
Rīkojums par akta formu, kura lietojama

atdalot un koroborejot uz pašvaldību
u. i. t vārdu zemes.

Rikojums par līguma formām.

«īakta p« .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pr 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:
p„ i mēnesi 1 lats 80 tant
pat atsevišķu numuru: taņemot

ekspedīcijā — . 6 .
pie atkalp ārdevējiem — . 7 ,

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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

Latvijas valdības jg&®_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ļfclJHĪjftjŽl^ svētdiena*

un
avētkudiena»

Redakcija:
trV^^Ptl

3§^l^ K»ntorl9
un «kepedicija:

Rīga, pilī Ns 3. Tel.Nš20032 **^^S^^»P * Rīgā, pilī Kst 1. TeLJfc 20031
Runas stundas no 11—12 ' U^^^^TT Atvērts no pulksten 9—3

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.

Sazina ar tieslietu ministriju un pa-
matojoties uz 1924. g. 8. februāra in-
atrakciju pie likuma par nekustamu Ipa
samu koroborēsanu sakarā ar agrārās
reformas likumu („Va!d.bas Vēstneša"
1924. g. 34. numurā) apstiprinu sekošu
akta formu, kura lietojama, atdalot un
koroborejot uz pašvaldību, baznīcu un
citu iestāžu vārdiem zemes, kas paredzē-
tas agrārās reformas likuma 1. daļas,
3. panta b, c un d punktos:

Forma 1it. Ķ.

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz
agrārās reformas likuma 1. daļas 3 panta
, * punktu un 9. pantu likuma par
nekustamu īpašumu koroborēsanu sakarā
ar agrārās reformas likumu un

, sastādīja sekošu aktu:

1. No apriņķī
pagastā valstij piederošās
muižas, ar zemes grāmatu reģistra
N° , atdalītā zeme ar nosau-
kumu Ifdz ar
visiem uz šās zemes esošiem piederu-
miem tiek atzīta par neatsavināmu un
piederošu

2. Pirmā pantā minētā zeme
gabal ar NV apzīmēta uz

plāna, pēc kura šās semes
kopplatība ir
( ) hektāra, vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies dabā galīgi uzmērījot un robežas
regulējot.

3. Uz zemes īpašnieku gulstas visas
ar zemes valdīšanu, lietošanu un izman-
tošanu saistītās tiesības un pienākumi,
kādi paredzēti tagad pastāvošos un kādus
paredzēs turpmāk izdodamos likumos un
valdības rīkojumos un noteikumos.

4. Zemes īpašniekam jātur robežas
pienācīgā kārtībā un jāgādā, lai tās ne-
aizaugtu un robežu zīmes netiktu bojātas.

5. Zemes īpašniekam šinī aktā mi-
nētās nekustamās mantas robežas, sa-
skaņā ar 2. pantā minēto plānu, dabā
zināmas un zeme ar tās piederumiem
jan atrodas īpašnieka rīcībā un lietošanā.

6. Šg aktu
iesniedz
koroborēšanai , pie kam akta sastādītājas
puses ar šoizteic savu piekrišanu neatsavi-
nātās zemes atdalīšanai no
*Prn?Va _ muižas un
pārvešanai uz _..
vardu, atverot zemes grāmatu reģistri
jaunu foliju. Zemes grāmatu akts caur
zemkopības ministriju izsniedzams

!926. g. 17. martā.
Zemkopības minutris M. Gailīts

Zemkopības departamenta direktors
P. Grāvs.

Rikojums.
Saziņā ar tieslietu ministriju un pā-

r
ojoties uz ]924 gflda g februara

nstrukciju pie likums par nekustamu
pasunm koroborēsanu sakarā ar agrārās
Vē?t|likumu(1924-§•«Valdības
lioii « 34' Humurā) apstiprinu sekošas
ūzTāHu formas > kuras lietojamas zemāk
Die?!;? « gadījumos valsts zemes fonda

dodn»"!?". Uū Pairamās zemes pār-
at)T 92™1» īpašumā, pie kam agrāk
Priek?formas var lietot ari uz

'zbeip " ie*Piestā vairuma pilnīgai

1) Slēdzot izpirkšanas līgumus uz jaunsaim-
saimniecībām, darzsaimniecibām, amatnieku
saimniecībām, rentes mājām un piegriezu-
miem, piešķirtiem agr. _ ret. _ lik. 29.- 33.,
39.-41. un 44. panta kartība, ja nenomak-
sātās izpirkšanas maksas un valsts aizdevumu
deļ saimniecība tiek ieķīlāta valsts zemes
bankā.

Forma 1it. L.

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz
likumu par valsts zemes fonda piešķirto
un piešķiramo zemju novērtēšanu un
pārdošanu dzimts īpašumā vai atdošanu
dzimts nomā un uz likumu par ne-
kustamu īpašumu koroborēsanu sakarā
ar agrārās reformas likumu, kā pār-
devēja no vienas puses, un Latvijas
pilson ,
kā _ pircēju no otras puses, ar saistošu
speķu kā priekš līguma slēdzējiem, tā
ari viņu mantiniekiem un tiesību tālāk
ieguvējiem noslēdza sekošu līgumu.

1. Zemkopības ministrija pārdod un
nodod pircējam gabalu? zemes
N» līdz ar visiem tās piede-
rumiem, kopiatlbā

hektāra, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
dabā galīgi uzmērījot un robežas regu-
lējot. Pārdodamā zeme ar nosaukumu

atdalāma no valstij
apriņķī, pagastā pie-
derošās
muižas, kas ievesta zemes grāmatu re-
ģistri ar N?

2. Iepriekšējā pantā minēto zemi ar
tās piederumiem pārdod pircējam par

latiem, ieskaitot šai sumā
°/o°/o par nenomaksāto izpirkšanas maksu
līdz 192.. g. purnam _.
Šās sumas dzēšanai pircējs iemaksājis
Ls un atlikumu Ls
sedz ar Valsts zemes bankas ķīlu zīmju
aizdevumu, kuram ar pircēja piekrišanu
pievienoti valsts aizdevumi Ls ,
kas kopsumā iztaisa

,( ) latu».
Izpirkšanas sumas atlikums nolīdzināms
augšminētās bankas 4°/o ķīlu zīmēs pēc
nominālvērtības.

3. Sā ķīlu zīmju aizdevuma Ls
un šā panta „e" punktā no-

rādīto rmksā, umu nodrošināšanai pircējs
ieķīlā valsts zemes bankai ar šo līgumu
iegūto nekastamu mantu līdz ar visiem
piederumiem un tiesībām un piekrīt, ka
šo aizdevumu, kā pirmo hipotēku, no-
stiprina zemes grāmatu nodajāuz iepriekš
minēto mantu ar visiem īpašumatiesību
ierobežojumiem, kas paredzēti ša panta
zemāk minētos punktos.

Līdz minētā parāda dzēšanai pircējs
sevišķi apņēmās:

a) bez bankas atļaulas nedalīt, neat-
savināt un neapgrūtināt ar lietiskām
tiesībām ieķīlāto nekustamo mantu;

b) bez bankas ziņas neranemt no ne-
kustamās mantas nomniekiem mak-
sājumus uz priekšu ilgāk par vienu
gadu;

_ . .
c) bez bankas atļaujas nepārdot un

nenoplēst uz ieķīlātās zemes eso-
šās ēkas un būves un nemazināt
ieķīlātās mantas vērtību, kā ari ne-
atsavināt uu nenocirst izpirkšanas
maksā ievērtēto mežu;

d) apdrošināt ēkas pret ugunsgrēku,
pie kam apdrošināšanas biedrība
izraugāma ar bankas valdes pie-
krišanu un apdrošināšanas polise
resp. apliecība cedējama uz bankas
vārdu un uzglabājama bankā;

e) maksāt par katru notecējušu pus-
gadu, ne vēlāk kā 30. aprill un
31. oktoorl bankas statūtu § 34.
paredzētos maksājumus un par
termiņos nenomaksātām sumām
maksāt soda naudu l°/o _ par katru
pilnu vai iesāktu nokavētu mēnesi,

pie kam nepilni mēneši un lati
skaitās par pilniem;

i) atļaut bankas pārstāvjiem apskatīt
ieķīlāto zemi ar piederumiem;

g) padoties visiem Valsts zemes ban-
kas statūtu noteikumiem.

Gadījumā, ja pircējs neizpildītu šai
pantā minētos noteikumus un pienāku-
mus, tad bankai ir tiesība prasīt pirms
termiņa visa aizdevuma vai daļas at-
maksu; ja pircējs labprātīgi neizpildītu
šo prasību bankas noteiktā laikā, tad
banka uz statūtu pamata var prasīt
tiesas rīkojumu pārdot ieķīlāto nekustamo
mantu ar tās piederumiem.

4. Zemes galīgai uzmērīšanai vai
mērniecības darbu kontrolei pircējs dod
mērniekam telpas ar apgaismošanu un
apkurināšanu un vajadzīgo cilvēku un
zirgu spēku naturālo klaušu kārtā bez
atlīdzības.

5. Pircējs nevar celt iebildumus un
prasīt atlīdzību, ja viņam ar valdības
rīkojumu pārdodamās zemēs robežās gro
zītu, papildinātu vai pārbūvētu ceļus vai
izdarītu meliorācijas ierīces vai uzbūves,
aizņemot šim mērķim kopīgi ar robežu
regulēšanu ne vairāk kā 3°/o no pārdo-
damās zemes kopplatības.

6. Ja pēc līguma noslēgšanas ar zem-
kopības ministriju pircējs viņam pārdoto
zemi uzmēra ar valsts zvērinātiem mēr-
niekiem un saviem līdzekļiem, tad, at-
skaitot par ģeodēziskiem pamatdarbiem
un zvērināto mērnieku darbu kontroli
Ls 2,— no hektāra, pārējos zemes iz-
pirkšanas maksai pieskaitītos uzmērīšanas
un plānu izgatavošanas izdevumus zem-
kopības ministrija atmaksā pircējam ar
valsts zemes bankas ķīlu zīmēm pēc no-
minālās vērtības vai skaidrā naudā pēc
zemkopības ministrijas aprēķina.

7. Pircējam jātur kārtībā pārdotās
zemes robežas un robežzīmes. Valsts
patur sev tiesību celt trigonometriskā
tikla torņus un poligonometriskā tīkla
punktus uz pārdotās zemes bez atlīdzības
zemes īpašniekam.

8. Pārdotās zemes robežas pircējam
dabā zināmas un tā viņa rīcībā un lie-
tošanā jau nodota

9. Visus ar šā līguma slēgšanu un
ierakstīšanu zemes grāmatu reģistri sai-
stītus izdevumus sedz pircējs.

10. Šo līgumu
iesniedz
koroborēšanai, p e kam līguma slēdzēji
ar šo izteic savu piekrišanu pārdotās
zemes atdalīšanai no apriņķa

muižas un ierakstīšanai uz
pircēja vārdu, atverot zemes grāmatu
reģistri jaunu foliju. Zemes grāmatu
akta pirmo eksemplāru zemes grāmatu
nodaļa izsniedz pircējam īpašuma tiesību
pierādīšanai, bet otrs eksemplārs, kā pra-
sības dokuments, nosūtams caur zemko-
pības ministriju valsts zemes bankai.

' 2) Slēdzot līgumus uz šā rīkojuma 1. punktā
norādītiem objektiem, ja izpirkšanas maksa
visa nomaksāta un objekts netiek ieķīlāts:

Forma 1it. M

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz
likumu par valsts zemes fonda piešķirto
un piešķiramo zemju novērtēšanu un pār-
došanu dzimts īpašumā vai atdošanu
dzimts nomā un uz likumu par nekustamu
īpašumu koroborēsanu sakarā ar agrārās
reformas likumu, kā pārdevēja no vienas
puses un Latvijas pilson
kā pircējs no ctras puses, ar saistošu
spēku kā priekš līguma slēdzējiem, tā
ari viņu mantiniekiem un tiesību tāļak
ieguvējiem noslēdza sekošu līgumu.

1. Zemkopības ministiija pārdod un
nodod pircējam gabal zemes
N? līdz ar visiem tās piederumiem,
kopplatītā
( ) hektāra, vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies dabā galīgi uzmērījot un robežas

regulējot. Pārdodamā zeme ar nosaukumu
> _ _ atdal ama no

valstij apriņķī,
pagastā piederošās .
muižas, kas ievesta zemes grāmatu
reģistri ar N°

2. Iepriekšējā pantā minēto zemi ar
tās piederumiem pārdod pircējam par

( )
latiem, ieskaitot šai sumā °/°°/° par ne-
nomaksāto izpirkšanus maksu līdz 192 .
gada pirmām Šās sumas
dzēšanai pircējs jau agrāk iemaksājis
Ls un atlikumu Ls pilnīgi
dzēš, nomaksājot to pret
kvīti JV? un ar to pārdodamā
zeme pāriet pircēja pilnā īpašumā.

3. Zemes galīgai uzmērīšanai vai mēr-
niecības darbu kontrolei pircējs dod
mērniekam telpas ar apgaismošanu un
apkurināšanu un vajadzīgo cilvēku un
zirgu spēku naturālo klaušu kārtā bez
atlīdzības.

4. Pircējs nevar celt iebildumus un
prasīt atlīdzību, ja viņam pārdodamās
zemes robežās ar valdības rīkojumu
grozītu, papildinātu vai pārbūvētu ceļus,
vai izdarītu meliorācijas ierīces, vai uz-
būves, aizņemot šim mērķim kopīgi ar
robežu regulēšanu ne vairāk kā 3°/o no
pārdodamās zemes kopplatības.

5. Ja pēc līguma noslēgšanas ar
zemkopības ministriju pircējs viņam pār-
doto zemi uzmēra ar valsts zvērinātiem
mērniekiem un saviem līdzekļiem, tad,
atskaitot par ģeodēziskiem pamat-
darbiem un zvērināto mērnieku darbu
kontroli Ls 2,— no hektāra, pārējos
pārdotās zemes izpirkšanas maksai pie-
skaitītos uzmērīšanas un plānu izgata-
vošanas izdevumus zemkopības ministrija
atmaksā pircējam ar valsts zemes bankas
ķīlu zīmēm pēc nominālās vērtības vai
skaidrā naudā pēc zemkopības ministrijas
aprēķina.

6. Pircējam jātur kārtībā pārdotās
zemes . robežas un robežzīmes. Valsts
patur sev tiesību celt trigonometriskā
tīkla torņus un poligonometriskā tikla
punktus uz pārdotās zemes bez atlīdzības
zemes īpašniekam.

7. Pārdotās zemes robežas pircējam
dabā zināmas un tā viņa rīcībā un
lietošanā jau nodota.

8. Visus ar ša līguma slēgšanu un
ierakstīšanu zemes grāmatu reģistri
saistītus izdevumus sedz pircējs.

9 Šo līgumu
iesniedz
koroborēšanai, pie kam līguma slēdzēji
ar šo izteic savu piekrišanu pārdotās
zemes atdalīšanai no
apriņķa muižas un
ierakstīšanai uz pircēja vārdu, atverot
zemes grāmatu reģistri jaunu foliju.
Zemes grāmatu aktu zemes grāmatu no-
daļjjz. 'niedz pircējam, bet akta norakstu
piesūta semkoplbas ministrijai.

3) Slēdzot izpirkšanas līgumus uz visāda veida
piešķirtiem rūpniecības iestāžu zemes ga-
baliem :

Forma llt. N.

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz
likumu par valsts zemes fonda piešķirto
un piešķiramo zemju novērtēšanu un pār-
došanu dzimts īpašumā vai atdošanu
dzimts nomā un uz likumu par neku-
stamu īpašumu koroborēsanu sakarā ar
agrārās reformas likumu, kā pārdevēja
no vienas puses un Latvijas pilson

kā _ pircēj s no otras puses, ar saistošu
speķu kā priekš Ilguma slēdzējiem, tā
ari viņu mantiniekiem un tiesību tālāk
ieguvējiem noslēdza sekošu līgumu.

1. Zemkopības ministrija pārdod un
nodod pircējam g^bii zemes
No līdz ar visiem tās piederu-



miem, kopplatībā
( "~ ) hektāra, vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies dabā galīgi uzmē-rījot un robežas regulējot. Pārdodamā
zeme ar nosaukumu

atdalāma no valttij
apriņķī,

pagastā piederošās
: muižas, kas
ievesta zemes grāmatu reģistri ar N°

2. Iepriekšējā pantā minēto zemi ar
tās piederumiem pārdod pircējam par

- ( ) latiem, ieskaitot
šai sumā %°/° par nenomaksāto izpirk-
šanas maksu līdz 192 g^da pirmām
- , Šās sumas dzē-
šanai pircējs iemaksājis Ls
un atlikumu Ls sedz ar
valsts zemes bankas ķīlu zīmju aizde-
vumu, kuram ar pircēja piekrišanu pie-
vienoti valsts aizdevumi Ls ,
kas kopšumā iztaisa

() latus.
Izpirkšanas sumas atlikums nolīdzināms
augšminētās bankas sešprocentīgās ķīlu
zīmes pēc nominālvērtības.

3. Šā ķīlu zīmju aizdevuma Ls
un sā panta „epunktā no-

rādīto maksājumu nodrošināšanai pircējs
ieķīlā valsts zemes bankai:

a) ar šo līgumu iegūto nekustamo
mantu līdz ar visiem piederumiem, ēkām
un tiesībām un b) pilnā darba kārtībā
esošo rūpniecību

līdz ar visām mašiaām, piederumiem,
ierīcēm un visu, kas ar to stāv sakarā
un piekrīt, ka šo aizdevumu, kā pirmo
hipotēku, nostiprina zemes grāmatu no-
daļā uz iepriekš minēto mantu ar visiem
īpašuma tiesību ierobežojumiem, kas pa-
redzēti šā panta zemāk minētos punktos.

Līdz minētā psrāda dzēšanai pircējs
sevišķi apņemas:

a) bez bankas atļaujas nedalīt, neat-
savināt un neapgrūtināt ar lietiskām
tiesībām ieķīlāto mantu, būves un
rūpniecības iekārtu;

b) bez bankas ziņas nesaņemt no ne-
kustamās mantas nomniekiem mak-

sājumus uz priekšu ilgāk par vienu
gadu;

c) bez bankas atļaujas nepārdot un
nenoplēst uz ieķīlātās zemes esošās
ēkas, būves un rūpniecības iekārtu
un nemazināt ieķīlātās mantas vēr-
tību, kā ari neatsavina tu n nenocirst
izpirkšanas maksā ievērtēto mežu;

d) apdrošināt ieķīlāto rūpniecības uz-
ņēmumu resp. ēkas, būves un
iekārtu pret ugunsgrēku, pie kam
apdrošināšanas biedrība izraugāma
ar bankas valdes piekrišanu un
apdrošināšanas polise rejpaplie-
cība cedējama uz bankas vārdu un
uzglabājama bankā; uzņēmums ap-
drošināms ne mazāk kā par aizde-
vumu sumu;

e) maksāt par katru notecējušu pus-
gadu, ne vēlāk kā 30. aprilī un
31. oktobrī bankas statūtu § 34.
paredzētos maksājumus un par ter-
miņos nenomaksātām sumām mak-
sāt soda naudu l°/o par katru pilnu
vai iesāktu nokavētu mēness pie
kam nepilni mēneši un lati skaitās
par pilniem ;

f) atļaut bankas pārstāvjiem apskatīt
ieķīlāto zemi ar piederumiem ;

g) padoties visiem valsts zemes ban-
kas statūtu noteikumiem.

Gadījumā, ja pircējs neizpildītu šai
pantā minētos noteikumus un pienāku-
mus, tad bankai ir tiesība prasīt pirms
termiņa visa aizdevuma vai daļas at-
maksu ; ja pircējs labprātīgi neizpildītu
šo prasību bankas noteiktā laikā, tad
banka uz statūtu pamata var prasīt tie-
sas rīkojumu pārdot ieķīlāto nekustamo
mantu ar tās piederumiem.

4. Zemes galīgai uzmērīšanai vai
mērniecības darbu kontrolei pircējs dod
mērniekam telpas ar apgaisrrošanu un
apkurināšanu un vajadzīgo cilvēku un
zirgu spēku naturālo klaušu kārtā bez
atlīdzības.

5 Pircējs nevar celt iebildumus un
prasīt atlīdzību, ja viņam pārdodamās

zemes robežās ar vaidl_bas_ rīkojumu gro-

zītu papildinātu vai pārbūvētu ceļus vai

izdarītu meliorācijas ierīces vai uzbūves,
aizņemot šim mērķim kopīgi ar robeža
regulēšanu ne vairāk kā 3°/o no pārdo-

damās zemes kopplatības.
6 Ja pēc līguma noslēgšanas ar zem-

kopības ministriju pircējs viņam pārdoto
zemi uzmēra ar valsts zvērrnātiem mēr-

niekiem un sa. iem līdzekļiem, tad, at-
skaitot par ģeodēziskiem pamatdarbiem
un zvērināto mērnieku darbu kontroli
Ls 2,— no hektāra, pārējos zemes iz-
pirkšanas maksai pieskaitītos uzmērīšanas
un plānu izgatavtšacas izdevumus zem-
kopības ministrija atmaksā pircējam ar
valsts zemes bankas ķīlu zīmēm pec
nominālās vērtības vai skaidra nauda
pēc zemkopības ministrijas aprēķina.

7. Pircējam jātur kārtībā pārdotas
zemes robežas un robežzīmes. Valsts
patur sev tiesību celt trigonometriskā
tīkla torņus un polgonometriskā tīkla
punktus uz pārdotās zemes bez ātlīdzībjs
zemes īpašniekam.

8. Pārdotās zemes robežas pircējam
dabā zināmas un tā viņa rīcībā un
lietošanā jau nodota.

9 Visus ar šī līguma slēgšanu un
ierakstīšanu zemes grāmatu reģistri
saistītus izdevumus sedz pircējs.

10. Šo līgumu
iesniedz _ ~_
koroborēsanu, pie kam līguma slēdzēji
ar šo izteic savu piekrišanu pārdotās
zemes atdalīšanai no .'

apriņķa muižas un
ierakstīšanai uz pircēja vārdu, atverot
zemes grāmatu reģistri jaunu foliju.
Zemes grāmatu akta pirmo eksemplāru
zemes grāmatu nodaļa iz;niedz pircējam
īpašuma tiesību pierādīšanai, bet otrs
eksemplārs, kā prasības dokuments, no-
sūtams caur zemkopības ministriju valsts
zemes bankai.

4) Slēdzot līgumus uz tām agrref. lik. 31. p.
kārtībā piešķirtām saimniecībām, kuru iegu-
vējiem, saskaņā ar 1921. g. 3. janvāra in-
strukcijas M° b § 3. 3. punktu, viņiem pie-
derošā korborētā saimniecība tiek nodota
valsts zemes fondā:

Forma 1it. R.

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz
agrārās reformas likuma II dsļas 31. p.,
uz likumu par valsts zemes fonda pie-
šķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu
un pārdošanu dzimts īpašumā vai at-
došanu dzimts nomā un uz likumu par
nekustamu īpašumu koroborēsanu sa-
karā ar agrārās reformas likumu, no
vienas puses, un Latvijas pilson

no otras
puses, ar saistošu spēku, kā priekš
līguma slēdzējiem, tā ari viņu manti-
niekiem un tiesību tālāk ieguvējiem no-
slēdza sekošu līgumu.

1. Pilson
nodod valsts zemes fondā Latvijas valsts
pilnīgā īpašumāviņa apriņķi,

pagastā piederošu zemi
, kas

ievesta zemes grāmatu reģistri ar
J* , līdz ar visiem šās zemes
piederumiem un tiesībām, kopplatībā

( ) hektāra, vairāk vai mazāk,
cik dabā izrādīsies.

2. Zemkopības ministrija pārdod un
nodod pirmā pantā minēt pilson

gabal c.. zemes Ns
līdz ar visiem tās piederumiem, kop-
platībā
( ) hektāra, vairāk vai mazāk,
cik izrādīsies dabā galīgi uzmērījot un
robežas regulējot. Pārdodamā zeme ar
nosaukumu
atdalāma no valstij apriņķī,

pagastā piederošās
~. muižas, kas

ievesta zemes grāmatu reģistri ar
N?

3. Otrā pantā minēto zemi ar tās
piederumiem pārdod minētam pircējam

atskaitot pirmā pantā minētās zemes un
tās piederumu vātību par _

( ) latiem,
ieskaitot šai sumā procentus par neno-
maksāto izpirkšanas maksu līdz 192gada
pirmām _ šāssumas dzēšanai
pircējs iemaksājis Ls un at-
likumu Ls sedz ar valsts
zemes bankas ķīlu zīmju aizdevumu,
kuram ar pircēja piekrišanu pievienoti
valsts aizdevumi Ls ! kas kop-
sumā iztaisa
( \ latus. Izpirkšanas sumas at-
likums nolīdzināms augšminētās bankas
4°/o ķīlu zīmēs pēc nominālvērtības.

4. Šāķīlu zīmju aizdevuma Ls
un šā panta „e" cuuktā norādīto mak-
sājumu nodrošināšanai pircējs ieķīlā valsts
zemes bankai ar šo Ilgumu iegūto ne-
kustamu mantu līdz ar visiem piede-
rumiem un tiesībām un piekrīt, ka šo
aizdevumu, kā pirmo hipotēku, nostiprina
zemes grāmatu nodaļā uz iepriekš mi-
nēto mantu ar visiem īpašuma tiesību

ierobežojumiem, kas paredzēti šā panta
zemāk minot js punktos.

Līdz minētā parāda dzēšanai pircējs
sevišķi apņemas:

a) bez taukas atļaujas _ nedalīt, ne-
atsavināt un neapgrūtināt ar lie-
liskām t.'esībām ieķtl.to nekustamo
mantu;

b) bez bankas ziņas nesaņemt no ne-
kustamās mantas nomniekiem mak-
sājumus uz priekšu ilgāk par
vienu gadu ;

c) bez bankas aiļaujas nepārdot un
nenoplēst uz ieķīlātās zenes esošās
ēkas un būves un nemazināt ieķīlātās
mantas vērtību, kā ari neatsavināt
un nenocirst izpirkšanas maksā
ievērtēto mežu;

d) apdrošināt ēkas pret ugunsgrēku,
pie kam apdrošināšanas biedrība
izraugāma ar bankas valdes pie-
krišauu un apdrošināšanas polise
resp. apliecība cedējama uz bankas
vārdu un uzglabājama bankā ;

e) maksāt par katru notecējušu pus-
gadu, ue vēlāk kā 30. aprilī un
31. oktobri bankas statūtu § 34.
paredzētos maksājumus un par
termiņos nenomaksātām sumām
maksāt soda naudu 1% par katru
pilnu vai iesāktu nokavētu mēnesi,
pie kam nepilni mēneši un lati
skaitās par pilniem ;

f) atļaut bankas pārstāvjiem apskatīt
ieķīlāto zemi ar piederumiem;

g) pado ies visiem valsts zemes bankas
statūtu noteikumiem

Gadījumā, ja pircējs neizpildītu šai
pantā minētos noteikumus un pienā-
kumus, tad bankai ir tiesība prasīt
pirms termiņa vka aizdevuma vai daļas
atmaksu; ja pircējs labprātīgi neizpildītu
šo prariou bankas noteiktā laikā, tad
banka uz statūta pamata var prasīt
tiesas rīkojumu pārdot ieķīlāto neku-
stamo mantu ar tās piederumiem.

5. Zemes galīgai uzmērīšanai vai
mērniecīt-as darou kontrolei pircējs dod
mērniekam telpas ar apgaismošanu un
apkurināšanu un vajadzīgo cilvēku un
zirgu spēku naturālo klaušu kārtā bez
atlīdzības.

6. Pircējs nevar celt iebildumus un
prasīt atlīdzību, ja viņam pārdodamās
zemes rotežās ar valdības rīkojumu
grozītu, papildinātu vai pārbūvētu ceļus
vai izdarītu meliorācijas ierīces vai uz
būves, aizņemot šim mērķim kopīgi ar
robežu regulēšanu ne vairāk kā 3°,o no
pārdodamās zemes kopplatības.

7. Ja pič līguma noslēgšanas ar zem-
kopības ministriju pircējs viņam pārdoto
zemi uzmēra ar valsts zvērinātiem mēr-

niekiem un saviem līdzekļiem, tad, at-
skaitot par ģeodēziskiem pamatdarbiem
un zvērināto mērnieku darbu kontroli
Ls 2 no hektāra, pārējos zemes izpirk
šanas maksai pieskaitītos uzmērīšanas un
plānu izgatavošanas izdevumus zemko-
pības ministrija atmaksā pircējam ar
valsts zemes bankas ķītu zīmēm pēc no-
minālās vērtības vai skaidrā naudā pēc
zemkopības ministrijas aprēķina.

8. Pircējam jātur kārtīoā pārdotās ze-
mes rcb?žas un robežzīmes. Valsts pa-
tur sev tiesību celt trigonometriskā tikla
torņus un poligonometriskā tīkla punk-
tus uz pārdotās zemes bez atlīdzības
zemes īpašniekam.

9. Pārdotās zemes robežas pircējam
un valsts zemes iondā nodotās zemes
robežas zemkopības ministrijai zināmi s
un minētie gabali to ieguvēju rīcībā un
lietošanā jau nodoti.

10. Visus ar šā līguma slēgšanu un
ierakstīšanu zemes grāmatu reģistri sai-
stītus izievumus sedz pircējs.

11. Šo līgumu
iesniedz

koroborēšanai, pie kam līguma slēdzēji
ar šo izteic savu piekrišanu: a) zemes
gabala ?
ar zemes grāmatu reģistra M
pārvešanai uz Latvijas valsts vārdu, en
b) pārdotās zemes

atdalīšanai no
apriņķa muižas
un ierakstīšanai uz pircēja vardu, atve-
rot zemes grāmatu reģistri jaunu foliju.
Zemes grāmatu akta pirmo eksemplāru
zemes grāmatu nodaļ* izsniedz pircējam
īpašuma tiesību pierādīšana, bet otrs
eksemplārs, ka prasības dokuments, no-
sūtams caur zemkopības ministriju valsts
zemes bankai.

1926. g. 17. martā.
Zemkopības ministris M. Gailīts.
Zemkopības departamenta

direktors P. Grāvs.

Valdības iestāžu pazi ņojumi.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu
departamenta ieņēmumu rēķini

Latvijas bankā.
Naudas kapitālu nodokli

E. NS 51. !

§ 2 p. 1. Pio:entpap'ru kuponu nodoklis
p. 2. Dividendu nodoklis.
p. 3. Noguldījumu augļu nodokl s
p 4. Speciālu tekošorēķinu nodoklis

Atsavināšanas, mantojumu etr
nodokļi E. Ns 52.

§ 2 p. 6. Obligāciju nodoklis.
§ 3 p. 3. Atsavināšanas nodokļi (W

postuodoklis un pamatno-
doklis).

§ 4 p. 1. Mantojumu nodoklis.
§ 7 p. 1. Vērtības pieauguma nodokli»
§24 p. 4. Aktu nodevas.

Tirdzniecības un rūpniecība*
nodokļi E. Ns 53.

§ 6 p. 1. Pamatnodoklis un sabojātas
tirdzniecības zīme? un dub'j-
kāti.

§ 6 p. 2. °/o peļņas un kapitāla nodoklis
no uzņēmumiem, kuriem jādod
pārskats par savu darbību.

§ 6 p. 2. °/° peļņas nodoklis no uzņē-
mumiem, kuriem nav jādod
pārskats psr savu darbība.

Nekustamas mantas nodokli
E. Ns 54.

§ 3 p. 1. Nodoklis no lauku nekusta-
mas mantas.

§ 3 p. 2. Nodoklis no nekustamas man'
tas pilsētās un miestos.

Ienākumu nodoklis
E NS 55.

§ 1 p. 1. Progresīvais ienākuma no.
doklis.

Apgrozījumu (traktieru)
nodoklis E Ns 56.

§ 6 p. 3. Traktieru nodoklis.

ZI m o g n o d o k 1i s E. Ns 57.

§ 8 p. 1. Zīmognodoklis zīmēs.
§ 8 p. 2. Zīmognodoklis naudā.
§81 p. 11. Izdevumu atmaksas (par zī-

mogmarku dzēšanu).

Rakstu un tvaika katlu no-
devas E. Ns 58.

§19 p. — Rakstu nodevas.
§21 p. 5. Tvaika katlu nodevas.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādi ieņēmumi E Ns 59.

§ 7 p. 2. Vienreizējs kara peļņas no
doklis.

§ 28 p. 5. Dažādas atlīdzības (blankai
un formulsri.

§ 90 p. — Neparedzēti ieņēmumi.
§ 91 p. 13. Izdevumu atmaksas (nodokļu

piedzinēju atalgojums).

Rīgā, 1926. g. 18. mtrtā.

Kredita departamenta direktors
A.Kārkliņs.

Nodaļas priekšnieka vietas izpildītājs
H. Neulandi.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ariekšlietf
ministra š. g. 17. marta lēmumu "
reģistrēti politiskās partijas BR a d i kal",
demokrātu partija * statūti «»

programa.
Rīgā, 1926. g. 17. martZ. Ns 181542.

Preses un biedrību nodaļas vadītai-'
K. Vilde.

27017 Darbvede A. Veis»

Meklējamo personu saraksts
Nr. 255.

(I. turpinājums.)

19322. Ivanovs, Mina Teklas ļj;
27 g. v., _pied. pie Daugavpils apr.,P'ļ;
pag., agrāk dzīv. Preiļu miestā. -"Jr
gavpils apr. 5. iec. miertiesu. 192bi»
5. februāra raksts Na 49 (10-111-26), "P
uz sod. lik. 284., 262.p.-dzīves vietu. „,,

19323. Jegorovs, Jānis Kiriia
JJ41 g. v., pied. pie Kalkūnes pag. %

stes apr., agrāk dzīv. Rīgā, Katoļu'n
Ns 26. - Rīgas 3. iecirkņa mier^B
1926. g. 5. februāra raksts M 'o0bi;
(10-III 26), apv. uz sodu lik. 284. P-
Paziņot dzīves vietu.



19324. Juchnevici, Nikolajs, 47 g. v.,
pjed pie I ūks'.es apr., Pilskalnes pag.,
agrāk dzīv. Daugavpili, Dosas ielā Ns8.
Z- Daugavpils apr. 2 iec. miertiesneša
1926. g. 5- februāra raksts Ns 411/25.
(10-lil-S6), apv. uz sodu lik. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19325. Jcnčenoks, Juljans Josifa d.,
17 g. vecs, piederīgs pie Ludzas apriņķa,
Pasienas pagasta, agrāk dzīvojis turpat
Sovanu ciemā, vidēja auguma, apaļu
seju, brūnēts, melniem matiem, pelēkām
acim, ģērbies melnā pusmētelī, ūdens
zābakos, žokeja cepure. — Ludzas apr.
priekšnieka 1926. g. 17. februāra raksts
flb 25492 25 (10 III-26), sodīts ādmini-
strativā kārtā par pases neiegādāšanos
ar Ls 3,— vai 2 dienam are _ ta. — Iz-
pildīt lēmumu un ziņot meklētājam.

19326. Kuncendorfs, Ādolfs Hugo d,
dzim. 1889. g. 3. novembrī, pied pie
Rīgas. — Rīgas apriņķa priekšnieka pa-
līga 1. iec. 1926. g. 18. februāra raksts
K» 12264/25 (6-1:1-26), sastāv policijas
uzraudzībā uz sod. lik. 34. un 35. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19327. Kuzņecovs, Jāzeps Zacharija
dēls, dzīv. Rīgā, Melngalvju ielā Ns 4,
dz 3, (tuvāku ziņu nav). — Rīgas pre
iekturas 3 nodaļas 1926. g. 2. marta
raksts Ns 1289 (6-III 26), sod. no Rīgas
4. iec. miertiesneša uz sod. lik. 204. p.
pam. ar 1 mēn. aresta. — Paziņot
meklētājam.

19328. Kuzņecovs, Aleksandrs Jāņa
dēls, dzim. 1898g. 31. martā, pied. pie
Kaunatu pag., Rēzeknes apr., dzīv. Rīgā,
1. Maskavas ielā Ns 139, dz. 4, Latvijas
pase Ns 257599, izdota no Rīgas pre-
fektūras. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieka 1926. g. 1. marta
raksts (6 111 26), apv. piesavināšanā. —
Apcietināt.

19329. Kalac, dzim. Arnīt, Hermine
Jāņa m., dzim. 1902. g., pied. pie Cēsu
apr, Vecraunas pagasta. — Rīgas 6. iec.
miertiesneša 1926. g. 9. februāra raksts
Ns 955 (8 111-26), apv. uz sod. lik. 138. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19330. Kļaviņš, Ādolfs Olto d., dzim.
1896. g. 15 oktobrī, Cesvaines pagastā,
pied. pie Valkas apr. Beļavas pagasta,
agrāk dzīv. Rīgā, Parka viesnīcā, latvie-
tis, luterticīgs. — Rīgas policijas 3. iec.
priekšnieka 1926. g. 16 februāra raksts
Ns 1884 (8 III 26), dčļ Rīgas 2. iec. mier-
tiesneša izpildu rakstu Ns 410 no 1925. g.
14. maija izpildīšanas. — Paziņot dzīves
vietu.

19331. Kodol, Anna, (tuvāku ziņu
nav). — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1926. g. 17. februāra raksts Ns 1042
(8-III-26;, sod. no netiešo nodokļu de-
partamenta ar 70 latiem. — Paziņot
meklētājam.

19332. Krūms, Kristaps Friča dēls,
dzimis 1901. g, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dz vojis Liepājā, Kalēju ielā Ns2l,
dz. 4. — Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 17. februāra raksts Ns 1449
(8-III-26), apvainots uz sodu lik. 284. p.—
Paziņot dzīves vietu.

19333. Kozlovski, Jūlijs Ernesta d.,
dzimis 1900. g. 23. februārī, čigāns,
piederīgs pie Bauskas pilsētas, pase
Ns 159894, izdota 1921. g. 21. martā no
Rīgas prefektūras. — Ludzas apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 23. ie-
bruara raksts Ns 648 (11-111-26), sodu
lik. £81. p. — Apcietināt un ievietot
cietumā, par ko paziņot meklētājam.

19334. Kuzņecovs, Vinali;s Jāņa d.,
dzimis 1903 g., piederīgs pie Rēzeknes
pilsētas , 1926. g. 22. janvāri atsvabināts
no Jelgavas cietuma. — Valmieras ap-
r'Dķa 4. iecirkņa miertiesneša 1926 g.
20. februāra raksts Ns 7/25 (111112b)
uz sodu lik. 184. p. sodīts ar 2 dienām
aresta. „ ~ Paziņot dzīves vietu.

19325. Kozlovskis, Jānis Kārļa d.,
cigans . Tuvāku ziņu nav. — Jelgavas
amiertiesneša 1926. g. 27. janv.
[fr

s Ns 326 (i 0 II 26), apv. uz sod.
^P- ~ Paziņot dzīves vietu.

,19336 Kronbergs, Vladimirs Pētera
jj, 19 g. v., pied. pie Rīgas, agrāk
«iv. Rīgā, parka iejā ^fs i, dz 3. —
Jelgavas pilsētas iecirkņa miertesneša
!.8'18-febr.rakstsNi2159

UO III 26), spv uz sod. lik. 397. p. —
saziņot dzīves vietu.

J9337. Kasparovičs, Ādolfs Jezupa d ,

v?.. £v . pied. pie Daugavpils apr.
visku pagasta. — Daugavpils apr. 9. iec
Miertiesneša 1926. g. 20. febr. raksts
$*.(10-11126), apv. uz sod. lik.
*>9. p< __ pazinot dzIves vielu<

19338. Kreicbergs, Krišjāns Jāņa d.,
«»ņ. 1869. g. 16. aprilī, Latvijas pase
^ 1H672, pied. pie Slokas, agrāk dzī-

voj.s Vecākos, Zvejnieku ielā N» 18,apaļa seja, zilas acis, tumši iesirmi mati,augsta piere un sirmas ūsas. — Rīgas
policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1926. g.
Jlnm&i men " telefonograma Ns 15
UU-ill zb), patvarīgi atstājis dzīves vietu,ka sastāvošs policijas uzraudzībā uz
Rīgas apgabaltiesas spriedumu no 1924. g.
28 apriļa pamata. — Paziņot dzīves
vietu

19339 Kesners, Nikolajs Kārļa dēls,
dzim. 1895. g. 23. oktobrī, pied. pie Rīgis,
agrāk dzīvojis _ Cēsīs, Latvijas Sarkanākrusta sanatorija, atvaļin. bij Rozenovasiecirkņa komandants, virsleitnants. —
Kara tiesas priekšsēdētāja 1926. gada
4. marta raksts Ne 3464 (9 111-26), apv.
uz sod. lik. 657. p. 3. d. p. — Apcie-
tināt un ievietot Rfgas centrālcietumā,
Ieskaitot kara tiesas rīcībā, par ko pa-
ziņot tiesai.

19340. Lapiņš, Bernhards Pētera d.,
34 g. vecs, pied. pie Turaides pag.,
agrāk dzīv. Rīgā, Krasta ielā Ns 3, nakts
patversme. — Rīgas policijas 6. iecirkņa
priekšnieka 1926 g. 20. februāra raksts
Ns 3443 (9-111-26), izsniedzama Rfgas
5 iec. miertiesneša pav. nor. Ns 321 no
1926. g. 27. janvāra. — Paziņot dzīves
vietu.

19341. Larionovs, Afanasijs Lariona d,,
dzim. 1875. g., pied. pie Viļānu pag.,
Rēzeknes apr. — Rīgas 5. iec. mierties-
neša 1926. g 20. februāra raksts Ns 426
(10-IJI 26), apv. uz sodu lik. 276. p. —
Nogādāt meklētājam.

19342. Lauris, Kārlis Kārļa d., dzim.
1883. g., agrāk dzīvojis Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 161, dz. 9, Latvijas pase Ns 24916,
izdota 1925. g. 4. augustā no Rīgas pre-
fektūras. — Rīgas policijas 6. iecirkņa
priekšnieka 1926. g. 19. februāra raksts
Ns 5575 (8-III25), izsniedzama Rīgas
5. iecirkņa miertiesneša tiesas pav. no-
rakstu Ns 189 no 1926.g. 26. janvāra.—
Paziņot dzīves vietu.

19343. Lauris, Kārlis Kārļa d., 42 g.
vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis
Rgā, Lāčplēši ielā Ns 161, dz 9. —
Rgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g.
18. februāra raksts Ns 7783/23 (8-III-26),
sod. no Rīgas preiekta ar Ls 10 vai
3 dienām aresta. — Paziņot meklētājam.

19344. Locmel, Marija, apm. 24 g. v.,
vidēja auguma, blonda, galvā z&ļa ce-
pure, pēc ziņām dzīvo Vijākts pag., Ve-
cumu stacijas luvumā. — Dzelzsceļu po-
licijas Rēzeknes nod. 1926. g. 28. febru-
āra teleforograma Ns 14/1296 (9 III 26 ,
apv. zādzība. — Apcietināt un nogādāt
meklētāiam.

19345. Matuševičs, Vitālijs Eduarda
dēls, 23 g. v., pied. pie Ludzas apr.,
Šķaunes pag., agrāk dzīv. Rīgā. lielā
Lubānas ielā Ns 31, dz. 12. — Ludzas
apr. 2 iec. miertiesneša 1926. g. 17. fe-
bruāra raksts Ns 317 (8 III 26), apv. uz
sodu lik. 284. un 272. p. 2. pkt. — Ņemt
parakstu par dzīves vietas neatstāšsnu.

19346. Mūkins, Jānis Kārļa d., 25 g.
vecs, agrāk dzīv. Jelgavā, Bauskas iela
Ns 9. — Jelgavas pilsētas iecirkņa mier-
tiesneša 1926 g. 18. februāra raksts
Ns 2114/25 (10 III 26), apv. uz sod. lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19347. Mednis, Kārlis Miķeli dēls,
61 g. vecs, pied. pie Valmieras apriņķa,
agrāk dzīv. Rīgā, Vecā Jelgavas ielā
Ns 24, dz. 1, latvietis, luterticīgs, nepre-
cējies. — 'ilgas 7. iec. miertiesneša
1926 g. 11. marla raksts Ns 262
(10 JII-26), apv. uz sod. lik. 274. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19348. Novoseloks, Michds Etja Elio-

kuma d, 23 g vecs, pied. pie Daugav-
pils, agrāk dzīv. Daugavpilī, Esplanādes
ielā Ns 4 — Daugavpils apr. 2. iecirkņa
miertiesneša 1926. g. 22. februāra raksts
Ns 85/26 (ll-M-26), apv. uz sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

19349. O.ols, Pēters Jēkaba d., dzim.
1860. g., Latvijas pav., agrāk dzīv. Rīgā,
Mūrnieku ielā Ns 2, dz 20. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1926. g. 18. fe-
bruāra raksts Ns 8:76/23 (8-III-26), sod.
ar Ls 10 vai 3 dienam aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

19350. Onzul, Elizabete Staņislava
m, 23 g. v, pied. pie Daugavpils apr.,
Izvoltas pag., agrāk dzīv. Daugavpili,
Sakņu ielā Ns 51. — Daugavpils apr

2 iec. miertiesneša 1926 g. 27. janvāra
raksts Ns 983 25. (9 III-2o), apv. uz sod.

lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.
19351. Ozoliņš, Voldemārs, 53 g.

vecs, pied. pie Rīgas, dzīv. Rīgā, Torņa

ielā No 4, dz. 10, vidējā augumā, sirmiem
īsiem matiem, ar ūsām un skutubārzdu,
ģērbies pelēkos virssvārkos, galva pelēja
žokeja cepure. — R-'gas policijas 2. iec.

priekšnieka 1926. g. 21. februāra tele-

fonograma Ns_ 27/86(9-III-26), nozudis. —
Paziņot meklētājam.

19352. Olechnovičs, apm. 21 g. vecs,
vidēja auguma, vienai rokai trūkst vai-
rāku pirkstu. (Tuvāku ziņu nav). —
Daugavpils apr. 2. iecikņa miertiesneša
1926. g. 27. janvāra raksts Ns 259/25
(11-111-26), sod lik. 581. p. 1. d. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētājam.

19353 Osmans, Vladimirs Ādama d.,
dzim. 1890. g, Latvijas pav., latvietis,
katoļticīgs, gara auguma. — Kriminālās
pārvaldes Jelgavas nodaļas 1926. gada
27. februāra raksts Ns2581/25 (11-11126),
apvainots krāpšanā. — Paziņot dzīves
vietu.

19354. Pūriņš, Voldemārs Friča dēls,
agrāk dzīvojis Rīgā, Bruņinieku ielā
Ns 72, dz 21 (tuvāku ziņu nav). —
Rīgas 12. iec. miertiesneša 1926. gada
25. februāra raksts Ns 464 (11-111-26),
apv. uz sod. lik. 179. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

19355. Plūmiņ, Lūcija Otto m., agrāk
dzīvojusi Jelgavā, Uzvaras ielā Ns 29
(tuvāku ziņu nav). — Jelgavas pilsētas
iecirkņa miertiesneša 1926. g. 27. jan-

vāra raksts Ns 138 (9-III-26), apv. uz sod.
lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

19356. Petkevič*, Kazimirs Teofila d.,
1923. gadā dzīv. Daugavpilī (tuvāku ziņu
nav). — Daugavpils apr. 9. iec. mier
tiesneša 1926. g. 15. februāra raksts
Ns 149 (8 111-26), apv. uz sodu lik. 581. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19357. Pudniks, Mārtiņš Staņislava d.,
diīv. Vircavas pag. .Lediņu" mājās (tu-
vāku ziņu nav). — Jelgavas pilsētas
iecirkņa miertiesneša 1926. g. 16. febr.
raksts Ns 236 (8-III-26), sodu lik. 284.p.
— Paziņot dzīves vietu.

19358. Pudul, Otilija Krišjāņa m.,
dzim. 1888. g 15. febr., pied. pie Do-
beles apr. Lielsesavas pag, agrāk dzīv.
Rīgā, Bauskas ielā Ns 25. — Rīgas
policijas 10. iecirkņa priekšnieka 1?26. g.
19. febr. raksts Ns 8011/23 (9-11126),

patvarīgi atstājis dzīves vietu kā sastā-
vošs zem policijas uzraudzības. — Ziņot
meklētājam.

(10-111-26), apv. uz sod. lik. 139., 284. p.
— Paziņot d;īves vietu.

19364. Sumins, Stepans Lariona d.,
dzim. 1883. g. 16. augustā, bij. Krievijas
pav., dzīv. Rīgā, 1. Maskavas ielā Ns 145.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g.
23. februāra raksts Ns 1282 (6111-26),
dēļ varbūtējās izraidīšanas no Latvijas.—
Ziņot meklētājam.

19365. Šiliņš, Jānis Jāņa d., dzim.
1887. g, 31. jūlijā, pase izdota no Rīgas
prefektūras 1924. g. 2. septembrī ar
Ns 18117. — Rīgas apriņķa priekšnieka
palīga 1. iec. 1926. 13. februāra raksts
Ns 392 (6-1II-26), sod. no Rīgas 10. iec.
miertiesneša ar Ls 10. — Paziņot dzīves
vietu.

19366. Stepanovs, Pēters Jāņa d.,
30 g. v., pied, pie Rēzeknes piķētas,
dzīv. turpat, atslēdznieks, (19. septembrī
1921. g. izbēdzis no Daugavpils cie-
tuma). — Rēzeknes apr. 1. iec. miert.
1926. g. 16. februāra raksts Ns 222/21.
(8-IH 26), uz sod. lik 581. p. sodīts ar
5 mēn. cietuma. — Apcietināt, ievietot
cietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā, pa-
ziņojot meklētājam.

19367. Sutvllo, Kajetans Rafaela d.,
63 g. v, pied. pie Kalkūnes pag., agrāk
dzīv. turpat Niderkuņu sādžā. — Dau-
gavpils apr. 2 iec. miertiesneša 1926. g.
15. februāra raksts Ns 386/25. (8-III-26),
apv. uz sodu lik. 363. p. 3. pkt. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

19368. Zeltiņš, Kārlis Pētera d., dzim.
1893. g. 22. augusta, pied. p:e Maz-
straupes pag., Latvijas pase Ns 5549 iz-
dota no Cēsu pilsētas policijas, kara-
klausības apliecība Ns 3654. — Cēsu
apr. priekšnieka palīga 1. iec. 1926 g.
17. februāra raksts Ns 2055 (8-111-26),
apv. krāpšanā un izvairās no policijas
uzraudzības. — Apcietināt un nogādāt
meklētājam.

19369. Zamaitis, Antons Jēkaba d.,
dzim. 1905. g., 19. februārī, agrāk dzī-
voja Rīgā, Ganību dambī Ns 3, dz. 24.
— Ārlietu ministrijas administrativi-juri-
diskā departamenta 1926. g, 23. februāra
raksts Ns S, 475/5836 (9111-26), aiz-
ņemies no Latvijas konsula Hamburgfl
Ls 12,— un no Latvijas ģenerālkonsula
Berlinē Ls 9,93, kurus nav atmaksājis. —
Piedzīt Ls 21,93 un piesūtīt ārlietu mi-
nistrijas saimniecības un iinansu nodaļai.

19370. Sviķe, Līna Knša m., dzim.
1898. g., piederīga pie Ventspils apr.
Zlēkas pag, agrāk dzīvojusi Rīgā.
Zvaigžņu ielā Ns 21, dz. 3. — Rīgas
prefektūras sanitārā galla 1926. gada
23. februāra raksts Ns 2103,25 (10-111-26),
izvairās no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves vietu.

19371. Strautmans, Ludvigs Kārļa d.,
24 g. vecs, pied pie Jelgavas apriņķa,
Naudītes pagasta. — Rīgas prefektūras
3 rodaļas 1926. g. 22. Iebruara raksts
Ns 1173 (10-11126), saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas prokurora rakstu Ns 3851
no 1926. g. 12. februāra, piedzenams
Ls 38,24, tie?as izdevumi. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

(Turpmāk vēL)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O. T i f e n t ā 1 8.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rīkojums Jfe 40.

1926. g. 19. martā.
Lauksaimniecības pārvaldes vecāko instruktoru

speciālistu Jāni L e i š e atsvabinu no amata štata

19359. Rabinovičr, Ābrams, agr dzīv.

Rīgā, Jura Allunana ielā Ns 3, dz. 3,
tuvāku ziņu nav. — Rīgas pilsētas
9. iecirkņa miertesneša 1926. g. 9 janv.
raksts Ns 215 (10-11126), apv. uz sod.
lik. 377. 1. p. — Sekot viņa atgriešanai
no ārzemēm, par ko ziņot meklētājam.

19360. Rozentals, Fricis Miķeļa d.,
23 g. v., oied. pie Aizputes apr., Brinku
pag, 1925. g oktobra mēn. sastāvējis
dienestā Jaunlatgales apr. 2. rob ž-
apsardzības rajonā. — Jaunlatgales apr.
2. ie:. miertiesneša 1926. g. 27. janv.
raksts Ns 370 (8-111-26), apv. pēc sod.
lik. 280 un 532 p. 3. pkt — Paziņot
dzīves vietu.

19361. Rozenberg, Lilija-Lina An-
dreja m., dzim. 1906. g., piederīga pie
Ventspils apr Usmas pag, agrāk dzī-
vojusi Ventspili. — Rīgas prefektūras
sanitārā galda 1926. g 23. februāra
raksts J* 162 (10-111-26), izvairās no
ārsta kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

19362. Rumkovski, Juris Pētera d.,
32 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas. —
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 18. februāra raksts Ns 10
(10-111 26), apvainots uz sod. lik. 268. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19363. Rumkalns, Ernests Augusta d.,
30 g. vecs, Latvijas pav., luterticīgs. —
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 18. februāra raksts J* 186

Latvijas bankas nedēlos pārskats
uz 17. martu 1926 g.

Aktīvā. LaU. S. i P a I v i. Uti. S
Zelta lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 28,608 500 -
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,366,981 14 | Pamata kapitāls 11,659,245 16
Ārzemju valūta 33 589,309 65 . Rezerves kapitāls 1,521,714 50
Sudraba nauda 2,075,615 — i Specialaa reierves 2,500,000 —
Valsts kases zīmes u.alka metāla nauda 8,6( 3000 43 Noguldījumi 7,232,10151
īsa termiņa vekseli 66,912.678 46 Tekoši rēķini 49,793,037 38
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 51,290,834 48 Valsts rēķini un depozīti 76,029,075 94
Citi aktīvi . . 9,587,515 85 Citi pasīvi . . 18,282,260 52

195,625,935 0Ī
~

195,625.935 01

Piezīme: uz 17. martu 1926. g Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par La 28.608.5CO —
kuras nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pēc paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina 8,266,666 -

2) ar S 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
paritātes 1 $ = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 7,773,930 —

3) ar £ 498.300 .—/— (četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti angļu
mārciņām) , kas pēc paritātes £ 1.— = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, — nodrošina . 12,567,904 -

"Ls 28.608.5C0 -

Sīgā, 18. martā 1926. g. Padomes priekšsēdētāja vietā J. Vesmans.
27C05 Galvenais direktors Šv e d e.



samazināšanas deļ, saskaņā ar civildienesta likuma
37. pantu, ar algas izmaksu par 3 mēnešiem uz
priekšu, skaitot no š. g. 20. marta.

Zemkopības ministris M. O a i 1i ts.
Zemkopības departamenta direktors P. Grāvs.

»
Rīkojums J& 41.

1926. g. 19. martā.
Lauksaimniecības' pārvaldes vecākā techniķa

vietas izpildītāju Pēteri Ziedaini atsvabinu
no amata štata samazināšanas dēļ saskaņā ar
civildienesta likuma 37. pantu, ar algas izmaksu
nar 3 mēnešiem uz priekšu, skaitot no š. g.
31. marta.

Zemkopības departamenta direktors P. Grāvs.
*

Rīkojums J* 42.
1926. g. 19. martā.

_ Lauksaimniecības pārvaldes vecāko techniķi Jāni
U_ d r i atsvabinu no amata štata samazināšanas
de], saskaņā ar civildienesta likuma 37. pantu, ar
algas izmaksu par 3 mēnešiem uz priekšu, skaitot
no S. g. 31. marta.

Zemkopības ministris M. G a i 111 s.
Zemkopības departamenta direktors P. Grāvs.

*
Rīkojums N° 43.

1926 g 19. martā.
Lauksaimniecības pārvaldes vecāko lauksaim-

niecības instruktoru Jāni T i r z 11 i atsvabinu no
amata štata samazināšanas dēļ saskaņā ar civil-
dienesta likuma 37. pantu ar algas izmaksu par
3 mēnešiem uz priekšu, skaitot no š. g. 31. marta.

Zemkopības ministris M. G a i 1ī t s.
Zemkopības departamenta direktors P. Grāvs.

Rīkojums Jft 120.

Pamatojaties uz 1923. g. 23. aprīļa likuma
6. pantu ieceļu par Ilūkstes apriņķa Garsenu,
Oknistes, Susejas un Raudas pagastu zemes vēr-
tēšanas komisiju priekšsēdētāju zemes vērtēšanas
daļas vecāko taksatoru Mārtiņu Sloku.

Rīgā, 1926. g 19. martā.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.

Māksla.
Nacionālais teātris. Svētdien, 21. marti

pulksten 2 p. _p. tautas izrādē E. Medņakarnevāla spēle «Masku deja*
Pulksten 7.30 vakarā Bernara Šova kr>
medija .Sievietes vara". Cecīlijas
lomā — Lilija Štengel. Bras-
baunds — E. Feldmanis. Pirmdien
22. martā, pulksten 7.30 vakarā Iii. vidus
skolai par labu Aspazijas bibliskā drāma
BBoass un Rute". Otrdien, 23.marts,
puklsten 7.30 vakarā, tautas izrādē*
A. Gulbja traģikomēdija BErika Jo-
nass". Titula lomā Lilija Štengel.
Sagatavošanā V. Damberga komēdija
.Neticīgā Kolumbine". Fr.Rode»
režijā.

Dailes teātris. Sestdien, 20. marti,
pulksten 7.30 vakarā

^
strādnieku izrādi

.Hermani" un svētdien, 21. marts,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē „ Mi-
ra bo" un vakarā .Itālijas salmu
cepure". Otrdien, 23. martā pclkiten
7.30 vakarā .Ļaunais gars*. Ceturt-
dien, 25. martā, pirmo reizi .Rīga*.
Dramatizējuma stiprā puse ir tips un
dialogs. Tēlojumos latvju sirsnībai uu
ideālismam preti nostājas vācu muižnieku
un cunftes meistaru iedomība un sa-
stingusē uzpūtība.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Madonas

miestā.
Pieņemti miesta domes 1925. g. 12. februāra
un 192o. g. 8. februāra sēdēs un apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1926. g. 6. marta rakstu

Nš 102570.

§ 1. Tirgotavas un citi tirdznieciski
uzņēmumi atverami darbdienās no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 7 vakarā.

§ 2. Tirgotavām un citiem tirdznie-
ciskiem un rūpnieciskiem uzņēmumiem
jābūt slēgtiem visās svētku un valsts
svinamās dienās, kā ari visās nedēļas
svētdienās.

§ 3. Maiznīcas, skārņi un speciālās
piena un sviesta produktu tirgotavas
atveramas darba dienās no pulksten 7 rītā
līdz 8 vakarā. Svētdienās no pulksten
7 līdz 10 rītā.

§ 4 Traktieru, viesnīcu, klubu un
biedrību bufetēs, kurās tirgojas ar reibi-
nošiem dzērieniem, atļauts tirgoties darba
dienās no pulksten 9 rītā līdz 10 va-
karā, bet reibinošu dzērienu tirgotavās
no 9 rītā līdz 6 vakarā. Traktieru, vies-
nīcu, klubu, biedrību bufetēm, kurās
tirgojas ar reibinošiem dzērieniem un
reibinošu dzērienu pārdotavām, jābūt
slēgtiem svētdienas un citās svinamās
dienās, kā ari tautas nobalsošanas,
Saeimas, pašvaldības iestāžu vēlēšanu
un rekrūšu iesaukšanas dienās, bet sest-
dienās, kā ari pārējo svinamo dienu
priekšvakaros, — no pulksten 12 dienā.

§ 5. Tējnīcas, kafejnīcas, biedrības
bufetes, bez reibinošiem dzērieniem un
ēdienu veikali, kuros patērē uz vietas,
var tirgoties darba dienās no pulksten
7 rītā līdz pulksten 10 vakarā. Augš-
minētiem uzņēmumiem jābūt slēgtiem
trīs lielo svētku pirmajās dienās; svēt-
dienās un pārējās svētku dienās var
tirgoties no pulksten 2 pēc pusdienas
līdz 10 vakarā.

§ 6. Izrīkojumu dienās izrīkojumu
buietes var būt atvērtas pa visu izrīko-
jumu laiku.

§ 7. Bārzddziņu veikali atverami
darbdienās no pulksen 8 rītā līdz 7 va-
karā, bet svētdienās no pulksten 8 rītā
līdz 11 rītā.

§ 8. Kioski un laikrakstu pārdotavas
var būt atvērti kā darbdienās, tā ari
svētdienās no pulksten 7 rītā līdz
10 vakarā.

§ 9. Iebraucamās vietas, viesnīcas,
dzelzceļu bufetes un aptiekas, kuras
apkalpo sabiedrības vajadzības, var būt
atvērtas katrā laikā.

§ 10. Vainīgos par šo noteikumu
neizpildīšanu sauks pie atbildības uz
sodu likuma pamata.

§ 11. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu uzlikta vietējai policijai.

§ 12. Šie noteikumi _ stājas spēkā

2 nedēļu laikā pēc publicēšanas .Valdī-
bas Vēstnesi".
Madonas miesta valdes

priekšsēdētāja vietā J. Sturmans.
3 Sekretārs O. Krafts.

Saistošie noteikumi
par Eķengrāves miesta lopu kaušanas
punkta' (lopkautuves) lietošanu_ pasu

(vietējo iedzīvotāju) vajadzībām.
Apstiprināti Jēkabpils apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1924. g 27. maija sēde
un ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1926. g. 11. janvāra rakstu

Ns 100152.

1. Lopu kaušanu miestā pašu iedzī-
votāju vajadzībām atļauts izdarīt vienīgi
miesta lopu kaušanas punktā (lopkautuve).

2. Miesta kaušanas punkta lietošana
atļauta visiem miesta pilsoņiem pec
taksē noteiktās maksas samaksas, ievē-
rojot sekošus noteikumus.

3. Lopu kaušana var notikt miesta
domes noteiktās dienās un stundās, par
ko miesta valdei jāziņo miesta pilsoņiem
sevišķi.

4 Ieeja lopu kaušanas punktā bez
miesta valdes sevišķas atļaujas atļauta
tikai tām personām, kuras tur strādā.
Bērnus jaunākus par 14 gadiem nedrīkst
lopu kaušanas punktā (lopkautuve)
ielaist.

5. Lopkautuves ēkās vai sētā stingri
aizliegts tirgoties ar lopiem, gaļu, dzīv-
nieku produktiem vai citiem priekšme-
tiem, kā ari kaušanas atkritumiem. Tā-
pat aizliegts kautuves sētā, kā ari ēkās
audzināt mājlopus vai putnus saimnie-
ciskām vajadzībām; nekādā ziņā nav
atļauta pie kautuves cūku barošana.

6. Stingri aizliegts ievest suņus miesta
lopu kaušanas punktā (lopkautuvē).

7. Lopus pārvadājot ar tiem visādā
ziņā jāapietas uzmanīgi, nedarot lopiem
nekādas mokas. Stingri aizliegta ciet-
sirdīga apiešanās ar lopiem, kā sišana
ar kokiem, speršana ar kājām, astes sa-
griešana u. t. t.

8. Katram, kas miesta lopkautuvē aizved
lopus kaušanai, ir tur esošam kautuves
pārzinim jau iepriekš jāpaziņo lopu skaits
un šķira. Lopu kaušana nekādā gadī-
jumā nav ātrāki atļaujama, iekārts nav
samaksāta pēc takses noteiktā maksa un
lopi no vietējās policijas apskatīti. Pēc
takses noteiktā un samaksātā suma ne-
kādā ziņā nav atmaksājama atpakaļ.

9. Lopu kaušanai jānotiek vienīgi
tikai šim nolūkam ierādītās telpās. Šis
noteikums zīmējas ari uz lopu iekšu,
kuņģu, zarnu u. t. t. tīrīšanu un plu-
cināšanu.

10. Lopus, kurus nodomāts kaut pēc
ebreju parašas, nedrīkst ilgi sasietām
kājām uz grīdas guldīt un miesniekam
jau agrāk visi kaušanai vajadzīgie ierī-
kojumi jātur gatavi. Cūkas un liellopi,
kurus nekauj pēc ebreju parašas, pirms
asiņu nolaišanas apdullināmi. Lai lopus
nevajadzīgi nemocītu, tad lopu kaušanu
drīkst izdarīt tikai uz to apmācīti cilvēki.

11. Teļu un aitu gaļu uzpūst stingri
aizliegts.

12. Ar zarnu saturu un nokauto lopu
asinīm miesta valde rīkojas pēc saviem
ieskatiem, bez kaut kādas atlīdzības lopu
īpašniekiem, izņemot nokauto cūku asinis,
kuras paliek lopu īpašniekam.

13. Ar visiem lopu kautuvei pie-
derīgiem instrumentiem, darba rīkiem un
piederumiem jārīkojas uzmanrgi. Ja tos
ļaunā nolūkā vai caur nolaidību sabo-
jā t̂ad zaudējumi jāatlīdzina vainīgam
(boja!ājam) lopu kautuves turētājai -
miesta pašvaldībai, pēc sabojāto priekš-
metu vērtības.

14. Personas, kuras lopkautuvē no-
darbojas

^
vai lopu kautuvi apmeklē, ne-

drīkst būt iereibušā stāvoklī un viņām
jāuzvedas mierigi un kārtīgi. Katra
miera un kārtībaa traucēšana, lamāšanās,
kaušanās, dziedāšana, svilpošana u. t. t.
stingri aizliegta. Tāpat aizliegts reibi-
nošus dzērienus ņemt līdzi lopkautuvē,
ka ari lopkautuves telpās smēķēt. Aiz-
liegts izkārt drēbes un audeklus kautuves
telpu nodaļās.

15. Katram miesniekam, strādniekam
un vispārīgi katram lopkautuves lieto-
tājam bez pretrunas jāpadodas miesta
valdes, kautuves pārziņa un policijas
rīkojumiem. Šo noteikumu neizpildi-
tājus uz miesta valdes un kautuves pār-
ziņa pieprasījumu policija izraida no
lopu kautuves.

16. Lielākos pārkāpumos miesta valde
uz tiesas lēmuma pamata vainīgai per-
sonai var aizliegt miesta lopkautuvi ap-
meklēt pagaidām vai uz visiem laikiem.

17. Miesta valde neuzņemas nekādu
atbildību ne par dzīviem, nedz nokautiem
lopiem, nedz ari pargaļas prodaķtiem >
piederošiem lopu kāvējiem, nedz ari par
kaušanai uzticētiem instrumentiem un
darba rīkiem.

18. Miesta pilsoņu vajadzībām kau-
jamos lopus pirms viņu kaušanas ap-
skata vietējā policija.

19. Ļoti vājus un _ slimus lopus nav
atļauts kaut. Kā izņēmumu uzskata lo-
pus, kas slimo ar tādām slimībām, ku-
ras nav savienotas ar drudzi_ un caur
kurām lops nav palicis tezspecīgs.

20. Sasvīdušus un no dzīšanas no-
kau ētus lopus nav atļauts kaut.

20. Ar lipīgām slimībām kaušanai at-
vestie lopi un turpat kritušie jāiznicina
uz lopa īpašnieka, kurš atvedis kaut,
rēķina pēc policijas dotiem aizrādīju-
miem.

22. Kauto lopu gaļu, kas aizdomīga
slimībās, aizliegts izvest no miesta lopu
kaušanas punkta, iekams to nav apska-
tījusi vietējā policija.

23. Kauto lopu gaļa, izvedot no kau-
šanas punkta, jāietin tīrā audeklā. Vedot
sēdēt uz gaļas stingri aizliegts.

24. Gadījumos, ja policijas ierēdnis
nevarētu būt lopu kaušanas punktā pie
lopu apskates, tad policijas pienākumus
izpilda miesta sanitārās komisijas loceklis
un tādā gadījumā visiem kautuves ap-
meklētājiem bez ierunas jāizpilda visi
miesta sanitārās komisijas locekļa rīko-
jumi un prasības, saskaņā ar šiem no-
teikumiem.

25. Šienoteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no viņu publicējuma .Valdības
Vēstnesī".

Šie noteikumi pieņemti 1924. gada
17. maija Eķengrāves miesta domes sēdē,
prot. No 6, p. 1.

Jēkabpils apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes priekšsēdētājs

G.Zieme 1 s.
3 Darbvede J. L u g i n'

Latvijas pilsoņu biedriba Vācijā
noturēja mūsu ģenerālkonsulāta telpās
Berlinē 14. martā kupli apmeklētu gada
sapulci. Starp sanākušiem biedriem ne-
iztrūkst ari mūsu sūtnis Vācijā Dr. O. Voits
un ģenerālkonsuls Edgars Krieviņs, kurš
visvairāk interesējies par biedrības nodi-
bināšanu, tādā kārtā izvedot dzīvē viņa
priekšgājēja bij. ģenerālkonsula Edg.
bvedes ideju.

Sapulcējušos sirsnīgā runā latviski ap-
sveic biedrības priekšnieks, .Voltas"
direktors E. Veisbergs, kurš, nelūkojo-
ties uz to, ka jau kopš vairāk desmit
gadiem atstājis dzimteni — Kurzemi —
šeit svešumā tomēr nav aizmirsis savu
mātes valodu.

Par sapulces vadītāju vienbalsīgi ievēl
populāro .Uias" direktoru, Dr. Jāni
Gateri, kura atjautīgā, lietišķā sapulces
vadība izsauca dzīvu piekrišanu biedru
starpā.

Uz dienas kārtības valdes darbības
pārskats par 1925. g. un jaunās valdes
velēšanas.

Sapulces sekretārs, advokāts Rammiņš,
nolasa gada pārskatu: Uz ģenerālkon-
sula Krievi ņa ierosjnājumn 1925. gada
21. marta nodibinājās Latvijas pilsoņu
biedrība, iepriekš notiekot divām inicia-
toru apspriedēm, kuras izstrādāja bie-
drības statūtus un sasauca biedrības di-
bināšanas sapulci.

1925. g. 25_ aprilī nosvinēja biedrības
atklāšanas svētkus, kas deva tīru atli-
kumu vairāk kā 1000 markas biedrības
fonda kasei par labu.
Latvijas trūcīgo pilsoņu pabalstīšanai
ievēlēja sevišķu komisiju, kura izsnie-
gusi pabalstus un aizdevumus lielam
skaitam trūcīgo pilsoņu.

Valdes darbība biedrības tālākā izvei-
došana bijusi visai rosīga. Sabiedriskās
dzīves veicināšanai biedrība pilnīgi at-
taisnojusi uz viņu liktās cerības, sarīko-
jot plecus labi izdevušos un kupli ap-
meklētos saviesīgos vakarus.

Tālāk nolasa biedrības kases pārskatu.
Biedrība Ieņēmusi savas pastāvēšanas
pirmajā gadā 5Va tūkstošus marku, izde-
vusi l/» tūkstoša marku, tā ka kases
pārskats noslēdzās ar 4 tūkstošiem marku
lielu atlikumu. Pabalstiem un aizdevu-miem izsniegtas 1000 markas (60,000 Latv.
rubļu), .

Pēc minētā pārskata pieņemšanas sa-
pulce noklausās revizijas komisijas zi-ņojumu un pieņem dažus pārgrozījumus

Tad seko valdes velēšanas Vienhai t
tiek ievēlēti gandrīzvisiIfdzŠinSvaldes locekļi, kuru starpā atzīmei!
fabrika? .Volta" direktors E. Veffi '
Dr. Jānis Guters, advokāts N Ram^
un A. Zvaigznesjkdze.^miSapulci sjedrot priekšsēdētājsDr &,,,
pateicās sūtnim Dr. O. Voitam par vi
pulem biedrības labā un sevišķi i? -ļa
ģenerālkonsula Edgara Krieviņa uorjel?
biedrības dzīve. v mi

Sūtnis Dr O. Voits savā atbildē novēlbiedrībai labas sekmes turpmākā darh?
20. martā Berlines ,<\dlona" viesnč

telpās uz .Unter den Liuden" D01a
Latvijas pilsoņu biedrības saviesa
vakars zem mušu sūt ņa Di. O Voit
protektora!?. Programa satur ģandr ^vienīgi latviešu komponistu un dztinieku darbus, kā Dārziņa, Melneail
Plūdoņa un citu. 5 ta>

Berlinē, 1926. g. 16. martā. A. A,

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 20. martā.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs .... 5,182 — 5,192
1 Anglijas mā-ciņa .... 2518— 25,25
100 Francijas franku. . . . 18,20—18,55
100 Beļģijas franku .... 20,65 - 21,05
100 Šveices franku .... 99,70 - 100,45
100 Itālijas liru 20,65 - 21,05
100 Zviedrijas kronu .... 138 60 - 139,65
100 Norvēģijas kronu . . . 110,45-112, 15

100 Dānijas kronu .... 135,'0-137,5
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,10-208,65
100 Vācijas marku .... 122,80 - 124,10
100 Somijas marku .... 12,97-13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1.37 —1 >395

100 Polijas zlotu ..... 61,00-71,00
100 Lietavas litu 50,40 - 51,45
1 SSSR červoņecs 26,40-26,7*

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg 100-108

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — ļļļj
4 °/o Valsts prem. aizņēmums 98 — 10»
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93

8°/o Hipotēku bankas ķīlu
zīmes 96 — 9'

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kace

Zvērināts biržas maklers M. Okmis»*

Noteikumi

par grāmatvedību un norēķiniem
valsts iestādēs un uzņēmumos.
Maksā: brošēts eksemplārs . . Ls

|'^ar piesūtīšanu pa pastu . '>w
Dabūjami .

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba ^

SAISTOŠI NOTEIKUMI

par nodarbošanos friziera arodS
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba i.

Šim numuram 8 lapas puses.

«caaktors: m *rons __^^^



Su sludinājumi.
——————^———

apgabaltiesas 3. clvilnod.,
«civ. tie» lik. 1967., 2011.-2014. nn

1079 p. P- Bn Ba!t privāttiesību kop.

245L p. ramata, uz Līzes Pētera m
Krieviņ, lūgumu, uzaicina visas persc-
„« kurām ir kaulkādas pretenzijas,
itridi vai ierunas prtt šai tiesa 1926.
gada 23. fel ruari publicēto 1925. g.
13 cktobrī Vecpiebalgas muižā _mi-
miā .Maz-Svile _ Nš 400" pusmājas
īpašnieka Jāņa Jāņa dēla Goba!925.
?ada 8. septembrī mājas kārtība tai-
sīto testamentu, ka ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības

nz mirušā Jāņa Jaņa _ dēla Goba mat-
tojumu vai sakara ar šo man-
tojuma, kā mantiniekiem, legataiiem,
Bdeikotnisariem, paraddevejiem n. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
Ierunas minētai tiesai sešn mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
ianas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
oo Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
ipēkā gāiušu.
^igā. 1926. g. 26. febr. L. Nš 2143

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24840 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo,_ ka pec 1910. g.
29. oktobrī Valmiera mir. Pētera Pētera
d. K r ū m i ņ a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesibas ka mai.tiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijie* . kredi-
kcmisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdbas Vēstnesī,*

Ja minētās_ personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g23. februāri. L. Nš 2611
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

24720 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019,
p.p. pamata paziņo, ka pec 1911. g.
pavasarī Vitebskas guberņā, Drisas
apriņķī, Podozerjes _ muižā mirušā
Matiņa Andreja dēla Blau ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ' uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 26. februārī. L. Nš 22 9
Priekšsēd.'" v. A. Veidners.

24842 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2ull., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņ", ka pēc izbeigušās
juridiskas personas Lomonosovas sievitšu
ģimnāzijas ir atklāts mantoj. un uzaicina,
kam uz šo_ mantojumu, vai sakarā er to,
tiesības ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideinom sarijiem, kreditcriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laiki, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības V stnesī."

Ja _ minētas personas savas tiesibas
augša uzraditi _ termiņa nepieteiks, tad
viņas atzis ka šīs tiesibas zaudējušas.

Rīga, 1926. g25. februārī. L. Ks 2592
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24841 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. f ie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
aulātie draugi — Jānis Andža dēls Sa-

lenieks un Zelma Jāņa meita Saleni k,
dzim. Janson, noslēguši savstarpīgo
laulībai līgumu pie Rigas notāra A.
Meke 1926. gada 3. februāri reģistra
*e 10/3163, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēdzamo laulību, ir atcēlu?i vie-
tējo civi likumu 79. un turpm. p p. pare-dzēto laulāto mantas kop bu.

Rīgā, 1&2S. g26 martā L. Nš 2628.
„.„.„ Priekšsēd. v. A. Veidners.
i484S Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
" clv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. no
SS' P- P- un Balt. privāttiesību kop
**51. p. pamata, uz Andreja Augula
Ptlnv. zv. adv. Alfrēda Strausmaņa lū-gumu .uzaicina visas personas, kurām ir«88t kādas pretenzijas , strīdi vai lē-
nu?" pret šai tiesā 1926. g. 23. iebr.
publicēto 1924. g. 20. martā mirušā Ro-zes pag. .Kalakauru Nš 23' mājas īpaš-nieka atraitņa Jāņa Pētera d. Brīdaka
mantojuma līgumu, kurš noslēgts ar mir.MM Pētera d Brīdaku un Andreju Toma
°- Augulu Oppes pagastā 1897. g.
^maija

Ns
126, kā ari visas personas,Kunm ir kaut kādas tiesības nz mirušā«na Pētera d. Brīdaka mantojumu vai

*£*» ar šo mantojumu, kā mantf-

^.*?5'.egatarijieni, Hdeikomisariem,
Piedevējiem u. t. t., pieteikt savas
h«.< ' P'etenz« lM un Ierunas minētai
fc .i m- - ° mēnlaikā, skaitot no« aludmajuma iespiešanas dienas.
tJ ... J?lneti tefmiņā nebūs Izdarīts,w minētas personas atzīs kā atteikušās« ierunām un zaudējušas savas tiesības,
UkL™ - °iuma ''gumu pasludinās par"«miga .pgū g^ * *""
*»• }?*? 8- 23. februārī. L. M 2541

24?no ek5sedetā)'v. A. V e i d n e r s.,/09 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
«dv. ties. lik. 1987., 2011—2014. na1079. p. p. nn Balt. prrvattie«ibn kop.2451. p. pamata, uz Harija Šmidta lū-
gumu, uzaicina visas personas, kurām
Ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-runas pret šai tiesā 9. februārī 1926. g
publicēto 1922. g. 2. februārī Valmierā
mirušas atraitnes Elizes Johanas Mārtiņa
meitas Smidt, dzim. Zemmer, 1921. g.
27. jūnija pie Valmieras notāra E. Klin-
genberga taisitu testamentu, kā ari
visas persona?, kurām Ir kaut kādas tie-
sības nz roirušžs Elizes Smidt , dzim.
Zemmer mantojuma vai saka'ā ai šo
mantojumu, ia mantiniekiem, ligatariem,
(ideikomi sariem, paraddevejiem n t t.
pieteikt savas tiesības, pretenzijas nn
Ierunas minētai tiesai sešn mēneši-
laikā, ikaltot no šī sludinājuma iespie-
šanas iienas.

Ja tas minētā tennņā nebūs izdarīts
ad minētās personas atzīs kā atteikušās
io ierunām un zaudējušas savas tiesības
iet testamentu pasludinās par likumīgā
ipēkā gājušu.

Rīgā, 1926.g. 23. februārī. L. J* 2479
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24707 Sekretārs A. Ktlv.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ii civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014 nn
1079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Emmas, Kārļa, Idas
un Vīla Švinka lūgumu, uzaicina visas
personas, ktrfm ir kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai Ierunas pret šai tiesā
1924. g. 1. jūlijā publicēto 1923. g.
12. rraijā Jaungulbenes pagasti mirušā
.Elste?* mājas īpašnieka Otto Jāņa d.
Švinka, 1923. g. 9. māja mājas kTrtībā
taisīto testamentu, kā ari visas perso-
nas, kuram Ir kaut kād»*. tiesības uz
miruša Otto Jāņa dēla Švinka manto-
jumu vai sakara ar šo mantojumu, kā
mantinie tiem, legatariem,fideikomisariem
pfr ddevēji-m u. t. t., pieteikt savas
tieilbas, pretenzijas un ierunas minētai
ītsai sešn mēnešu laikā, skaitot no šī
«liidinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs Izdarīta
ad minētās personas atzīs kā atteikušās
10 ierunām un zaudējušas sīvas tiesības,
iet testamentu pasludinās par liku-
mīga spēkā gājušu.

Rīgā, 1926. g. 23. februārī. L. N» 2623
Priekšsēd. v. A. Veidners.

247C 8 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
409. un 311. p. p. pamata, uz Jāņa
Pētera dfla _ Kozlovska lūgumu viņa
prasības lieta pret Natalim Nikolaja
meitu Koz'ovsku, dzim. Sastum, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājam nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas

Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-
dzībss raksta un klātpieliktiem doku-
mentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 1926. g. 22. feb r JSfē 431145/857.
Pri kšsēd. b. E g 1ī t s.

24540 Sekretārs v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
aa civ proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
309, 311. p. p. pamata, uz Alises
Bertas Grar.t, dzim. Ozoliņ^ lūgumu
viņas prasības lietā pret Jāni Grant,
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kūja dzīves vieta prasītajai nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūg ;ma pielikti laulības apliecība
un prombūtnes apliecība ar norak-
stiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
ielikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
nuguriski.

Rīgā, 1926 g.22. febr. J* 431151 902
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

24601 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
42 clv. proc. Uk. »»., 295., 298., M ,
309. nn 311. p. pamata, uz Pētera
Jāzepa d. Grinis lūgumu viņa prasības
lietā pret Genovevu Kleofasa meitu
Grinis, dzim. Raubo, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pedejo, kura dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties tiesa
4 mēnešu laika no šī sludinājuma pub-
licēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un apliecība par atbildētajās bezvēsts
prombūtni — ar norakstiem.

Ja atbildētāja nolikta laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 1926.g. 20. febr. Nš431141/915.

Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

24538 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
nz civ. proc Uk. 293., 295.. 298., 30U
309. un 311. p. p. pamata, uz Jūlijas
Laura m. Auziņ, dzim. Krastiņ, lūgumu

viņa prasības lieta pret Jāni Mārtiņa
dēlu Auziņ, par laulības šķiršanu, uzai-
cina pēdējo, kura dzīves vieta prasītajai
nav zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas

dienas. . _. ,? -
Pie lūguma pielikti laulības aplieci

nājums, dzimšanas apliecība un prom
būtnes apliecība — ar noraksUem.

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

Rīgā, 1926. g. 20. febr. Nš431142,914.
Priekšsēdētāja b. E g 111 s

24539 Srkretara v. Stūre

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 29*., 301,
309., 311. p. p. pamata, uz Mildas
Latiš, dzim. Kalna rutkis, lūgumu viņas
prasības lietā pret J/ni Latiš, par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītajam nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un prombūtnes apliecība — ar norak-
stiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai _ caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 18. martā 1926. g.
Nš 431767 L. 1027.

Priekšsēdētāja b. E glīts.
27048 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. gada
10. februāra lēmumu reģistrēta bez-

peļņas biedrība: Biedrība .Latvijas uni-
versitātes teoloģijas studentu brāliba
.Betanija'," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
24101 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
10. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Madonas apriņķa valsts
un pašvaldības ierēdņu un sabiedrisko
darbinieku biedrība," ar valdes sēdekli
Madona.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24847 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
10. februaja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: ,A. Liepiņa kursu pa-
līdzības biedrība,' ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24848 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaja
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
16. decembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Latvijas ginekologu
biedriba,' ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
24850 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
17. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rīgas ebreju labdarības
biedrību ,Chevro Mišne'," ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārziras E glīts.
24852 Sekretārs t- ridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
17. februāra lēmumu reģistrēta bez-

peļņas biedrība: .Biedrība .Komiskā
opera',' ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24S53 Se retars Fri<irich> ons.'

Kigas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
17. februaja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Vislatvijas konditeru
arodbiedrība," ar valdes sēdekli Riga.

Nodaļas pārzinis E g 111 s.
24854 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
17. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Jauno literātu bie-
drība .Aktīvs'," ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g I i t s.
24855 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt.registrac.nodaja
uz Likuma par biediībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
17. februāra lēmumu reģistrēta _ bez-
peļņas biedrība: .Matīšu un apkārtnes
biškopības biedrība," ar valdes sēdekli
Bauņu pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24856 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. gada
17. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Mālpils-Kniediņu iz-
glītības biedrība," ar valdes sēdekli
Mālpils pagastā.

Nodaļas pārzinis E g li t s.
24857 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac nodaļa
uz civ. proc lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 17. februāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Meņģe'es otrā pien-
saimnieku sabiedrība .Eksports',* ar
valdes sēdekli Meņģelē.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24849 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 10. februāra
lēmumu pārreģistrēta .Rīgas ormaņu
arodbiedrība' zem jauna nosaukuma:
.Rīgas ormaņu biedrība," kā ari reģi-
strēti biedrības biedru pilnā sapulcē
27. septembri 1925. g. pieņemtie gro-
zītie statūti.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
24499 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc Uk. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 2. septembrī mirušā
Jāzepa Jāņa d. Zviedrāna atstāto man-
tojumu kīdis tiesibas kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredi oriem
u. t. t., pieteikt savas tieaības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1916. g. 12. febr. L. Ns 1309 26
Priekšsēdei, v. P. E f f e r t s.

24611 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
clv. proc. lik. 196?., 2011., 2014. ur,

2079 p. pamata neaicina visus, kam
0it i uz 1921. g. 18. augusta mirušā
Jelgavas apr. Bukaišu pag. Bērza kroga
jaunsaimniecības .Gulbji" Ns 117 īpaš-
nieka Jāņa Gulbja atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, 1 pā-
tariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 16. febr. L. Ns 14/26
Priekšsēd. v. P. E f f e r t s.

24612 Sekretārs K. Pusssn.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. nn
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu nz 1922. g. 23. maijā mirušā Mār-
tiņa Kārļa d. Toms-Tomsona atstāto man-
tojumu kādas tiesibas kā mantiniekiem,
legatariem, lidelkorr.isariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
s e i n mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma Iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēka zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 13. febr. L. Nš 1385 26
Priekšsēdētāja v. P. E f f e r t s.

24630 Sekretārs K. P u s s a r s

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 293., 301. un 309. p.
pamata uzaicina Teodoru Teodora dēlu
S ļuginu, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Eliza-
betes Seļugina*, dzim. Dunkel, iesū-
dzlbas raksta viņu laulības šķiršanai
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
itstās tiesas kandejā.

Jelgavā, 17. febr. 1926. g. L. Nš 245/26
Priekšsēdei, v. R. Mlillers.

24634 Sekretāra p F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 18. februārī pamatojoties uz
Katrines Melbard lūgumu, 17. marta
1923. g. likumu un civ. proc. lik.
2081—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 5000 jbļ. pec obligācijas
izdotas uz mirušā Juliusa Širmaņa
mantošanas masas vārda un 19:4. g.
21. aprilī nostiprinātas uz Indriķ'm
Kriša d. Veisam piederošas nekustamas
mantas Kuldīgas apr., Saldus pagastā
.Ltnkup Nš 34" māju ar krep. NŠ3339,
atzīt par pilnīgi samaksātu lidz ar
visiem procentiem;

2) atvēlēt_ lūdz. pieprasīt zemes grā-
matu nodaļā minētā parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanās, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 19. febr. 1926. g. Nš503/25.
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

24515 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,
18. februāri 1926. g. pamatojoties uz
Jāņa Janaita lūgumu un civ. proc lik.
2081.—2086. p.p., nolēma:

1) parādu 8000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Ivana Kārļa d. Fricsona
vārdu un 1912 g. 1. dec ar žurn.
Ns 1966, nostiprinātas uz Jānim Jāņa d.
Janaitim piederošas nekustamas mantas
Liepājā ar krep. Ns 1532, atzit par
pilnīgi samaksātu līdz ar visiem pro-
centiem un pašu obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 1926. g. 19. febr. Ns 594/25
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

24517 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģ. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo,_ ka ar viņas 1926. g.
16. februaja lēmumu reģistrētā Latvijas
tpvienotā mākslas un arodu izglītības
biedrība ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 20. febr. 1926. g. Ns 8/26

Pārzinis A. K i r š f e 1 d s.
24522 Par sekretāru (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 18. februāra 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 28. janvārī 1924. g.
mirušā Miķeļa Miķeļa dēla Ratenieka
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz viņa atstāto mantojumu, vai
kuras velētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minēta laikā nepieteiktās tiesibas un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 25. febr. 1926. g. Ns 668-m'26
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

24918 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1926. g. 4 februaja lēmuma
pamata meklē uz sod. lik. 51., 585. p.
1. d. pamats sps. Ernestu Kārli Kristapa
d. Pelei, kura pazīšanas zīmes sekošas:
vidēja auguma, paplānu seju, taisni de-
gunu, melniem matiem, tādas pat krāsas
neapgriestam ūsām un mazu bārdiņu;
runa maz'iet aizsmakušā balsī; pēc tau-
tības čigāns.

Katram, kam zināma Pelca uzturas
vieta, jeb ari kur atrodas viņam piede-
roša manta, par to bez kavēšanas jāpa-
ziņo Liepājas apgabaltiesai, vai tuvākai
policijas iestādei.

Liepājā, 25. februārī 1926. g.
Ns 6227

24858 Tiesas loceklis (paraksts i.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1926. g. 18. februaja
lēmumu, uz Vilhelma-Anša Valka lū-
gumu un civ. pr. lik. 2081. un sek. p.p.
pamata uzaicina obligācijas turētāju,
kūja izdota par 1000 rbļ. uz Ventspils
latv. kraj-aizd. sabiedr. vārdu un 1909. g.
11. jebruari ar žurn. Nš 17 nostipr. uz
laulātiem Almai-Anetei Krista m Valk,
dzim. Kalomal (pēc pirmā vīra Karls)
un Vilhelmam-Ansim Andreja d. Val-
kām piederošas nekustamas mantas
Ventspilī, I kvar krep. Nš 134pp, —
sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, lidzņemot minēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nēta termiņa notecēšanas arī obligāciju
turētāju neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, un pašu obligā-
ciju par iznīcinātu piešķijot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 19. febr. 1926. g. Nš337/26
Priekšsēd. b. V. Bieneitstams.

24518 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1926. g. 15. februaja
lēmumu, Annas Kaplan lūgumu, civ.
proc lik. 2083. un 2084. p.p. un 1923 g.
17. marta lik, uzaicina obligāciju turē-
tājus, kūjas izdotas par: 1) 8000 rbļ.
2) 6000 rbļ., un 3) 12CO0 rbļ., 1) uz
Aleksandra-Ježajusa Icika d. Goldberga,
2) Izraeļa-Benceļa Bēra d Gutmaņa un
3) Elija-Leiba Arona d. Zebtļa vārdiem
un 1) H07. g. 10. martā ar žurn.
Nš 135, 2)1908 g. 26. jūlijā, ar žurn.
Nš 647 un 3) 1913. g. 20. feb uarī ar
žurn. Nš 350, nostiprinātas uz Annai
lzraeļa m Kaplanei, dzim. Sternei, pied.
nek. mant. Liepājā ar krep. Nš 576 — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī',
ierasties tiesā, lidzņemot minētās obligā-
cijas deļ iemaksāto Ls 468.93 t i. pa-
rādu ar procentiem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu piešķijot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 18iebr. 1926. g. Nš 531-1/25
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

24516 Sekretārs A. Jansons.

Latgaļa apoabalileiai l. [Mini,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. pam.,
ar šo dara zināmu, ka Tiesa 1926 gada
11. janvāri Pāvila Stachija d. Dolgova
prasības lieta pret Varvaru Semena m.
Dolgovu, dz. Stognijenko par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
laulību _ noslēgtu 1916 g. 7. februārī
Krievijā Mogiļevā-Podoļskā svētā Niko-
laja katedrālē starp Pāvilu Stachija d.
Dolgovu un Varvaru Sīmaņa m. Stogni-
jenko atzīt par šķirtu uz laulības likuma
50. p. pamata.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728.,
731. un 748. p.p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pārsūdzību,
tad spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp.,4.febr. 1926. g. L.Nš69p/26.
Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš.

23073 Sekreias K. Kangurs.



Ls 1,637.
Izzinīt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. martā 1926. g.
26995 Tiesu izpild. A. O z o 1i ņ S.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar t esas spriedumu
I un 11 izsolē 27. martā 1926 g,
pulkst. 12 disnā, Olaines pag., Drei-
mai.ui mājās pārdos Jāņa Mszura
kustamo mantu, sastāvošu no ragavām,
zirgiem

^
zirgu lietām, svariem u. t. t.

un novērtētu par Ls 299.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pīrdo-
šanas diena uz vietas.

26996 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š

[ Citu iestāžu sludinājumi.

Rīgas policijas X iec. priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 26. martā, pulksten
10 rītā,

pārdos
Brīvzemnieka ielā Nš 14/16, Aleksandram
Lapām piederošas mantas, _ s «tavolas
no mēbelēm u. t. t., novērtētas par
Ls 54,— saskaņā ar Rīgas 4. lajonaīres
valdes rakst i .\š 803 no 18. decembja
192 >. g.
27052 Prie'tšn. J. Zankevics.

pārdos nliiMBai
Hermanim K o p f s t ā 1 a m piederošas
mantas: rakstam galdu un 1 skapi, no-
vērtētas kopsumā par Ls 60, ienākuma
nodokļa parāda piedzīšanai, saskaņā ar
tiešo nodokļu departamenta rikstu
Nš 29974 26993

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. pama*a uz Soras-Lejas
Abo-Smuļa m. Verchovskas lūgumu
viņas prasības lietā pret teika Sīmaņa
d. verchovskn par laulības šķiršanu, uz-
aicina_ pedejo, kūja dzīves vieta
prasītajai nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā, no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pie lūg.-ma pielikts (ā noraksts,
laulības un _ dzimšanas apliecība ar

Ja atbildētājs noteiktā laikā neieradī-
norakstiem.
sies personigi vai caur pilnvarnieku, tiks
nol kta tiesas sde lietas klausīšanai aiz-
muguriski

Da gavpiiī, 6 Ubr. 1926. g.
C. L Nš 458p/26. g.

Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš,
23215 Sekretārs K. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
309. un 311. p. pamata uz Natālijas
Miķeļa m. Andrejevas lūgumu, viņas
prasības lieta pret Dtnitriju Andreja d.
And ejevu par laul. šķirs., uzaic. pēdējo,
kūja dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesa četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī'.

Pie lūguma pielikta lūguma noraksts.
Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-

dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski
Daugavp., 1926. g. 17.febr. CLNš452p/26

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
24311 Sekretārs K. Kangurs.

Latgali: apgabaltiesas 1. civilnodaļa
uz lik. par laulību 50. un 77. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1924. g. 7. dec. Christofora Nikolaja d.
Albicka prasības lieta pret Melāniju Dmi-
trija m. Albicku, dz. Sipataju par laul
šķirs, aizmuguriski nosprieda:
laulību noslēgtu 1902. g. 3. februārī Sv.
Augšāmcelšanās baznīcā, Baltskij apr.,
Podoļskas gub., stsrp Christoforu Niko-
laja d. Albicku un Melāniju Dmitrija m.
Albicku, dzim. Sipataju, atzīt par šķirtu

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., '731.
un 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Daugavp., 15. febr. 1926. g. L Nš 302p/25

Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš.
24223 Sekr. K. K a n g u rj^
Latgales apgabaltiesas I civilnod.
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p.
pamata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1926. g. 18. janv. Jāzepa Kazimira d.
Varslava prasības lietā p et Barbaru
Staņislava m. Varslavu, dzim. Uzoliņ,
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: laulību noslēgta 1915. g.
2. febr. Dagdas katoļu baznīca starp
prasītāju Josifu (Jezupu) Varslavu un
atbildētāju Barbaru (Borbolu) Varslav,
dzim. Uzoliņ, atzīt par šķirtu.

Ja atbildētājs civ. proc hk. _ 728,
731. un 748. p.p. paredzētā laikā neie-
sniegs tiesai atsauksmi vai pārsūdzību,
tad spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 6. febr. 1926. g. L._Nš80p/26.
Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš.

23217 Sekretas K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
paziņo vispārībai, ka mirušā 1923. g.
4. februārī Daugavpils apr., liksnas pa-
gasta piederīgā Antona Justina d. Ve-
ļika privātais testaments, ar kūju testa-
tora kustama un nekustama manta novē-
lēta Zofijai un Veronikai Veļikam ar
apgabaltiesas 1925. g. 20. novembja
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekiem Zofijai un Veronikai Veļikam.

Daugavp., 24. febr. 1926. g. LNš797a'25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

24913 Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
paziņo vispārībai, ka miruša 1925. g.
3. jūlijā, Ludzas apr'ņķl, Nautrēnu pa-
gasta piederīgā Kazimira Meikuļa d
Gudreiša testaments, ar kūju testatora
kustama un nekustamu manta novēlēta
Broņislavai Pēteja m Gudreiš ar_ apga-
baltiesas 1925. g. 23. oktobja lēmumu
apstiprināts un iz'ots mantiniecei Bro-
ņislavai Pēteja m. Gudreiš.
' Daugavp., 24. febr. 1926. g.L.Nš 1335a/25

PriekTsēd. b. J. Krūmiņš.
24914 Sekretārs K. K a n g u r s.

Liepājas 1. iec. m ertiesn.
pamatodamies uz savu lēmumu no
1926. g. 27. janvaja un civ. pmc. lik

I46Gp-, uzaicina Dāvidu J. Gordonu,
kujš agrāk dzīvoja Liepājā, Jēkaba iela,
Preisa namā, ierasties tiesā, saņemt de-
ponētos no Ettas Libmanes 66 latus
68 sant., kā samaksu par 1919. gadi
2. janvārī pēc parada zīmes Libmanei
aizdotiem 5000 rubļ Domes naudas.

Liepājā, 20. februārī 1926 g

24523 Miertiesnesis J. Ziemelis.

Liepājas 3. iec. miertiesn.
pamatodamies uz Vrim. proc lik 71,
846—851. p. p- meklē: 1) Alionsu Jāņa

un Eleonoras d. Petrovski, apmēram
18 g vecu, katoļticīgu, apv. uz sod. lik.
51 p un 581. p. 1 d. (krim akts Nš 3
1926. g.). 2) Georgu Miķeļa un Ma-
grietas d. Murkši, 31 g vecu, luterticīgu
apv uz sod. lik. 581. p. 1. d (krim.

akts Nš 678, 1925. g.). 3) Zelmu Jāņa
un Malvines m. Scile (Sciele) ari Zīle,

22 g. vecu, Latvijas pilsoni, apv. uz
sod. Ik. £91. p. 1. d. 1. pkt. (krimin.
akts Ņš 1J3, 1926. g.).

Katram, kam zināma kāda no meklē-
jamam personām, viņas dzīves vieta,
jeb kur atrodas viņām piederoša manta,
j ziņo bez kavēšanās man jeb tuvākai
pol cijas iestādei,

Liepājā 26 februārī 1926. g.
24921 Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1926. g. 23. februaja
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402. un 1408. p. p. un civ.
lik. X sēj. 1. d. 1. 1239. p. ar šo uzaicina
1925. g.24. okt. mirušā Sīmaņa Fadeja d
Martinova likumīgos mantiniekus pie-
teikt savas mantos, tiesības uz mantas,
kas palikusi pēc minētā pils. nāves Rē-
zeknes apr. Kaunatas pag. ,.Sīmani"
viensētā.

Mantošanas tiesības jāpieteic minētam
miertiesnesim, kūja kamera atrodas
Rēzeknes apr. Kaunatu miestā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Bērzaunes pagasts liesa.
Madonas apriņķī, pamatojoties uz savu
21. oktobja š g. lēmumu paziņo vis-
pāiībai, ka Bērzaunes pag., Baidiņu
mājas dzīv Kārlis CāTīts, kujš ir ne-
precējies, vēlas adoptēt mirušo Nikolaja
un Marijas Cālīts dēlu Kārli Cālīti,
4 g vecu piešķirot adoptējamam visas
likumīga bērna tiesības.

Personām, kūjām pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, tiek uzaicinātas
pi? teikt šai tiesai sešu mēnešu laikā
no šī s'udinājuma iespiešanai dienas
trešo reizi .Valdības Vēstnesī'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-
cija tiks apstiprināta. 1

Priekšsēdētāja v. L i e 1 p ē t e r s.
16953 Darbvedis (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
26. marta 1926. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, Kr. Barona iela N» 36, veikalā,

Pflrdos Uuiruksolišanfi
II ūtrupē

Viljama Jakobsona kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1721 un sastāvošu no
veikala iekārtas un dažādām dāmu drē-
bēm, deļ viņa 1924./25. g. ienāk, un
°/o peļņas nodokļu segšanas.

Rīgā, 19. martā 1926 g.
26997 Piedzinējs Heibovičs.

Dzelisce|u virsvaldes
materiālu apgāde

izsludloa rakstiskus toigus
12. aprilī 1926. g. uz spuldzēm elek-

triskām, dažādam — 3000 gab.
15. aprilī 1926. g uz ķieģeļiem,

ugunsdrošiem — 60000 gab.
Torgu sākums pīkst. 10 no rīta. Tor-

gu dalībniekiem jāiemaksā 10°,o drošī-
bas naudas no piedāvājuma vērtības
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē,
Gjgoļa ielā Nš3, istabā 101. 2 26926

Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 30

^
martā, pulksten

12 dienā, Morica ielā .Nš 6, dz. 1,

pOrtos ualrOksoliSanā
Gotlībam Grinbergam piederošas
mantas: 1 dreijbeņķi, 1 ēvelbeņķi,
1 gultu, 1 kumodi, 1 galdu, 2 skapjus,
1 sienas pulksteni un materiālu 4 ozola
gultām, novērtētas kopsumā par Ls 270,
telpu īres parāda piedzīšanai par labu
Nik. Štnidtam, sakarā ar Rigas I raj-ma
īres valdes izpildu rakstu Ns 1978. 28998

Rigas policijas XI iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 30. martā, pīkst.
12 dienā, Paltmales ielā Ns4/6, dz. 1,

Rīgas policijas X iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 27. marts, pulksten
10 rītā,

pārdos
Kapu ielā Ns 18, J. Brunovam pie-
derošo ēvelbeņķi, novērtēts par Ls 30,
parāda segšanai Rīgas Pārdaugavas
rajona kopējai slimo kasei par labu.
Pamats: minētās slimo kases raksts no
2. fearuajr 1926. g.
07f";3 Prioltčn I 7anlrpvirc

Dzelzsceļu virsvalde»
izdos

š. g. 31. martā, pulksten 11 no
rīta, Gogoļa ielā Ns 3, istabā Ns 323,

rakstiskos toroos (bez oē£torg.)
mazākprasītājiem

bagāžas un pasažieru ātruma preču ie-
kraušanu, izkraušanu no vagon'eai un
nogādāšanu no vagoniem lidz nolikta-
vām un otrādi — Rigas pas. un Rigas
galv. stacijās uz viena gadu.

Piedāvājumi, apmaksāti ar zīmo^no-
dokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .uz
bagāžas un pasažieru ā'ruma preču ope-
rāciju konkurenci 31. martā 1925. g.'
Iesniedzami ekspluatācijas direkcijai,
istabā Nš 323. torgu dalībniekiem jā-
iemaksā drošības nauda Ls 10J apmērā

Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē,
istabā Ns 323, darbdienās no pulksten
9 līdz 15. 2_ 26975

(Rīgas leprozorija
izdod mazāksolīšanā

?OtiHMKni ritinu iii i
vai apses malkas inUimt
Rakstiski piedāvāju iesniedzami līdz

22. martam, tanī paša dieni mutiskā sacen-
sība pulksten 11 Rīgas leprozorijā.
27010 Direktors Dr. Sirons.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina

rakstisku konkurenci
24. martā 1926. g. uz šļūtenēm, gu-
mijas, Wesfinļhousa gaisa vadu —

600 gab un
rakstiskus torgus

22. maitā 1926. g. uz cimdiem, ādas,
īsiem — 120q g"-

22. martā 1926. g uz segām, gultas,
vlnas — 120 gab.

Konkurences un torgu sakums pulkst.
10 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
drošības nauda no piedāvājuma vērtības
Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē Go-
eola iela Ns 3. ist. 1(11 1 9.S9RK

Zalves pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no Saukas ' pagasta
valdes 1920. g. 17. maijā Nš 252 uz
Kriša Mārtiņa d. Upelnieka v. 24959

Drabešu pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas pasi,
izd. no Drabešu pagasta valdes izpildu
komitejas 1. martā 1920. g. Nš 816 uz
Augusta Dāvā d. Cīruļa vārdu. 24797

Stāmerienas pagasta valde uzsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
-Ns 7a4. izd. no šīs pagasta valdes
16. jūlijā 1920. g. uz Osvalda Artura
d. Sirona vārdu, kura pieteikta parnozaudētu. oaq^,\

Stāmerienas pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasirm lo28 . izd. no šis pagasta valdei

atg. 1921. g. uz Golija Jēkaba d.
Medņa vārdu, kura pieteikta par no-
zaudētu. J4955

Stāmerienas pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
Nš 760, izd. no šīs pagasta valdes
16. jūlijā 1920. g. uz Kārļa Andreja d.
Jansona vārdu, kura pieteikta par
nozaudētu. 24954

Skultes pagasta valde izsludina par
nederīgu Kārļa Mārtiņa d. Ertmaņa
zirga pasi, izd. no Liepupes pagasta
valdes 21. martā 1920. g. Ns 40, kura
pieteikta par nozaudētu. 24949

Liepājas apr. priekšnieka 1. iec. palīgs
izsludina par nederīgiem, kā nozau-
dētus, sekošus dokumentu*:

Iekšzemes pases:
1) Nš 354, izd. no Cīravas pagasta

valdes uz Jēkaba Kārļa d. Ķestera v.,
2) Nš 2192, izd. no Liepājas apr.

pr-ka 1. iec. pal. uz Ievas Jāņa m. Grin-
berg vārdu:

3) Nš 32830. izd. no Liepājas pref.
uz Marianas Pētera m. Rakštis vārdu;

4) Nš 32829, izd. no Liepājas pref.
uz Vladislava Kaspara d. Rakštis vārdu;

5) Nš 10121, izd. no Liepājas apr.
pr-ka 2. iec. pal. uz Miķeļa Pētera
d. Zveja vārdu;

6) zirga pasi Nš 30, izd. no Purmsātas
pagasta valdes uz Ģirta Leja v. 24703

Varakļānu iec. policijas priekšnieks
Rēzeknes apr., izsludina par nederīgiem,
kā pieteiktus par nozaudētiem, se-
košus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi, izd. ne
Varakļānu iec. polic. pr-ka 7. aprīli
1924. g. Nš 8380 uz Augustes Brenča
m. Kaufelds vārdu;

2) tas pats no tā paša iec.
pr-ka 8. janv. 1925. g. Nš 7494
uz Jāņa Māras d. Staiidzana vārdu;

3) tas pats, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 9. okt. 1920. g.
Nš 281 uz Helēnas Miķeļa m. Brenķis v.;

4) tas pats no tā paša iec. nr-ka
11. nov. 1920. g. Ns 1564 uz Jāņa
Pētera d. Plātc vārdu;

5) tas pats. izd. no Varakļānu
pagasta valdes 9. febr. 1923. g. Ns 2551
uz Matildes Kazimera m. Braks vārdu;

6) zirga pase, izd. no tās pašas pag.
valdes 12. nov. 1921. g. Ns 1417 uz
Domenika Andriva d. Klauža vārdu;

7) tas pats, izd. no tās pašas pag.
valdes 15. aprilī 1921. g. Nš 1381 uz
Nestera Ageja d. Morozova vārdu;

8) tas pats. izd. no tās pašas pag.
valdes 1920. g. Ns392 uz Jāzepa Augusta
d. Eriņa vārdu;

9) Latvijas iekšzemes pase, izd. no
Barkavas pagasta valdes 20. aug.
1922. g. Ns 1514 uz Helēnas Pētera m.
Broks vārdu;

10) atvaļinājuma apliec, izd. no
Rēzeknes kara apr. pr-ka 11. jūnijā
1921. g. Nš 7891 uz Izidora Jona d.
Puisana vārdu;

11) karaklausības apliec, izd. no
10. Aizputes kājn. pulka k-ra 19. dec.
1922. g. Nš 10247 uz Gavrila Kirila d.
Lepskis vārdu; 24393

12) atvaļin. apliec, izd. no tā paša
k. apr. pr-ka 5. maijā 1923. g. Nš 6178
uz Pētera Jeztipa d. Počs vārdu;

13) tas pats, izd. no tā paša k. apr.
pr-ka 13. martā 1923. g. Ns 4115 uz
Domenika Staņislava d. Ornicana vārdu.

Purvmales pag. valde, Jaunlatgales
apr., izsludina par nozaudētiem un tāpēc
nederīgiem, sekošus dokumentus:

1) Karaklausības apliecību Ns 16334,
izd. no Ludzas kara apr. priekšnieka
8. martā 1923. g. uz Alekseja Jāņa d.
Baikova vārdu, dzini. 1887. g.

2) Iekšzemes pasi Ns 3605, izd. no
Tolkovas pag. valdes 18. jūlijā 1922. g.
uz Vladimira Michaila d. Loginova v.,
dzim. 1888. g.;

3) Iekšzemes pasi Ns 2971, izd. no
Tolkovas pag. valdes 27. aprilī 1922. g.
uz Darijas Osipa m. Onufrijevas vārdu,
dzim. 1889. g.;

4) lešzemes pasi Nš 2929, izd. no
Tolkovas pag. valdes 5. aprilī 1922. g.
uz Feodora Alekseja d. Višnekova v.,
dzim. 1882. g.;

5) Iekšzemes pasi Nš 17450, izd. no
Jelgavas pils. pref. 2. aug. 1921. g. uz
Edgara Kārļa d. Kreislera vārdu, dzim.
1887. g.;

6) Iekšzemes pasi Ns 394, izd. no
Bokovas pag. valdes 1. aprilī 1925. g.
uz lija Ivana d. Brusova vārdu, dzim.
1902. g.; t 24814

Alšvangas pagasta valde, Aizputes
apv., izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Al-
švangas pagasta valdes 18. martā
1920. g. Nš 1089 uz Marijas Pētera m.
Capal vārdu. 24397

Dncenu pagasta valde, Rēzeknes
apr., izsludina par nederīgu šīs pagasta
valdes 31. janv. 1922. g. Na 887 uz
Stepaņidas Pavula m. Drink vārdu
izd. iekšzemes pasi, kā nozaudētu. 24798

Rugāju pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pas! Nš 11673, izd. no Balvu
pagasta valdes 1921. g. uz Annas
Voldemāra m. Pērkon vārdu. 24318

Kārķu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi. izd. no Kārķu pagasta valdes
22. janv. 1921. g. Nš 584 uz Karlīnes
Kārļa m. Zariņ vārdu. 24404

Krāslavas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga pasi
Nš 1075, izd. 13. dec. 1920. g. no Krās-
lavas pagasta valdes uz Pētera Ignata
d? Rudmina vārdu. 24341

Krāslavas pagasta valde izsludina
par nederīg u nozaudēto zirga pasi
Nš 1072, izd. 6. okt. 1920. g. no Krā-
slavas pagasta valdes uz Ludviga
Franča d. Teiviša vārdu. 24407

Ziemupes pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Zjr p!
pasi, izd. no Ziemupes pagasta vairi?12. jūnijā 1920. g. Nš 88 uz Eduardi
Viļā d. Baloža vārdu. 2496s

Vārnavas pagasta valde līsT^T
par nederīgu, .ka nozaudētu, Latvijai
iekšzemes pasi, izd. no Sunāksti*pagasta valdes 22. jūnijā 1921 ,Nš 726 uz Jāņa Jura d. Ve ' inerta vs'rrt„

Rudbāržu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga PJ-
Ns 537, izd. no šīs pagasta v,®
24. maijā 1924. g. uz Kriša Kārļa?
Gaiķa vārdu. 24941

Sinoles pagasta valde . Valkas aprizsludina par nederīgu, kā nozaudētu
iekšzemes pasi, izd. no Sinoles naua^valdes 31. aug. 1920. g. Ns 545 uz fana
Jēkaba d. Bāliņa vārdu. 24945 '

Rītes pagasta valde. Jēkabpils apr
izsludina par nederīgu zirga pasi ,V> 57'izd. no Ilžu pagasta valdes 27 marti1920. g. uz Vikentiia Zovkas vārdu
kā nozaudētu. 24942 '

Zemītes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no Džūkstes pagasta valdes
3. jūnijā 1920. g. Ns 677 uz Marijas
Jāņa m. Klauman vārdu. 24960

Zemītes pagasta valde izsludina parnederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi
izd. no šīs pagasta valdes 25. auV
1920. g. Nš 94 uz Žaņa Friča d
vārdu. 24961

Jelgavas apr. priekšnieka palīgs 1. iet,
izsludina par nederīgu pieteikto par
nozaudētu Penkules pagasta valdes
23. martā 1920. g. Nš 195, izd. iekš-
zemes pasi uz Jāņa Jāņa d. Neimaņa
vārdu. ' 24596'

Aizkraukles pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes pasi Nš 16, izd. no Aiz-
kraukles, pagasta izpildu komiteja;
17. janv., 1920. g. uz Emīlijas Jāņa m.
Mengrs vārdu. 24926

Rīgas polic. 13. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu izdoto 110 Rīgas
prefektūras 17. martā 1923. g. Ns 2291
un nozaudēto dienesta apliec, uz tā
paša iec. jaun. kārtībnieka Kaspara
Krastiņa vārdu. 24902

Rigas apr. karā cietušo pensiju
komisija izsludina par nederīgu no-
zaudēto pensijas apliec Ns 1139 198
uz kara invalida Friča Mārtiņa d.
Makara vārd'i 3. aprilī 1922'. g.

Vaidavas pagasta valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu pazaudēto
Latvijas pasi, izd. no Kiežeļu pagasta
valdes 19. f ebr. 1920. g. Ns 8 uz Jāņa
Jāņa d. Puķītes vārdu. 24966

Turaidas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi.
izd. no Turaidas pagasta valdes 17.janv.
1920. g. Ns 82 uz Miķeļa Dreimana v

25101

Naujenes pagasta valde izsludina par
nederīgu kara klausības apliec, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ka 1923. g.
12. martā Ns 375322761 2 uz Fomina
Jemeljana vārdu. 25087

Upesgrīvas pagasta valde, Talsu apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no nezināmas pagasta
valdes uz Pēterim Emkalnam piederošu
16 g. v. 134 santimetri augstu dūkan
melnas spalvas ķēvi. 25105

Upesgrīvas pagasta valde. Talsu apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi Ns 75, izd. no Upesgrīvas
pagasta valdes 11. augustā 1920. (
uz Jāna Pētersona vārdu. 25104_

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 22. martā 1926. ?., pulksten
10 dienā, Rīga, Avotu ielā Nš 24,
fabrikā, kustama īpašuma pārdošana pie
Vilhelma Berzlapas

iratcelta.
Rīgā, 20. martā 1926 g.

27051 Tiesa izp. J. K a z u b i e r n s.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 24. martā 1926. g., pīkst
10 dienā, Rīgā, Avotu ielā Nš 24,
kustama īpašuma pārdošana pie Viļā
Berzlapas

ir atcelta.
Rīgā, 20. martā 1926. g.

27050 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo,_ ka 27. martā 1926 g., pulksten
2 dienā, Edinburgā II, Kara ielā Nš 2,
pārdos Pēteram Kampem pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu no
eažādām mēbelēm un novērtētu pai

Bolvu pag. valde, Jaunlatgales apr.,
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētos dokumentus :

1) Latvijas iekšzemes pasi. izdotu no

Bolvu pag. valdes 2. nov. 1921. g
uz Jāņ Jura d. Kutka vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no

Bolvu pag. valdes 27. jūnija I
Ns 7362 uz Alberta Pētera d. Liepača v.;

3) Latvijas iekšzemes pasi. izd. no
Jaungulbenes pag. valdes 1920. g
Ns 197 uz Alvīnes Jura m. Ozols vardu;

4) Latvijas iekšzemes pasi. izd. no
Bolvu pag. valdes- 1921. g. 5.
No2948-5577 uz KonstantinovasTadeuM
m. Usanova. vārdu : :

5) Latvijas iekšzemes pasi, izd. ni>.
Bolvu pag. ' valdes 1921. g. 8. februāri

Ns 3549 6698 uz Emmas Stupel vardu.
6) Latvijas iekšzemes pasi, izd. n<

Bolvu pag. valdes 14. martā I»21-*
Ns 4318 11815 uz Zuzannas Pētera m-

Deinart vārdu;
7) Latvijas iekšzemes pasi, izu- ".

Bolvu pag. valdes 1920. g. 11- nov,"
Nš 1291/2264 uz Jāņa Antona d. J*
sinskija vārdu; . 0

8) Latvijas iekšzemes pasi, ?«". ļļ
Daugavpils apr. priekšu. 2. iec 2- w*
1920. g. Nš 741 uz Emīlijas Indriķa «<?

Salman vārdu;
9) Latvijas iekšzemes pasi. no-

Rēzeknes pils. pol. priekšu. '- -,„, '

30. okt. Nš 9278 uz Nechas Men
Monoim vārdu. ^_i--

Trikātas pagasta valde, Valk
izsludina par nederīgu nozauu
vijas iekšzemes pasi. izd. no
miesta valdes 17. dec. 1921. g
uz Pētera Aleksandra d. Vidue _

Upesgrīvas pagasta valde, Tf^^H
izsludina par nederīgu, kā nozau
zirgu pasi, izd. no nezināmas
valdes uz Kārlim Ģirtbanar
Nāgiņos piederošo zirgu. ^'



Liepājos muita
paziņo, ka 10. aprilī 1925. g., pulksten
12 diena, Liepāja, pie Liepājas-Aizputes
dzelzsceļa stacija»,

pārdos atk'ātā izsolē
kontrabandas lietā Nš 46 — 1925./26. b.

g. koniiscēto

mūrnieki
„Luchs' līdz ar visu

inventāru,
novērtēts kopā par ls 16.000,—.

Motorburenieks — Šonerbrigga tipa,
būvēts no Norvēģijas egļu koka, ar
deķi un vairākām deķu uzbūvēm un
2 ma?tiem; 124,23 brutto reģ. tonnas
vai apm. 87 n?tto reg tonnas liels,
28,80 mtr. garš. 7,22 mtr. plats un ar
3,5_ mtr. lielu iegrimi Motorbuieniekā
iebūvēts vie s 60 HP. naftas motors,
lirmas .Grade Motorwerke*.

Piederošais inventārs sastāv no pilna
takelāžas komplekta . 3 enkuriem, apm.
115 asis gaļām stiepuļa tauvām, 2 rokas
sūkņiem, 1 motorlaivas ar 3 HP bencina
motoru, 1 irkļu laivas 6 dzelzs ūdens
mucām, 6 mucām ar apm. 2005 klgr.
naftas 6 gab. dažādām tauvām, 100 kg.
dažādas krasas, 9 gab. laternām, 23 kg.
kuģu laka?, 20 mtr. buru audekla u. c.
attiecīgiem piederumiem.

Minētais motorburenieks apskatāms
viņa atrašanās vietā — Liepājas ostā,
pie Liepājas-Aizputes dzelzsceļu stacijas.

Liepāja, 17. martā 1926 g. Nš 2 68.
26861 1 Liepājas muita.

Sjiaiānu pagasta valde, Rēzeknes apr.,
sludina par nederīgiem, kā pie-

teiktus par nozaudētiem, sekošus doku-
jnn

'iekšzemes pasiNš3672 ,izd. 18.janv.
1023 o no šīs pag. valdes uz Jūlijas
Ka'žn/ra m. Šmuksta vardu ;

21 Iekšzemes pasi Nš 143, izd. 19.maijā
,9ļ g no šīs pag. valdes uz Haritona
Avseja d. Loginova vārdu;

3) 'Iekšzemes pasi Ns 3769, izd. no sis
nae valdes 19. janv. 1923. g. uz Niki-

f,ira lermolaja d. Frolova vārdu ;
4) Iekšzemes pasi Nš 10599, izd.

20 manā 1921. g. no Rēzeknes apr.
3 iec. pol. priekšu, uz Nikona Fedora d.
Ribakova vārdu;

5) Iekšzemes pasi Nš 4112, izdotu
12. apr no šīs pagasta valdes uz Solomo-

nldas Jevstifeja m. Belovas vārdu;
6) Iekšzemes pasi Ns 1883, izdotu

o\ febr. 1922. g. no šīs pag. valdes uz
V'lasa Artamona d. Demjanova vārdu ;

7) Iekšzemes pasi Ns 10298, izdotu
1921. g- no Rēzeknes apr. 3. iec. pol.
priekšn. uz Andreja Antona d. Seik-
stula vārdu ;

8) Iekšzemes pasi Nš 1185, izdotu
11 aug. 1921. g. uz zirga pasi Nš 42, izd.

o febr. 1924. g., abas no šis pag. valdes
uz Androna Fomas d. Ribakova vārdu ;

<» Zirga pasi Ns 647. izd. 25. jūnijā
1920. g. no šīs pag. valdes uz Semjona
Ivana d. Krjukova vārdu. 24947

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec. īszlu-
dina par nederīgiem, kā pieteiktus par
nozaudētiem, zemāk minētos doku-
mentus :

1) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Zvirgzdines pag. valdes 2. nov. 1920. g.
Ns 383 uz pils. Semena Jēzupa d. Stu-
cera vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Zvirgdzines pag. valdes 26. nov. 1920. g.
NŠ 622 uz pils. Aleksandra Meikula d.
Spakova vārdu ;

3) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Eversmuižās pag. valdes 11. dec. 1922. g.
Nš 1132 uz pils. Eduarda Ādama d.
Siltana vārsu;

4) Zirga pasi, izd. no Eversmuižās
pag. valdes 4. janvārī 1921. g. Ns 806 uz
pils. Ādama Laura d. Siltana vārdu;

5) Karaklausības apliecību, izd. no
Ludzas kara apr. priekšn. 12. martā
1925. g. Nš 7384 uz pils. Eduarda Ādama
d. Siltana vārdu. 24667

Svētes pag. valde izsludina par nede-
rīgām zemāk minētās nozaudētās zirgu
pases, izd. no šīs pag. valdes: NsNš44, izd.
3. jūnijā 1920. g. un 467, izd. 26. aug.
1922. g. uz Jāņa Zimona vārdu. 24823

Smiltenes pag. valde izsludina par
nederīgu nozudušo zirga pasi, izd. no
šīs pag. valdes Nš 54, 20. janv. 1920. g.
uz Jēkaba Dāvā d. Arklitia v. 24822

Skaistas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no Skaistas (Izabelinas) pag.
valdes 8. novembri 1920. g. Nš 60 uz
Jāņa Petēra d. Moiseja v. 24821

Slampes pag. valdes Izludina par
nederīgu, pieteiktu par nozaudētu La-
tvijas iekšzemes pasi Nš 315, izd. no šīs
pag. valdes 12. jūnijā 1920. g. uz pils.
Kristapa-Arnolda Kārļa d. Graudiņa
vārdu. 24820

Sieksātes pag. valde, Aizputes apr.,
izsludina r>nr nederīgu nozaudēto La-
tvijas iekšzemes pasi, izd. no Skrundas
pag. valdes 19. aprilī 1923. g. Nš2840 uz
Krista Jēkaba d. Balodis vārdu. 24819

Rozulas pag. valde ar šo izsludina par
nederīgu veca parauga zirga pasi, izd. no
Raisk'uma pag. valdes uz Jāņa Blum-
berga vārdu, pases pēdējais īpašnieks
Jānis Plēsums. 24816

Līvānu miesta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
> 219. izd. 1920. g. 30. jūnijā no Zasas
pagas'a valdes uz pils. Ļūļa, Vija Mār-
tiņa d. vārdu. 24812

_ Vidrižu pag. valde izsludina par nede-
rīgu zirga pasi Ns 56. izd. no Mālpils pag.valdes 10. febr. 1920. g. uz Jāna Miķeļa
aliulba vārdu, kurš to pieteicis par
nezaudētu. 24696

Annenieku pag. valde izsludina par
nederīgu iekšzemes pasi, izd. no Džūkstes
Pag. valdes 8. jul. 1922. g. Ns 1360 uzAiherta Kristatia d. lakobsona vārdu.

Rīgas policijas 11. iec. priekšnieksizsludina par nederīgu karaklausības
«V. ap), .v 28 V, izd. no 13. Tukuma
,-'?'" Pulka komandiera uz Georgajekaoa d. Lutca vārdu. dzīv. Beberbekuieia .n. ļ4D kā pazaudētu. 24785

iv^'l-nolici Jas U- iec. priekšnieks«sludina par nederīgu, kā nozaudētu
Karaklausības apl. grām. -Nš 21929,
"- no Rīgas kara apr. pr-ka uz Jāna
SttS Zlcn°va vārdu, dzīv. Talsu
lela_ .No \2, dz. 54. 24784

Līksnas pagasta valde, Daugavpils
ki-. V.-J zslud 'na par nederīgu kāra-

is
3S r,atv- aP'- *°- 15195 18030 ž,

3. febriS?,
Ugavpils kai"aaprP"d n, -, 23 ' 8- "z Timofeja Grigorija° Papjlova vārdu. ' 24811

izs^HZeres P8asta valde, Madonas apr.,«ļudma par nederīgu , kā pieteiktu
9 fPh.az?^etu - ŠIs Pagasta valdes
M lānalf?' g jYs5 izd - zir8a Pasi^Ja

ņa
Stokmaņa vārdu. 24415

nederi„ p,a8ast a valde izsludina par
Rēzekf paklausības apl., izd. no
loori „ apriņķa komandanta 30. sept.
4. iJ- "859° uz Martina ļura d.
»ozud,!l

rvardu - ku rpieteikta par
UM1 - 24815

Vildogas pagsata valde izsludina parnederīgiem, kā nozqaudētus sekošusdokumentus:
1) zirga pasi Nš 98, izd. no šīs paoastavaldes 1920. g. 5. martā uz Matildes

Liepiņ vārdu;
2) Latvijas iekšzemes pasi N'° 1834

frfo,"° Hrgas apn pr"P- 2- '<*
'

921. g. 18. jūnijā uz Ernesta Kārla d.Liepiņa vārdu;
3) Latvijas iekšzemes pasi .V» 1260izd. no Siguldas pagasta valdes 1920. g'30. aprīlī uz Alvīnes Aleksandra m

Cander vārdu. 24972
Vidrižu pagasta valde, Rīgas apr.izsludina par nederīgu zirga pasi N"° 348

izd. no Vidrižu pagasta valdes 15. sept.'1920. g. uz Mārtiņa Jāņa d. Nerās vārdu,jo minētā pase pieteikta par nozau-
det"- 24971

Vestienas pagasta valde izsludina
par nederīgu Alīdai jūra m. Gusav
lo. jūlijā 1921. g. JVs 789 no šī pag.
valdes izdoto pasi. 24970

Viesienas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
Ns 316, izd. no Bērzaunes pagasta
valdes 1920. g. uz Jēkaba Gaizina
vardtl - 24969 '

Alsviķa pag. valde, Valkas apriņķī ,
izsludina par nederīgu nozaudēto La-
tvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs pag
valdes 1920. g. 19. okt. Nš 904 uz Teodo-
ra Jāņa d. Bērziņa vārdu. 24790

Vecumuižas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošas nozaudētas Latvijas
pases :

1) Ns 334, izd. no Vecmuižas pag.
valdes 29. martā 192». g. uz Annas
Jēkaba m. Ijab vārdu;

2) Ns 990, izd. no Stelpes pag. valdes
uz Andreja Krista d. Taube vārdu;

3) izd. no Stelpes pag. valdes Nš 991
uz Lības Kriša m. Taube vārdu. 24977

Lugažu pag. valde izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ns 59, izd. ni Strenču moesta valdes
1920. g. 15. jūnijā uz Friča Kārļa d.
Meijera vārdu. 24813

Auru pag. valde, Jelgavas apriņķī,
ar šo izsludina par nederīgu pazaudēto
zirga pasi Nš 710, izd. no šīs pag. valdes
13. febr. 1925. g. uz Zameļa Freijmana
vārdu. 24687

Ezeres pag. valde izsludina par nede-
rīgām pazaudētas sekošas zirgu pases:

1) 979, izd. 28. dec. 1920. g. un NŠ1602
izd. 27. jun. 1922. g. uz. Dāvida Beltiņa
vārdu ;

2) Nš 2031, izd. 28. dec. 1923. g.,
Ns 891, izd. 6. dec. 1920. g., Nš892, izd.
6. dec. 1920. g. uz Friča Reiskopfa vārdu,

3) Ns 895, izd. 6. dec. 1920. g. uz Jāņa
Redoviča vārdu, visas izd. no Ezeres
pag, valdes. 24802

Grostonas pag. valde, Madonas apr.,
ar šo izsludina par nederīgu pazaudēto
šīs pag. valdes iekšzemes pasi, izd. 3 jun.
1920. g. Nš 447 uz Konstances Jura m.
Berzis" vārdu. 24804

Puikules pag. valde, Valmieras apr.,
?izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi, izd. 22. jūnijā 1920. g.
Nš 205 no šīs pag. valdes uz Jūlas Kārļa
m. Davidson vārdu. 24939

Asites pag. valde, Liepājas apriņķī,
izsludina par nederīgu nozaudēto
atvaļinājuma apliecību Nš 10757, izd.
12. nov. 1921. g. no Liepājas kara apr.
priekšn. uz Ernesta Ādolfa d. Pinkovska
vārdu. 24791

Jaunlaicenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no šīs pag. valdes 1922.g.
17. nov. Nš 1958 uz Alīdes Jāna m.
Piek vārdu. 24930

Ogres pag. valde ar šo izsludina apr
nederīgu zirga pasi Ns 125, izd. 13. apr.
1920. g. no šīs pag. valdes uz Jāņa Jē-
kaba ' cl. Lutca vārdu, pieteikta par
nozaudētu. 24423

Skrīveru pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu nozaudēto veca parauga
zirga pasi Ns 171, izd. 1920. g. 26. jūnijā
no ' šīs pagasta valdes uz Jurģa Deksne v.

Bauskas apr. priekšn. pal. I iec. izs lu-
dina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu zirga pas i . jzd. no Ceraukstes
pag. valdes 25. aprilī 1923. g. Nš 2031
uz. |āna Purina vārdu un pārrakstītu
uz Vilk Kampina vārdu. 24787

Nīgrandes pagasta valde, Aizputes
apr.. izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, atvajin. apliec, izd. no lo. Aiz-
putes kājn. pulka komandiera 3. jun.
1920 g JV°4978 uz Vija Jāņa d. Eberlma

vārdu 24420

Nīgrandes pagasta valde, Aizputes
apr., izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, atvaļin. apl. Nš 17144. izd.
no Aizputes-Kuldīgas kara apr. pr-ka
20. janv. 1922. g. uz Ādolfa Jura d.
Einis vārdu. 24421

Ventspils apr. priekšnieka-pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu, kā, pieteiktu
par nozaudētu zirga pasi, izd- no
Dundagas pagasta valdes 19i
21. sept. 3024 uz Jāņa Fričad.Freiberga vārdu. 249 °o _

Stendes pag. valde izsludina par
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
izd. no šīs pag. valdes 9. okt. 1920 g.
uz Friča Jāņa d. Telia vārdu. 24^24

Strenču miesta valde izsludina par

nederīgu nozaudēto zirga pasi Nš 121,
izd. no šīs miesta valdes 25. aprīli 1923g.
uz Jūlijas Martinson vardu, dzīv
Strenčos. - -4* i-:>

DzeIzscelaYfrs?aIdes materiālo apsāde
izsludina š. g. 30.' martā, pīkst. 12 d.

rakstisku konkurenci
uz I šķiras dedzināmas malkas piegādā-
šanu dzelzsceļu vajadzībām, saskaņā ar
dzelzsceļu virsvaldes malkas apgādāša-
nas techniskiem noteikumiem:

1) Rēzeknē un Rēzeknes rajonā apm.
2700 kub. asu,

2) Vecgulbenē un Vecgulbenes ra-
jonā apm. 2300 kub. asu

3) Jelgavā un Jelgavas rajonā apm.
2500 kub.. asu.

Piedāvājumos jāuzrada nodošanas
vietas, daudzumi, malkas sugas, vai
malka sausa vai zaļa un cena pec sugām.

Tiem konkurentiem, kuru piedāvāju-
mus konkurences komisija akceptēs,
3 dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma
saņemšanas jāiemaksā drošības nauda
10' o apmērā no piedāvājuma sumas.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu
virsvaldes 118 istabā. 2_ _ 25748

Taurkalnes pagasta valde izsludina
par nederīgām, kā nozaudētas, 2 zirgu
pases, izd. no Valles pagasta valdes:
1) 1923. g. 5. aprilī Ns 463 un 2) 1924. g
31. maijā .Nš 519, abas uz Jēkaba
Pētera d. Sirsniņa vārdu. 24984

Rltupes muitn,
saskaņa a; sava š g 17. mirta lēmumu
uzaicina pilsoni

jppiia Miēja i. Soloiieio.
saņemt atpakaļ

3 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
šejienes muitā, vii a kontrabandas lietā
Nš 19 no 1925/26 b. g

aizturētos Ls 167,20,
pretējā gadījumā minētā suma tiks ie-
skaitīta valsts ienākumos.

Rītupē, 18. martā 1925. g.
Muitas priekšnieks A Krauze.

27006 Darbvedis O. Kalniņš.

Taurenes pagasta valde izsludina par
nederīgu pazaudēto zirga pasi, izd.
nu Nēkenu pagasta valdes 27. martā
1920. g" Nš 31 uz Paula Kārļa d. Pēter-

sona vārdu. 24983
Višķu pagasta valde izsludina par

nederīgu nozaudēto atvaļin. apliec.
Nš 2011, izd. no Daugavpils kara apr.
pr-ka 31. martā 1921. g. uz Donata
Staņislava d. Cimotiša vārdu. 24981

Vijķenu pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus do-,
kumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi Nš 1129,
izd. no Vitrupes pag. valdes 1924. g.
12. aug. uz Bernharda Jāņa d. Žīgura
vārdu:

2) zirga pasi Nš 11, izd. no Viļķenu
pagasta valdes 1920. g. 27. martā
uz 'Friča Gusta d. Dīriķa vārdu;

3) zirga pasi Nš 268, izd. no Viļķenu
pagasta valdes 1920. g. 29. martā
uz KHšiāna Mārtiņa d. Straucha vārdu.

Vecgulbenes pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Ungurpils pagasta valdes Nš456
uz Matildes Pētera m. Ozoliņ vārdu,
tura nifteikta nar nozaudētu. 24976

Vecgulbenes pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi,
izd. 29. jūnijā 1923. g. Nš2686 no Vec-
gulbenes pagasta valdes uz Vernera

Vilhelma d. Ronis vārdu, kura pa-
zaudēta. 24975

Vecgulbenes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no šīs pagasta valdes
6. aug. 1920. g. Nš 1135 uz Gustava
Otto d. Skenders vārdu. 24974

Kora būvniecibns pārvalde
būvju un īpašumu daļa Citadele >e 24, izsludina 25. m a r t a 1926. g., pīkst. 10

jaulitu solīšu konkurenci
bez peckonkurences uz sīkiem ēku, ūdensvadu, kanalizācijas un citiem remontu

darbiem.
Darbi izvedami tekošā 192627. budžeta gadā uVdz 31. martam 1927. g.)

uz atsevišķu uzdevumu pamata sekošos rajonos:
1. Pārdaugavā un viņas apkārtnē, ieskaitot Mangaļsalu, Bolderāju, Dau-

gavgrīvu un Oskara ielu
2. lekšrīgā, Jelgavā, Tukumā, Ventspili.
3. Rīgā un viņas apkārtnē.
4. Cēsīs, Valmierā, Valkā.
5. Vecgulbenē, Alūksnē, Bolvos, Lipnā.
6. K'ustpili. Jēkabpilī, Pļaviņās, Stopiņos.
a) Darbi tiek izvesti pēc apstiprināt īm no kara būvniecība* pārvaldes tek.

1926/27. b. g. vienības cenām, kā ari aptiprinatām cenām uz darba
spēku un materiāliem.

b) Piedāvājumi nomaksājami ar attiecīgu zīmognodokli, pievienojot dro-
šības ņaudi uz katru rajonu Ls 1000.

c) Piedāvājumi iesniedzami līdz 23 inartim, pīkst. 9.33, kara būvniecības
pāvaldes būvju un īpašumu daļā, iepriekš parakstot līguma projektu,
tejchniskos un koniureices noteikumus.

d) kara būvniecības pārvalde patur sev tiesību nesaistīties ar lētākiem no
piedāvātājiem. 26736

šoseju un zemesceļu valde
iz-ludina uz 31. martu 1926. g., pulksten 11 dienā,

ttlni konkurenci sekošu priekiem iegād īšana!:
7 velosipēdu, 1 rotatora,
3 rakstāmmašīnu, 4 nivelieru un
6 aritmometru, 6 goniometru.

4 fotogrāfa aparātu,
Tuvāki paskaidrojumi Gogoļa ielā N? 3, istaba Nš 403, darbdienās no

pulksten 10-14. 27054

Dzelzsceļa lAiikā direkcija
izsludina

tesofi *- g. 7. aprīli, pīkst. 11,
ar pēciKsofi āV g. 1© apr. plk. 11

uz balasta īzveionas darbiem
No Amatas karjera, droi. nauda Ls 950

. Madonas , , . 1450

. Opes . . . 80
, Antonopoles, . . 600
. Eglaines , , . 200
, Daugavpils , . . 950
. Tukuma , . , UOO
, Ruļļu kalna . , , 360
. Bauskas , . . , 90
, Eķengrāves

Suvenišķu,
Jēkabpils un
Birzgales .... Dubeņu , . . 190

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Rīgā. Gogoļa ielā Nš 3, ist. 308-a,
darba dienās no 10—14. 27056

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina uz š. g. 14. aprīli, pulkst. 10,

rak.fi.tH. torni, bez pēctorgfein
45 000 m tonn.

Anglijas, Skotijas, Vestfales vai Silezijas
akmeņogļu piegādei no Š. g. apriļa bei-
gām līdz š. g. 15. augustam.

Piegādāšanas noteikumus izsniedz
dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgādē
120. istabā no pulkst. 10—12. 27058

Annas pagasta valde izsludina par
nozaudētu un nederīga zirga pasi, izd.
no šīs pagasta valdes 19. iebruari
1920. g. ar J* 386 uz Eižena Māl-
kalna vardu. 14058

Dobeles pajusta tiesa,
pamatojoties uz sava lēmuma no š. g.
6. marta, dara zināmu, ka 6. un 7. aprilī
1926. g., sākot no pulksten 9 rītā,
Dobeles pag., .Puķu* mājās,

pārdos taiiibtt
orei tūliņ samaksu, mirušas Jetes
Blrgel mantība, sastāvoša no: zirga,
govīm, aitām, cūkām, mēbelēm, drēbēm,
labības, ratiem un visa cita saimniecību
inventāra — saimniecības likvidēšanas
dēļ. 1

Dobelē, 12. martā 1926. g. J* 10.
Priekšsēdētājs J. N"e i m a n i s.

26692 Darbvedis E. Freibergs.

Valstspapfru spiestuve
izsludina uz 7. apr iii 1926. g., pulksten 12 dienā,

rakstisku konkurenci
sekošu materiālu piegādei.

1) Bencino, ar īpatn. svavu — 0,71 500 kg.
2) Petroleju, , . . — 0,822 500 .
3) Lupatas, linu un kokvilnas 2000 .
4) Burtu saliek, un ,Linotype* metālu 1030 .
5) Artbjas gumiju, graudos .- 1000 .
6) Slānekļa skābi, 40 Bē techn 500 .
7) Cinka plēksnes, kliš. 1 *)* mm biezas, 50x65 cm lieluma 203 gab.
8) Raibās ziepes, gabalos . ._ 50 kg.
9) Velteņu masa, tipogr. mašīnām 50 .

10) Cinka ba'tu k'āsu 50 .
11) Glecerinu, 30 Bē. I šķ 50 ,
Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, iesniedzami Valstspapiru

spiestuves kancltjā, lielā Maskavas iela Nš 11.
Turpat saņemami tuvāki noteikumi 27009

Valstspapiru spiestuve
izdos š. g. 7. aprilī, pulksten 12 dienā, savā kanclejā, rakstiskā izsolē

77.020 iii pikai gūtsitiams d«dali) Milānu.
Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar

uzraksta: .Uz grāmatsiešanas drānas izsoli 7. aprilī', iesniedzami līdz ar drošības
naudu Ls 13000.— Valstspapiru spiestuves kanclejā, lielā Maskavas iela J* 11.

Turpat saņemami tuvāti noteikumi 27008

Kafa būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā 24 — 26. martā 1926. g., pulksten 11 dienā,

izdos mazāksolīšanā
skursteņu slaucīšanas darbu izvešanu

kara resora ēkās, Liepājas kara |ostā, 1926./27. budžeta gadā.
Izsole būs jaukta un galīga, bez pecizsoles
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: .Uz skursteņu slau-

cīšanas izsoli 26. martā š g.\ kā ari lūg-.mi ļpiedalīties mutiska mazāksolīšanā,
apmaksāti ar zīmognodokli 40 sant., iesniedzami grupai izsoles diena, līdz pulkst. 10,30.

Pie piedalīšanās mazākso'īšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 100.
Tuvākus paskaidrojumus sniedz kara būvniecības pārvaldes Liepājas grupas

kanclejā, darba dienās no pulksten 9 līdzi4. 1 26286



Iespiests Valsti trpografrlš.

Dzelzsceļu tech direkcija
Gogoļa iela Nš 3, izsludina 30. martā
1926. g., pulksten 12 dienā
rakstisku konkurenci

uz 1900 kv. mtr. cementa grīdu plātņu
(flīžu) piegādi, dzelzsceļu vajadzībām.

Drošības nauda iemaksājama 5°/o no
piegādājamās materiālu vērtības.

Tovākas ziņas un konkurences notei-
kumi Dze'zsceļn virsvaldē, istabā Nš 317,
darbdienas no pulksten 9—14. 27057

Jēkabpils apriņķa priekšnieka
pal'gs li. iec.

paziņo, ka 1926. g. 31. marta", pulksten
10 dienā, Jēkabpilī, Pasta iela NS 27,
pie iecitkņi kanclejas,

jMrMilti HtiMfli
1) Ari adijam Lebedevam aprakstito
1 zirgu, novērtētu par Ls 83,57; 2) Ser-
gejam Degterevam sprakst vienu ziigu
novērtētu par Ls 14 un 3) Jēkabam
Platgalvlm aprakit. 1 zirgu, novērtētu
par Ls 18,09, deļ pašvaldības nodokļa
piedzīšanas Jēkabpils pils. valdei par
tabu.

Pārdodamos zirgus varēs apskatīt pār-
došanas dienā uz vietas

I Jēkabpilī, 17. martā 1926. g
NSNS 492, 977 un 1141.

I Jēkabpils apriņķa priekšnieka
27004 11. iec. palīgs (paraksts).

Lauksaimniecības pārvalde,
sākot ar šā gada 29. martu, sarīko trīs dienas ilgus

olu šķirotāju kursus Rīga,
Torģeļu ielā Nš 1. Lekciju un rraktisko darbu sakums plk;t. 9, beigas pīkst. 19.
Dalības maksa klausītājiem Ls 3,—. Jāpieteicas lauksaimniecības pārvaldes lop-
kopības nodaļā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 11, iat. 28. 1 26923

Jaunlatga es apriņķī priekšnieka
palīgs II. iecirkni

paziņo, ka 28. martā i. g., pulksten
10 rītā, Bolvu miestā, pie polic. iecirkņa

atklāta laiižMšais
pils. Izraēla Davidova kustamo mantību,

100 kg mākslīgo mestu,
' novērtētu par Ls 480,— °/o pe|ņas no-

dokļa iekasēšanai, pēc Tiešo nodokļu
departamenta raksta Ns 59066.

Pārdodamā mantība apskatāma pār-
došanas dienā uz vietas.

Bolvos, 16. martā 1926. g. NS 8838.

27001 Priekšn. pal. Mednis.

Viļakas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
12. aprilī 1926. g., Viļakas -miestā, izglītības biedrības

.Gaisma" zālē.
likvidējamo uz jaunsaimniecībām mežu

ar 30, 40 un 5Q/o°/o pazeminājumu no takses cenas, kujš bijis un nav pārdots
agrēkas š. g. izsolēs.

I iec. mežniecībā, jaunsaimniecību NSNS 79, 89 atd. 1, 98 atd 2 1 228
atd. 1, 230, 232, 233 atd, 3 , 338, 248 atd. 3, 249, 254, 265, 269, 1427. Kop-
vērtībā Ls 3095.—. r

IV iecirkņa mežniecībā (Kuprava) jaunsaimniecību NSNS 529, 533, 543, 603,
605, 665, 815, 831, 832 (par takses cenu) 835, 851, 880, 882, 883, 890, 898, 895,
896, 899, 909, 910, 916, 918, Fc NSNS 529-531-554, 555-532, 556-537, 558
atd. 1, 558 atd 2, uz mērnieku līnijām nogāztie koki Strautu novadā atd. Nš 5
Kopvērtībā Ls 6171.

„„ ,YJ;,me?l!"ibā., (E 8lavā) jaunsaimniecība N* Nš 1340, 1352, 1353,1354, 1355, 1357, 1370. Kovērtība Ls 1729.
VI iec. mežniecba (Kvintē) jaunsaimniecību Nš Nš 137, 138. 143. 146

147, 148, 151, 217, 218, 220, 747, 755 atd. 1. Kopvērtībā Ls 27C8.
Vienību vērtība no Ls 19 Udz 1342.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 <>/» dro-

šības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/ono pilnas nosolītas sumas.
Par pārdevumiem līdz 200 latiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējsvisu pirkuma sumu samaksa nekavējoties pec vienības nosolīšanas, pie kam no-maksā ieskaitāma ari izsole iemaksāta drošības nauda.
Virsmežniecība patur »ev tiesības izsludinātās vienības noņemt no izsolespēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
Viļakas virsmežniecība, 1926. g. 16. martā. Nš 2663.

27007 Viļakas virsmežniecība.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirkni

paziņo, ka 28. martā š. g, pulksten
10 dienā, Bolvu miestā, pie pol. iecirkņa
kanclejas, pārdos

attlita laitiUati
pils. Jankela Oko kustamo mantību —

4 mucas s i | ķ u,
novērtētas par Ls 180,— °,e°/o peļņas
nodokļa piedzīšanai pēc Tiešo nodokļu
departamenta raksta Nš 59194.

Apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Bolvoa, 16. martā 1926. g. Nš 9103.
27003 Priekšn. pal. Mednis.

Jēkabpils iec. miertiesa,
Jēkabpilīmiertiesas namā, izdos otrdien,
30. marta 1926. g., pīkst. 11 pr. pusd.,

jauktā izsolē
mazaksolītaj., Jēkabpils miertiesas nama

skārda jumta
atjaunošanas darbus,

apm. 190 kv. asis.
Drošības nauda Ls 100, kura pēc no-

solīšanas jāpapildina li2z 10 proc. no
nosolītās sumas.

Tuvākas ziņas Jēkabpils miertiesā.
Lūgumi pielaist izsolē, apmaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības
naudu iesniedzami Jēkabpils iec. mier-
tiesnesim līdz 1926. g. 30. martam,
pulkst. 11 pr. pusd.
27035 Miert. p. i. R. M i 11 e 1h o I s.

Ilūkstes apr. priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

paziņo vispārībai , ka š. g. 7. aprīlī,
plksten 10_ no rīta, Susejas pagasta,
Klišanu mājās, pārdos

atklāta vairāksolīšana
pilsonim Emllim Lelejam, nomas parada
piedzīšanai, aprakstīto

vienu 15 g. vecu ķēvi,
novērtētu uz Ls 80,— un

vienu 16 g. vecu zirgu,
vērtībā Ls 100,— un vienu govi,
vērtībā Ls 100,—.
_ Izūtrupējamie zirgi un govs apskatāmi
ūtrupes dienā uz vietrs.
27028 Priekšn. pal. II. iec. (paraksts).

Mazstraupes psg. valdei
un tiesai

(Cēsu apr., 29 km no dz. st.) vajadzīgs
iestrādājies

darbvedis.
Pieņemšana 29. martā 1926. g, pīkst

12 dienā, no pagasta padomes pagasta
nama. Alga pec kategorijas pie brīva
dzīvokļa, apgaismošanas, apkurināšanas
un zemi pec noteiktas normas.

Kandidāti var pieteikties, iesniedzot
dokumentus par izglītību un pietiekošu
praksi darbveža amatam.
26971 Priekšsēd. K. L e z d i ņ š.

Liepājas-Glūdas dzelzsceļu būves valde
izsludina roftstfLsfžu fžonfžurenei 30. martā 1926. g., nz Ventas upes

tilta (pie Skrundas)

lamatu ierīkošanas un mDra darbiem.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā Ls 10,000.— drošības naudas.
Tuvākas ziņas darbdienās no pulksten 11—13, būves valdes techniska daļa,

r,/icmb ielā No 3 īetaha No 3n3 26924

liPlūta dzelzsceļa būves valde ļ
izsludina rakstisku konkurenci uz

113t bultu un 603t labu piegādi,
kuram jābūt izgatavotam Latvijas iabrikas.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu .Uz Liepājas-Glūdas dzelzsceļa bultu un
kabu piegādi 29. martā 1926. g." jāiesniedz būves valdes kanclejā, dzelzsceļu
virsvaldē, istabā NS 220 _ne vēlāki, kā līdz pīkst. 12 dienā 29- martā 1926. g.
Tuvākas ziņas darbdienas no 11—13 būves valdes techniska daļb. dzelzsceļu
virsvaldē, Pogoja ielā 3 istaba NS 303 26289

Zilupes virsmežniecība
izdos

š. g. 9. apri ī, pīkst. 12 dienā, Zilupes viri mežniecības kanclejā, Zilupē

jauktā izsolē ar pēcizsoli
I. g. 12. aprilī, pīkst. 12 dienā, sekošus bū\darbus, sasktņā ar pagaidu notei-
kumu 2. p. par darbu izdešanu un materiālu piegādāšanu valsts iestādēs („Vald.

Vestn.* 1924. g. 95. num.):
1) virsmežz ņa saimniecības ēkas jaunbūvi, Zilupē; iemaksājama dro-

šības nauda Ls 140.—.
2) 1. iecirkņa mežniecības 2. apgaitas mežsarga dzīvojamas un saim-

niecības ēkas jaunbūvi, Janovolas novadā, 21. kvart.; iemaksājama drošības
nauda Ls 300.—.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu .Uz 1926. g. 9. aprīļa būvju daibu izsoli Zilupes virsmežniecībā* un
lūgumi ar 40 sant. zīmognodokli dēļ pielaišanas mutiskā solīšanā iesniedzami
kopa ar drošības naudu līdz š. g.9. aprīlim, pīkst. 12 dienā, Zilupes virsmežniecībā.

Ar izsoles noteikumiem, darba materiālu aprakstiem un plāniem var iepa-
zīties Zilupes virsmežniecība. 26863

Zilupes virsmežniecība.
, ,

J£alsnavas virsmežniecība

Dārdos otrreizēji mutiskā izsolē
1926. gada 21. aprilī, Pļaviņu miesta valdes telpas,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
I iecirkņa mežniecībā, Ļaudonas novadā, 7 vien., vērtībā no Ls 61.— līdz

Ls 2372.—.
II iec. mežniecība, Ļaudonas-Odzienas novados 4 vienības, vērtībā no

Ls 151.— līdz Ls 746.—.
III iec. mežniecībā, Veckalsnavavas un Mārcienas novados, 2 vienības,

vērtībā no Ls 8.— un Ls 216.—.
IV iecirkņa mežniecībā, Jaunkalsnavas novadā, 2 vienības, vērtībā no

Ls 253.— līdz 406 —.
V iec. mežniecībā, Vietalvas novadā, 1 vieniba, vērtībā Ls 2753—, kā

ari 1 vienību gatavu materiālu 111 iecirkņa mežniecībā, Mārcienas novadā,
vērtībā Ls 16.—.

Izsole sāksies pīkst. 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
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
26861 3£alswnavtM8 rtt»nicink!d6a.

i latiiļas hipotēkas bankas oazinmu.
Otro ķīlu zīmju izloze 1926.i 15.martu.

j 1926. g. 15. marta izlozētas apakša apzīmētas Latvijas hipotēku bankas

8°/o ķilu zīmes. Izlozētās ķīlu zīmes izpirks sākot ar 1926. g. 1. jūliju, Rīg?-
Valdemara ielā N° 3. Ja izlozētās ķīlu zīmes neiesniedz apmaksai 10 gadu laika,
skaitot no 1926 g. 1. jūlija, tad saskaņā ar bankas sUtutu 31. pantu, attiecīga*
sumas pāriet bankas īpašumā.

No 1S26 g.I.fulija apstājas augļu pieaugšana p*r izlozētām, bet apmaksas
termiņā neiesniegtam ķīlu zīmēm. Saņemot maksu par izlozētam ķīlu zīmēm, ja-
iesn' edz visi notecējušie kuponi, ja tādus neuzrāda, to sumu atvilks no izmaksām-

Lit. A ā Ls 100.
NSNS 141, 253, 282, 390, 650, 980, 690, 1C84, 1096, 1116, 1349, H5%

1601, 1859, 1946, 2235, 2534, 2849, 2888, 2925, 3224, 3253. 3328, 3557.

Lit. B ā Ls 500.
NsNS 15 93, 144, 223, 301. 325, 334, 687, 705, 741, 749 , 757 , 8)0, M.

978, 979, 1029, 1095. 1116, 1206, 1228, 1254, 1282, 1350, 1506, 1532, '567,15»*,
1636, 644, 1696, 1785, 1786, 2022, 2 104, 227o , 2291, 23 15, 2343, 23E9, 2M
2375, 2417, 2428, 2449, 2635, 2661, 2707, 2769, 2775 , 2816, 2821 , 2891, &»'
29 11, 2930, 2968, 2995, 3139, 3 168, 3194 , 3205, 3216, 3246 , 3280 , 33 46, 34i/.
3499, 3515, 3582, 3705, 3722, 3845 , 3863, 3910, 4120, 4199, 4200, 4228, 4i».
4360, 4450, 4472, 4475, 4506 , 4520, 4865, 4933, 4948, 4949, 5147, 5200, WUJ.
5210, 5260, 5312, 5356, 5364, 5408, 5429, 5526, 5571, 5572, 5573, 5 649, oiļģ
5785, 5892, 5949, 6124, 6 135, 6147, 6216 , 6218, 6360, 6382, 6410, 6421, <**
6680, 6750, 6788, 6796, 6799 , 6923, 6947, 6990, 7013 , 7019, 7070, 7082, ļw*
7102, 7145, 7220, 7287, 7445 , 7589, 7590, 7664, 7820, 7834, 7837, 7839 , ™»
7937, 7959, 7960, 8082, 8126. 8155 , 8177, 8193, 8310, 8356, 8417, 8430, »«ļ'
8520, 8539, 8545, 8558, 8563 , 861 1, 8724, 8734, 8859, 8877, 8900, 8954, »» *
8981, S037, 9072, 9119, 9127, 9176, 9210, 9221, 9235, 9268, 9290, 9478, »>*
9595 , 9616, 9639;9697, 9710, 9832, 9855, 9883. 9931, 9978, 100 21 , 10079, ^10097,10119, 10139, 10163, 10212, 10258, 10264, 10305, 1031 1, 10386, ]"£*
10482. 10530, 10677, 10686, 10688, 10696, 10754, 10756, 10760, 10769, <-' '"'
10787, 10793, 10806, 10825, 10841, 10867, 10883, 10895, 10994, 11099, Jļ!".'
11122. 11125, 11136, 11214, 11244, 11295, 11339, 11365, 11397, 11442, JJ*?11603, 11644, 11670, 11682, 11855, 11890,U9C8, 11931, 11971, 11990, l*"*
12087, 12173 , 12202, 12221, 12246, 12297, 12310.

Lit. C ā Ls 1000. _-
NsNS24, 32. 159 1̂70, 224, 228, 257, 270, 293, 482, 485. 540, 649, <ļ £726, 888, 901, 902, 1012, 1017, 1058, 1146, 1167, 1 182, 1255, 1370, 1304.'°"*

1321, 1411, 1460, 1465, 1470, 1476, 1497, 1599, 1650, 1692, 1842, 1877, IW-

PirmS izlozē, 1925 g, 15. septembrī, tiražētas,
bet apmaksai neiesniegtas ķilu zīmes.

Lit. A ā Ls 100.
NSNS 50, 65, 156, 206, 325, 413, 425, 428, 434, 450, 456.

Lit. B ā Ls 500. .«
NSNS 38, 95, S8, 184, 193, 198, 201, 326, 327, 366, 368, 379, 468, 5S'

643, 665, 670 . 692, 698, 866, 868, 971, 986, 6690, 6751, 6747, 6781, 7363, '^7406, 7C57, 7692 . 7831, 7861. *'

Tirdzniecības un rQp n
akc. sab. „Voleri"

kārtējā vispāiēji sapali?
tiek sasaukta_ 13. aprilī š. g. pj=

Kungu iela NS 2, pulkst. 5 dienā. '
Dienas kārtība:

1) Bilances apstiprināšana par 1925
un direkcijas ziņojums.

2) Revīzijas komisijas ziņojums un <jj.rekcijas atsvabini šana no atbudih«
3) Vēlēšanas. 27013 Valde

Latvijas sulaiņubiedrība
(b'j. Vāc. ķelneru biedr.)

pilna lirin sapni»
notiks trešdien, 7. aprilī 1926. g., pulk-
sten 10 no rīta, biedrības telpās, Statu
ielā NS 45, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Prot k' la nolasī?ana-un pieņemšana.
3) Revidenta ziņojums.
4) Valdes un biediu priekšlikumi un

ziņojumi.
5) Vēlēšanas. 27015 Valde.

Latvijas kara invalidu
savienība,

Rīgā, Brīvības ielā NS 2, sasauc

pin Mii Mi sani
š. g. 11. aprilī, pulksten 10. r tā, Rigai
pilsētas da ba nodaļas telpfs, Torņa
ielā NS 4, uz ko biedri tiek lūgti neiž-
Iruks' oši ierasties.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) S-bas centrālās komitejas un revī-

zijas komisijas ziņojumi.
3) Gada pīrskata nolasīšanu un pieņem-

šana.
4) Vēlēšanas.
5) Savienības stāt tu grozīšana.
6) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
Piezīme: Ja 11. aprilī nesanāktu

vajadzīgais biedru skaits, tad otra
sapulce turpat š. g. 25. aprilī, kura
būs pilntiesīga pie katra ieradušos
biedru ska ta. 27016 Valde.

!

Annas pagasta valde izgludina par
rozaudētu un nedtrgu iekšzemes pasi,
izdotu no šis pagasta valdes 22. sept.

I 1922. g. ar NS 1661 uz Madaļas Jēkaba
meitas Lauc vardu, 22366

f \
Dažādi sludinājumi.

(

Tirdzniecības un rūpniecības akciju
sabiedrības ,,BuIfa!o" valde
uzaicina akcionāru kungus uz

vipējo kmtēio akc» sapulci
š. g. 15. aprīlī, pulksten 7pēc pusdienas,
valdes telpās, L. Smilšu ielā NS 1/3, ar
sekošu dienas kārtību:

ļ 1) Sapul es vadītāja vēlēšanas.
1 2) Veldes ziņojums un pārskats par pa-
>. gājušo gadu.
ļ 3) Budžeta un darta plāns nāktšcm
f gadam
4) Revīzijas komisijas z nojums,

i 5) Jautājums izlemšanā par austuves ie-
ļ rīkošanu un priekš tās vajadzīgo lī-
' dzekļu sagādāšanā.
6) Sabiedrības akciju kapifa'a palielina-

I šana un statūtu § 8 grozīšana.
7) Vēlēšanas.
8) Dažādi varbūtēji akcionāru priekš-

1 likumi 27011 Valde.

Jaunlatgales f priņķa piiekfinieka
palīgs II. iecirknī

paziņo, ka 28. m ar t ā 1926. g., pulksten
10 dienā, Bolvu mieslā, pārdos

atklāta vairāksolīšana
I

Jāņa Salenieka kustamo īpašumu —

koka māju noplēšana',
atrodošos Bolvu mestā, Viļakas ielā,
novērtētu par Ls 910.—, °A °/o peļgas

( nodokļa līdz ar soda naudas piedzīšanai.
Pārdodamā māja apskatāma pārdoša-

nas dienā no pulksten 10.
Bolvos , 3. martā 1926. g. NS 855

270f0 Priekšn. oal. Mednis.

Akc. sabiedr. „Lestene«
valde paziņo saviem akcionāriem kj

vispārējā sani»
notiks š.g. 15. april', pulksten 6 dienā
Rīga, Tirgoņu iela NS 18, dz. 1, kur jā-pieteic akcijas 7 dienas pirms sapulces.

Dienas kārtība:
1) Gada pjrskats par 1925. g.
2) Revīzijas komisijas ziņojums
3) Valdes rīcības apspriešana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi un priekšlikumi
27012 Valde.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
paFgs II iecirkni

pazņo, ka 28. martā i. g., pulksten
10 rīlā, Bolvu miesta, pie polic. iecirkņa,
pārdos atklāta

vairāksolīšanā
pils Kārļa Lāča kustamo inventāru,
vienu rakstāmmašīnu, novērtētu par
Ls 150 —, saskaņā ar Tiešo nodokļu de-

paitamenta rakstu NS 138698, ienākuma
nodokļa piedzīšanai.

Apskatīt pārdodamo inventāru vare»

pārdošanas diena uz vietas.
Bolvos, 16. marti 1926. g. NS 7678.

27002 Priekšnieka pal. Medni».
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