
Rīkojums visām skolu virsvaldei pa-
dotām valsts iestādēm.

Rīkojums visiem apriņķu priekšniekiem
un pilsētu prefektiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

visām skolu virsvaldei padotām
valsts iestādēm.

Saskaņā _ ar ministru kabineta š. g.
27. aprija lēmumu, skolu virsvalde uzdod
visām sev padotām valsts iestādēm visus
sludinājumus, kurus viņas ievieto peri-
odiskos izdevumos, nodot caur Latvijas
telegraja aģentūru, kurai jāatskaita valsts
iestādēm par labu 10°/o rabata no sludi-
nājumu bruto cenas. Minētais nav obli-
gatorisks attiecībā uz sludinājumu no-
došanu resora paša periodiskiem iz-
devumiem un «Valdība» Vēstnesim".
Rīgā, 1926. g. 7. maijā. Ns A-288.
Skolu virsvaldes vicedirektors

P.Zāllts.
Virsvaldes sekretārs V. V ī g a n t s.

Rīkojums
visiem apriņķu priekšniekiem un

pilsētu prefektiem
zināšanai un izpildīšanai.
Latvijas ģenerālkonsuls Dānijā š. g.

19. aprīlī paziņoja, ka Dānijas pavalst-
niecībā uzņemti sekosi Latvijā dzimuši
pilsoņi:
55) Ida-Adallne-Henriette Auman, pa-

līdze.
59) Slova Balonov.
106) Ābraham Botšinski, drēbnieks.
113) Max Brandt, krāsotājs.
116) Samuēls Brandt, krāsotājs.
181) Bār Donde, darbnīcas vadītājs.
182) Izrail Donde, drēbnieks.
215) Wulf Flaks, drēbnieks.
268) Leiser Gvozdin, kurpnieku meistars.
329) Erasts Iasberg, matrozis.
563) Markus-Wulf Melamed, fabrikants.
662) Salman Izvkov Ospovatkurpnieks.
762) Abrām Sandel, grāmatsējējs.
770) Jūlius-Voldemār Šķila, drēbnieku

rnSppļr ļ jg

925) Dina Vulff, vijoliste.
Ievērojot to, ka uzrādītie pilsoņi pār-

gājuši Dānijas pavalstniecībā, neizludzot
no Iekšlietu ministrijas attiecīgu piekri-
šanu un ka šādā gadījumā,saskaņā ar pa-
valstniecības likuma 8. pantu, minētās
personas zaudējušas Latvijas pavalstnie-
cību, administrativais departaments lūdz
attiecīgas policijas iestādes un amata
personas noskaidrot ar izziņām pavalst-
niecību saudējušo pilsoņu agrākās pie-
derības vietas un parūpēties par šo pil-
soņu izslēgšanu no attiecīgiem sarakstiem.
ZemNs 329 matrozis Ernests Insbergs
ir celies no Talsu apr, Ārlavas pag,
dzimis 1879. g. 28. novembra (v. st.).

Rīgā, 1926. g. 29. aprill Ns 32889.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vicedirekt. V. L u d i ņ š
Nodaļas vadītāja vieta

P.Kurzemnieks.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Nfi 75.

Zemes vērtēšanas virskomisija paziņo,

*a savā sēdē skatīs cauri sekošas atlī-
dzības lietas :

1926. g. 10. jūnijā,pulksten 3 dienā,
Rigā, Noliktavas ielā Ns 1, dzlv. 5.

613) Žaņa Frldenberga atlīdzības lietu
par celtām ēkām Tukuma apriņķa
Lestenes pagasta Kliģu muižas
saimniecībās NsNs6F, 7 F, Fa, 8F,

Rljx Fa, 18F un 19F.
b14) Kārļa Brūvera atlīdzības lietu par

celto ēku Rīgas apriņķa Krapes

pagasta Krapes muižas jaunsaim-
niecībā Ns 69F.

615) Cirstu pagasta valdes (Cēsu apiiņķī)
atlīdzības lietu par celto ēku Cēsu
apriņķa Cirstu pagasta Cirstu mui-
žas jaunsaimniecībā Ns 24 F.

616) Vasilija Eglīša atlīdzības lietu par
celtām ēkām Daugavpils apriņķa
Līvānu pagasta Līvānu muižas jaun-
saimniecībā Ne 65F, F a.

617) Jāņa Zinkeviča atlīdzības lietu par
celtām ēkām Daugavpils apriņķa Lī-
vānu pagasta Līvānu muižas jaun-
saimniecībās NsNs58F un 59 F.

618) ErnestaVilcmeijera atlīdzības lietu
par celtam ēkām Aizputes apriņķa
pagasta Liel - Vormsātes muižas
Briņķu jaunsaimniecībā Ns 15F.

Rīgā, 1926. g. 8. maijā.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra vietā A. Sakenfelds.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137.panta par preču nozīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo nozīmju

vienīgo lietošanas tiesību.
Ns 2713. W. Vernon ?& Sons Ltd.,

Londonā, Anglijā — zīmējuma sakopo-
jums ar uzrakstiem un burtu „V" —
miltiem.

Ns 2714. Enoch Morgan's Sons Com-
pauy, Ņujorkā, Amerikā — vārds .Sa-
pali© " — tīrīšanas ua spodrināšanas
līdzekļiem.

Ns 2715. Pro pby-lacTtie Brush Com-
pany, Ziem. Am. Sav. Valstis — zīmē-
jums ar uzrakstu MPro-phy-lac-tfe" —
zobu tīrāmām sukām, grīdas slaukāmiem,
drēbju tīrāmām sukām un putekļu slau-
ķiem.

Ns 2716. Tab. fbr. A. G. Ruhtenberg,
Rīgā — zīmējums (Saeimas nams) ar uz-
rakstu .Demokrāts" — papirosiem.

Ns 2717. Tam pašam — zīmējums
(papagailis un sievietes galva) ar uz-
rakstu „Bubi" — papirosiem.

Ns 2718. M. Gorām, Rīgā — aoaļa
etiķete ar burtiem „G. L. L " — dažāda
veida kažoka precēm un ādām, krāsotām
un nekrāsotām.

Ns 2719. J. Pulkovskim, Rīgā —
vārds «Arsal" — ārstniecības līdzeklim.

Ns 2720. A. S. Alfa Separator, Ko-
penhāgenā, Dānijā — vārds „De Lavai"
— visāda veida centrifūgām, to daļām
un piederumiem.

Ns 2721. Sociēiē La Radiotechnique,
Parizē, Francijā — vārds .Radiomicro"
— elektriskām spuldzēm, vacuuma cau-
rulēm, spuldzēm ar vairākiem elektro-
diem, bezdrāts telegrafijai un bezdrāts
telefonijas piederumiem

Ns 2722. Oskaram Seemiņam & Co,
Rīgā — zīmējams (divas sievietes pie
veļas mazgāšanas) ar uzrakstu «Glover
Soda" — zoda.

Ns 2723. La Radiotechaique, S. A.
Parizē, Francijā — zīmējums (elektriska
vacuuma caurule) ar burtiem ,R. T." —
elektriskiem piederumiem un aparātiem,
uztveramiem un raidāmiem aparātiem,
aparātiem, ierīcēm un piederumiem,
kuri attiecas uz bezdrāts telegrafiju un
telefoniju.

Na 2724. M. Kallmever, Rīgā — vārds
BTip" _ olu pārbaudītājiem.
" Ns 2725. Akc. Sab. G. J. Šereševskij
tab, fabr. Rīgā — vārds BAla" — ta-
bakas precēm.

Ns 2726. Tam pašam — vārds «Med-
nieks" — tabakas precēm.

Ns 2727. Šokoladu fabrikai Akc. Sab.
.Union", Rīgā — zimējums (nēģera
galva sarkanā turku cepure) — šoko-
lādei.

Ns 2728. Farmac. maģ. Alfred Zem-
mel, Jelgavā — zīmējums (vīrietis ar

puķi) un uzrakstu „Haelevit" — ārst-
niecības līdzekļiem.

Ns 2729. _N. Milieram, Rīgā — vārds
„Rex" — zeķēm, cimdiem, kungu zeķēm,
adītam jakām, vestēm, kleitēm, kosti-
miem, kungu un dāmu veļai.

Ns 2730._ „Provodnik", īp. Trīne Viiks-
Volf, Rēvele, Igaunijā — etiķete ar uz-
rakstu .Sareptskaja gorčica" (krievu va-
loda) — sakopojumu sinepēm.

Ns 2731. Techno-ķim. Iab. „Zenol",
Rīgā — vārds „ Aromāts" — konfektēm
mutes dezinficēšanai un aromatizēšanai

Ns 2732. Firmai Aktiebolaget Pastill,
Gavle, Zviedrija — burts „A" uz ripas —
ziepēm, mazgājamam pulverim, parfime-
rijām, tualetes precēm, antizeptiskiem
preparātiem, visāda veida spodrināšanas
un sanitāriem līdzekļiem.

Ns 2733. Tam pašam — vārds „Lae-
kerol" tām pašām precēm.

Ns _2734. Sociētē la Radiotechnique,
Parīze, Francijā — uzraksts .Colloid"—
visāda veida elektriskiem piederumiem
un ražojumiem lietojamiem sakarā ai
elektrību.

Ns2735. Koku zāģēt, un koku apstrād.
A./.S. BTroika" , Rīga — zīmējums ar uz-
rakstu ,Troika"— koka dēlīšiem.

. Ns 2738. S, G. Woodhead, Rīgā -
zīmējums (trīsbuitu monograma) — da-
žādām tualetes precēm, ziepēm, parfime-
rijām, elektriskiem matu sprogotājiem,
bārdskuvju trinamiem aparātiem.

Ns 2737. Tab. fabr. Sab. 0. J. Šere-
ševskij, Rīgā — vārds „Klip-Klap" —
tabakas precēm.

Ns 2738. Tam pašam — monograma
— G. J. S. — tām pašām precēm.

Ns 2739. Tam pašam — vārds .Tū-
ļas" — tām pašām precēm.

Ns 2740. J. Kalniņam, Rīgā — Vārda
„X-Film" — kinemotografijas filmām un
kinemotografijas aparātiem un piederu-
miem.

Ns 2741. Techno ķim. Iab. „Zeaol"
F. S. Leščinski, Rīgā — vārds „Peruin"
— matu augšanas līdzekļiem, ziepēm,
krēmiem, breolinam, briljantlnam.

Ns 2742. Tam pašam — vārds .Sit-
rovin" — pretalkoholiskam līdzeklim.

Ns 2743. Tam pašam — zīmējums
(lidojoša bezdelīga) ar uzrakstu .Zenol"
— ķelaes ūdenim.

Ns 2744. M. Slapobersky, Rīgā —
vārds .Radio" — ziepēm, svecēm, krā-
sām, apavu krēmam, sausam spirtam,
citiem techno - ķimiskiem preparātiem,
tualetes ziepēm, odekolonam, kosmēti-
skam krēmam.

Ns 2^45. Beuska a huten společnost
Brno, Čechoslovaķijā — zīmējums (balts
enkurs zilā laukumā) — dzelzs, tērauda
un citu metālu ražo umiem.

Ns 2746. Tam pašam — zīmējums —
enkurs — tām pašām precēm

Na 2747. Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tct Ex?Iotatie van Retro-
feumbronnen in Nederlandsch-Iudie, Hagā,
Holandē — vārds .Autoline" — visāda
veida eļļām, perolejai, kerosinam, ben-
cinam un citām eļļām uu taukiem.

Ns 2748. De Bataafsche Petroleum
Maatschappij, Hagā. Holandē — zīmē-
jums (konis) ar uzrakstu „Crown" —
dažādām eļļām un taukiem.

Ns 2743. Tab. fabr. .Osman", Rīgā —
zīmējums (plpltis) ar uzrakstu „Osraan"
— tabikas izstrādājumiem.

Ns 2750. Kārlim Lapsa, Rīgā — zī-
mējums — gredzenveidiga etiķete — zā-
baku krēmiem, ādas krēmiem, ādas lakām,
apreturāTi, krāsām, pernicai.

Ns 2751. Techno-ķimJab. .Moderne",
L. Purmel, Rīgā — zīmējums (sievietes
galva) ar uzrakstu „Melaa Maska" —
odekolonam, dažādām smaržām, pude-
ram, ziepēm un krēmiem.

Ns 2752, V. Neulandam, Rīgā — zī-
mējums ar uzrakstu .Vilh Neuland* —
skārda izstrādājumiem un asfalta trotuā-
riem.

Ns 2753. „Reaome" Ip. A. Remo, Rīgā
— zīmējums (sievietes galva) ar uzrakstu
.Star" — pspirosu čaulītēm, papirosiem.

Ns 2754 _„Provodnik" īp. Trīna Vilks-
Wolf, Revele — vārds „Glič" (krievu
burtiem) sinepēm.

Ns 2755. Latvijas sērkociņu fabrikai
A/S .Vulkan", Liepājā — zīmējums
(zvaigzne) ar uzrakstu .Polar Star" —
sērkociņiem.

Ns 2756. Tam pašam — zimējums
(puķe) ar uzrakstu .The Cosmos" —
sērkociņiem.

Ns 2757. Tam pašam — zīmējums
(2 eļļas lampiņas) ar uzrakstu „Hes-
peros" — sērkociņiem.

Ns 2758. Tab. fabr. .Osman", Rīgā
— zīmējums (meitene) ar uzrakstu
.Flora" — papirosiem.

Ns 2759. The CeIotex Company, ČI-
kago, Illinois, Z. A. S. V. — vārds
,Celotex" — celtņu sienu izolācijas pla-
tēm un citiem sienu izolācijas mate-
riāliem.

Ns 2760. Powers Accounting Machine
Corporation, New-Yorkā, Amerikā —
etiķete skaitļu sakopojums ar vārdu
.Powers", skaitāmām, blanketu pagata-
vošanas, kalkulacjjas un grāmatvedības
mašinām.

Ns 2761. Konfekšu fabr. A/S .Union",
Rīgā — vārds .Omar" — karamelēm,
šokolādēm.

Ns 2762. Akc. sab. .Laferme". Rīgā
— vārds .Ministru papirosi" — papi-
rosiem.

Ns 2763. E. Rode, mūzikas instru-
mentu un nošu aģentūrai un koncettu
birojam, Rīgā — vārds „Gramoia" —
runāšanas aparātiem un platēm.

INs
2764. Tam pašam — vārds „Vic-

trola" — tām pašām precēm.
Ns 2765. Credit Minier & Industrie!,

Sociē.ē Anonyme, Briselē, Beļģijā —
zīmējums (mikrobu šķēps) — dažādām
dezinfekcijas vielām šķidrā, maltā vai ari
citā veidā.

Ns 2766. Šlom Šatc ķim. techn. labo-
ratorijai, Rīgā —zīmējums (pūce) ar uz-
rakstu .Šatc" — sacharina tabletēm.

Ns 2767. Cautcam, Cēsīs — zīmē-
jums (kvadrāts) ar burtiem „I. Z." —
cirvjiem, lemešiem, nažiem un vispārīgi
lauksaimniecības un amatniecības rīkiem.

Ns 2768, Exterikultur G. in. b. H.,
Kolberga, Vācijā — vārds „Exteri-
kultur" — lielākam vairumam dažādu
preču.

Ns 2769. Ķim. fabr. .Eikert, Marshall
& Lo. ", Rīgā — vārds .sanatogen-
Emco" — farmaceitiskiem preparātiem,

Ns 2770. Akc. Sab Liepājas eļļas
fabr. agr. Kie!er, Liepājā — zīmējums
(enkurs) margarīnam, taukiem, pernicai.

Ns 2771. Tam pašam — zīmējums
(peldoša gulbis) — tām pašām precēm.

Ns 2772. Tam pašam — zīmējums
(pūce) — tām pašām precēm.

Ns 2773. Tam pašām — vārds „Ako"—
tam pašām precēm

Ns 2774. Meyerhofer & Scharpf akc.
sab. Cirichē, Šveicē — vārds „Kiflu" —
ķimiskiem ražajutuiem, rūpniecības, zi-
nātnības un fotogrāfijas nolūkiem.

Ns 2775, V. Šmidta ķim. Iab., Rīgā —
vārds .Magnets" — līmei.

Ns 2776. Kr. Šmidt, kosm. Iab.
Rīga — vārds .FJodermins" — kosmē-
tiskam līdzeklim.

Ns 2777. Tabakas fabrikai Mindel &
Co., Rīgā — zīmējums (nēģera galva)
ar uzrakstu .Neli" — papirosiem.

Ns 2778. Akc. Sab. Liepājas eļļas fa-
brikai agr. Kieler, Lepajā — zīmējums
(gailis) margarinam, ēdamiem kokosa
taukiem, minerālu eļļām un citām eļļām.

Pamatodamās uz tā paša likuma II da-
ļas 5. nodaļas 140. panta 2. p. noteiku-
miem, rūpniecības departamenta patentu .
valde paziņo, ka skaitāmas par ne d erīgam
sekošas apliecības par preču zīmju vie-
nīgo lietošanas tiesību.

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot ar J. aprili:
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped) par:
gadu . . . Ls 22.— gadu . . . Ls 18.—

t/i gadu . . . 12.— lķ gadu . . . 10.—
3 mēri. . . . 6— 3 men. . . , 5._
1 . ... 2.- 1 . ... i.70

Pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . . —.12 numuru . . , —.10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katru tālāku rindiņu , —.15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —.29

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas -. —.80

Latvijas valdības jgš|& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jfe^^^B^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija:
Jfi^^iPl^^^^^k un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns3. Tel. Ns20032
*^^^^^^^^^

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns20031
Runas stundas no 11—12 vT^^^^U Atvērts no pulksten 9—3



Ns 355. Izdotu 1922. g. 9. augustā
tabakas fabrikai .Regīna", Rīga uz preču
nozīmi «Ekstra".

Ns 395. Izdotu 1922. g. 6. septembri
tabakas fabrikai A. G. Rūtenbergs, Rīgā
— uz preču nozīmi "Tamāra".

Ns 496, 497. 498, 499, 500, 501, 503,
504, 505 un 506 izdotas 1922. gada
25. augustā firmai > J. Garbatv
— Rosenthal, Berlin — Pankov,
Vācijā — uz preču nozīmēm „Whist",
.Kadda", „Passion", ,,Gaibaty Feudal",
„Ecarte", «Mato*", „Baccarat", „Saba",
„York", „Akl\

Ns 590 izdotu 1922. g. 17. oktobii
Dāvidam Mosevičam, Rīgā — uz preču
nozīmi .Mandarīnu karameles".

Ns 593 izdotu 1922. g. 27. oktobri
Akc. sab. .Bromograph" Mannheima, Vā-
cijā — uz «Bromograph".

Ns 605 izdotu 1922. g. 27. oktobrī
Chemische Fabrik Griesheim-Elektron,
Frankfurtā p. M., Vācijā — vārds „Ca-
porit" .

Ns 622, 623 izdotas 1922. g. 27. okto-
bri Liķieru fabr. Brāļi Askov & Co, Rīgā
— uz preču nozīmēm „Vārna uzbuteles"
un „Lapa".

Ns 673 izdotu 1922. g. 29. novembri
H. Hansonam, Rīgā — uz preču no-
zīmi „Huh".

Ns 740 izdotu 1923. g. 24. janvārī A/S.
Laferme, Rīgā — uz preču nozīmi »Ser".

Ns 901 izdotu 1922. g. 28. jūlijā H.
Hahne, Jelgavā—uz preču nozīmi «Gailis".

Ns 1078 izdotu 1923. g. 12. jūlijā R.
Šlomovicam, Rīgā — uz preču nozīmi
«Meitene ar zēnu".

Ns 1086 izdota 12. jūlijā 1923. gada
M. Dreimanim Rīgā, preču nozīme
«Lauva" iekš ripas".

Ns 1134 izdotu 1923. g. 22. augustā
Ķim. farm. laboratorijai Brāļi Habass,
Rīgā — preču nozīme «Aeodin".

Ns 1194. Izdotu 1923. g. 8. oktobrī
Sab. «Veritas", Rīgā — preču nozīme
« Veritas".

Ns 1196. Izdotu 1923. g. 8. oktobrī
Sr. Hurvič, firma «Elegant", Liepājā —
preču nozīme «Elegant".

Ns 1197. Izdotu 1923. g. 8. oktobrī
R. Šeffier Rīgā — uz preču nozīmi
„Siru\

NsNs 1198,1199. Izdotu 1923.g. 26. ok-
tobrī tabakas fabr. «Dukāts", Rīgā —
uz preču nozīmēm «Pakava" un «Zelta
zivtiņa".

Ns 1675. Izdotu 1924. g. 9. jūlija tab.
fabr. «Laferme", Rīgā — uz preču no-
zīmi «Viola".

Ns 1725. Izdotu 1924. g. 16. jūlijā
Mery Sagorje, Rigā — uz preču nozīme
-Dermansons".

Ns 1741. Izdotu 1924. g. 11. jūlijā
Kaulu dedz. & pārstr. fabr. Sab. Rīgā — uz
preču nozīmi «Okaze".

Ns 1746. Izdotu 1924. g. 16. jūlijā
K- Ginteram & Bdri, Rīgā — uz preču
nozīmi «Enkurs".

NsNs 1749, 1750. Izdotu 1924. gada
9. jūlijā K. Ovčinskv, Rigā — uz preču
nozīmi « Stars" un « Strazds".

Ns 1780. Izdotu 1924. g. 12. .augustā
V. Kempelim, Rīgā — uz preču nozīmi
,Laima".

Ns 1781. Izdotu 1924. g. 12. augustā
«J. C. Reinholdam", Rīgā — preču no-
zīme « sēdošs zilonis".

Ns 1784. Izdotu 1924. g. 30. jūlijā
R. Šlomovicam, Rīgā — preču nozīme
«Kronis".

Ns 1785 un 1878. Izdotas 1924. g.
30. jūlija Tabakas fabrikat A./S. Herm.
Jenichs, Rīgā— preču nozīme .Mumm"
un «Futbol".

Ns 1796. Izdotu 1924. g. 20. augustā
A. Rāmo, Rīgā — preču nozīme
«Triumfs*.

Ns 1798. Izdotu 1924. g. 12. augustā
Igaunijas šok. fabrikai „Kawe", Tallinā,
Igaunijā — uz preču nozīmi «Kawe.

Ns 1799, 1800. Izdotas 1924._ g.
20. augustā Latv.-Brit. tirdzn. un rupn.
akc. sab. koku apttr. un apavu liestu
fabrikai, Rīgā — uz preču nozīmi «Lat-
brit" un « Lleste".

Ns 1803 un 1879. Izdotas 1924. g.
20 augustā Sab. Latvijas eksports Golts,
Velens & Bdri, Rīgā — preču nozīmēm
« Prezidenta tēja" un «Tēja 24".

Ns 1810 Izdotu 1924. g. 22. augustā
Kniepadatu darbnīcai «Komet, J. M.
Švarc", Rīgā — uz preču nozīmi
« Ērglis".

Ns 1812. Izdotu 1924. g. 20. augustā
Komanditsabiedrībai M. Gruenfelds,
K. Ozoliņš & Bdri, Rīgā — uz preču
nozīmi « Ozolzīle".

Ns 1832, 1914, 1915. Izdotas 1924.g.
12. aug. Tabakas fabrikai Mindel & Co.,

Rīgā — uz preču nozīmēm «Saule ar
stariem", « Pilsētu papirosi" un «Pilsētu
papirosi".

Ns 1858 izdotu 1924. g. 19. septembrī
Daniel Jaquet, Parizē, Francijā — preču
nozīme „Cerny". »

Ns 1865 izdotu 1924. g. 19. septembri
H. Jaskevičam, Rīgā — uz preču zīmi
— «zīmējuma sakopojums".

Ns 1877 izdotu 1924. g. 26. septembrī
A. Rāmo, Rīgā — uz preču nozīmi
«Orienf.

Ns 1885 izdotu 1924 g. 24. septembrī
E. Mežit, Rīgā — uz preču nozīmi « Sie-
vietes galva".

Ns 1886 izdotu 1924. g. 26. septembrī
Ferrein & Ko, Rīgā — uz preču nozīmi
— krievu burts «F".

Ns 1887 izdotu 1924. g. 26. septembrī
konfektu an šokoladu fabr. «Olvmpia",
Rigā — uz preču nozīmi «Olimpija".

Ns 1888 izdotu 1924. g. 19. septembrī
A. Griķim, Rīgā — uz preču nozīmi
«Sulainis ar pudeli".

Ns 1923 un 1924 izdotas 1924. g.
24. septembri Baltijas konzervu fabrikai
S-ba L. Johaanson & J. Supper, Rīgā—-
uz preču nozīmi «Zivtiņas" un «Vīr ieša
galva".

Ns 1945 izdotu 1924. g. 8. oktobri K.
Melim, Rīgā — uz preču nozīmi „Ika".

Ns 1959 izdotu 1924. g. 26. septembri
A. Lukaševicam, Rīgā — uz preču no-
zīmi «Ēvelējošs galdnieks".

Ns 1910 izdotu 1924. g. 3. oktobri
A. Frankau & Co., Ltd., Londona, An-
glijā — uz preča nozīmi «B. B. B."

Ns 2007 izdotu 1924. g. 22. oktobri
N. Katzen & Co., Rīgā — « sievietes
krūšu tēls".

Ns 2067 un Ns 2068 izdotas 1924. g.
19. septembrī Akc. sab. «Apekol", Rīgā
| uz preču nozīmi ,Apekol" un « Ape-
kolin".

Ns 636 izdotu 1922. g. 29. novembrī
ķim. fabr. Heyden, akc. sab. Šveicē, uz
preču nozīmi «Saccharin Heyden".

Rūpniecības departamenta pag. gada
«Valdības Vēstneša" 242. numurā pa-
ziņojumu par firmas A. Zaksa, Liepājā,
preču nozīmes «Zoss" anulēšanu kā kļū-
dainu, skaitīt par atsauktu.

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

Meklējamo personu saraksts
Hr. 258.

(2 turpinājums.)

19727. Kuzmins, Antons Jāņa d.,
dzim. 1892. g., pied. pie Daugavpils
apr., Naujenes pag., dzlv. Daugavpilī,
Polockas ielā Ns 35. — Daugavpils apr.
6. iec. miertiesneša 1926. g. 23. febr.
raksts Ns 569 (2MII-26), apv. pēc sod.
lik. 573. p. — Ņemt parakstu _par dzīves
vietas neatstāšanu, kura nosūtīt meklē-
tājam.

19728. Kuzņecovs, Ivans Aleksandra
dēls, dzim. 1905. g„ pied. pie Augšpiļs
pag., agrāk dzlv. turpat «Zavru" ciema,
7. Siguldas kājn. pulka jaunkareivis. —
7. Siguldas Kājn. pulka komandiera
1926. g. 10. marta raksts Ns 2773
(27-111-26), 1926 g. 7. martā patvarīgi
atstājis savu daļu. — Apcietināt un no-
gādāt meklētājam.

19729. Kancers, Andrejs Miķeļa d.,
17 g. v., agrāk dzlv. Bauskas apr.,
Iecavas pag., Rudzu krogā. — Bauska»?
apr. 2. iec. miertiesneša 1926 g. 8. marta
raksts Ns 139 (29-111-26), apv. uz sod.
lik. 633, p. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

1973U. Klaumans, Kārlis Jāņa d.,
27 g. v, pied pie Smārdes (Ozolnieku)
pag., agrāk dzīv. Rīgā, Pilsoņu ielāNš3,
dz. 4 — Tukuma iecirkņa miertiesneša
1926. g. 10. marta raksts Ns K. 1077/5.
(29-111-26), notiesāts uz sod. lik, 387. p.
ar Ls 2.— vai 1 dienu aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietu meklētājam.

19731. Kiršanovs, Vasilijs Nikifora d.,
dzim. 1905. g., pied. pie Rēzeknes pils.,
dzlv. turpat. — Rēzeknes kara apriņķa
pārvaldes 1926. g. 6. marta raksts
Ns 5734 (29-111-26), nav ieradies uz
1926. g. gadskārtējo iesaukšana. — Pa-
ziņot dzīves vietu un attiecības pret
karaklausību.

19732. Kaufmans, Andrejs Jāņa d.,
27 g. v, pied. pie Aiviekstes pag,
Daugavpils apr., dzīv. Pļaviņu miestā,
Baznīcas ielā 1* 35. — Rīgas apr 3. iec.
miertiesneša 1926 g. 13. marta raksts
Ns 92 Kr. (31-111-26), apv. uz sod. lik.
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19733. Kruzmans, Kārlis Jāņa d.,
40 g. v., piederības vieta nav zināma. —
Rīgas 4. iec, miertiesneša 1926. g.

19738. Kurmelovs, Maksims_ Evstafija
dēls, dzim. 1896. g., pied. pie Rēzeknes p.
Rēzeknes apr., dzlv. turpat Borsuku
sādžā, Latvijas pase Ns 2736, izdota no
Rēzeknes apriņķa priekšnieka palīga
1920. g. 17. oktobrī. — Madonas apr,
2. iec. miertiesneša 1926. g. 16. marta
raksts Ns 260 (3MII-26), apv. uz sod.
lik. 284. un 262. p. 1. d. — Ņemt pa-
rakstu par dzīves vietas neatstāšanu.

19739. Kokorevičs, Jāzeps Matveja d.,
pied. pie Viļaku pag. Indriču ciema, (tu-
vāku ziņu nav). — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieka 1926. gada
17. marta raksts (3 IV 26), apv. laupīšanā,
izdarītu Vecuma stacijas tuvumā 1918. g.
novembra mēnesī. — Apcietināt.

10. marta raksts Ns 416 (31-111-26), apv.
uz sod. lik. 280. p. 2. d — Paziņot
dzīves vietu.

19734. Krūmiņš, Jānis Krišjāņa d.,
41 g. v,, pied. pie Rīgas apr., Slokas
pag., dzlv. Asaros, Valtera Riekstu Ielā
Ns 5. — Rīgas 4. iec. miertiesneša
1926. g. 16. marta raksts Ns 86
(31-111-26), apv. uz sod. lik. 276. p. 1. d.
— Novest uz meklētāja kameru.

19735. Krasinskis, Eduards apm. 20,
g. vecs, no izziņas redzams, ka māte
Katrine dzīvo Indrā, Depkiša m. (tuvāku
ziņu nav). — Daugavpils apr. 6. iecirkņa
miertiesneša 1926. g. 13. marta raksts
Ns 829 (31-111-26), apv. uz sod. lik. 272.
un 274. p. — Paziņot dzīves vietu.

19736. Klasnejs, Jānis Jāņa d., dzim.
1873. g., pied. pie Jelgavas, dzlv. Jel-
gavā, Kr. Barona ielā Ns 87. —Jelgavas
pilsētas iecirkņa miertiesneša 1926. gada
15. marta raksts Ns 376 (31-111-26), apv.
uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Apcietina!
un piestādīt tiesai.

19737. Kurtiš, Elizabete, tuvāku ziņu
nav, dzlv. Krāslavas pag., Mulku c. —
Daugavpils apr. 6 iec. miertiesneša 1926.
gada 8. marta raksts Ns 731 (31-111-26),
apv. uz sod. lik. 581. p. — Ņemt pa-
rakstu par dzīves vietas nemainīšanu,
par ko paziņot meklētājam.

19740. Kiščuks, Leontijs Dāvida d.,
41 g. vecs, (tuvāku ziņu nav). — Dau-
gavpils apr. 1. iec. miertiesneša 1926. g.
27. febr. raksts Ns404 (r. Ns 553/Kr.-24)
(29111-26), apv. uz sod. lik. 60., 581. p.
1. d. un 624. p. — Paziņot dzīves vietu.

19741. Krūmiņš, Antons Ksavera d.,
pied. pie , Sventes pag., (tuvāku ziņu
nav). — Daugavpils apr. 1. iec. mier-
tiesneša 1926. g. 27. februāra raksts
Ns 404 (r. Ns 17/Kr.-22) (29-111-26), apv.
uz sod. lik. 581. p. — Paziņot dzīves
vietu.

19742. Kabiščer, Judaša Josela m.,
25 g. v., bij. Krievijas pav., agtāk dzīv.
lielā Palisadu ielā Ns 26, dz. 32. Per-
sonas apliecība Ns 16439, izdota no
Rīgas prefekta 1925. g. 25. nov. —
Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka
1926. g. 13. marta raksts Ns 8167
(3MII-26), saskaņa ar Daugavpils apr.
i. iec. izmeklēšanas tiesneša rakstu no
1922. g. 21. sept, ņemama zem policijas
uzraudzības. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

19743 KabiSčer, Judaša Josela m.,
25 g. v., bij. Krievijas pav., dzlv. lielā
Palisades ielā Ns 26, dz. 32. Personas
apliecība Ns 16439, Izdota no Rīgas
prefekta 1925. g. 17. augustā. — Rīgas
policijas 6. iecirkņa priekšnieka 1926. g.
13. maita raksts Ns 8169 (31-111-26), sa-
skaņā ar Latgales apgabaltiesas proku-
rora rakstu 1924. g 28. jun. Ns 13423,
piedzenami tiesas izdevumi Ls 4,86. —
Paziņot dzīves vietu meklētājam.

19744. Kazakevič, Tekla Jura m.,
uzdevušies par 40 g. v. un dzlv. Izvoltes
pag. Jonanu ciemā, bet tur nav atro-
dama. — Daugavpils apr. 6. iec. mier-
tiesneša 1926. g. 11. marta raksts
Ns 802 (31-III-26), apv. uz sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu meklē-
tājam.

19745. Klindzans, Pēteris Seimana un
Kabes d., 18 g. v., pied. pie Daugavpils
apr., Jasmuižas pag., agrāk dzlv. Rušanu
stac jas būdā Ns65. — Latgales apgabal-
tie-as 2. kriminalnodaļas 1926.g.li.marta
raksts Ns 5905 (31-111-26), notiejāts uz
«odu lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu mekl.

19746. Korolkovs, Grigorijs Toma d.,
dzim. 1876. g. 14. janvāri, piei pie Rī-
gas, Latvijas pase izdota no Rīgas pre-
fektūras 1920. g. 30. aprilī. — Riga8
apriņķa priekšnieka palīga Liec. 1926 g
2. marta raksts Ns 76 (31-III-26), apv. uz
sodu lik. 286. p. — Pazinot dzīves vieu
meklētājam,

19747. Klaumans, Aleksejs Andreja d
dzim. 1887. g. 27. decembrī , pied. pie

Ungurpils pag., Valmieras apr. — Rj gas
apr. priekšnieka palīga 1. iec. 1926. »
26. februāra ; raksts Ns 5526 (31-111-26/
sastāv zem policijas uzraudzības uz solu'
lik. 34. un 35. p. — Paziņot dzīves vietu.

19748. Livčens, Pēteris Elizabetes rj.
20 g. v., bez noteiktas dzīves vietas. -!!
RIeas prefektūras 3. nodaļas 1926. o
9. marta raksts Ns 708 (27-111-26), pg
dzenams vizu nodoklis Ls 162. — p.
ziņot meklētājam.

19749. Lauberts, Eižens Jāņa d., 18g.
vecs, pied. pie Valmieras apr., Kaugum
pagasta. — Rīgas 13. iec. miertiesneša
1926.g 13. marta raksts Ns 502 (31 -111-26),
apv. uz sodu lik. 138. p. — Pazi ņot
dzīves vietu.

19750. Lavrenovs, Nikolajs Kupriana
dēls, dzim. 1903. g., pied. pie Daugav-
pils apr.. Liksnas pag., Kurzemes artilē-
rijas pulka kareivis. — Rīgas pilsētas
komendanta 1926. g. 15. marta raksts
Ns 1560 (31-III 26), š. g. 8. martā dezer-
tējis. — Arestēt un nogādāt meklētāja
rīcībā.

19751. Lotkovskis, Francis Staņislava
dēls, dzim. 1899. g., pied. pie Skaistas
pag. Trušelu s. — Daugavpils apr,
6, iec. miertiesneša 1926. g. 11. marta
raksts Ns 791 (31-111-26), apv. uz sod,
lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.

19752. Ludišs, Donats Vikentija d,,
26 g. v„ pied. pie Daugavpils apr.,
Izvoltes pag., Dzalbardovkas ciemā, vēlSk
Grāveru pagasta. '«— Daugavpils apr .
6. iec. miertiesneša 1926. g. 10. marta
raksts Ns 774 (3UII-26), apv. uz sod.
lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu,

19753. Lubockijs, Moisejs Menuchima
dēls, dzim. 1904. g., pied. pie Rēzeknes
pilsētas, dzīv. turpat. — Rēzeknes kara
apriņķa pārvaldes 1926. g. 6. marta
raksts Ns 5734 (29 HI-26), nav ieradies
uz 1926. g. gadskārtējo iesaukšanu. —
Paziņot dzīves vfetu un attiecības pret
karaklausību.

19754. Linins, Jānis Aleksandra d.,
dzim. 1899. g. 5./18. apr., pied. pie
Rīgas apr. Stopiņu pagasta. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekš-
nieka raksts 1926. g, 7, apr. (7-IV-26),
apvain. krāpšanā. — Apcietināt.

19755. Lasinskaja, Marija Fēliksa ru.
(tuvāku ziņu nav). — Daugavpils apr.
1. iec. miertiesneša 1926. g. 27. febr.
raksts Ns404 (r. Ns313/Kr.22) (29 111-26),
apv. uz sod. lik. 581. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19756. Laksa, Donats Jāzepa d„
29 g. v., pied. pie Daugavpils apr.
Skaistas pag., agrāk dzīv. turpat. —
Daugavpils apr. 6. iec. miertiesneša
1926. g. 25. marta raksts Ns 893
(7-IV26), apv. uz sod. lik. 262. p. 2. d.
— Paziņot dzīves vietu.

19757. Liepiņš, Fricis Eduarda d.
(tuvāku ziņu nav). — Daugavpils apr.
1. iec. miertiesneša raksts Ns 38/Kr, 22
(10 111-26 Ns 506 (27-111-26), apv. uz sod.
lik. 531. p. — Paziņot dzīves vietu.

Ns 19758. Lavrenovs, Nikolajs Ku-
priana d., dzim. 1903. g., piederīgs pie
Daugavpils apr. Liksnas pag., Kurzemes
artilērijas pulka 2. baterijas kareivis. -
Kurzemes artilērijas pulka komandiera
1926. g. 11. marta raksts Ns 2159/td
(.29-111-26), patvarīgi atstājis savu daļu.
— Apcietināt un nogādāt meklētājam.

19759. Malachovskis, Antons Ādam»
dēls, piederīgs pie Daugavpils apr. Pie-
drujas pag., Stremku sādžas, tuvāku
ziņu nav. — Daugavpils apr. 6. iet
miertiesneša 1926. g. 11. marta raksi»
Ns 786 (30-111-26), apvain. uz sod. lik.
510. un 530. p. — Paziņot dzīves vietu.

19760. Maurer, Valija Jāņa meita,
dzim. 1894. g., Latvijas pavalstfliece,
vāciete, luterticīga, prostituēta, bez no-
teiktas dzīves vietas. — Rīgas pilsētas
7. iec. miertiesneša 1926. g. 12. maita
raksts Ns 476 (30-111-26), sodīta »r
Ls 50— vai 2 nedēļām aresta. — Pa'
ziņot dzīves vietu.

19761. Mednis, Kārlis Miķeļa dēls,
dzim. 1864. g., piederīgs pie Uūgf
pagasta Valmieras apr., bez noteikta'
dzīves vietas, latvietis, luterticīgs. ?*'
precējies, strādnieks. - Rīgas 7. »eC8
miertiesn. 1926. g. 19. marta raksi8
Ns 314 (30-111-26), sodīts ar Ls 10.T
vai pierādītā maksāt nespēšanas gad''
jumā ar 6 dienām arestā.—Pa^dzīves vietu.

Ns 19762. Michelsons, Ansis Jura ļ
dzim. 1890. g. 3. maijā, piederīgs P
Dzelzavas pag., dzīvo turpat Dzelzav*
muižā, Latvijas pase No 1229 izdota «"
Dzelzavas pagasta valdes 1921. gg
10. jūnijā, vācietis, rakstvedis. - ļJJ,
donas apr. 2. iec. miertiesn. 1926. gafl!



r». ——

12. marta raksts Ns 209 (30-111-26).
pieprasāma drošības nauda Ls 300,—
kuras neiemaksāšanas _ gadījumā apcie-
tināt. — Paziņot meklētājam.

19763. Malins, Jāzeps Jāņa dēls,
dzim. 1801. g., piederīgs pie Ilūkstes
apr. Lauceses pag., polis, kutoļticīgs,
neprecējies, namdaris. — Daugavpils
pilsētas policijas 3. iec. priekšnieka
1925. gada 16. maija raksts Ns 3353
(31-III-26), apvainots uz sod. lik. 184. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19764. Melders, Kazimirs Vlkentija d.,
40 g. v., pied. pie Daugavpils apr.
Krāslavas pag. — Grīvas iecirkņa mier-
tiesneša 1926. g. 13. marta raksts Ns527
(31-111 26), sod. uz sod. lik. 581. p. 1. d.
- ar 3 mēa. cietuma. — Apcietināt,
ieskaitot meklētajā rīcībā, par ko paziņot.

19765. Meduneckis, Osips Jāņa d.,
dzim. 1892. g., pied. pie Skaistas pag.,
kur ari dzlv. 1924. g rudenī Feliciano-
vas folv. — Daugavpils apr. 6. iec. mier-
tiesneša 1926. g. 13. marta raksts
Na 821 (31-111-26), apv. uz sod. lik,
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

19766. Malta, Apolonija Jēkaba m.,
dzim. 1894. g., pied. pie Pildas pag.,
agrāk dzīvojusi turpat. — Rēzeknes apr,
1 iec. miertiesneša 1926. g. 15. marta
raksts Ns 693 (31-III-26), uz sod. lik.
262. un 397. p., sodīta ar Ls 10 vai
3 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu,

19767. Martiasons, Ernsts Mārtiņa d.,
45 g. v„ pied. pie Rīgas apr., Bīriņu
pagasta. — Rīgas 2. iec. miertiesneša
1926. g. 16. maita rakāts Ns 453
{3MII-26), £0d. lik. 286. p. — Paziņot
dzīves vietu

19768. Mazevski, Kārlis Augusta d.,
51 g. v„ pied. pie Kuldīgas apr., dzlv.
Kokneses pag. Kutos, Vītol mājās. —
Rīgas apr. 3. iec. miertiesneša 1926. g.
11. marta raksts Ns 201 (31-III-26), sod.
lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19769. Millers, Alberts Anša dēls,
23 g. v., pied. pie Jelgavas apr., Kaln-
ciema pag., agrāk dzīvojis turpat. — Rē-
zeknes apr. 1. iec. miertiesneša 1926. g.
15. marta raksts Ns 696 (31-111 26), uz
sod. lik. 230. p. 1. pkt., sod. ar Ls 15
vai 5 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vieta.

19770. Marcinkevič, Emīlija Konstan-
tīna m., 27 g. v., pied. pie Ludzas apr.
Michaiiovas pagasta. — Daugavpils apr.
1. iec. miertiesneša 1926. g. 27. febr.
raksts Ns 404 (R. Ns 978/Kr. 24),
(29-111-26), sod. lik. 139. p. I. un 4. d.p.
— Paziņot dzives vietu.

19771. Meilak, Rocha Šloma meita,
74 g. veca, pied. pie Daugavpils —
Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša
1926. g. 27. februāra raksts Na 404 (r.
Na 36/ Kr. 22) (29-111-26), apv. uz sod,
lik. 581. p. Paziņot dzīves vietu.

19772. Minkevičs, Antons Antona d,
21 g. vecs, pied. pie Pilskalnes pag. —
Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša
1926. g. 27. februāra raksts Ns 404 (r,
Ns 834/Kr. 23) (29-111-26), apv. uz sod,
lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

19773. Maksimovs, Daniels Feodora
dēls, 33 g. vecs, pied. pie Naujenes pag.
— Daugavpils apriņķa 1. iec. mierties-
neša 19^6. g. 27. feoruara raksts N«404
(r. Ns 288/Kr. 23) (29 111-26), apv. uz
«od. lik. 49, 581, p. 1. c. — Paziņoi
dzīves vietu.

19774. Mičuliņš, Jēkabs Alfonsa dēls,
dzim. 1895. g, pied, pie Preiļu pag. —
Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša
192b. g. 27. februāra raksts Ns 404 (r.

- Ns 368/Kr. 23) (29-IiI 26), apv. uz sod.
Uk. 181. p. 2. d. 1. pkt. — Paziņot dzī-
ves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Ttfentāls

Darbvedis A. Zaķts.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Tirgošanās laiks.
Pārgrozījumi saistošos noteikumos par
"tirdzniecības iestāžu, noliktavu un kan-
toru atvēršanas un slēgšanas laiku Rīga.
Pamatojoties uz pilsētas domes š. g.

'5. aprija lēmumu, kas apstiprināts ar
iekšlietu ministri as pašvaldības departa-
menta š. g. 28 spriļa rakstu Ns 103890,
"Igas piķētas valde ar šo paziņo:

1) ka tirgošanās Matīsa tirgu sest-
dienās ir atļauta līdz pulksten 6
vakarā, ar ko tiek papildināts līdz-
šinējo saistošo noteikumu 6. § d
punkts:

2) tiek atvietots līdzšinējo saistošo no-
teikumu § 14 n punkts un tā vietā
likts sekošais:_ «Sīkumu tirgus at-
vērts (svētdienās) no pulksten 9 rītā
līdz pulksten 1 dienā".

Rīgas pilsētas galva
A. Andersons.

Pilsētas sekretārs
2 A. Pļavinskis.

Noteikumi par nodokli _ņo
izrīkojumiem un izpriecām

Tukuma pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes 1926. gada
29. marta sēde un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaki, departamenta 1926. g.

19. aprīļa rakstu J\& 103568.

- § 1. Visus izrīkojumus un izpriecas,
kuri notiek Tukuma pilsētas robežās, iz-
ņemot § 2. minētos, apliek ar izpriecas
nodokli par labu pilsētas pašvaldībai,
saskaņā ar šiem noteikumiem.

§ 2. Ar nodokli nav apliekami:
1) priekšlasījumi, 2) politiskas un reli-
ģiskas sapulces, 3) skolu izrīkojumi mā-
cības līdzekļu un inventāra iegādāšanai
un mazturīgo skolēnu pabalstīšanai,
4) sporta sacīkstes bez papildu izpriecām,
5) mākslas un vēstures izstādes.

§ 3. Izpriecas nodoklis maksājams no
katras ieejas biļetē vai citā ieejas zīmē
uzrādītās maksas atkarībā no tā, pie
kuras no zemāk minētām grupām izrī-
kojums pieskaitāms:

1) 10% — no deklamacijām, mākslas
orķestru, zolistu, skolu izrīkoju-
miem — izņemot § 2. p. 3. minē-
tos, tirdzniecības-rūpniecības-lauk-
saimnieclbas izstādēm, teātriem,
operām un tamlīdzīga rakstura iz-
rīkojumiem. Ja izrīkojumam seko
deja — nodoklis ņemams no pēdē-
jās 15% apmēros,

2) 20% — no zaļumu svētkiem, ope-
retēm, baleta, kuplejām ar sekojošu
deju.

3) 30% — no kino izrādēm, dejas
vakariem, masku ballēm, cirka, var-
jetē, burvju mākslinieku un tamlī-
dzīgām izrādēm.
Piezīme. Šajos noteikumos ne-

paredzētos gadījumos, pilsētas
valde nosaka ar kuras grupas no-
dokļa normu izrīkojums apliekams.

§ 4. Par izpriecām un izrīkojumiem,
kuros ieejas maksu ņem ziedojumu vai
citā veidā, jāmaksā izpriecas nodoklis
no brutto ieņēmuma apmēros, kādi
minēti šo noteikumu § 3.

Piezīme. Ieejas maksas iekasēšanas
veidi šādos izrīkojumos (ar listēm,
bundžiņām u. t. t.) izdarāmi tikai
pēc pilsētas valdes norādījumiem.

§ 5. Uz ieejas biļetēm vai citām zī-
mēm, kas noder to vietā, jābūt atzīmei
ar izrīkojuma vai izpriecas datumu un
cenu, tāpat pilsētas valdes zīmogam par
biļešu reģistrāciju. Biļetes pārdodamas
vienīgi par to cenu, kāda uz tām ap-
zīmēta.

§ 6. Biļetes vai citas ieejas zīmes,
kuras noder biļešu vietā, jāiesniedz pil-
sētas valdei apzīmogošanai vismaz dienu
priekš izrīkojuma līdz ar rakstisku pie-
teikumu uz pilsētas valdes noteikta pa-
rauga veidlapas Reģistrēšanai un ap-
zīmogošanai jāiesniedz ari to izrīkojumu
un izpriecu ieejas biļetes, kuras saskaņā
ar § 2. nodokli nemaksā.

§ 7. Pie izrīkojumu telpu vai lau-
kumu ieejas, biļetes anulējamas, atraujot
no tām kontrmarkas. Anulētās biļetes ap-
meklētājiem jāglabā pa visu izrādes laiku.
Pilsētas valdes un revīzijas komisijas locek-
ļiem vai topilnvarotiem 2 pārstāvjiem ji dod
brīva ieeja kontroles izvešanai visos izrī-
kojumos, pie kam izrīkojuma atbildīgām
personām un viņu palīgiem, tāpat telpu
un laukumu īpašniekiem, jāsniedz kontro-
les nolūkos pieprasītās ziņas.

§ 8. Apliecības bezmaksas ieejai iz-
rīkojumos derīgas tikai uz vārda, peno-
nīgai lietošanai un līdzīgi pārejām biļe-
tēm reģistrējamas un apzimojamas,

§ 9. Nodokļa galīga nomaksa izda-
rāma ne vēlāk par 14 dienām pēc iz-
rīkojuma, iesniedzot līdzar biļešu pie-
sakņiem norēķinu uz pilsētas valdes no-
teikta parauga veidlapas

Piezīme: Nodokļa kārtīgas no-
maksas nodrošināšanai no iebrau-
cējiem pilsētas valde var pieprasīt
iemaksu līdz 50°/o no reģistrēto
biļešu kopsumas.

§ 10. Neizlietotās biļetes un piesakņi
jānodod pilsētas valdei 14 dienu laikā
pēc izrīkojuma, neskatoties uz to, vai
izrīkojums noticis, vai ne.

Piezīme. Par neizlietotām biļetēm
skaitās tādas, kurām ir klāt kontr-
markas.

§ 11. Neizlietoto biļešu nepiestādī-
šanas gadījumā § 10 noteiktā termiņā,
izpriecas nodoklis tiek aprēķināts no
visu reģistrēto un apzīmogoto biļešu
kopsumas.

§ 12. Paragrāfā 9. noteiktā termiņā
nenomaksāto nodokli, pilsētas valde pie-
dzen caur policiju neapstrīdamā kārtībā
līdz ar 2°/o piedzīšanas izdevumu no iz-
rīkojuma pieteicēja.

§ 13. Iebildumi un sūdzības par no-
dokļa nepareizu aplikšanu iesniedzami
tādā kārtībā, kāda paredzēta noteikumos
par pilsētu ienākumiem, izdevumiem,
budžetiem un pārskatiem.

§ 14. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie atbild saskaņā ar likumu.

§ 15. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
14 dienām no viņu izsludināšanas „Val-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Cers.
3 Sekretārs F. Berlins.

Saistošie noteikumi
par skursteņu un dūmu vadu

tīrīšanu Saldus pilsētā.
Pieņemti Saldus pilsētas domes 1926. g.
6. marta sēde un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta

1926. g. 26. marta rakstu Mi 103102.

1. Skursteņu un dūmu vadu, kā ari
siltumu mūru tīrīšana Saldus pilsētā ir
obligatomka; tā izdarāma regulari_ un
kārtīgi nosacītos termiņos un saskaņā ar
šiem noteikumiem.

2. Katram namu Īpašniekam ir jārū-
pējas par skursteņu tīrīšanu savā namā,
noslēdzot ar pilsētas valdes apstiprinātu
skursteņslaucītāju līgumu, pēc kura
pēdējais uzņemas visu mājas skursteņu
un dūmu vadu kārtīgu tīrīšanu un uz-
raudzību. Siltumu mūru tīrīšana nam-
saimniekam ir atļauta uzticēt kādam liet-
pratējam-amatniekam.

3. Skursteņu slaucītājs par savu darbu
saņem atlīdzību no nama īpašnieka pēc
takses, kuru apstiprina pilsētas dome.

4. Skursteņu tīrīšanas darbus var vie-
nīgi uzņemties pilsētas valdes pārbau-
dīts un apstiprināts skursteņtīrltājs, kura
vārdu un dzives vietu pilsētas valde iz-
ziņo atklātībai.

5. Skurtteņtīrītājs var pieņemt sev
palīgu, kurš vajadzības gadījumā var iz-
pildīt viņa vietu. Kandidātu palīga ama-
tam skursteņtīrltājs stāda priekšā pilsētas
valdei pārbaudīšanai un apstiprināšanai.

6. Skursteņu tīrīšana nav atļauta mā-
cekļiem vieniem pašiem; mācekļi drīkst
strādāt skursteņtīrītāja vai viņa palīga
tfešā uzraudzībā.

7. Kārtēja skursteņu un dūmu vadu
tīrīšana jāizdara sekošos termiņos:

a) skursteņi, kuriem pievienoti ķēķu
pavardi (plītēs), jāslauka reizi pēc
katriem trim mēnešiem;

b) skursteņi, kuriem pievienotas tikai
krāsnis dzīvokļu apkurināšanai, jā-
slauka reizi trīs mēnešos kurinā-

šanas sezona;
c) rūpniecību un citu tamlīdzīgu iestāžu,

piem. maiznīcu, konditoreju, ļatžu
ķēķu, restorānu, pirtu u. c. skur-
steņi slaukāmi pēc vajadzības, bet
ne retāki, kā reizi pēc diviem mē-
nešiem ;

d) siltumu mūru dūmu ejas ir tīrāmas
divreizes gadā: aprija un oktobra
mēnešos. Skursteņiem pieskaitāmi
un reizē ar viņiem tīrāmi ari dūmu
pēcvadi, kuri savieno kurināmo
ietaisi ar skursteni.

Šai piespiedu tīrīšanai nav padoti visi
brīvā stāvošo fabriku un neapdzīvoto
namu skursteņi.

8. Skursteņu, dūmu vadu un siltumu
mūru tīrīšana jāizdara pamatīgi un rū-
pīgi. Skursteņi jāizslauka Hdz pamatam;
skursteņu apakšējā daļa, dūmu vados un
siltumu mūra ejās sakrājušie sodrēji un
pelni katru reizi tīri jāizslauka. Skur-
steņus, kuri netiek slaucīti kārtīgi vai
kurus namsaimnieks pavisam neliek slau-
cīt, pilsētas valde uzdod skursteņslaucī-
tājam tīrīt uz nama īpašnieka rēķina.

9. Sodrēju izdedzināšana atļauta tikai
tādos gadījumos, ja tīrīšana citādi nav iz-
vedama. Dienu un stusdu, kad no-
domāts izdedzināt zināma nama skur-
steni, skursteņtīrītājam jāpaziņo dienu
ieprekš nama īpašniekam, vietējam poli-
cijas priekšniekam un ugunsdzēsēju ko-
mandas priekšniekam. Skursteņu izde-
dzināšana jāuzrauga personīgi pašam
skursteņtīrītājam. Dedzināšana atļauta

ikai dienas laikā un tai jabut pabeigtai
Idz pīkst. 12 dienā.

10. Skursteņtīrītājam jāraugās uz to,
ai dūmus nenovada ventilācijas skur-
iteņos un ka skursteņi, dūmu vadi,
trāsnis un citas apkurināšanas ietaises
itrodas tādā kārtībā, kā to prasa būv-
īoteikumi.

11. Skursteņu kārtēja tīrīšana, kā ari
(kursteņu, dūmu vadu nn ugunskuru ap-
skatīšanu skursteņtīrltājs izdara pats no
sevis vai ari uz ieinteresētu personu uz-
licinājumu.

12. Namu īpašniekam vai viņa piln-
varniekam jāievēro skursteņtīrītāja aiz-
ādijumi un jāizpilda viņa likumīgās
)rasības attiecībā uz skursteņu, dūmu
vadu un kurināmo ietaišu, ugunsdrošību,
cā ari jāierīko un jātur kārtībā trepes,
umta lūki un citi ierīkojumi, pa kuriem
var pietikt pie skursteņiem, to slaucl- -
šanai. Ja namsaimnieks vai viņa viet-
nieks šis prasības neievēro un neizpilda,
skursteņtīrītājam par to jāpaziņo pilsētas
valdei, lai tā varētu spert attiecīgus soļus.

13. Skursteņslaucītājiem jāved sevišķa
darba grāmata, pēc pilsētas valdes dotā
parauga, kurā ierakstāms katrs skursteņ-
tīrītāja darbs, kā ari atzīmējamas ne-
kārtības, kuras atrastas pie skursteņiem,
dūmu vadiem un krāsnīm. Ierakstīju-
miem jābūt apliecinātiem ar nama īpaš-
nieka vai viņa vietnieka parakstu. Grā-
mata un pieprasījumu jāuzrāda pilsētas
vai citai attiecīgai iestādei.

14. Skursteņslaucītājam atļauts atstāt
darba vietu ne ilgāk par septiņām die-
nām. Ja vajadzīgs ilgāks atvaļinājums,
viņam tāds jāizprasa no pilsētas valdes
un jāatstāj vietnieks. Pēdējam jādod
pilsētas valdei paraksts, ka pa skursteņtīrī-
tāja atvaļinājuma laiku apņemas izpildīt
viņa pienākumus un uzņemas atbildību
par darba pareizību un kārtīgu izvešanu.

15. Sūdzības par skursteņtīrītāja iz-
turēšanos, nolaidībām un nekārtīgu
darbu jāiesniedz pilsētas valdei. Attie-
cīgos gadījumos pilsētas valde var skur-
steņtlrltāju administratīvi sodīt, atvaļināt
no darba uz nenoteiktu laiku vai galīgi
atlaist.

16. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie likumīgas atbildības.

17. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu pu-
blicēšanas «Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva A. C I r u 1 s.
i Sekretārs J. Lembergs.

Šis dienas «Valdības Vēstneša" numu-
ram iet kā pielikums līdzi LATVIJAS
SARKANĀ KRUSTA 5-klasIgas naudas
loterijas Ns 10 I klases izlozes ofi-
ciālais vinnestu saraksts.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 10. maijā.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs . . . . 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,24
100 Francijas franku. . . . 16,20—16,50
100 Beļģijas franku .... 15,85 — 16,15
100 Šveices franku .... 99,95 — 100,75
100 Itālijas liru 20,60 — 21,00
100 Zviedrijas kronu.... 138 30 — 139,35
100 Norvēģijas kronu . . . 110,80—112,50
100 Dānijas kronu .... 134,35 — 136,35
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,75 — 209,35
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marku .... 1,37 — 1,395
100 Polijas zlotu 46,00 — 56,00
100 Lietavas litu 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņecs .... 26,25—26,60

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspapiri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņēmums 92 — 93
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 98 — 100
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Sk u j e v i c s.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktors: M. Arons.
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šim numuram 6 lapas puses.



Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. aprilī 1926. g.,
izklausījusi Jāņa un Jura Aleksandra d.
Allunanu un ' Annas Aleksandra m.
Spurman, dzim. Allunan lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 3000 rbj., apstiprinātu 1. februāri
1910. g. zem Ns 127 uz nekustamu
īpašumu Madonas apriņķī, Jaunkalsna-
vas muižas zemnieku zemes māju
„Allunan Ns 3", ar zemes grāmatu reģ.
Ns782, izdotu no Jura un Jāņa Alluna-
niem un Annas Spurman par labu
Dāvidam Jēkaba d. Pelcam.

Rīgā, 28. aprilī 1926. g. Ns 1556.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2268a Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 15. apr. 1926. g. lēmumu
un pamatojoties uz priv. lik. 37. piezīmi
pie 36. un 2. piezīmi pie notar. nolik.
280. p. p., ar šo izsludina, ka laulātie
Jānis-Leonhards Kalniņš un Anna
Mārtiņa m. Kalniņa, dzim. Villefa,
noslēguši pie Liepājas notāra Ž. Kaupiņa
9. apr. 1926. g. ar reģ. Ns 4539 līgumu, ar
kuru viņi atcēluši attiecībā uz viņiem
viet. priv. lik. 79. un se. p. p. paredzēto
laulātu ļaužu mantas kopību, pie kam
Jānis-Leonhards Kalniņš saņēmis no
Annas Mārtiņa m. Kalniņas, dzimuse
Villeres, savā pārvaldīšanā dažāda veida
kustamu mantu Ls 2000,— vērtībā un
skaidrā naudā Ls 8000,—, bet kopā
Ls 10000,—, kura skaitās par Annas
Mārtiņa m. Kalniņas, dzim. Villeres,
atsevišķu īpašumu.

Liepājā, 16.apr. 1926.g. Ni 423-1 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1361a Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas, R^n*aprija 2. leiirHoa mierBesnS
uzaicina 1925. g. 5. maijā mirušā Rē2„
pag. Račevas pusmuiža Aleksandra p-S
tera dēla Zapavecka mant'niekf'
pieteikt viņam savas mantos, tiesa
uz nelaiķa atstāto mantojumu Se§
mēnešu laika no šī uzaicinājuma ieSDi<?
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Rēzeknē, 26. aprilī 192a. g.
2303 Miertiesnesis (paraksta

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Pētera Fedora d. Sadovska lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
zemniekiem piešņirtās zemes 212 šņorei
ar sētas vietu *un dārzu, kopplatībā
12 des. 600 kv. saž., atrodošos Daugav-
pils apriņķa Kapiņu pagasta Zablu-
dovkas sādžā ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komisijai p
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības Vesta",
pretējā gadījumā nepieteiktās ti esības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdiējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās naf-
tas īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas^
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām-

Daugavpilī, 1926.g.21.aprilī. Xs 1290Ū
Komisijas priekšsēd. E. Hellviclts

1906a Darbvedis uz J. Straiti

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Kristapa Jāņa d. Šuberta lūg*"
par nekustamas * mantas, sastāvošas n»
Starije Žagori, bij. Gudima muižas*
dalītā zemes gabala ar Ns 2, pl*
17 desetīnas 2351 kv.saž.,vairāk"mazāk, atrodošos Jelgavas aprifļ
(senāk Kaunas gub., Šauju apr.), *
(senāk Žagares) pagastā — ievesai»
zemes grāmatu reģistri, — «zal

^visas personas, kurām ir kādas tieši»
'uz minēto nekustamo mantu, ies_m|
komisijai par to paziņojumu 4 met»
laika no izsludināšanas dienas ,M
Vēstnesī", pretējā gadījumā nep iete**
tiesības skaitīsies par iznīcinātām Jlūdzējs var tikt ievests attiecīg ā z««
grāmatu reģistri par norādītās nekus»
mas mantas īpašnieku bez kādiem ļrobežojumiem ar neapstrīdamas paf "
sanas un hi potekarisku apgrūtinaJf
tiesībām.

Daugavpilī , 1926.g.21.aprilī. J**
Komisijas priekšsēd. E. H

1905a Darbvedis J. jitra^

Rīgas apgabaltiesas III iec- fles

izpildītājs
Paziņo, ka 18. maijā 1926 *., P*|10_dienā. Rīe s, Avotu ielā Ns 28, «
3 a i <3 rHirša Kāna kustamo

^sastāvošu no amerikāņu zistemasia*? ļL
galda, dīvāna un krēsliem un nov°

Pa-?- kā"Izzināt sarakstu, novērtējumu, }\ķ
apskatīt pārdodamo mantu, varēs P
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 3. maija 1926. g.
2943 Tiesu izpild. J. Kazubi'""'

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils agr. 7. lec. miertiesu,
pamatodamies uz Helēnas Andreja raSvarinskas un Rozālijas (Ružas) Pavijj
lūgumu, lik. kop. X .sej. 1. d., 2330 m
2331. un civ. pr. 1. 1460. un 1460«. p,p
un saskaņa ar savu 1926. g. 9. aprija
lēmumu, izsludina par iznīcinātu piin-
varu lietu vešanai miertiesās un ajc
gabaltiesās, kā apelācijas instancēs ,
izdotu 15)24. g. 11. jūlijā no Helēnas
Andreja m. SvarinsKas un Rozālijas
(Ružas) Pavlin Jan-m Silvestra d. Sti-ļ
kutam un apliecinātu tanī pašā dienā;
pie Daugavpils apr. 7. iec. miertiesneša!
ar reģ. Ns 160.

1926. g. 13. febr. Bl. 1.Mi 47. H> 132),
1707 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apriņķa 9. iec.
miertiesnesis,

saskaņa ar -savu 1926. g. 21. aprilī
lēmumuuz civ. proc. lik. 1401. p. u. civ,
lik. Xsēj. 1239. p. 1. d. pamata paziņo,
ka pēc j919. g. 25. maijā mirušā
Semena Jāņa d. S i v i c k a ir pa-
licis mantojums_ Daugavpils apr. Na»
jenes pag.; kadej uzaicina visas perso-
nas,kam uz šomant. vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības ka mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības pēc piekritības seši
mēnešu laika, skaitot no šā sludinājumi
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi",

Daugavpilī, 21. aprilī 1926. g. »M
1709 Miertiesnesis K r e i c b ergeis.

Latgales apgabaltesas
Rēzeknes apr. 6 lec. miertiesn

saskaņa ar savu 1926. g. 12. a.J
lēmumu un pamatodamies uz civ nni
lik. 1401., U02. un 1408.p. un civ.' B
sej. 1. d. 1239. p. ar šo uzaic. 1918 p
17. oktobri miruša Vincenta J32e' 5
Z a h a r a likum mantin. piet. sava;
mantošanas tiesības uz mantojumu , b,
palicis pēc minēta pilsoņa nāves ' R;
zeknes apr., Bukmuižas pag., panla '
sādža. 6

Mantojuma tiesības jāpieteic minētam
miertiesnesim viņa kamerā, Kaunatas
miestā sešu mēnešu laikā skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas .Vaid
Vēstn."
1719 Miertiesnesis (paraksts)

Latgales apgt. Ktlttndlu nod.
dara zināmu, ka, sarkanā ar Latgales
apgabaltiesas 1V26. g. j8.marta lēmumu,
uz tikuma par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti biedrības .Daugavpils šacha
klubs* statūti un Ievesti bezpeļņas bie-
drību reģistra pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Daugavpilī.

Daugavpilī, 1926. g. _27. aprīli.

Reģistrācijas nod. pārzinis MAbuls.

2292 Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgt mtmi nod
dara zināmu, ka saskaņa ar Latgales
apgabaltiesas 1926. g. 18. marta lēmumu,
uz civ. proc. lik. 1460^. p. p. pamata
reģistrēti Vecpils piensaimnieku sabie-
drības .Vecpils" statūti un ievesti
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vecpils mājās, Bērzpils pag.

Daugavpilī, 1926. g. 27. aprilī.
Reģistrācijas nod. pārzinis M.Abuls.

2291 Sekretāra v. A. Auziņ.

Latgales apgt. nilstradls sod.
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabatiesas 1926. g. 10. apriļa lēmumu,
uz lik. par kooperatīvu sabiedrībām
9. p. pamata, reģistrēti Daugavpils latv.
un zemstes darbinieku_ patērētāju bīe-
brības .Daugava" pilna biedru sapulce
1926. g. 7. martā pieņemtie statūtu
grczījumi un papildinājumi, piešķirot
kooperatīvam tiesības turpmāk saukties
par patērētāju biedrība .Daugava".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Daugavpilī.

Daugavpilī, 1926. g. 20. aprilī.

Reģistrācijas nod. pārzinis M.Abuls.
1745 Sekretāra v. A. Auziņ.

Vietalvas pag. tiesa,
pamatodamies uz pag. tiesu ust. II d.
222 —226. pantiem, ar šo uzaicina visus
Vietalvas pag., Rušenu mājās, 16. nov.
1915. g., mirušā zemnieka un augšmin.
mājās īpašnieka Andreja S a u 1 ī ša
mantiniekus pieteikt un pierādīt savas
tiesības pie šis Pagasta tiesas 3 mēn.
laikā, pieminot, ka pēc 3 mēnešu note-
cēšanas, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī", netiks vairs neviena uzdošanā
pieņemta un ievērota, bet ar nomirušā
atstāto mantību darīs pēc augšējiem li-
kuma pantiem.

Vietalvas pag. tiesā, 20. ļjulijā 1925. g.
Ns 43 Priekšsēdētājs P r i e d ī t s.
23041 1 Darbvedis K. Krustiņš.

VaiRas acr. l.iec- miertiesnesis,
pamatodamies uz sava 10. apr. š. g.
lēmumu, uzaicina novembra mēn, 1925. g.
miruša Kārļa Indriķa d. Kraukļa manti-
niekus, parāda devējus un ņēmējus, kā
ari citjs personas, kam būtu kādas tie-
sības vai prasības uz atstāto mantību,
pieteikt šīs savas tiesības sešu mēnešu
laika šai miertiesai, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības uzskatīs
pat speķu zaudējušām. '

Valkā, 1926. g. 20. apr.
1759 Miertiesnesis A. Līcis.

Valmieras apr. Ill.iec. mie-tiesn ,
atsauc savu sludinājumu ievietotu
.Valdības Vēstnesī" Ns 52 , 1923 g
aps. Juliusa Dores d. M i t r o v sk a at-rašanas deļ.

Limbažos, 4. meijā 1926. g. Ns 1973
3156 Miertiesnesis Ozols.

Latgales apgabaltiesasRē-
zeknes apr. 2.iec.miertiesn.
uzaicina 1922. gada 25. maijā mirušāDricānu pag., Turcinas sādžā Vincenta
n-f^M - d' Z a v l š a mantiniekuspieteikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstato mantību sešu mē-nešu laikā no šī uzaicinājuma iesnie-
sanas dienas .Vaid. Vēstn."

Rēzeknē, 30. martā 1926 g.
2304 Miertiesnesis (nar,i,*i.\

Latgales apgabaltiesas
Isflzas apr. 2. lec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik 14m n
un 1402. p. un civ. lik. X. sēj 1 §"
1239. p un saskaņa ar savu 1926' s26. marta lēmumu uzaic. mir JuluasJāņa m. Polunevič mantiniekus nieteiktsavas mantošanas tiesības £ „*!laika atstato mantojumu — s e š ,,
menesu laikā, skaitot no šī sludinājumaiespiešanas dienas ,Va!4. Vēstnesī -

Pec si termiņa notecēšanas nekādasprasības vairs netiks pieņemtas
aQas

? JS" g15 'P'- Ns 869. '
1646 Miertiesnesis (paraksts)

Liepājas apgabaltiesa
15. apr. 1926. g. uz Donas zemes bankas
likvidācijas komisijas lūgumu un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p. p. pamata
nolēma: 1) parādu par 5300 rbj. pēc
obligācijas, izd. uz Donas zemes bankas
vārdu un 1907. g. 26. okt. nostiprinātas
uz Jānim Miķeļa d. Skujskubrim ari
Skubris piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas apr., Sātiņu ,,Rupeik Ns 24"
mājās az krep. Ns 3588, atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz-ar visām procentēm un
obligāciju par iznīcinātu; 2) atvēlēt
Donas zemes bankas likvidācijas komi-
sijai pieprasīt zemes grāmatu nodaļā
minētā parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām.

Liepājā, 20. apr. 1926. g. Ns 658/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1732a Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
15. apr. 1926. g. uz Matīsa un Ievas
Kuģēnieku lūgumu un civ. proc. lik.
2081. līdz 2086. p.p. nolēma: 1) parādu
2500 r. pēc obl. izd. uz Edmunda Mālera
vārdu un 1910. g. 31. jul. ar žurn. JVs 135
nostiprinātas uz Matīsam un Ievai
Kuģeniek piederošas nekustamas mantas
Ventspilī, 3. kvart. ar krep. Ns 243, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz arvisām pro-
centēm un obligāciju par iznīcinātu
2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes
grāmatatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 20. apr. 1926. g. Ns 593/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1731a Sekretārs A. Isnsnnt

Liepājas apgabaltiesa
15. apr. 1926. g. uz Kārļa un Līnas
Indriksonu lūgumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. pamata nolēma:
1) parādu par 1000 rbļ. pēc obligācijas ,
izd. uz Sergeja, Artemija d: Siškina

[vārdu un 1913. g. 1. jun. ar zurn. Ns /90
nostiprinātas uz laulātiem Kārlim Jana.

d. Indriksonam un Līnai Pētera "»?
Indrikson, dzim. Limbit piederošas
nekustamas mantas Liepāja ar krep.

Na 2397, atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visām procentēm un obligāciju par

iznīcinātu; 2) atvēlēt lūdzējiem pie-

prasīt zemes grāmatu nodaļa minēta
parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Lieoājā, 20. apr. 1926. g. Ns 631/25

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
1730a Sekretārs A. Jansons._

Liepājas apgabaltiesa

1926. g. 15. aprilī uz Donas zemes
bankas likvid. komis. lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 2081.—2086.p.p
nolēma: 1) parādu par 13800 rbļ. pēc
obligācijas, izd. uz Donas zemes bankas
vārdu un 1911. g. 29. apr. nostiprinātas
uz Jānim Eismontam piederošas neku-
stamas mantas Ventspilī, 1. kvartāli
ar krep. Ns 81,atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligāciju
par iznīcinātu un 2) atvēlēt Donas
zemes bankas aizgādņiem pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētā parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 16. apr. 1926. g. Ns 591-1/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1359a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa

uz sava š. g. 17. apr. lēmuma pamata
meklē pie Liepājas pilsētas piederīgo
uz sodu lik. 613. p. pamata apvainoto
Hugo Zigmunda d. Volfangu, kura
pazīšanas zīmes sekošas: 19 g. vecs ,
mazu augumu, tumšas acis un mati ,
vidēju miesas būvi.

Katram kam zināma Volfanga uzturē-
šanās vietā, jeb ari kur atrodas viņam
piederoša manta par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai jeb
tuvākai policijas iestādei..
Liepājā, 20. apr. 1926. g. Ns4440/11. g.

Tiesas loceklis (paraksts).
1692a Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa

15. apr. 1926. g., uz Kārļa Burkevica
lūgumu un pamatojoties uz 17. marta
1923. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādus 1) 1500 rbļ. un 2) 500 rbļ.
pēc obligācijas, izd. no 1) Līnas Levina
m. Brener un 2) Lāzera Natana d. Natan-
sona vārdiem un . 1) 1911. g. 16. martā un
2) 1914. g. 18. febr. nostiprinātas uz
Kārlim Anša d. Burkevicam piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas pilsētā ar
krep. Ns 198, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm; 2) atvēlēt lū-
dzējam pieprasīt zemes grāmatu nodaļā
minēto parādu izdzēšanu iz zemes grā-
matām un 3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depositā līdz kreditora ierašanai,
kuram tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 16. apr. 1926. g. Ns572-1/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1360a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
15. apr. 1926. g. uz Donas zemes bankas
likvidācijas komisijas lūgumu un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p. p. pamata
nolēma: 1) parādu par 3000 rbļ. pēc
obligācijas, izd. uz Donas zemes bankas
vārdu un 1914. g. 15. martā nostiprinātas
uz Andrejam Jāņa d. Prambergam pie-
derošas nekustamas mantas Kuldīgas
apr., un pag. ,,Prāmnieku Ns 46" mājās
ar krep. Ns 2874, atzīt par pilnīgi samak-
sātu līdz ar visām procentēm un obligā-

ciju par iznīcinātu ; 2) atvēlēt Donas ze-
mes bankas likvidācijas komisijai pie-
prasīt zemes grāmatu nodaļā minētā
parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 20. apr. 1926. g. Ns 654/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1726a _ Sekretārs A. Jansons.

Jelgasva apgabalt. reģistrācijas nodaļa,
pamatodamās uz civ. proc. lik. 1460.
panta paziņo, ka min. tiesa civilnodaļa
19. aprilī 1926. g. atklātā sēdē nolēma:
kooperatīvu biedrību reģistra pirmā
daļā 111. numurā otrā nodalījumā
atzīmēt, ka ar Jelgavas valsts ierēdņu
kooperatīva 1926. g. 8. marta pilnas
biedru sapulces nolēmumu pārrgozīti
šīs biedrības statūti saskaņā ar klāt-
pieliktiem statūtiem.

Biedrības valde sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 23. aprilī 1926. g.
Reģistrac. nod. pārz. P. Efferts.

2149a Sekretāra v. (paraksts).
Liepājas apgabaltiesa

15. apr. 1926. g. uz Donas zemes bankas
likvidācijas komisijas lūgumu un civ.
proc. lik, 2081.—2086. p. p. pamata
nolēma: 1) parādu par 1600 rbļ. pec
obligācijas, izd. uz Donas zemes bankas
vārdu un 1912. g. 21. janv. nostiprinātās
uz Matīsam Friča d. Spērām piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas apr.,
Skrundas pag. ,,Pempe Ns 47" mājās ar
krep. Ns 3873, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligāciju pa
iznīcinātu ; 2) atvēlēt Donas zemes ban-
kas likvidācijas komisijai pieprasīt ze-
mes grāmatu nodaļā minētā parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 20. apr. 1926. g. Ns652/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

1729a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa

15. apr. 1926. g. uz Donas zemes bankas
likvidācijas komisijas lēmumu un sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
nolēma: l)parādu par 1500 rbļ. pēc
obligācijas, izd. uz Donas zemes bankas
vārdu un 1911. g. 26. g. novembrī no-
stiprinātas uz Pēterim Jāņa d. Silgai-
lim piederošas nekustamas mantas
Ventspilī apr., Vārves ,,Vadzenieku "
mājām ar krep. Ns 1650 atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm un
obligāciju par iznīcinātu; 2) atvēlēt
Donas zemes bankas likvidācijas komi-
sijai pieprasīt zemes grāmatu nodaļā
minētā parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām.

Liepājā, 20. apr. 1926. g. Ns 653/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1728a Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
15. apr. 1926. g. uz Donas zemes bankas
likvidācijas komisijas lūgumu un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p. p. nolēma:
1) parādu par 5100 rbļ. pēc obligācijas,
izd. uz Donas zemes bankas vārdu un
1912. g. 21. janv. nostiprinātas uz Ru-
dolfam-Miķelim Ermaņa d. Eķim pie-
derošas nekustamas mantas Kuldīgas
apriķņī, Lutriņu pag. ,,Bulle Ns 8"
mājās ar krep. Ns 3752, atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm un
obligāciju par iznīcinātu; 2) atvēlēt
Donas zemes bankas likvidācijas komi-
sijai pieprasīt zemes grāmatu nodaļā
minētā parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām.

Liepājā, 20. apr. 1926. g. Ns 657/ 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1727a Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas nodaļa,
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g. lik.
par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civilnodaļas 19. aprilī
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Rundāles lopkopības pārraudzības bie-
drību ,,Centība" ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rundāles pagastā.

Jelgavā, 23. aprilī 1926. g.
Reģistrac. nod. pārz. P. Efferts.

2148a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesas reģistrac. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. likuma
146071 panta, paziņo, ka minētā tiesa
civilnodaļas 29. martā 1926. g. atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Kalnamuižas pien-
saimnieku sabiedrību ,,Abava" ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kalnamuižā,Matkules pag., Tukuma apr.

Jelgavā, 23. aprilī 1926. g.
Reģistrac. nod. pārz. P. Efferts.

2150a Sekretārs v. (paraksts).

Jelgavas apgabalt. reģistrac. nodaļa,
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g. lik.
par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta, paziņo, ka
minētā tiesa civilnodaļas 19. aprilī
1026. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Annenieku lopkopības pārraudzības bie-
drību ,,Spodra" ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklia atrodas
Annenieku pagastā.

Jelgavā, 23. aprilī 1926. g.
Reģistrac. nod. pārz. P. Efferts.

2147a Sekretārs v. (paraksts).

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas nodaļa,
pamatodamās uz civ. proc. likuma
1460? . panta paziņo, ka minētā tiesa

civilnodaļas 19. apfilī 1926. g. atklātā
sēdē nolēma: kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmajā daļā, 218. numurā,
otrā nodalījumā atzīmēt, ka ar Džūkstes
krāj-aizdevu sabiedrības 1925. g. 7. febr.
pilnas biedru sapulces nolēmumu pār-
grozīti šīs sabiedrības statūti saskaņā
ar klātpieliktiem statūtiem.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Džūkstē.

Jelgavā, 23. aprilī 1926. g.
Reģistrac. nod. pārz. P. Efferts.

2154a Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
309. un 311. p. p. pamata, uz Miķeļa
Pētera d Ozoliņa lūgumu viņa prasības
lieta pret Alvili Ozoliņ atr. Šiman, dzim.
Bombe, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kūjas dzīves vieta _ prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

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

Rīgā, 1926.g. 23.aprilī. ?& 1038/432590
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

1959 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
>2 civ. pruc. 11k. &3. 295., 298., 301.,

309. un 311. p. p. pamata, uz Edes
Rundul, dzim. Krūkle, lūgumu viņas
prasības lietā pret Jorgi Pauli Rundul
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājums oublicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un noraksti.

Ja n'biidētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 1926. g. 27. aprilī. *t> 735

Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.
2275 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2»*>., 295., 298., 301.,
3C9., 311. p. p. pamata, uz Alvīnes
Juja m. Klāvs, daim. Orāvelsiņ, lū-
gumu viņas prasības b>tā pret Pēteri
Dāvā dēlu Klāvs pa laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta pra ī-
tajai nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas

*<e juguma pielikti laulības apliecība,
prombūtnes apliecība un mazturības
apliecība.

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

Rīgā, 23. aprīlī 1926.g. Ns 1037/432589
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

1958 ^"k'ftara v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 29ā., 298., 301.,
<u9. un 311. p. p. pamata, uz Michaila
Anatola Benislavki lūgumu viņa prasī-
bas lietā pret Thvra-Marv Beņislavski,
dzim. Bo'nholdt. par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vie'a
prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un noraksti.

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

Rīgā, 1956. g. 23.aprilī. Ns 1032/432587
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

1957 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 27. aprilī 1926. g.
izklausījusi Donas zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 3600 rbļ., apstiprinātu 29. aprilī
1911. g. zem Ns 293 uz nekustamu
īpašumu Stukmaņu muižas zemnieku
zemes Vec-Sturtu mājām, Rīgas apr.,
ar zemes grāmatu reģistra Ns 3723,
izdotu no Jāņa Cielaua par labu Donas
zemes bankai.

Rīgā, 28. aprilī 1926. g. Ns 1619.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2269a Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. maijā 1926. g., pulkst.
12 diena, Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 119,
fabrikā , pārdos Viļā Krēsliņa
kustamo mantu, sastāvošu no lentu
aužamās mašinas un novērtētu par
Ls 3000.

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

Rīgā, 3. maijā 1926. g.
2936 Tiesu izpild. J. Kazub ier ns

Krāslavas pag, valde meklē pils.
Staņislava Jana d. Vilimanu, dzim.
1893. g. Kam būtu zināma viņa dzīves
vieta, paziņot pagasta valdei. 2682

Krāslavas pag. valde meklē pils.
Donata Jurija d. Mojseju. Kam būtu
zināma viņa dzīvesvieta, tiek uzaicināts
paziņot šai valdei. 2681

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 19maijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā Ns 3,
Jēkaba Eberhardta lietā pārdos
Ābrama Še e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 300._

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

Rīgā, 28 aprilī 1926. g.
3073 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. maijā 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ns3
Jēkaba Eberhardta lietā pārdos
Ābrama Še e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 300;.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ;kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas pienā uz vietas.

Rīgā, 28. aprilī 1926. g.
3065 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Jelgavas apgabaltiesas, Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītais

kura kanclejā atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, istabā Ns 20, paziņo:

1) ka Finansu ministrijas kreditu de-
partamenta prasības apmierināšanai pec
lelgavas apgabaltiesas raksta no 9. febr.
1926. g. Ns 5822 14. jūlijā 1926. g., pīkst.
10 rīta, Jelgavas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē, uz

?nbliskiem toņiem pildos
Jēkabam Miķeļa d. Grikepela piederošo

nekustamo īpašumu,
kujš atrodas Jēkabpils apriņķī, Dignā-
jas pagastā, ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 3331 un sastāv no Dignājas
(Dubenas) muižas „Geidan Nš 147'
mājam.

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvertets par Ls 8500;

3) ka bez augšminētas prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 280;

4) ka personām, kuras veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvertešanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
ipašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Jēkabpils-Ilukstes zemesgrā-
matu nodaļā.

Personām, kuram ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies
iz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas — civilnodaļas
kanclejā.

Jelgavā, 3. maija 1926. g.
2734 Tiesu izpild. J. V e i s s.

[ Citu iestāžu sludinājumi.
Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
17. maijā 1926. g., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Blaumaņa iela Ns 8, dz. 15,

pārdos vairāksolīšanā
Borisa J o i I e kustamo mantu, novērtētu
par Ls 971,23 un sastāvošu no dažādām
mēbelēm, dēļ viņa 1924. g. proc. peļņas
un ienākuma nodokļu segšanas.

Rīgā, 8. maijā 1926. g.
3083 Piedzinējs D e r i n gs.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
17. maijā 1926. g., pulksten 12 diena,
Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 15,

pMos liānai
Rebekas F r i d m a n kustamo mantu,
novērtētu par Ls 561 un sastāvošu no
veikala iekārtas, dēļ viņas 1924. g. un
1925. g. ° o peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. maijā 1926. g.
3081 Piedzinējs Derings.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 20. maļjā 1926. g., pīkst.
10 diena, Rīga, Reveles ielā Ns 79,
pārdos Pētera G o r i s a_ kustamo
mantu, sastāvošu no 1 bandžāga un ne-
vērtētu par Ls 240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka t.i
ipakatlt pārdodamo mantu, vsrēa pār
lolanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. aprilī 1926. g.
3079 Tiesu iznild J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 20. maijā 1926. g., pulkst
12dienā, Ikšķilē, .Meiera" māja pār-
dos Aleksandram un Emmai M e i e _-
riem piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas no plankām būvētas
dzīvojamās ēkas, kūtiņas un pagraba
noplēšanai un viena zirga, slaucamām
govīm, aitām un dažādām Itolonial pre-
cēm un novērtētu par Ls 3630,20.

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

Rīgā, 8. maijā 1926. g.
3080 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Nš 1, paziņo, ka 1926. g.
17. maijā, pulksten 10 rītā, Rīgā,

Vaļņu ielā Ns 22, veikalā, pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no bordēm, tapetēm, rozetēm
un 16 kannām laku un novērtētu par
Ls 1638.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.
3064 Tiesu izpild. V. Požariskis.

b BuBUikism Ugu HLudviga Karnevāla
nekustamu īpašumu,

kujš atrodas Rīga, Hospitāļu ielāNs24 ra
II. hipot. iecirknī, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1681, (grupā Ns 25, grunts
Ns 150), _ un sastāv no mūra dzīvoja-
mam ekam un gruntsgabala;

2) ka īpašums priettš publiskiem tor-
giem apvertets par Ls _ 35000.—;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 117,500.—;

4) ka personām, kūjas vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, _ jāiemaksā zalogs
desmita daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu miņ.
personām iegūt nekustamo'īpašumu; un

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

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III civilnodaļas kanc-
lejā.

Rīgā, 6. maijā 1926. g
2842 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 15. maijā 1926. g., pīkst.
11 dienā, Rīgā, Vecā Jelgavas ielā Ns 46,
Krievu-Baltijas Mineral eļļas rektifikac.
akc. sab. prasības lietā pārdos Kriš-
jāņa V i n t e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no sērkociņiem un tējas un novēr-
tētu par Ls 280.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
aprkatīt p. rdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vieta;.

Rīgā, 19. aprīli 1926. g.
3076 Tiesu izpild. J. Zirģels. _
Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu

izpildītājs
paziņo, ka 18. maijā 1926. g., pīkst.
12 diena, Rīgā, Blaumaņa iela Nš 12,
dz. 15, a/s .Elektroluks" lietā pārdos
Aleksandra Bergmaņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 270.

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

Rīgā, 24. aprilī 1926. g.
3G77 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 18. maijā 1926 gpulksten
10 diena, Rīga, Dzirnavu ielā Ns 70,
dz. 19, akc. sab. .Baltijas Lloids" lieta
pārdos Aleksandra B1 u m e n t a 1a
kustamo mantu, sastāvošu no _ grāmatu
skapja un rakstāmgalda un novertelu par
Ls 220.

Izzināt saraks'u, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 23. aprilī 1926. g.;
3078 Tiesu izpild J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 19. maijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Kr. Barona iela Ns 3,
Jēkaba Eberhardta lieta r a r d c s
Ābrama Šeera kustamo man_ tu,_ sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 300.

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

Rigā, 28. aprilī 1926. g.
3071 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e \^_

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 19. maijā 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīga, Kr. Barona ielā /* 3,
Jēkaba Eberhardta lietā pārdos

Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 26?. _ L_. , _ .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ ka ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 28. aprilī 1926. g.

3072 Tiesu Izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

ku[a kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 1926. g.
9. jūnijā, pulksten 10 ritā, Rīgā,
lielā Kandavas ielā Ns 172, otrreizēja
izsole , pārdos Fridricha Ši n d 1e r a
kustamo mantu, sastāvošu no pieciem
zhgiem, kamanām, dzensiksnām, adas
sakām u. c. un novērtētu par Ls 1630.

Izzināt sarakstu, novērtējumu. kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
3061 Tiesu Igpild. P oža r i s k i f.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 1926. g.
21. maijā, pulksten 10 rītā, Rgā,
Kr. Barona ielā Nš 10, dz. 12 a,
Pārdos Lazara Epšteina ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
manuiakturas precēm u c. un novērtētu
Par Ls 1281,08.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
30g2 _ Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

ļ?fa kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, Ka 1926. g.

£'maijā, pulksten 10 ritā. Rigā,
**? Barona ielā Ns 10, dz. 12 a,
Pārdos Lszara Epšteina kustamo
fflantu, sastāvošu no manufaktūras
Precēm un novērtēti par Ls 1000,30_

«zināt sarakstu , novērtējumu
^

ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
ošanas dienā uz vietas.^03 Tiesu izpild. V. požariskis.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka Latviešu lauksaimnieku ekono^
miskās sabiedrības, krāj-aizdevu sabie-
drības «Zieds," Latvijas _ hipotēku bankas,
III Vidzemes savstarpējas kredītbiedrības,
Rīgas Jūrmalas krāj-aizdevu sab-bas,
Pētefa Kļaviņa, Jāņa Betmaņa un Kārļa
Fromholda prasībās pret Indriķi Sproģi
par Ls 15.429,— ar proc. un izdevumiem
12. augustā 1926. g., pīkst. 10 rītā,

Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē

02 publiskiem forgiem pirtos
Indriķa Pttera d. Sproga

nekustamu īpašumu,
kujš atrodas Rīgā, Ludzas ielā Ns 36.
III hip. iec. ar zemes grāmatu reģistra
Ns 1103 (grupa 44, grunts Ns 16) un
sastāv no pilsētas dzimts rentes grunts
gabala, apm. 500 kv. asis liela, uz kura
atrodas divas mūra dzīvojamas ēkas.

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvertets par Ls 26.000,—;

3) ka bez augšminētās praslbas_ īpa-
šums apgfūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 46,428,60 un 12.000 krievu rbļ;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka _ no
Tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesbas uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrada līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rigas
apgabaltiesas III civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 8. maijā 1926. g.
3059 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. maijā 1926. g., pulksten
10 diena, Rīga, Ģertrūdes ielā Ns 40,
dz. 3, pārdos Agrjpines L ī c ku-
stamo mantu, sastāvošu no fliģeļa un
novērtētu par Ls 660.

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

Rigā, 4. maijā 1926. g.

2945 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 18. maijā 1926. g, pulksten
10 dienā, Rīgā, Avotu iela Ns 1/3,
dz. 12, pārdos Smueļa P a p k o v a
kustamo mantu, sastāvošu no pianino
un novērtētu par Ls 540.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g.
3057 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu Izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1 paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
I. civilnod. izpildu rakstiem par piedzī-
šanu no Ludviga Karnevāla par
labu Latvijas bankai un citiem par
Ls 3I30O,— 12. augustā 1926. g,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zāle,

Pasta un telegrāfa virsvaldes Galuend darbnīca
izsludina 26. maijā š. g.,

raikstisfcu izsoĒi uz:
1) Vara stiepulem 615 kg.
2) Atsperu tērauda stiepulem (klav. stīg.) . 42 ,
3) Tērauda stiepulem 30 ,
4) Galvas telei, spolītēm .......24000 »
5) Tērauda atsperu lenti 120 .
6) Alumīnija skārdu 500 »
7) Dzelzs skārdu 1100 ,

Techniskie un izsoles noteikumi, ka ari zīmējumi saņemami darbnīcas
komercnodaļa. Slokas ielā Nš 2, darbdienas no pulksten 10—13 dienā. 1 2892

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 17. maijā 1926., g. pulkst. 11 dienā,
Rīgā, Liela Smilšu ielā Ns 19, otrā izsolē,

pārdos vairāksolīšanā
Benjamiņa E1 i a s t a m a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 100 un sastāvošu no
divām veikala bufetēm, dēļ viņa 1924. g.
ienākuma un 1925. g. °/o peļņas nodokļa
segšanas.

Rigā, 8. maijā 1926. g.
3082 Piedzinējs Der i n g s.

Zemkopības min. kultur-
techniskā noda|a

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
23. aprilī ir apstiprinājis

Patmalnieku
meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 49. lp. ar Ns 49.

Sabiedrības valdēs sēdeklis Patmal-
nieku ciema.

Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
2573 Darbvedis F. Briedis.

Izlabojums.
Auru pagasta valde, izlabojot viņas

sludinājumā ,Vald. Vēstneša" 1926. g.
24. numurā lietā par Jāņa - Alfrēda
Gintera karaklausības apliecības nozau-
dēšanu ieviesušos kļūdu, izsludina par
nozaudētu un nederīgu nevis apliecību
Ns 7435, kā tas uzrādīts nepareizi min.
sludinājumā, bet apliecību Ns 7935/a, iz-
dotu Jānim -Alfrēdam Ginteram no bij.
3. Robežsargu pulka komandiera 1921. g.
S0. martā. 3011

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
27. aprilī ir apstiprinājis

Jumpravas I meliorācijas
sabiedrības

? statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-

biedrību reģistra 51. lp. ar Ns 51.
Sabiedrības valdes sēdeklis Jumpravas-

laugmaņos.
Nodaļas vadītājs A. Ķuze.

2574 Darbvedis F. Briedis.

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 26. m a i j ā, pulkst. 10 rīta,

laidos mMMl
Rīga, Ģertrūdes ielā Ns 78, pie pils.
Zablovska aprakst tu kolonial-preču
veikala inventāru: niķeļa gultu un da-
žādus ķēķa traukus, novērtētus par
Ls 484,60 Rīgas kopējās slimo kases
prasības lietā.

Rīgā, 6. maijā 1926. g.
2961 Priekšnieks K e n i g s v a l'd s.

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 26. maijā, pulksten 10 no rīta,
pārdos vairāksolīšanā

Rīgā Blaumaņa ielā Ns 30/32, Latvijas
apsargāšanas un izziņas biroja aprakstītu
rakstāmmašīnu, 8 raksiamgaldus vienu
grāmatu skapi un vienu bufeti, novērr
tētus par ls 1186,56. Rīgas centrālās
slimo kases prasības lietā.

Rīgā, 6. maijā 1926. g.
2962 Priekšnieks Kenigsvalds.

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 26. maijā, pulksten 10 no rīta,

pārdos uairāKsolišanā
Rīga, Elizabetes ielā Ns 31, dz. 3, pie
Hirša M e 1a m e d a aprakstītu kondito-
rejas inventāru un apm. 5 kg biskvītus,
novērtētus par Ls 190, saskaņā ar Rīgas
pils. valdes tirdzn. nod. r. Ns 3524 no
š. g. 17. aprīļa.

Rīgā, 6. maijā 1926. g.
2363 Priekšnieks Kenigsvalds.

Mnriņfķa €cļu inženiere tDaugavnitū,
sava kanclejā, Šosejas ielā Ns 104. 18. maijā 1926. g., pīkst. 13,

iauklā izsolē izdos nājpijii sološus darbus:
1) 14,40 m gara koka tilta jaunbūvi pār Vilkuplti, pie Vilkupes kroga, uz

Daugavpils—Jelgavas Il-a šķiras ceļa. Drošības naada Ls 200.
2) Latgales šosejas kapitālais remonts Drošības nauda Ls 2680.
3) Jaunaleksandrovas šosejas kapitālais remonts. Drošības nauda Ls 2800.
Ar darbu aprakstiem un noteikumiem var iepazīties kanclejā katru darb-

dienu no pīkst. 9—15. 3187

šoseju uti zemesceļu vafde
izsludina uz š. g. 18. maiju, pīkst. 11 diena

jauktu izsoli
sekošiem darbiem:

1) Lielupes tilta dambja šosēšana Jelgavā, drošības nauda . Ls 2500
2) Jelgavas-Zaļas m. šos. kapit. remonts, drošības nauda . 2500
3) 6 km Rīgas-Jurmalas šosejas segas darvošana, droš. n. , 2000
4) Latgales šosejas kapit. remonts, Rēzeknē, drošības nauda , 5000
Tuvākas ziņas Gogoļa ielā Ns 3, ist. 403, darbdienās no pīkst. 10—14. 2997

Paziņojums.
Elkšņu virsmežniecība

ar šo paziņo, ka virsmežniecības kanclejā no 10. m a i j a š. g. tiek pārcelta no
Elkšņu meža muižas uz Eķengraves miestu, Ratnieku mājām, Vkm attālumā no
minēta miesta.

Pasta adrese vecā — c. Eķengrāvi.
Taltunis — Eķengrāve Na 13.

3085 €īw\šwmmmgfasmcžiiiecffeg

Vecmuiias virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

10. jūnija š. g., pīkst. 12 diena, Tomes pag. valdes telpās, c. Ogri,

augošu mežu pēc platītos un celmu sHnlto.
III iec. mežniecībā, Tomes novada, Strautnieka un Pakuļā apgaitas, pa-

visam 11 vienības, vērtībā no Ls 375 — Ls 1978.
IV iec. mežniecība, Lindes novadā, Ažukalna un Grīnavas apgaitās, pavisam

38 vienības .vertība no Ls 62 — Ls 1026. (Grīnavas apg., 37 vienības nāk otr-
reizēja izsole ar E0/o pazeminājumu).

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras _ iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-
bas 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 iec. mežziņiem.
5. maijā 1926. g.

2850 Vccwwa.tM.ixas t>iismežniecī6a.



Bukniuižas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekosus nozaudētus doku-
mentus :

1) Vasiljevas Izadiadas iekšzetnes
pasi izdotu no Bukmuižas pag. valdes
zem Ns 3210;

2) Jasukeviča_ Ādolfa iekšzemes pase
izdota no Rēzeknes apr., Maltas iec.
policijas priekšnieka zem Ns 9027;

3) Briļa Miķeļa vekseli uz Ls 600
parakst. Miķels Brils;

4) Andžana Jāņa zirga pasi izdots
no Bukmuižas pag. valdes zem Ns 255;

5) Tarakāna Antona zirga pasi izdols
no Bukumuižas _ pag. valdes zem Ns 631;

6) Beitana Pēteja iekšzemes pasi izd.
no Rēzeknes apr. III iec. policijas priekšn.
zem Na 7407;

7) Lomašusko Jāņa iekšzemes pasi
izdotu no Rēzekne apr. III iec. polic.
priekšn. zem Nš 7576. 569

Jelgavas apr. priekšnieks ļzsludina
par nederīgām sekošas nozaudētas La-
tvijas iekšzemes pases laikā no 1.
līdz 31. martam 1926. g.:

1) Reinsons Vilhelms Andreja d. La-
tvijas pase Ns 53027 no Rīgas VII pol.
iec. priekšn; 2) Kuzņecovs Maksims
Pāvila d. Latvijas pase Ns 16239 no
Jelg. pref.; 3) Ragge Jānis Kārļa d. La-
tvijas pase Ns 1098 Svētes pag. valdes;
4) Fogels Kārlis-Ludvigš Ludviga d. La-
tvijas pase Ns 23222 Jelgavas apr. priekšn.;
5) Heišrek-Sisainis Kārlis Nikolaja d.La-
tvijas pase Ns 12856 Jelgavas pref.;
6) Šenkevic Emma Indriķa m. Latvijas
pase Ns 135636 Rīgas pref.

Jelsavā. 1926. f. 31. martā. Ns2814/11

Biržu pag. valde, Jēkabpils apriņķī,
ar šo izsludina par nederīgm sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) atvaļinājuma apl. izdotu no Jēkab-
pils — Ilūkstes kara apr. priekšn. 1923. g,
20. janv. zem Ns 9141 uz Mārtiņa An-
dreja d. Bērziņa v; 2) zirga pasi izdotu
no šis valdes 1924. g. 5. aprilī zem
Ns 1045 uz Kārļa Anša d. Leckis v.;
3) Tādu pašu pasi, izdotu no šīs gaides
1920. g. 12jun. zem Ns 225 uz Ādama
Reiņa d. Sturana v.; 4) atvaļinājuma ap-
liecību, izdotu no Bruņoto Vilcienu Di-
viziona komanaiera 1920. g. 22. dec.
zem Ns 7410 uz Jāņa Jēkaba d. Silliņa v.:
5) Latvijas iekšzemes pasi. izdotu no
šīs valdes 1920. g. 11. aug. zem Ns 1373
uz Petefa Betmejad. Statanav.; 6) zirga
pasi, izdotu no šīs valdes 1925. gada
16. martā zem Ns 1215 uz Roberta
Kiopa v. ar uzrakstu, ka zirgs pārdots
Pēte;am Statanam; 7) Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no šīs valdes 1920. g
30. jun. zem Ns 481 uz Annas Andreja m.
Bazul v. 568

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
II. iecirknī izsludina par nederīgu pie-
teikto par nozaudētu zirga pasi, izdotu
no Talsu pils. valdes 1925. g. 30. jū-
nijā, zem Ns 521 uz Meijera Hiršfelda
vārdu. 926.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
II. iecirknī izsludina par nederīgu pie-
teikto par nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Dundagas paga ta val-
des 1920. g. 20. septembrī zem Ns 2908
uz Karlines Friča m. Apse vārdu. 927.

Sieksātes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 259, izd. no Sieksātes pag.
valdes 5. maijā 1920. g. uz Juja Mārtiņa
dēla Zilmaņa vārdu. * 959a

Vilces pagasta valde Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgu, kā zudušu pasi,
izdotu no Vilces pagasta valdes 2 aprilī
1921. g. Ns 706 uz Kristapa Kurševica-
Silakursa vārdu. 974a

^
Rucavas pag.valde izsludina, kā ned

zirga pasi (grāmatiņa) Ns 806 uz ķēvi
rudas krāsas, 14 g. v., 145 cm augstu,
izdotu uz Miķeļa Kukuka vārdu, jo sa-

? degusi ugunsgrēkā. 714a

Sēļu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 1089, izd. no šīs pagasta
valdes 15. decembri 1923. g. uz Jēkaba
Harija Jēkaba d. Vimba vārdu. 611a

Tadaiķu pagasta valde izsludina par
nederīgu karaklausības apliecību N°8508,
izdotu no 8. Daugavpils kājn. pulka
kom-ra 1920. g. 30. sept. uz Ernesta
Treimaņa vārdu. 967a

Liksnas pagasta valde, Daugavpils
apriņķī izsludina par nederīgu kara klau-
sības apliecību zem Ns 14004, izdotu no
Daugavpils kāja apr. pr-ka 22. jūlija,
1924

^
g. uz

Skrindas, Antona Staņislava
d. vārdu. 843.

Liksnas pagasta valde, Daugavpils
apriņķī izsludina par nederīgu karaklau-
sības apliecību zem Ns 23672, izdotu no
Daugavpils kafa apr. pr-ka 3. decembrī,
1924. gadā uz Boluša, Jāņa Antona d.
vārdu. 842.

Centrālā kriminālpolicija, kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļa izsludina par
nederīgu kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas uzrauga Jāņa Krūmiņa nozaudēto
dienesta apliecību zem Ns 79, izdotu
1925. g. 2. janvārī. 775.

Kazdangas pagasta valde ar šo izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi uz Annas Emīlijas Jē-
kaba m, Prūsis vārdu, izdotu no Sēlpils
pag. valdes 11. novembrī 1923. g. zem
Ns 1487. 708

Kārķu pagasta valde Valkas apriņķī,
izsludina par nederīgu nozaudēto kafa
klausības apliecību, izdotu no Valkas
apr. apsardzības pr-ka 12. maijā, 1921. g.
zem Ns 2226 uz Jāņa Ādama d. Rozīt
vardu. 705.

Dzelzsceļa virsvaldes materialn apgāde
izsludina

1926. gada 20. maijā, pulksten 12 dienā,

rakstiskus torgus
uz stutu un papīra malkas

pārdošanu:
1) ar nodošanu Rīgā ap 4900 kub. mtr.
2) , „ Ventspilī ap 5400 „

Torgu dalībniekiem jatemaksā drošī-
bas nauda 10/o apmērā no piedāvā-
juma sumas.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu
virsvaldes 118. istabā. 2999

Jaunraunas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus :

1) šīs pag. valdes 1920. g. 11. marta
ar Ns 140 izdotu Latvijas iekšz. pasi uz
Jāņa Dāvā d. Gudris v ;

2) šīs pag. valdes 1920. g. 4. martā
ar Ns 57 izdotu Latvijas iekšz. pasi uz
Pēteja Miķeļa d. Graudiņa v.;

3) šīs pag. valdes 1920. g. 28. febr.
ar Ns 45 izdotu zīrga pasi uz Pēteja
Jāņa d. Augškāpa v;

4) Cēsu apr. priekšn.1925. g. 4.maijā
ar Ns 9722 izdotu ieroču turēšanas apl.
uz Pētera Miķeļa d. Graudiņa v. 578

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina sekošas rakstiskas konkurences:

19. maijā 1926. g. uz skābekli —
10000 kb. metr.

19. maija 1926, g. uz vicnskrituļa atr-
virpmašlnu — 1 gab. "1

Konkurenču sākums pīkst. 10 no rīta.
Konkurenču dalībniekiem ļāiemaksā 10°/o
drošības nauda no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzseļu virs-
valde, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 101. 2171

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Maksāt nespējīgu parādnieku Oskara
Z i_ediņ a un Augusta _ Z amue 1
zvērināts kurators, zvērināts advokāts
Grigorijs Rubinšteins ar šo uzai-cina maksāt nespējīgo parādnieku Os.

"
kara Ziediņa un Augusta Zamuela
kreditoru? uz

pilnu kreditoru sapulci
š. g. 27. maija, pīkst. 6 vakarā, Rīsā
Kr. Barona ielā 4, dz. 4. s '

Dienas kārtība:
1) zvērināta kuratora pārskats; 2) kon-

kursa masas visuma aprēķins; 3) zvē-
rināta kuratora atalgojums; 4) konkursa
valdes vēlēšanas un 5) saimnieciski un
dažādi jautājumi. 3095

Zvērināts kurators, zvērināts
advokāts G. L. Rubinšteins.

Daugavpils pol. 2 iec.
priekšnieks

paziņo, ka 20. maijā š. g., pīkst. 11,
Rīgas ielā Ns 42/44,

pirtu RUMU
Ševeļam Ecinam piederošās mantas:
bufeti un galdu, novērtētus par Ls 17,
piedzenot šo sumu priekš dzīvokļa nod.
nomaksāšanas.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
diena uz vietas.
9871 Priekšnieks (paraksts).

Apdr. akciju sabiedrība
,,Kurzeme"

valde sasauc, uz statūtu § 22 p arnat
6. maija š. g. nenotikušas pirmās kā
tējās vispārējās sapulces deļ,

otru sapulci
26. maijās, g., sabiedr. „ Zemkois'telpas, Rīga, Vaļņu iela Ns 2, PC6 vakara, kufa bus pilntiesīga un VļJ.
lēmumi galīgi, neatkarīgi no atnākik
akcionāru skaita. '

Dienas kārtība:
1) 1925. g. pārskata un bilances caur.skatīšana un apstiprināšana un tīras

peļņas sadalīšana,
2) budžets 1926. gadam,
3) dažādi jautājumi.
3090 Valde.

Pirmdien , 31. maijā 192Tg^ā7pisT^ic^d]e^
Latvijas Spirtrūpniecības akc s-bas valdesasauc Rīga, Kaļķu ielā Ns 1, dz 3

° *"VCl S-D»S VaiU*

akcionāru kartēju pilna sapulci i
ar sekoso dienas kārtību: * ????»? ***>?"*

1) sapulces darbinieku vēlēšanas2 valdes un direkcijas ziņojums,

tlĶ^p^AS"»*™'5) statūtu grozīšana un '
6) vēlēšanas.

*- ss&rsssntartsr" -jr tā 7 **&

Akcljo sabiedrības
„<i. ŠEMFELDTS"

valde uzaicina sabiedr. akcionārus uz

kārtēja

viii ii,
kura notiks š. g. 31. maijā, vaid. telpas,
Rīgā, 1. Grēcinieku ielā 14, pīkst. 6 p.p.

Dienas kārtība:
1) gbilances, darbib. norēķ. un revīzijas

komis. ziņoj. par 1925. darbib. i
caurskatīšana un apstiprināšana.

2) valdes locekļu un viņu kandidātu
ievēlēšana.

3) revīzijas komis. locekļu ievēlēšana.
4) Tekoši jautājumi.

Pilna sapulce sr aitās par likumīgu , 1"
akcimari vai viņu pilnvarotie, kuri l«*
dusies reprezentē ne mazāk ka V«da

'no pamatkapitāla. Gadījumā, ja vaja-
dzīgais skaits akcionāru nesanāktu, ta»
notiks otra kārtēja vispārēja sapulce, i°
pašu jautājumu apspriedei š. g. 18- f!'
tanī paša vietā un laikā un Kura tw
tīsies par likumīgi pilntiesīgu, neatkar'?
no ieradušos akcionāru vai viņu P'
varoto skaita sapulcē.
3091 Valde.

,

Aģentūras un kimisljūs
akc. iab.

„Br. Hoiisson"
valde uzaicina sabiedrības akcionārus uz

kārtējo visp.sapulci,
kūja notiks š. g. 31. maija, vaid. telpās,
Rīgā, 1. Ķēniņu iela 32, pīkst. 4 p.pasd.

Drenas kārtība:
1) bilances un darb. norēķ. par 1925.

darb. g. caarskat. un apstiprināšana,
2) 1925. g. dividendes apm. izlemšana.
3) Izmaksājamo tantjemu apmēra iz-

lemšana.
4) Valdes locekļu un viņu kandidātu

velēšanas.
5) revīzijas kom. locekļu vēlēšanas.
6) revīzijas komisijas ziņojums
7) tekoši jautājumi.
Pilna sapulce skaitās par likumīgu, ja

akcionati vai viņu pilnvarotie, kuri iera-
dušies, reprezentē ne mazāk kā 75 daļu
no pamatkapitāla. Gadījumā, ja vaja-
dzīgais skaits akcionāru nesanāktu, tad
notiks otra kārtēja vispārēja sapulce to ļ
pašu jautājumu apspriedei 19. (ūnija" I
1923. g. tanī pašā vietā un laikā snļ
kura skaitīsies par likumīgi pilntiesīgu, ļ
neatkarīgi no ieradušos akcionāru vai ļ
viņu pilnvaroto skaita sapulcē.
3092 Valde.

[ Dažādi sludinājumi.

Akc. sab.

..Stikls" valde
sasauc

lējo pilno sapulci
31. maijā 1926. g., pīkst. 4 pec p.,
Rīga, valdes telpās, 1. Jēkaba ielā Ns 16,
ar sekošu dienas kārtību:

1) sapulces vadītāja vēlēšanas,
2) gada pārskats par 1925. g., valdes

ziņojumi, revīzijas komisijas ziņo-
jums un peļņas sadalīšana,

3) budžets uz 1926. g.,
4) nekustama īpašuma iegūšana,
5) vēlēšanas,
6) dažādi jautājumi.
Piezīme. Gadijienā, ja uz šo_ sa-

pulci nesanāktu stāt. 57. § paredzētais
akcionāru skaits, resp. vajadzīgais akciju
daudzums, tiks sasaukta otra vispārēja
akcionāru sapulce š. g. 15. jūnijā fanī
pašā vietā un stundā ar to pašu dienas
kārtību

^
Šī sapulce būs pilntiesīga un

viņas lēmumi galīgi, neskatoties uz sa-
nākušo akcionāru skaitu un reprezentēto
akciju daudzumu.

3089 Valde.

Ropažu pagasta tiesa
paziņo, ka šī g. 1. jūnijā,Ropažu muižā,

izūtrupēs
mirušo Aleksandra un Natālijas Mārcenu
atstatās mantas, kā: zelta

^
pulksteni,

rokas sprāezi, gredzenu, 2 šujmašīnas,
2 velosipēdus, gramofonu, mēbeles, drē-
bes un citas lietas.

Ropažos, 1926. g. 4. maijā. 2 3043

Automobiļu satiksmes paju sa-bas
„Autotaksi"

ii pilno sainīti!
notiks š. g._ 15. jūnija pīkst. 5 pēc p.
Dzirnavu iela Ns 41.

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšana;

2) valdes un revizijas komisijas ziņo-
jums, un 1925. g. pārskata pieņemšana;
3) budžets 1926. g.; 4) vēlēšanas;
5) dažādi jautājumi.

3088 Valde.

Dubultu fabriku a/s.,
bij. „BerIins un Šalits" valde uzaicina

s-bas akcionārus uz

kārtējo

flSllfiii SlIllEL
kura notiks 1926. g. 31. maijā, valdes
telpas, Rīga, Basteja bulv. 9, pl. 6 p.p.

Dienas kārtība:
1) bilances, darbības norēķinu un revi-

zijas komisijas ziņojumu par 1925. dar-
bības gadu caurskalīš. un apstiprinās.;

2) valdes locekļu un viņu kandidātu
vēlēšanas;

3) revizijas komisijas locekļu ievēlēšana;
4) tekoši jautājumi;

Pilna sapulce skaitās par likumīgu, ja
akcionāri, vai viņu pilnvarotie , kuriieradusies , reprezentē ne mazāk ka
75 no pamatkapitāla. Gadījumā, ja
vajadzīgais skaits akcionāru nesanāktutad notiks otra

ivispārējasapulce
to pasu jautājumu apspriedei 18. jun š etam paša vietā un laikā un kura skaitīsiespar likumīgi pilntiesīgu , neatkarīgi noieradušos akcionāru vai viņu pilnvarotoskaita sapulcē. 3093 Valde

Rīgas apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī

paziņo, ka 19. maijā 1926. g., pulksten
1 dienā, Rembates siacijā, Jauna kroga,

pārdos vairāksolīšanā
vienu oša koka trauku skapi, vēr-
tībā par Ls 160, dēļ neapstrīdama no-
dokļa piedzīšanas no Grietas B a 1 o d,
saskaņā ar Tiešo nodokļu departamenta
rakstu Ns 26030, 17. maitā š.g

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 2780.
3084 Priekšnieka pal (paraksts).

Daugavpils polic 2 iec.
priekšnieks

paziņo, ka 20. m a i j ā š. ģ., pīkst. 11,
Virsnieku (ela Nš47,

pārdos vairāksolīšanā
Izraeļam L o v i piederošās mantas: trimo
spoguli, novērtētu par Ls 4,32, piedzenot
šo sumu priekš dzīvokļa nodokļa no-
maksāšanas.

Apskatīt spoguli varēs pārdošanas
diena uz vietas.
2872 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka_20. maijā 1926. g., pīkst. 12,
Iebraucama ielā Ns 68,

pārdos vairāksolīšanā
Naumam Ve k s 1 e r i m piederošas
mantas: drēbju skapi un patvāri, no-
vērtētus par Ls 27, piedzenot šo sumu
priekš dzīvokļa nodokļa nomaksāšanas.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
diena uz vietas.

2721 Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes pils, pol. pr-ks
uzaicina pils. Pēteri Jura d. B a r k a n u
saņemt viņam piederošus 5 kabatas
pulksteņus, no kuriem viens dāmu bez
ķēdes un divi vīriešu ar ķēdēm, kuri
saņemami minēta ptlicijas priekšnieka
kanclejā, Dārza-ielā Ns 5, viena mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdībes Vēstnesi" pēc
kufa laika notecēšanas minētos pulksteņus
pārdos vairāksolīšanā.
3100 Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes pils. poS. pr-ks
paziņo, ka viņa glabāšanā atrodas bez
īpašnieka — lietišķais pierādījums —
10 metru pašaustas vadmalas gabals, kujš
saņemams minētā policijas priekšnieka
kanclejā, Dārza ielā Ns 5, viena mēneša
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī", pēc
kūja laika notecēšanas 10 metrus paš-
austas vadmalas pārdos vairāksolīšanā.
3099 Priekšnieks (paraksts).

Talsu apriņķa priekšnieka paligs
1. iecirknī

paziņo, ka šī g. 3. jūnijā, pulksten 10
rītā, Nogales pagasta, Kaltenes ciemā,
Kadiķa mājas, Lizetei Friča m. Kadiķ
pieder, mantu izpārdos

vairāksolīšanā
ratus, ragavas, dažādas mēbeles, gra-
mofonu, kamanas un vienu brūnas spal-
vas govi — dēļ Ls 660,— piedzīšanas,
saskaņa ar Talsu iecirkņa miertiesneša
šī_ g. 23. marta_ izpildu rakstu Ns 649/25,
ka valstij pienākušos sumu par patentēs
neizpirkšanu priekš tirgošanos ar reibi-
nošiem dzērieniem. Augšminētās mantas
novērtētas par Ls 770,— un tādas būs
apskatāmas ūtrupes dienā uz vietas.

Valdemārpilī ,
1926 g. 4. maijā. Ns1551.

2872 Priekšn pal. (paraksts).

i

Rīgas apriņķa
Skrīveru iec. pol. pr-ks

paziņo, ka š.g. 20. maijā, pulkst. 10
dienā, Pļaviņas, Baznīcas ielā Ns 30,

atklāta valiabolīSani
Augustam M o r d e ļa m aprakst. mantu ,
ka: 1 vāģus, dzelzasu bez rteņiem,
zirgu lietas un daž. istabas lietas, dēļ
tiesas izdevumu piedzīšanas, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas prokurora rakstu
Nš 8159 no g. g. 26. marta, novērtētu
parLs 29.
_ Pārdodamā manta būs apskatāma
ūtrupes dienā uz vietas.

Skrīveros, 7. maijā 1926. g. Ns 2758
3183 Priekšnieks (paraksts).

ias [aita abonentu ~

kantoris
1 atsauc un lūdz skaitīt par n e d e-1 rīgu 1925. g. 5. dec. izdoto

radioeksperimentatora
atļauju Nr. 768,

ka nozaudētu. 3000

Ainoka teļa inženiers Jelos^i
izdos 1926. g. 18. maija, pulksten II,

sava kanclejā, Upes ielā Ns 9,
rakst. un mutiskā izsolē

mazāk prasītājiem

sekošus darbus
1) 240 gab. dzelzsbetona aizsargu sta-

biņu izgatavošanu un uzstādīšanu
uz Tukuma-Auces ceļa; drošības
nauda Ls 170;

2) 1S05 kub. mtr. akmeņu sadrupinā-
šanu ķīļos Prav/'ņu akmeņu drupi-
natavā; drošības nauda Ls 340;

3) Abguldes stacijas pievedceļa no-
līdzināšanu un uzturēšanu kārtībā
un grants izklaidēšana uz to pašu
ceju; drošības nauda Ls 82,

Tuvākas ziņas kanclejā Jelgavā, Upes
ielā Ns 9, darbdienās no pīkst. 9—15.

2 31 ss

Rīgas pol Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo ka 14. maijā 1926. g., pulksten
10 rītā, Majoros, Jomas ielā Ns 27,

pārdos vairāksolīšanā
Natālijai N i e dr i ņ piederošo galds
pulksteni, novērtētu par ls 13, saskaņE
ar Tiešo nodokļu departamenta rakstt
no š. g. ar Ns 28257.

Dubultos, 6.maijā 1926. g. Ns 5170.
3182 Priekšnieks (paraksts).

Dzelzceļu 2. ceļu lec. pr-ks
noturēs š. g. 21. maijā pīkst. 11, savā

kantorī, Krūzesmuižas stacijā

bontai
tilta būves pabeigšanas darbu izdošanai
uz Ieriķu—Vecgulbenes lin. 41. km un
43. km. Droš. n. Ls 200,—. Tuvākas
ziņas darbdienās no pl. 11 līdz 13 2. ceļu
iec. kantori, Krūzesmuižā. 3189

Dzelzsieļu vMdes materiālu apgāde
izsludina

rakstiskus torgus
20. maija 1926. g uz terpentīnu 1. la-
buma — 2400 kg (netto); 20. maijā
1926. gadā uz lupatām — 30C0 kg, un
rakstisku konkurenci

20. maija 1926. gada uz Fortlandes
cementu — 9000 mucas.

Torgu sākums pulksten 10 rītā. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
10°/o apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē, Go-
goļa ielā Ns 3, ist. 101. 2 2998

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina maikst forgus.-

27. maijā 1926. g. uz 1) ugunsdzēšamām
mucām — 55 gab., 2) ugunsdzēšamiem
aparātiem ,Minimax* 97 gab.

27. maija 1926. g. uz cinka baltuma —
2500 kg_ (netto).
Torgu sakums pīkst. 10 no rīta. Torgu

dalibniekiem_ jāiemaksā drošības nauda
10°/o apmērā no piedāvājuma vērt bas.
Tuvāks s ziņas dzelzsceļu virsvaldē Go-
gaļā ielā 3, ist. 101, 2 3190

DzeliscelB nīsf. materiāli apgsde
pārdod rakst. torgos

12. maijā 1926. g. 1
1 lietotu virpmašinu un
Stīpu dzelzi, apm. 50179 kg

Torgu sākums pīkst. 10 no rīta. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda:
uz virpmašinu 20 proc. no taksēt, vērt.
un stīpu dzelzi 10 proc. no piedāv. vērt.
Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē,
Gosoļa ielā Ns 3, ist. 101. 2260

Zilupes iecirk a policijas pr-kr
paziņo, ka 21. maijā š. g., plk.st. 12 d.,
Zilupes miestā, uz Tirgus laukuma,

pārdos
pils. Petefa Malašonoka kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga bēras
spalvas, 25 g. veca, vērtibā Ls 20.
3101 Priekšnieks (paraksts).
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