurām būtu kedas ierunas
vai iebildumi pret šo adoptaciu, tiesauzMCina tas iesniegt šai pagasta tiesai
6 menesu laikā , skaitot no šīsludinājuma iespiešanas trešo rei?l
.Valdības Vēstnesī".
22111 Pagasta tiesa.
%iflas apgabaltiesas 2, isoīrkoa

tiesu izpildītājs
tJaUņo, ka 12. janvārī 1956 *.. pulksten12 d.ena Kigā, Ganuiflik»iirmas .Villiam Miller un Ko." lietāpārdos Solomona Šlomoviča

,m ~if.
m8ntU

' sas,āv°*« no mēbelēmun vekseļiem un novērtētu par Ls 90 J

Iizināt sarakstu, novērtē jama ks
ipskatīt pārdodamo mantu,všrea*d liānas dienā uz vietas. p

""
Rtgš, 18. decembrī 1925. g.

20477 Tlesn Iscotld . Kreb,

Sīgas apgabaltiesas 2. iecīrU
tiesu izpildītājs u

? *%lņo, ka 14 janvārī1926.g.,12 dienā, Rigā, Vidzem?s šosJ*-!H. Cotlin un E. Setca lietās pārd
Benjamiņa Bražņika kustamo m..l
sastāvošu no čuguna m chaniska a,
žama steķa un motora un novērtētu «.
Ls 5000.-. pat

Izzināt sarakstu, novērtējumu , kā »?
apskatīt pārdodamo mantu varēs Da>
došanas diena uz vietas. m~

Rīga, 8. janvārī 1926. g.
20572 fiem H-oild. *'. Kreh.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pjiiņo, ka 13. janvārī 1926 ,
pulksten 9 dienā, Rigā, Brīvības iSj
>fe 60/62, pārdos Ābrama Rochovi
kustamo mantu, sastāvošu no gaian
terijas precēm un novērtētu par Ls 7%

Ioinat sarakstu, novērtējumu , k ā B[
apstatīt pārdodamo mantu, varēs p«.
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23 decembri 925. g.
20478 Tiesu izpildītājs E. Smeils

Rīgas apgabaltiesas 5 ibcirkr»
imm izpildītāja

paziņo, ka 25. janvāri 1926. g., pulksten
9 rita, Rīgā, Brīvības ielā J* 79
pārdos II torgos Ludviga Karne-
vaļa kustamo mantu, sastāvoša m
1000 ruļļiem tapetes un novērtētu oar
Ls 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs p$.
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 4. janvārī 1926 g.
20526 Mesu izphd. E. Smeils.

Rigas apgabaltiesas 6 ieeirk ga
Lesu i£piidītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andrej» .
Pumpura iela Ms 1 ,-a»iy. papildinot
savu sludinājumu no 1925. g. 30. dec,
iespiesta „VJd. Vēstn" 1. nmn., 1926.g.
2. janv., par Meiera Gieberta nekustama
īpašuma, Rīga, Biivioas un Istabu ielās
ar zemes grāmata reģ. Ns 722, pārdo-
šanu publLskā ūtrupe 1926. g. 8 aprili,

-_«sen_ 10, Rīga» apgabalt. civilnod.
sēžu zāle, ka bez virsminetā sludināj.
minētiem apgrūtinājumiem pārdodamo
nekust. īpaš. uz ires līguma pamata ap-
grūtna ari vēl liet. tiēs. uz 2 gadiem,
skaitot no 1925. g. 15. jūnija par laba
Meieram Eljam Mendeļa d. Serebro un
Šmuļam Zusim Ekuna d. Revičam.

Kiga, 7. janvāri 1*26. g.
20571 nesa isrtild. .i Zir$eU

rtigas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paai^o, ka 21, janvārī 1926 g., pulksten
10 dienā, Rigā, Brīvības ielā 1* I(L
Movša Zellmaņa lietā, pārdos Oskara
S t r o k a «.auumu mantu, sastāvošu no
veikala iekārtas Un novērtētu par Ls 35K

Icziiiat smaicsta, novērtējamu, kā ari
spskutīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

R^ā , 4. janvārī 1976 r.
20528 i&stt izpfld. i. Ziiģels.

Rīgas apgabaltiesas 6 iecirkgs
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29.' janvarī 1926. g., pulksten
10 dienā, Riga, Kr. Barona ielā J*_3,,
akc. sab. .Ludvig Kaebel" un citu lietas,
pārdos Atracca Šeera kustamo
mantu,_ sastāvošu no manufaktūras um
novētetu par Ls 5175.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā.
ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs-
pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 29. decembrī H2a g
20529 Tiesu izpildītājs J. Zirgels. _

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14 janvārī 1S26. g., pulksteni
10 dienā, Rigā, Gogoļa ielā Ks 1,
*" A ij Arnolda Kūla Kustamo mantu,,
sastāvošu no 1 autobusa un novērtētu
l>s. i-s 2000. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā. 8*
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 28. decembrī 1925. g.
20530 TicsulizpUA J. GrinĻos.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13. janvārī 1926. g., pulksten
10 dienā, Rjga( Marijas ielā J* ?<t
pārdos Pidriķa Ozoliņa kustamo-
mantu, sastāvošu no kungu un dāmu
apaviem un novērtētu par ls 403.

Mināt sarak stu, novērtējuma, ki
ipikattt pārdodamo mantu, varea P«>
loianas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. decembrī 1925. g.
20531 Tiesu izpftd. J. Qr i nio&_
Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa

tiesu izpildītājs
PMino, ka 15 janvāri 1926. g., pnlksterr
11 dienā, Rigā, Laboratorijas ielā 19,
pārdos II. torgos Jāņa Jansona
kustamo mantu, sastāvošu no 1 Ma~
vierem un novērtētu par Ls 700.

«zināt sarakstu, novērtējumu, kā an
apskatīt pārdodamo mantu, varēsārdO'
sanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28 decembri 1925. g.
20532 Tie8U ļzpUd oiinios.

\ Tiesa sludinājumi.
JCatvijas tiesu palāta
dara zināmu, ka ar tiesu palātas de-
partamenta kopsapulces 1925. g. 9. de-
cembja sēdes lēmumu zvērināta advokāta
palīgs Lazars Rubinsteins pielaists
pie svešu lietu vešanas tiesu palāta.

Rīgā, 5. janvārī 1926. g.
Tiesu pal. priekšsēd. A. Kviesis.

20525 Sekretārs O. Kasparsons.



Rīgas apgabaltiesas
8. iec. tiesu izpildītājs,

kua kanclejā atrodas Rīgā, AndrejaPumpura iela Nš I, paziņo: .
1) ka pec Rīgas apgabaltiesas 1. civil-

nodaļas izpildu raksta 17. martā 1925 e
ar Nš 42866 Pētera Kļaviņa prasībā
pret Vuliu Leikinu par Ls 1400— aro/o an izdevumiem, 8. aprīlī 1926. g.,pulksten 10 rītā , Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē,

oz DDiilJskiem lorpiem pārdos
Vulfa Leikina

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Avotu ielā Ns 42
3. tiipot. iecirknī ar zemesgrāmatu ie£istra
Nš 1692 (grupā _ 37, grunts Nš 49) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes gruntsgabala, ar uz viņa atrodošamies ēkām-

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvertēts par Ls 4600;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgru'.ināts ar hipotēku parādiem
par Ls 8306,68 -un Tiešo nodokļu de-
partamentam Ls 714,90 ar °/o un izdev.;

4) ka personām, kojas vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā zalogs
— desmitā daļa no apvērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētam personām iegūt neku-
stamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas - Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašmnj, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanc-
lejā.

Rlā, 15. decembri 1925. g.
20533 Tiesu izpild J. Q r i n i o s.

Liepājas apr. pr-ka palīgs
2. iecirkni

piektdien 22. janvārī 1926 g, pīkst.1/ diena, Nīcas pagasta Gjauru mājās

izURA itUiU niiibolišani
pils. Grietai Jāņa m. E n i ņ piederošo

zirgu,
{"? -^< ~ vērtībā, soda naudas pēc
Liepājas apgabaltiesas izpildu raksta pie-dzīšanai no minētas pilsones. 20561

Liepājā, 1926. g. 4. janvārī. Ns 5972

Rīgas ool. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 18. janvārī 1926g.,
pulksten lO'/a, Rīga, Blaumuņa iela 9,
dz. 9,

pārdos valrBksollSana
pils. Solemam Vi ( k i n a m piederošu
gramofonu, novērtētu par Ls 25,30, pie-
dzenot šo sumu par labu Rīgas pilsētas
valdei kā dzīvokļu nod.

Apskatīt pārdodamo ģramobnu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 5. janvārī 1926. g.
20535 Priekšnieks F-teivaids.

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 18. janvāri 1926. g.,
pulksten 11 V» rītā, Rīgā, Tērbatas ielā
Ns 20, dz. 13,

pārdos pMRselBanS
pils. Morducham L i ša u s k i m piede-
rošu 2 ozolkoka skapīšus, novērtētus
par Ls 30.— piedzenot šo sumu kā

uzturas nodokli.
Apskatīt pārdodamos skapīšus varēs

pārdošanas diena uz vietai.
Rīgā, 5. janvārī 1926. g. Nš 36841.

20536 Priekšniekav. (paraksts).

Rīgas pol. 3 iec priekšnieks
paziņo, ka 18. janvārī 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Blaumaņa iela Ns 8,dil5 'i» nittiiiJ
pils. Rachelei Pone piederošu dīvānu,
novērtētu par Ls 13,40, piedzenot so

sumu par labu Rīgas pils- valdei, ka
dzīvokļa nodokli. _

Apskatīt pārdodamo divanu varēs
pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 5. janvārī 1926. g. Ns 38181.

20537 PriekšnietaJFrjļjjvakl^

Rēzeknes apriņķa priekšnieka

palīgs 2. iecirkni
paziņo, ka šī g. 26. janvāri, pulksten 10
rītā, Viļānu miestā, uz trgus laukuma,

pārdos atklātāiiiii
Andrejam Turkelim piederošās «ekosa»

mantas: 1) kuļmašīnu, Russko-Oerrnan-
skoje t-vo firmas; 2) gepeli. Oaien-

Plotner firmas; 3) labības Pl^J/L™
mašinu, Macks Kormick firmas

^

4)
ķbv .

H gadus vecu, 2 ari. 1 ««. augstu,
baltu spalvu, un 5) veprl,_ 2!|adu
vecu, 2 pudus smagu, kopv eihba P«

Ls 670,—dēļ nomas parāda par}^H/i
«n 1922./23gadiem Ls 608,99 piedn-
sanas.

Viļānos, 1926. g. 4. janvārī.
205.65 Priekšnieka palīgs (paraksts) .

Apriņķa ce|u inženiers
Liepājā

izdos 18. janvārī š. g., pīkst. 12 dienā,
savā kanclejā

jauktā izsolē 800 kub. mtr.
smilts pievešanu

uz Nīgrandes-Vaiņodes ceļa. Drošības
nauda izsoles dalībniekiem Ls 300,—.Tuvākas ziņas kanclejā Jēkaba ielā
Ns 6, darbdienas no pīkst. 9—15.
20547 Apr. ceļu ini. Fr. Saime.

Ilūkstes apriņķa pr-ka pal.
1. iecirknī

izsludina uz 8. janvāri 1926. g. Laucesas
pag., pie pag. valdes telpām, pīkst. 11

ūtrupi,
kura pārdos vairāksolīšana zemāk min.
pilsoņiem piederošas mantas :

1) Pēterim Timachovičam 1 zirgu,
8 g. vecu, _ novērtētu Ls _ 120 un vienu
govi, treša piena, novērtēti Ls 110;
2) Francim Lukaševicam 1 zirgu, 18 g.
vecu, novērtētu Ls 10 un 1 zirgu, 18. g.
vecu, novērtētu Ls 100; 3) Jevlampijam
Belou ovam 1 zirgu, 14 g. vecu, no-
vērtētu Ls 169; 4) Domenikam Čiblis
1 zirgu, 23 g,. vecu, novērtētu Ls 10,
2 teles, novērtētas Ls 30 un 1 sivēnu,
novērtētu Ls 10; 5) Marfai Nikiforovai
1 gultu, novērtētu Ls 5;_ 6) Marijai
Voinovskajai 1 gultu, novērtētu Ls 10
un 1 galdu, novērtētu Ls 3 un 7) Kazi-
miram Binderam 1 rokas _ zāģi, novēr-
tētu Ls 2 un 1 cirvi, novērtētu Ls 0,50,
dēļ nomas naudas parāda piedzīšanas.

Grīvā, 1925. g. 30. decembrī. Ns 7436
20558 Priekšnieka pal. (paraksls).

Madlienas pol. iec. pr-ķs
izsludina, ka 1926. g. janvāra mēneša
13. die ā, pie Kliģenes kroga, Zaubes
pagastā, tiks noturēta

ūtrupe,
kura atklātā vairāksolīšana pret tūlītēju
samaksu pārdos Otilijai P u r g a i 1_,
dzīv. Zaubes pag. Mazdreimaņu māja,
aprakstītas:
1 zirgu Ls 383 taksēta vērtība
1 govi Ls 100 , ,
1 ragavas Ls 0,20 taksēta vērtība,
2 skapji, lietoti, Ls 20 taksēta vertiba
mantošanas nodokļa nomaksai. 20563

Rīgas policijas Jūrmalas iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka 1926 g. 14. janvārī, pulksten
10 no rīta, Buļļos, Nikolaja pr. Nš 10,
pārdos

atklātā vairāksolīšanā
Krišam Ozolniekam piederošas mantas,
kā: 1) gramafonu ar 50 platēm, novēr-
tētu par Ls 1C0,—, 2) sienas spoguli
bez rāmja, novērtētu par Ls 20—, 3)
baiometru, novērtētu par Ls 20.— un
4) divas mandolīnas, novērtētas par
par Ls 72,—, saskaņa ar Rīgas Jūrmalas
pilsētas īres valdes 1925 g. 29. decem-
b a izpildu rakstu Ns 247. 2 20557

Dzelzsceļu virsvalde izsludira se-
košas rakstiskas konkurences:
1926. g- 25. janv. uz spolēm, Pika-a —
30 gab, 1926. g. 30. janv. uz sliežu

savien jumiem 1500 tonnām. Konku-
renci! dalībniekiem jāiesniedz drošības
nauda 10°/o apmēia no piedavājima
vērtības Konkuie ču sakums pīkst. 10
no rīta Tuvākas ziņas izsniedz dze zs-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 101.

20476 L.
PoleSčines iecirkga policija ,

priekšnieks
dara vispārībai zināmu, ka 1926. g.

10 janvārī , pulksten 12 dienāRun-

dēnu pagastā, Rundēnu ciema, pārdos

alkli miMmi
s^ja^^ss
nilsosa Jupata-Lolko aprakstīto govi,
Sētu par Ls 80,- deļ mantojuma

nodokļa piedzīšanas.
20564 Pol priekšn. K- Mednis.

RĪGAS MUITA

izsludina par nozaudētu

preču kvlte ser. A Nr. 39372

nr Ls 277.71, izdotu 1923. g. 23. aug.

?ransp s-bai .Hanza' par precēm, ie-

vestām no Hamburgas ar *-«*"£

sjaar1 pec precu *&*%54ianv. 1926. g.
Muitas priekšnieks Krūmiņš.

Vec. grāmatvedis Dzintars, i

Atklātos torsos.
Jaunlatgales apr. pr ka palīgs

II iet. izsludina Rugāju pagasta, pie vec
pol. kārtībnieka kanclejas 19 janvārī
1926. g. pīkst. 12 pils. Jāņa S a 1 e n i e k a
kustama īpašuma — viena skapļa

Miīdu afklHHiati.
°/b°/o peļņas nodokļa parada piedzīšanai,
pēc tiešo nodokļu departamenta rakstiem
NsNs 59231 9. dec. 1925. g. un Ns 59232
no 9. dec. 1925. g. — Pārdodamā man-
tība apskatāma pārdošanas vietā un
dienā no pīkst. 12. 20559

Jaunlatgales apr. pr-ka palīgs
II iecirknī (paraksts)

Atlilātos torgos.
Jaunlatgales apr or-ka pa'. II lec.

izsludina, ka 19. anvarT 1926. g.,
pīkst. 12 Rugāju pagastā pie vec. pol.
kārtībnieka kanclejas tiks

pārdots
pils. Jāņa Salenieki kustamais
inventārs, sastāvošs

no 1) vienas govs un
2) viena vērša,

rentes naudas parāda piedzīšanai. Mi-
nētos mājlopus apskatit varēs pārdoša-
nas vietā un dienā no pīkst. 12.

Jaunlatgales apr. pr-ka palīgs
20560 II iecirknī (paraksts)

Priekules polic. pr-ks izsludina par
nedeiīgu, kā sabojātu Latv. iekšz pasi
Ns 338, izdotu no _ Priekules polic. pr-ka
1920. g. 12. maija uz Annas Gutman v.

19303

Rīgas polic. VIII iec. pr-ks izsludina
par nederīgu pazaudēto Valmieras kara
apr. pr-ka Ns 4459 kāja klausīb. apl. uz
Kārļa Adamsona vārdu, dzim. 1887. g.
piederīga pie Katvaras pag., dz. Zvaigžņu
iela Ns 7, dz. 1. 19170

Rflrķu pagasta oaldel,
Valkas apriņķī, caur Ērģemi, vajadzīgs

iestrādājies

kanclejistj.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties pie

p3gasta valdes līdz 18. janvārim
i926. g., iesniedzot dokumentus par
līdzšinējo darbību un savus noteikumus.

Tuvākā dzelzsctļa piestātne Piksari
— 9 kilometii. 1

Kārķos, 31. decembrī 1925. g.
20311 Priekšsēdētājs (paraksts).

Risas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases. izd.: 1) Nš 199958 no
Rīgas pref. uz Jāņa Bertuļa dēla Ārste
vārdu; 2) Nš 6969 no 5. pol. iec. uz
Almas Pelēja m, Rozenstrauch v.; 3)
i* 1UL612 no 4. pol. iec. iz Artura
Reinholda dēla Origora v. 4) Nš 238
no Zvārtavas pagasta valdes uz Ar-
tura Pētera dēla Bauska "vārd-; 5)
>fe 172994 no Rīgas prei. uz Jūlija Ro-
māna d. Riek v.; 6) Nš 124269 no Rīg.
pref. no Reingolda Jāņa d. Lasmana v.;
7) Ns 2579 no Smiltenes piis. valdes uz
Antonijas Jufa m. Krišus v; 8) Nš 6980
no 5. pol. iec. uz Anša Indriķa d. Oša
v.; 9) Ns 42297 no 7. pol. iec. uz Jo-
hana Andreja d. Šidlovska vārdu; 10)
Ns 85898 no 4. ooi. iec. uz Aleksandra

Eduarda d. Šuica v.; ' Nš 6546 no 5.
pol. iec. uz Martas Jāņa m. Budul v.;
12) Nš 211440 no Rīgas pref. uz Ag-
nezes Davīda m. Puriņ m.; 16) Nš 955
no Lizumas pag. v. uz Klāas Jāņa m.
Pikum v.; 14) Nš 91776 no Rīg. pref.
uz Annas Jāņa m Dimantiņ vardu; 15)
Nš 58776 no 7. pol. iec. uz Idas Friča m.
Saul t v.; 16) Nš 92665 no 12. pol. iec.
uz Olgas Mārtiņa m. Pēsles vardu; 17)
Ns 24.1108 no Rīgas pref. uz Arvīda
Jāņa d. Dzirkala v.; 18) Nš 7156 no 8.
poi. iec. uz Ādolfa Hermaņa v. Johan-
sona v.: 19) Nš 120112 no 8. poL iec.
uz Matildes Indr ķa m. Strazdiņ vardu ;
20) Nš — no Līksnas pag. v. uz Jāņa
Antona d. Barkovska v.; 21) Nš 11685
no 11. pol. iec t-z Annas Ādama m
Ozoliņ vārdu; 22) Nš 1858 no Jaun-
jelgavas apr pr-ka uz Agnezes Kārļa m.
Eidman v.; 23) Nš 133772 no Rīgas
pref. uz Dāvida Movša d. Botvinkina v.;
24) Nš 251622 no Rīgaa pref. uz Olgas
Anša m. Petrovas v.; 25) Nš 1081 no
Strenču m. uz Elzas Pētera m. Bauman
v; 26) Nš 209372 no Rīgas prei. uz
Praskovjas Konona m. Pavlovas v.; 27)
Nš 99do6 no 3. pol. iec. uz Lizes
Jāņa m. Pelec v.; 28) Nš 126506 no
Rīgas pref uz Matildes Androvič v.;
29) Nš 10455 no 11. poL iec. uz Jāņa
A!e'«andra d. Sleja v.; 33) Nš 42656
no 7. pol. iec. uz Jāņa Jura d. Mazura
v., un 31) Nš 247>}57 'no Rīgas pref. uz
Dohes Leiba m. Deubner vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
16., 17. un 18. decembri 1925. gadā
ar Nš 13880.

Rīgas pref. pal. Si manovičs.
19823 Pasunod. darbv. Orinbergs.

llpnas lec. pol. prleKJnleRs,
ar šo dara zināmu, ka 25. janvāri
1926._g. Linovas pag. Sazoni c, tiks
noturēti

torsi,
kur vairāksolīšana pret tūlītēju samaksu
pārdos pils. lvana Cernova, Stepana
Vinogradova, Grlgorija Smirnova, Alek-
sandra Vinogradova, Fedota Lichačeva,
Nikita Vinogradova, Semjona Smirnova
Vasilija Belousova, Dimitrija Vinogra-
dova un Michaila Toptigina mantību,
sastāvošu no 25 govīm, 4 cūkām, 1 ķ ē-
ves, 1 aitas un 2 telēm, dēļ nomas
naudas no katra Ls 213.95 piedzīšanas,
saskaņā ar jaunlatgales apriņķa valsts
zemju inspektora rakstu no 1925. g.
14. septembja Nš 67—76

^Pārdodamo mantu varēs apskatīt pār-
došanas vietā un dienā. 20562

Lipnā, 29. dec. 1925. g. Nš 4490/445.
Priekšnieks: (paraksts).

Ilūkstes apr. pr-ka pal. par 1 iecirkni
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
zirga pasi Ns 997, izd. no Skrudalinas
pag. valdes 20. jun. 1923. g. uz Platona
Jēkaba d. Agarelova v. 19301

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs par I iec.
izsludina par nederīgiem kā nozaudētus
sekošus dokumentus, izdotus no Salo-
najas pag. valdes: 1) Latv. iekšz. pasi
Ns 4653 10. janv. 1924. g. uz Afonasa
Miķeļa d. Smarguna v. un 2) zirga pasi
Ns 68 11. dec. 1920: g. uz Miķeļa Niko-
laja d. Smarguna v. 19299

Autotanku diviziona komandiers iz-
sludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus, izdotus no viņa uz
diviziona kaprāļa Alksnis, Edgara vārdu :
atvaļinājuma apliecību ar Nš 7205, no
24. decembra 1925. g., derīgu līdz š g.
7. janvārim un apliecību ar Nš 7206,
izd. 24. decembrī 1925. g. braukšanai
pa dzelzsceļu no Rīgas stacijas līdz
Daugavpils stacijai un atpakaļ, derīgu
līdz š. ģ. 7. janvārim. 20569

Dzērbenes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz. pasi,
izdolu no Dzērbenes pag valdes 19. sept.
1921. g. ar Nš 1146 uz Alīdas Pētera m.
Ruks vārdu. 18648

Ota fesfižs. tizv&zL

TItio «ii|i Hepartaiiis
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ks
14. janvārī 1926. g., pīkst. 2 dienā, Rīgā,
Vaļņu ielā Nš 22,

pirtos uflMksoiiSanfi
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1430,39 un sastāvošu
no daž. tapetēm un 6 mucām .Chroma*
zaļās krāsas, dēļ viņa 1923. un 1924. g.
nekustama īpašuma un p-oc. peļņas
nodokļu segšanai.

Rīgā, 7. janvārī 1926. g
20534 Piedzinējs (paraksts).

Apriņķa ce|u inženiers Rēzeknē
izdos savā kanclejā, Dārzu ielā Ns 37,

jauktā izsolē
grants pievešanu zemesceļiem sek. pagastos:

11. janvārī 1926. g., pulksten 10, Rēzeknes apriņķī:
Labvaržas (drošības nauda Ls 30), Bukmuižas (Ls 320), Atašienes (Ls 110),
Kaunatas (Ls 75), Reznas (Ls 150), Makašenu (Ls 70), Borkovas (Ls 120),
Stirnienes (Ls 360), Ružinas (Ls 40), Viļānu (Ls 30), Dricānu (Ls 90) un

Sakstagalas (Ls 15).
Jaunlatgalesapriņķī: 1

Liepnas (Ls 2170) un Bolvu (Ls 250).
12. janvārī 1926. g., pulksten 10, Ludzas apriņķī;

Rundēnu (Ls 25), Nirzas (Ls 145), Šķaunes (Ls 360), Briģu (Ls 290), Pildas
(Ls 110), Zvirgzdienes (Ls 240), Mērdzenes (Ls 250), lstras (Ls 340), Nautrēnu

(Ls 25), Ciblas (Ls 190), Kārsavas (Ls 150) un Pasienes (Ls 150).
Tuvākas ziņas kanclejā katru darba dienu no pulksten 10—14. 20374

Apriņķa ce|u inženiers Cēsīs
savā kanclejā, lielā Dārzu ielā Nr 6

iii jaukta mutiskā un rakstiski izsolē
mazākprasitājiem sekošus darbus:

1. 21. janvārī 1926. g., pulksten 10,

srants pievesto uz zemesceļiem:
1) Cēsis-Kaķukrogs-Banuži-Skujene-Lodes muiža 315 kub. mtr., drošības

nauda_Ls 1(10.; 2) Cesis-Renceni Skujene-Katrini 100 kub. mtr, dr. n. Ls 50; 3)
Rīga-Ergļi-Vecpiebalga 190 kb. mtr., dr. n. Ls 65; 4) Jaunpiebelga-Vecpiebalga-
Berzone 600 kb. mtr., dr. n Ls 190; 5) Liezere-Ramka, Ramka-Druviena, Li-
zums-Velena 340 kb. mtr., dr. n. Ls 135; 6) Drusti-Jaunpiebalga 164 kb. mtr.,
dr. n Ls 120; 7) Dzerbene-Nēķeni, Dzērbene-Drusti, Dzērbene-Rauna 730 kb.
mtr., dr. n. Ls 150; 8) Cēsis Veselauska 120 kb. mtr., dr. n. Ls 40; 9) Cēsis-
Rauna-Drusti 450 kb. mtr., dr. n. Ls 110; 10) Valmiera-Rauna, Smiltene-Drusti,
Cēsis-Karļu muiža 340 kb. mtr., dr. n. Ls 95; 11) Valmiera-Cēsis 268 kb. mtr.,
dr. n. Ls 100; 12) Cesis-Limbaži 317 kb. mtr., dr. n. Ls 80; 13) Rīga-Valmiera
436 kb. mtr.. dr. n. Ls 120; 14) Cēsis-Koku muiža 430 kb. mtr., dr. n. Ls 130;
15) Straupe-Limbaži.

II. 22. janvārī 1926. g„ pulksten 10,

o) grants Mana az zemesceļiem:
1) Valmiera-Rujiena 465 kub. mtr., drošības nauda Ls 240; 2) Rujiena-

Mazsalaca 290 kb. rr-tr., dr. n. Ls 180; 3) Mazsalaca-Staicele-Ainaži 340 kb. mtr.,
dr. n. Ls 95; 4) Puiķeles stac.-Ungurpils-Salacgrīva 340 kb. mtr., dr. n. Ls 210;
5) Baļļas dzirnavas-Rencenu m. 9J kb. mtr., dr. n. Ls 40; 6) Mazsalaca-Ozob
stac -Limbaži 315 kb. mtr., dr n. Ls 110; 7) Valmiera-Dikļi 165 kb. mtr., dr. n.
Ls 65; 8) Limb?.ži- Puiķeles stac, Limbaži-Valmiera 324 kb. mtr., dr. n. Ls 135;
9) Valmiera-Smiltene 290 kb. mtr, dr. n. Ls 140; 10) Matīšl-Mazsalace 113 kb
mtr, dr. n Ls 25; 11) Piksari Naukšēni Rtijiena-Vecate 350 kb. mtr., dr. n.
Ls 180; 12) Salscgrīva-Jelgavkrogs 400 kb. mtr., dr. n. Ls 150; 13) Skulte-Je' -
gavkrogs 860 kb. mtr., dr. n. Ls 500; 14) Vidriši-Limbaži-Skulte 140 kb. mtr., dr.
n. Ls 60; 15) ArakstiĶoņi 30 kb. mtr, dr. n. Ls 10; 16) Salacgrīva-Ungurpils un
Zonepes stac. pievedc. 960 kb. mtr, dr. n. Ls 430. 3 20473

W nKmeno piegādāšana uz zemesceļiem:
1) Salsces pagasta 1200 kub. mt ., drošības naudu Ls 420; 2) Vecates

pag. 65 kb. mtr., dr. n. Ls 46; 3) Vilsenu pag. 480 kb. mtr., dr. n. Ls 340;
4) Ķoņu pag. 113 kb mtr., _ dr. _n. Ls 60; Ipiķu pag. 311 kb mtr., dr. n. Ls 110:

Tuvākas ziņas k» neleja Cēsīs, Liela Dārza iela Ns 6, ikdienas no pīkst. 9 —15
&mB^MmmmsmmmKBmĒS3Emm <mMMmimmsmmtiKm^mamĒĒai

Gulbenes «irsmežnieclūn
pārdos 10. februārī 1926. g.

mutiskā izsolē
Tirzas pag. valdes telpas augošu mežu pec platības.

V iec. mežniecības — Adlienes un Tirzas novados, pavisam 29 vienības,
vērtība no Ls 67 — Ls 1243.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas
iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie V Tirzas iecirkņa mežziņa.
20542 Gulbenes virsmežniecība.

ZIRGU TIRGI. ™«5« S"*
pilsētas valde ir nolikuse zirgu tirgus 1926. g„
sekošos termiņos: Gadatirgus:

14. līdz 16. aprilī un 13. līdz l. oktobrī.

Mēneša tirgus:
14. līdz 15. janvārī, 11. līdz 12. februārī, 11. līdz 12 martā, 20. līdj 25. maijā,
17. līdz 18. jūnijā, 15. ildz 16. jūlijā, 12. līdz 13. augustā, 16. līdz 17. septembrī,
11. līdz 12. novembrī, 16. līdz 17. decembri.

Tirgi notiek laukumī pie pilsētas lopkautuves Ganību dambī. 20475



Liepnas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības
apliecību, jzdo.tu no Latgales partizāņu
pulka komandiera 2. oktobrī 1920. g.
Nš 13628 uz Juliusa Andreja d. Liepiņa
vārdu 19837

Ar šo tiek izsludināts vispārīgai zinā-šana! , ka visas kvitēs un apliecībfs, kuras

^c!ju^Sriat
ianVarim i

^^

„Ri$as ārējās tirdzniecības
MMakclitm

ar NsNš 11—80, 101—700 2029-w>3523-7016, 7987-80-6' 9113-S;ieskaitot sakarā ar viou tfrdt&ffi
SMftLdq maks tāia nekāit»S

nederīgām
un viņu vietā tiem, kas minētās akcijasiegūst no ļauna, izdod jaunas apSasar tiem pašiem numuriem , atzīmējot k«Ķ tr^^™^^_ A./s. Rīgas arēj. tirdz. bankas valdei

Valkas apriņķa priekšnieka palīgs I.
iecirknī izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, karaklausības apliecību, izdotu
no 2. atsevišķā eskadrona komandiera
4. janvārī 1920. g. uz Jēkaba Vijuma
d. Dzenis vardu. 19108

Valkas apriņķa priekšnieka palīgs I.
iecirknī izsludina par nederīgiem, kā
nozaudētus, sekošus dokumentus: Lat-
vijas iekšzemes pasi Nš 255, izdotu no
Lugažu pagasta valdas už Kārļa Jāņa d.
Pelčera vardu un kara klausības aplie-
cību, izdotu no Valkas kara apriņķa
pr-ka 11. jul. 1924. g. Ns 9541 uz tā
paša vārdu. 19107

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Risas grējfis tirdznicīoas bankas
valde

31 šo izzi ņo atklātībai, ka saskaņa at
valdes šā gada 3. janvāra lēmumu

pilnvara,
kura izdota bankas vārdā uz Arkadlļa
(AUika) Saiomona (Zalmana) &}*
«o|nlko»a vārdu, līdz ar visām tap
«dotam pilnvarām, fe anulēta.20551 Valde-

Latvju savstarpīgsškredltbledrnias
piii sapulce.

saskaņā ar statūtu § 33, notiks Rīga
Stabu ielā Ns 17, 30. jan va r ī 1926. g.
pulksten 7 vakarā.

Dienas kārtība:'
1) Sapulces amata vīru velēšanas.
2) Pārskats par 1925. g. darbību.
3) Revīzijas komitejas ziņojums.
4) Peļņas sadalīšana.
5) Budžets 1926. gadam.
b) Velēšanas.

„„P Jautājumi un ziņojumi.
20549 T vai d_&

[ Dažādi sludinājumi.

Rīgas iražotālo slimo kasu
pagaidu valde,

saskaņa ar statūtu 68^90. p.p., izsludina

kases pilnitkg lislus
31. janvārī 1926. g.

Kases dalībniekiem ņemams vērā, ka:

1) Kases dalībvieku skaits uz 4. jan-
vāri ir 561.

2) Ievēlami 70 pilnvarnieki un 30
viņu vietnieki uz divi gadiem.

3) Vēlēšanas izdarāmas tieši un aiz-
klāti, uz proporcionalitātes pamatiem ar
negrozāmiem kandidātu sarakstiem, ko-
pēji pa visām darba vietām.

4) Kandidātu saraksti iesniedzami
kases pagaidu valdei līdz š. g. 16. jan-
vārim, kases biroja darba laikā.

5) Kandidātu saraksta nevar uzrādīt
vairāk kā 100 personas. Sarakstā jāuz-
rada kandidāta vārds, uzvārds un darba
vietas adrese. Viena persona var ba-
lotēties tikai viena no sarakstiem. Kan-
didātu saraksta ievestai personai ar savuparakstu jāapliecina, ka viņa ir ar mieru
balotēties pec attiecīga saraksta. Šie
paraksti nododami pagaidu valdei arkandidātu sarakstu reizā.

6) Kandidātu sarakstu jāparaksta vis-m_ az_ 4 dalībniekiem, kuri nav kandidāti
kāda no sarakstiem. Saraksta parak-siitāļiem jāuzdod persona, kurai sarakstasastādītāji īr uzticējuši iesniegt kandi-
dātu sarakstu un būt par sastādītāju
pārstāvi velēšanu h>tās.

7) Vēlēšanas notiks kases biroja telpāsRīga, Ķemerejas ielā Ns 3, dz 1 Vēlē 'sanu dienā, svētdien, 31. janvārī vēlē-šanu telpas bus atvērtas no pīkst. 8 rītālīdz pīkst. 8 vakarā.
_8)_ Nodoto balsu skaitīšana notiks nēcvelēšanām 31. janv. 1926. g. pīkst. 8 vak

20553 Valde.
'

Biedrības

Kara Invalidu Kluba „PlKOls«
(Rīgā, m. Ķēniņa ielā Ns 9)

grāmatu loterejas 1925. g. 31. decembri
vinnestu saraksts. 2046o

i* 13 li Ii * f*£2 12 5* J2 sš g|
[> > _ ?
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, 437 i 181 1154 69 1784 62
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Uz 23. apriļa 1920. g. pagaidu notei-
kumu pamata par vērtspapīru mortlli-
kaciju (.Valdības Vēstnesis Ns 97),
Rrieio-flallijas vagonu fabrikas iU

sabiedrības iaili
Liepāja, Aleksandra ielā Ns 95

ar šo dara zināmu, ka zemāk minētās
obligācijas ir pieteiktas par

zudušām
un tamdēļ uzaicina nezināmos šoobligā-
ciju īpašniekus vai turētājus uzrādīt sa-
biedrības valdei 6 mēnešu laikā ,
skaitot no šīs dienas oriģinalobligacijas,
vai

^
ari pierādījumus par savām tiesībām

uz šim obligācijām.
Obligācijas treša Izlaiduma ar

NsNs 1030-1031 1040-1052, 1057-1059.
Pēc sešu mēnešu notecēšanas visas

sai sludinājumā uzrādītas obligācijas tiks
izsludinātas par nederīgām un viņu
vieta tiks izsniegtas jaunas.

Liepājā, janvārī 1926. g.
20554 valde ^

VALSTS ZEMES BANKAS
atklāta 6° 0 ķīluzīmjuiz'

uz 1926. g. 1. maiju notiks

1926. g. 29. ianvari,
pulksten 12 dienā, b a n k a s telpās, Valdemāra ielā Nš lb.

20548 Valsts zemes banka.

Bērz-Sīpeles virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
19. janvārī 1926. g., Bērzmuižas pagasta valdes telpas (3 klm.no st. Līvbērze),

augošu mežu pēc ntatibas un celmu
s&aita:

I iecirkņa mežniecības, Bērz-Sīpeles novadā 8 vienības, vērtībā no Ls 308
līdz Ls 1228.

II iecirkņa mežniecības, Līvbērzes novada, 13 vienības, vērtībā no Ls 224
līdz Ls 462.

III iecirkņa mežniecības, Pienavas novada, 5 vienības, vērtībā no Ls 163
līdz Ls 403.

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

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā — Berz-Sīpeles meža muiža un pie
iecirkņu mežziņiem.

20540 33ērg-J'īļreles girsnicžnlecifea.

Ropažu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
8. februārī 1926. gada, II (Inčukalna) iecirkņa mežniecības telpas, atrod,
vasarnīcā .Marija* (pie Inčukalna stacijas)

aosoša mežu pēc platītas un celmu skaita:
Hiecirkņa mežniecība», Allažu novadā, pavisam 4 vienības, vērtībā no

Ls 166 līdz Ls 444 un
III iecirkņa mežniecības, Allažu novada, pavisam 10 vienības, vērtībā no

Ls 66 līdz Ls 1530.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, atrod. Enzeliņu muižā (6 klm. no
Stoķu stacijas) un pie iecirkņu mežziņiem. t

20544 gžopažu virsmežniecība.

Sēlpils virsmežniecība

piMoj otrreizēja izsili
22. janvārī 1926. g., Sēlpils Mežamuižā,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita,
10. decembra izsolē nepārdotās vienības ar 20°/o pazeminājumu no līdzšinējā

novērtējuma no:
I iecirkņa Seces novadā, 2 vienības, vērtībā no Ls 29 līdz Ls 395.
III iecirkņa Maz-Sunakstes novadā, 1 vienība, Seces novadā, 7 vienības,

vērtībā no Ls 33 līdz Ls 842.
IV iecirkņa Sēlpils novadā, 41 vieniba, vērtībā no Ls 20 līdz 510.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kurasiemaksās izsoles komisijai 10 °/o drošī-

bas naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
20546 "šēlvUs virsmežniecība.

Ventspils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

10. februāri 1926. gada, Sarkanmuižas pagasta namā,

augošo un atmirušu mežu pēc platības un
celmu stalto:

I iecirknī Platenes mežniecība, Ventspils nov., pavisam 22 vienības, novērtētas
no Ls 13.— līdz Ls 1987.— .

II iecirknī Bušniek mežniecībā, Ventspils nov., pavisam 55 vienības, novērtētas
no Ls 15.— līdz Ls 1542.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I un II iecirkņu mežziņiem.
Par pārdevumiem līdz Ls 200 rakstiski līgumi nav slēdzami ja pircējs

visu pirkuma sumu samaksā nekavējoši pec vienības nosolīšanas, pie kam no-
maksa ieskaitāma ari izsolē iemaksātā drošības nauda.

Ventspilī, 4. janvārī 1926. g. J6 U45.
20^46 Ventspils virsmežniecība.

Nīcas virsmežniecība
21. janvārī 1926. gadā, Liepājas apr. valdes telpās Liepājā , Ulicha ielā Ns 44

pirdoi otrreizējā mutiski izsolē
15 decembri 1925. g. izsole nepārdoto

augošu mežu pēc platības, celmu skaita un ozolu
galotnes, pazeminot pie tam novērtējumu par āo°/o.

Grobiņas 1 iecirkņa mežniecībā, Grobiņas novadā, 18 vienības, vērtībā no
Ls 87. - li'dz 715.-.

Gaviezes II iecirkņa mežniecībā . Gaviezes, Sustas un Tenekalna novados, 64 vie-
nības, vērtība no Ls 14.— līdz Ls 922.—,

Bārtas III iecirkņa mežniecībā Grobiņas riovadā ,13 vienības, vērtībā no Ls 290
līdz 1048.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjās iemaksās izsoles komisijai I0/o drošības

naudas no novērtētās sumas, kūja pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10D/o no
pilnas nosolītās sumas.

Par pārdevumiem līdz Ls 200— rakstiski līgumi noslēdzami ja pircējs visu
visu pirkuma sumu samaksa nekavējoši pec vienībai nosolīšsnas pie kam no-
maksa ieskaitāma ari izfole iemaksāta drošības nauda.

Cirtumu tīrīšanās un cirtumu apmežošanas naudas iemaksājamas pie cir-
šanas biļetes izņemšanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iec. mežziņiem.
_ 20543 , JKcos viw8mex.niec.iba

Bruņniecības virsmežniecība

pirdos otrreizējā mutiski izsolē
23. janvārī 1926. g-, Jaunpils_ pagasta valdes telpās, 1925. g. 30. r.ovembja
izsolē Irlavas pagasta valdes telpas nepārdoto

augošu mežu pēc platības.
I Remtes iecirkņa mežniecībā, Remtes, Plāņu un Zantes novados, pavsam

16 vienības, vērtībā no Ls 145.— līdz Ls 1400.—.
II Aizupes iecirkņa mežniecībā, Jaun-Dziru un Aizupes novados, Aizupes pagasta

fonda gabalus Ns». 212F, 217F, 223F, 224F, 225F, 22.6F, 227F un 228F,
pavisam 12 vienības, vērtība no Ls 140.— līdz Ls 2244.—.

III Grenču iecirkņa mežniecībā, Bruņniecības novadā, pavisam 14 vienības, (starp
tām fonda gab. Ns 25F — Sniķerkalns) vērtībā no Ls 34.— līdz Ls 410.—.

V Lestenes iecirkņa mežniecībā, Lestenes un Spirgus novados, Lestenes muižas
fonda gabals Ns 98Fjin Tilmaņa muižas tonda gab. Nš 22F un Nš 23F,
pavisam 8 vienības, vērtība no Ls 53.— līdz Ls975—.
Piezīme: Izsoles vienībām NsNs 19, 20, 21, 22, 21, 26, 27, 28, 30, 31,

38, 41, 59, 60, 61, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 85, 117, 122 123 un 124,
vērtība pazemināta par 20°/o.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o

drošības naudas no novērtētas sumas,.kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10/'o
no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
20541 fSiruņniecībati virsmežniecība.

Apriņķa et|u inženiers Smiltenē
š. g. 15. janvārī, pulksten 12, savā kanclejā, Vevera iela Nš 6,

izdos otrreizējā izsolē
grants un akmeņu pieiešanu

uz vaLts mežu rēķina labojamiem ceļiem sekošos pagastos.

1. Madonas apriņķī: Galgauskas, Tirzas, Vecgulbenes, Jaungulbenes,
Adulienas , Virānes, Ļaudonas, Mārcienas, Kraukļu Sarkanu, Oļu, Lazdonas,

Praulienas, Lubānas, * Meirānu, Saikavas, Savienas, Kalsnavas, tserzaunas,
Vietalvas, Pērses, Liepkalnes, Sausnējas, Mēdzūlas, Liezeres, Grašu un Kusas,

2. Valkas apriņķī: Lejasciemā, Sinoles, Alūksnes, Mālupes, Annas, Bejas,
Mārkalnes, Pededzes, Ziemeru, Veclaicenes, Trapenes, Gaujienas, Urgaļu,
Palsmanes un Rauzas.

Izsole būs galīga. Drošības nauda 10°/o. _ oiuto
Tuvākas Ziras apriņķa ceļu inženiera kanclejā, Smiltene. 2U4/V

Apriņķa ceļu inženiers Daugavpilī, savā kanclejā,
Šosejas ielā Nr. 104,

13 lSļķJ*?S* Izdos jaaktā Izsolē mazāftprasTfājfein sekošus darbos:
1) koka tilta remontu pār Jasas upi, uz. Ružonu stacijas — Jasmuižas ceļa

pie Jasmuižas.
Drošības nauda Ls 88.
2) koka tilta remontu par Lauces upi, uz Laucesas-Didrichsteina ceļa.
Drošības nauda Ls 100.
Ar darbu aprakstiem un noteikumiem var iepazīties kanclejā darbdienās

no nulksten 9—15. 20474
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