
Valsts Prezidenta rīkojumi.
Saeima.
Mieistru kabineta sēde š. g. 18. maijā.
Rīkojums par ālantu saudzēšanas laiku

1926. g. '
Papildinājumsnoteikumospar ziņu iesnieg-

šanu slimo kasēm no darba de-
vējiem.

Valsts Prezidenta rīkojumi:
«1926. g. 19. maijā

o Nr, 101.
Vdsts Prezidentam J. Č a k s t e m šo-

, dienljngriežoties no Somijas, nolieku
Valsis Fre2identa vietas izpildīšanu.

Valsts Prezidenta v. i.
Saeimas priekšsēdētājs

Dr. Pauls Kalniņš.

1926. g. 19. maijā
Nr 102.

Atgriezies noSomijas, atsvabinu Saeimas
priekšsēdētāju Dr. P. Kalniņu no
Valsts Prezidenta vietas izpildīšanas.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rikojums

par ālantu saudzēšanas laiku
1926. g.

Ievērojot šī gada zvejasapstākļus, zem-
kopības ministrija paziņo, ka pagaidām
1926. gadā tiek atļauts zvejot un pārdot

ālantus (Idus idas), sākot no 1926. g.
20. maija.

1926. g. 17. maijā. lfo 13597.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.
Zemkopības departamenta

direktorsP. G r ā vs .
Zvejniecības un zivkopības

nodtļas vaoī'.ājs V. Miezis.

Apstiprinu.
1926. g. 7. maija.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuls.

Papildinājums
noteikumos par ziņu iesniegšanu
slimo kasēm no darba devējiem.

Noteikumus par ziņu iesniegšanu slimo
kasēm no darba devējiem, kas publicēti
»Vald. Vēatn." 1923. g. 118. numura,
papildināt ar sekošu piezīmi pie 2. panta:

Piezīme. Ja darba vietā, pēc tās
pievienošanas slimo kasei, notikušas
pārmaiņas, kas attiecas uz šī panta
1., 2, 3. vai 4. punktā paredzētām
ziņām, tad darba devējam vai viņa
vietnikam par to rakstiski jāpaziņo
slimo kasei ne vēlāk kā septiņu
dienu laikā pēc notikušās pārmaiņas.

Sis rīkojums ir spēka ar 1926. gada
» maiju.ftfcfo *f»t?« K-r^VOV

Rīgā, F926. g. £ maijā M 13917. /|J
Departamenta direktors Fr. Roze

^Soc. apdroš. nod. vad.
Jul. Freimanis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Tiešo nodokļu departaments paziņo,
Ka galvojumu raksti samaksājami ar pro-
porcionālo zlmognodokli saskaņā ar rīko-
JBma par zlmognodokli 44. p. 6. pkt.,

bet dokumenti par galvojuma termiņa
pagarinājumiem par to pašu sumu vienā
un tai pašā lieta samaksāiami tādā pat
apmērā, bet ne vairāk kā Ls 6 pēc rīko-
juma 13. panta.

Tiešo nodokļu departaments.

Paziņojums.
TieSo nodokļu departaments paziņo, ka

biedrība „ Valsts aizsardzības fonds" zī-
mognodokļa ziņā pielīdzināma tām iestā-
dēm, kurss minētas rīkojumā par zlmog-
nodokli 46. panta 40. punktā.

Tiešo nodokļu departaments.

Meklē mantinieku?.
Jaunā Dienvidvelsā miris latviešu jūr-

nieks Pēteris Alls20 gadu vecumā,
atstājot nelielu mantojumu. Atlietu mi-
nistrijas rietumu nodaļa meklē Pētera
Alla piederīgos — māti Linu All, kura
laikam dzīvo Arensburgā, vai citus ģimenes
locekļus, kuriem būtu tiesības uz atstāto
mantojumu.

Iecelšanas.
Rezolūcija.
1926. g. 8. maijā.

Veterinarvaldes bakteriologu, veterinanstu Pēteri j
Ozolu pārskaitu no IX amatu kategorijas
VIII kategorijā, ar sīgu pēc 1. pakāpes, skaitot no
š. g. 1. spiiļa.

Zemkopības ministris M. Oailīts.
Veterin£rvaldes priekšnieks, veterinārārsts

Cīrulis.

Paziņojumi jūrniekiem
jūrniecības departamenta hidrograiiskās

daļas izdoti.

Rīgā, 1926. g. 18. maijā. Ka 5.

Pozicijas uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilungas par. rad. no 0° līdz 360° un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā laikā no-
teikta pēc uguns stipruma.

9) Daugavgrīvas uguns un kauceja
boja uz apmēram

57° 05,1' N
23° 59,2' O

ir atkal izlikta.

Rīgā, 1926. g. 18. maijā.
Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Darbvedis K. Veidenbergs.

Ne 874 (13-IV-26), apv. uz sod. lik. 490. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

19988. Seljakovs, Aleksejs Karmeja d.,dzim.
1882. g., dzīv. Ludzas apr., Zvirgzdenes pag.,
Skincevas ciemā, Latvijas pase JVs 148, izdota no
Zvirgzdenes pag. valdes 1924. g. 28. aprilī. —
Madonas apr. 2. iec. miert. 1926. g. 20. marta
raksts Ne 197 (13-IV-26), uz apv. sod. lik. 475. p.
pam. sod. ar 1 mēn. aresta. — Ņemt parakstu par
dzīves vietas neatstāšanu, par ko paziņot meklē-
tājam.

19989. Saulīts, Staņislavs Staņislava d., dzim.
1903. g., Latvijas pils., dzīv. Puškina ielā 8, dz. 16.
— Rīgas policijas 6. iec. priekšnieka 1926. g.
26. marta raksts Ns 7240 (13-IV-26), apv. par
neizreģistrēšanos no karavīru sarakstiem. — Pa-
zinot dzīves vietu.

19990. Sēks, Kārlis Kārļa d., 49 g. v., Latv.
pavalstnieks. — Rīgas pilsētas 9. iec. miert.
1926. g. 23. marta raksts Ne 175 (13-IV-26), apv.
uz sod. lik. 177. p. 1. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

19991. Zariņš, Jānis Pētera d., 24. g., pied.
pie Ādažu pag., Rīgas apr., bez noteiktas dzīves
vietas. — Rīgas 3. iec. miertiesneša 1926. g.
19. marta raksts .Ns 1901/25. (7-1V-26), apv. uz
sod. lik. 266. p. — Paziņot dzīves vietu.

ļ 19992. Zaļais, Vilis Jāņa d., dzim. 1902. g.
15. martā, jūrnieks, Latvijas pav., pierakstīts pie
Rīgas, agr. dzīv. Rīgā, Ģertrūdes ielā 74, dz. 23. —
Ārlietu min. admin.-juridiskā departamentam
1926.g. 25. marta raksts Ne 180/9331/S (10-IV-26),
1926. g. 26. janv. aizņēmies no Latvijas sūtniec.
Igaunijā Emk. 800.— — Paziņot dzīves vietu.

19993. Spalviņš, Vilis Jāņa d., dzim. 1904. g.
1_. febr., Latvijas pav., pierakstīts pie Rīgas. —
Āri. min. admin.-juridiskā departamenta 1926. g.
25. marta raksts Ne S/320/9330 (10-IV-26), 1925. g.
maijā aizņēmies no Latvijas ģenerālkonsula
Briselē Ls 26,10, Beļģ. frs 250.— un Beļģ. fr. 22.05.
?— Pazinot dzīves vietu.

19994. Sapale, Eda Indriķa m., apm. 22 g. v.,
čigāniete, maza tieva auguma, melniem matiem,
platām acīm, ģērbusies tumšā mētelī, braukā ap-
kārt ar kādu vīrieti Ansi Stepanu, apm. 30 g. v.,
vidēja auguma, melniem matiem, drusku rētainu
seju, ģērbies melnā mētelī, pelēkā uzvalkā. —
Aizputes apr. priekšnieka 1926. g. 20. marta
raksts Ns 556/111 (12-1V-26), apv. krāpšanā. —
Apcietināt un nogādāt meklētājam.

19995. Skretels, Mārtiņš Andreja d., 44 g. v.,
pied. pie Rēzeknes pilsētas, latvietis. — Madonas
apr. 2. iec. miert. 1926. g. 20. marta raksts Ns 256
(12-IV-26), apv. uz sod. lik. 574. p. 1. d..— Pie-
prasīt Ls 500,— drošības naudas, neiemaksāšanas
gadījumā apcietināt, par ko ziņot meklētājam.

19996. Sausverd, Hermine Jura m., dzim.
1893. g., agrāk dzīv. Rēveles ielā 40, dz. 18. —
Rīgas policijas 4. iecirkņa priekšnieka 1926. g.
24. marta raksts Ns 9095 *(14-1V-26), sastāvēdama
zem policijas uzraudzības, atstājusi savu dzīves
vietu. — Paziņot dzīves vietu.

19997. Smolenskis, Nikolajs Vladislava d.,
21 g. v., pied. pie Mangaļu pag., Rīgas apr., krievs,
pareiztic, strādnieks, neprecējies, Latvijas pase
Ne 113177. ?— Rīgas apgabaltiesas Rīgas pilsētas
1. iec. izmeklēšanas tiesneša 1926. g. 24. marta
raksts Ns 808 (14-IV-26), apv. uz sod. lik. 616. p.
1. d. 2. pkt., no policijas uzraudzības pēc uzrādītās i
dzīves vietas izvairās. ?— Paziņot dzīves vietu.

19998. Zariņš, Jānis Pētera d., 24 g., v. pied.
pie Rīgas, agrāk dzīv. Bruņinieku ielā 1, dz. 37. — j
Rīgas 3. iec. miertiesneša 1926. g. 25. marta raksts
Ns 481 (14-IV-26), apv. uz sod. lik. 184. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19999. Zariņš, Eduards Dāvā d., 42 g. v., pied.
pie Zaubes pag.' , Rīgas apriņķa. — Rīgas apriņķa
2. iec. miertiesneša 1926. ģ. 20. marta raksts
Ns 1117 (14-IV-26), apv. uz sod. lik. 177. p. 1. d.
1. pkt. — Paziņot atrašanās vietu.

20000. Švedovs, Aleksejs Vasilija d., dzim.
1905. g., pied. pie Ludzas apr., Istras pag., Skre-
dela ciema, agrāk dzīv. turpat. — Ludzas kara
apriņķa priekšnieka 1926. g. 19. marta raksts

Meklējamo personu saraksts
Nr. 259.

(3. turpinājums un beigas.)

19975. Rankis, Eduards Dāvida d., 25 g. v.,
pied. pie Liepājas, beidzamā laikā dzīv. Krāslavā, i
— Daugavpils apr.' 2. iec. miertiesneša 1926. g.
22. marta raksts Ne kr. 79 (14-IV-26), apv. uz sod.
lik. 581. p. — Paziņot dzīves vietu.

19976. Revalds/ Fridrichs Friča d., 29 g. v.,
bij. Talsu apr. kriminaluzraugs, pēdējā dzīves
vieta Rīgā, Ludzas ielā Ns 36, dz. 10. ?— Rīgas i
apgabala tiesas Rīgas pilsētas 7. iec. izmeklēšanas I
tiesneša 1926. g. 24. marta raksts Ns 1011 (14-1V-26
apv. uz sod. lik. 151. p. 3. d. — Pazinot dzīvesvietu

19977. Rollers, Zigfrids Kārļa d', dzim.1906. g.
23. jūnijā, Igaunijas pav., luterticīgs. — Rīgas
pilsētas 9. iec. miertiesneša 1926. g. 15. marta
raksts'Ns 287 (7-IV-26), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19978. Rapoports, Leizers Simona d., dzim.
1905. g., agrāk dzīv. Liepājā, Kuģinieku ielā 4. —
Liepājas kara apriņķa pārvaldes 1926. g. 24. marta
raksts Ns 7332 (12-IV-26), atrāvies no karaklaus.
izpildīšanas 1926. g. — Pārbaudīt karaklausības
dokumentus un ja nav izpildījis karaklausību,
apcietināt un nogādāt meklētājam.

19979. Reichels, Kārlis-Otto Ernesta d., dzim.
1896. g., dzīv. Liepājā, Peldu ielā 43. — Tas pats.

19980. Zorins, Michails Feodera d., dzim.
1905. g., pied. pie Jaunlatgales apr., Augšpils pag.,
agrāk dzīv. turpat Temeru ciemā. — Jaunlat-
gales kara apriņķa priekšnieka 1926. g. 22. marta
raksts Ns 5334 (13-IV-26), atrāvies no iesaukšanas
kara dienestā. — Arestēt un nogādāt meklētājam.

19981. Sokolovs, Jānis Borisa d., dzim. 1905.g.,
pied. pie Jaunlatgales apr., Augšpils pag., agrāk
dzīv. turpat Gubaru ciemā. — Tas pats.

19982. Sčerbakovs, Nikolajs Feodora d., dzim.
1905. g. 6. dec, pied. pie Ludzas apr., Kārsavas
miesta, agrāk dzīv. turpat. — Ludzas kara apr.
priekšnieka 1926. g. 19. marta raksts Ns 3850
(12-IV-26), atrāvies no kara dienesta. — Apciet.
un zinot meklētājam.

19983. Sladzs, Pauls Aleksandra d., dizm.
1905. g., pied. pie Ludzas apr., Pasienes pag.,
Dubobika ciema, agrāk dzīvojis turpat. — Tas
pats.

19984. Sapova, Barbara, dzim. 1890. g.,
SSSR pav., tr.-v. Ns2053, izsn. Berlinē, 1925. g.
27. jūnijā. — Centrālā kriminālpolicija politiskās
pārvaldes 1926. g. 6. februāra raksts Ns 160023
fV-IV-26), palikusi Latvijā bez atļaujas, iebraukusi
iļatvijā 1925. g. 1. jūlijā. — Paziņot dzīves vietu
rheklētājam.
/ 19985. Skuja, Kārlis Ernesta d., dzīv. Sare-
4enes Simanos-Vandzenes pag. (tuvāku ziņu nav).
— Talsu iec. miertiesneša 1926. g. 22. marta
raksts Ns237 (13-IV-26), apv. uz sod. Uik. 139. p.
1. d. — Pazinot dzīves vietu.

19986. Stamušs, Vsevolods Nikolaja d., 21 g.
vecs, pied. pie Vitebskas gub., Polockas miesta. —
Daugavpils apr. 6. iec. miertiesneša 1926. g.

19. marta raksts Ns 875 (13-IV-26), apv. uz sod.
138. p. par Latvijas-Krievijas robežas panešanu
1924. g. augustā mēnesī. — Paziņot dzīves vietu.

19987. Stol, Marija Jāņa m., 23 g. v., pied. pie
Daugavpils apr., Krāslavas pag., dzīv. turpat,
Gitovtu ciemā un 1924. g. Lindes pag. — Dugav-

pils apr. 6. iec. miert. 1926. g. 19. marta raksts

Noticēs to mariners
published by the Hvdrographic Section

of the Marinē Department.

Riga, 4th. May 1926. N° 5.

Positions from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seaward. Visibilitv of lights inclear weather
as limited by the intensity of light.

9) The Daugavgriva l'ght and
whistlebuoy is replaced at her
position in

Lat. 57° 05,1' N
Long. 23° 59,2' E

Ne 3850 (12-IV-26), atrāvies no kara dienesta. —
Apcietināt un zinot meklētājam.

20001. Šuster* Gilna, dzim. 1898. g., SSSR pav.
tr.-v. Ne 1767 izsn. Berlinē 1925. g. 17. jūnijā. —
Centrālā kriminālpolicijas politiskās pārvaldes
1926. g.6. febr. raksts Ne 160023 (7-IV-26), palikusi
Latvijā bet atļaujas, iebr. Latvijā 1925. g. 26. jun.
—• Paziņot dzīves vietu meklētājam.

20002. Šapiro, Rozālija, dzim. 1883. g., SSSR
pav., tr.-v. Ne 1847 izsn. Prāgā, 1925. g. 19. aug. —?
Tas pats Iebraukusi Latvijā 1925. g. 25. augustā.

20003. Šarepins, Vasilijs, dzim. 1888. g.,
SSSR pav., tr.-v. Ns 6632, izsn. Berlinē 1925. g.
21. nov. — Tas pats. Iebraucis Latvijā 1925. g.
22. novembrī.

20004. Šaštakovska, Marija, dzim. 1888. g.,
bij. Krievijas pav., tr.-v. Ns933 izsn. Viļņā 1925. g.
4. nov. — Tas pats. Iebraukusi Latvijā 1925. g.
16. septembrī.

20005. Šeibaks, Ādams Helenes d., 38 g. v.,
Latvijas pav., katoļtic. — Rīgas pilsētas 9. iec.
miertiesneša 1926. g. 23. marta raksts Ns 551
(14-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

20006. Ščerbinskaja, Konstancija Jāņa m.,
dzim. 1904. g., agrāk dziv. Rīgā, Ludzas ielā 87,
dz. 6. — Rīgas prefektūras 3. nod. 1926. g. 27.
marta raksts Ns 1835 (14-IV-26), sod. no 9. iec.
miertiesneša uz sod. lik. 266. un 268. p. ar Ls 5,—
vai 2 dienām aresta. — Paziņot meklētājam.

20007. Švaibe, Pēteris Broņislava d., 42 g. v.,
pied. pie Bauskas apr., Ceraukstes pag. —'Bauskas
apr. 1. iec. miert. 1926. g. 22. marta raksts Ns 133
(14-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

20008. Šulcs, Otto Kārļa d., 29 g. v., kalpo uz
Anglijas kuģa ,,Baltannic". — Rīgas 10. iecirkņa
miertiesneša 1926. g. 18. marta raksts Ne 170
(14-IV-26), apv. uz sod. lik. 184. p. — Paziņot
dzīves vietu.

20009. Šapiro, Dāvids Leiba d., dzim. 1903. g.
25. okt., pied. pie Lietavas, uzdevis ka dzīvo
JRīgā, Maskavas ielā 69, dz. 3, nelegāli pārnācis
Lietavas-Latvijas robežu. — Emigrantu un
bēgļu transporta nodaļas 1926. g. 18. marta raksts
Ns 121240 (14-IV-26), patvarīgi atstājis valsts
emigrantu un bēgļu etapa punktu Liepājas
ielā 2. — Nodot meklētājam.

20010. Šumachers, Leiba Note d., dzim.
1905. g., agrāk dzīv. Liepājā, Kaktu ielā 9. —
Liepājas kara apriņķa pārvaldes 1926. g. 24. marta
raksts Ns 7332 (12'-lV-26), atrāvies no karaklaus.
izpildīšanas 1926. g. — Pārbaudīt karaklausības
dokumentus un, ja nav izpildījis karaklausību,
apcietināt un nogādāt meklētājam.

20011. Tarabanovsf Boriss Makarija d., dzim.
1903. g., pied. pie Ludzas, bij. 9. Rēzeknes kājn.
pulka kareivis, agrāk dzīv. Rīgā, Dagdas ielā 3. —
9. Rēzeknes kājn. pulka saimniec. priekšnieka
1926. g. 4. marta raksts Ne 1819/S (14-IV-26),
atrašanas gadījumā piedzenami Ls 12,12 par
sabojātām un nozaudētām valsts mantām, ne-
atvelkot pasta izdevumus, nauda piesūtāma meklē-

!

ta]am.'20012. Trinīts, Jāzeps Matveja d., 34 g. v.,
pied. pie Bauskas apr., Šenbergas pag., agrāk
dzīv. Sarkanu pag. Čunduros. — Madonas apr.
1. iec. miert. 1926. g. 24. marta raksts Ne 827/23
(14-IV-26), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Pie-
prasīt Ls 100,— drošības naudas, kuras neie-
maksāšanas gadījumā apcietināt, par ko paziņot
meklētājam.

20013. Trankals, Andrejs Jāņa d., dzim.
1904. g., agrāk dzīv. Bātes pag., Silu būdā. —
Liepājas kara apriņķa priekšnieka 1926. g.29.marta
raksts " Ne 7977 (12-ĪV-26), atrāvies no karaklausī-
bas izpildīšanas 1926. g. — Pārbaudīt kara-
klausības dokumentus un, ja nav izpildījis kara-
klausību, apcietināt un nogādāt meklētājam.

20014. Ungur, Malvine Ādama m., dzim.
1898. g., pied. pie Pāles pag., Valmieras apr.,
agrāk dziv. Artilērijas ielā 21, dz. 9. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1926. g. 26. marta

jMaksa par .Valdības Vēstnesi* sākot ar 1. aprill:
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:

gsdu . ? ? Ls 22.- gadu . .. Li 18.-
f/i gadu . . 12-— V» gadu . . . io.—
3 mēn. ... 6.- 3 mēn. . . ,? 5._

1 . ... 2.- 1 . ... uo
pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . , —-12 numuru . . , _ .io

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —.20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80

Latvijas valdības jgņ_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^^^^Ē^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija:
#^^^\i^^^O

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili No 3. Tel. 1*20032

'^^^^^^^^^
Rlgāļ pii5 m, i. Tel. K° 20031

Runas stundas no 11—12 ^f^^^^nT Atvērts n0 pulksten 9—3

SAEIMA.
... .~ .. _ . . -
Vakar, le. maija, priekšpusdienas sēde

iesāktā valsis budžeta lasīšana pa atse-
višķām daļām turpinājās ari pēcpusdie-
nas sēde un tāpat šodien, 18. maijā, tur-
pinās budžeta pieņemšanu.



raksts Ne 356 (14-IV-26), izvairās no ārsta kontro-
les, būdama slima. — Pazinot dzīves vietu

20015. Vilanders , Reinholds Vilhelma d.. dzim.
1897. g. 19. nov., pied. pie Limbažu pilsētas
agrāk dzīv. Valmierā, pase Ne 3044, izdota noCēsu pilsētas policijas priekšnieka 1920. g.8. martā
— Rīgas apr. 2. iec. miert. 1926. g. 5. febr. raksts
Ne 521 (12-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p —Paziņot dzīves vietu.

20016. Vītols, Jānis Dāvā d., 41 g. v., pied pieRīgas apr., Katlakalna pag., dzīv. " turpat Dze-
guzes. — Madonas apr. 1. iec. miert. 1926 g
22. marta raksts Ae 327/Kr.26. (13-IV-^ apvuz sod. lik. 262. p. 1. d. un 284. p. _ Ņemt pa-
rakstu par dzīves vietas neatstāšanu, par ko pazi-ņot meklētājam.

iono' Vaivads, Lukjans Pāvela d., dzim.
1898. g., pied. pie Rēzeknes apr., Vidsmuižas pag.,
latvietis katoļtic , neprecējies , zemkopis, līdz-šinēja dzīves vieta Rēzeknes apr., Vidsmuižas
pag. — Kara tiesas priekšsēdētāja 1926. g.25.marta
raksts Ne 4577 (14-IV-26), piedzenami tiesas iz-

onm'o ~~ Paziņot dzīves vietu kara tiesai.
20018. Vinogradovs , Salamons Zelika d., 24 g.

vecs, pied. pie Rēzeknes pils., dzīv. Rēzeknē,
Latgales prospektā 65. — Rēzeknes apr. 3. iec.
miert. 1926. g. 20. marta raksts Ns 1101 (13-IV-26),
apv. uz sod. lik. 262. p., sod. ar Ls 10— vai
maksāt nespēšanas gad. ar arestu uz 3 dienām. —
Paziņot dzīves vietu.

20019. Vasilenoks, Jānis Vikentija d., dzim.
1905. g., pied. pie Rēzeknes apr., Bukmuižas pag.
— Rēzeknes kara apr. pārvaldes 1926. g. 15.
marta raksts Ns 6539 (7-IV-26), nav ieradies uz
iesaukšanu 1926. g. gadskārtējā iesaukumā. —
Paziņot meklētājam dzīves vietu un attiecības
pret karaklausību.

20020. Vecbaštikis, Miķels Anša d., 42 g. v.,
piederības vieta nav zināma, agrāk dzīv. Meij-
muižas ceļā 2. — Jelgavas pils. iec. miert. 1926. g.
16. marta raksts Ns 83 (7-IV-26), apv. uz sod. lik.
177. p. (sastāv polic. uzraudzībā par dezertēšanu
no karaspēka daļas.) — Pazinot dzīves vietu.

Izlaboj ums.
„Vald. Vēstn." Ne 63/26. g. mekl. pērs. sar.

255. pkt. 19319 — tiek meklēta Jakovleva
Makrina (Lakrenda) Simaņa m., bet nevis Jakov-
levs, Makrina (Lakrenda) Simaņa d. (8-111-26).

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1926. g. 18. maijā.
1.. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) pārgrozījumu projektu likumā par

izvedmuitas tarifu un
2) likumprojektu par Sabiles pilsētas

administratīvās robežām.
2. Ieceļ Antonu V e 1k m i par iekš-

lietu ministra biedri.
3 Atskaita ārlietu ministrijas pārziņā

ārlietu ministra rīcībā ieskaitīto agrāko
ģenerālkonsulu Ļeņingradā Vili Šamilu.

4. Atjauj tautsaimniecības un tiesību
zinātņu fakultātes privātdocentam, Krie-
vijas pavalstniekam, Nikolajam K o c h a-
n o v s k i m, darboties Latvijas univer-
sitātē līdz 1929. gada 30. jūnijam, ar
tiesību šai laikā lasīt lekcijas krievu
valodā.

5. Ieceļ zemkopības departamenta di-
rektoru Pēteri Grāvi par valsts zemes
meliorācijas komisijas priekšsēdētāju.

Valdības vietējo iestāžo
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
braukšanai ar velosipēdiem un moto-
cikletiem Valmieras pilsētas teritorijā.

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19. apriļa
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g. 27. apriļa

rakstu Ne 103842.

1. Pilsētas administrativās robežās
braukt ar velosipēdiem un motocikletiem
atļauts vienīgi personām, kurām ir attie-
cīgas atļaujas no policijas.

Atļaujas izsniedz pec tam, kad no-
maksāts velosipēdu un motocikletu no-
doklis pilsētai.

2. Katram velosipēdam un moto-
cikletam pie sēdekļa un pie priekšējā
riteņa redzamā vietā piestiprināmi brauk-
šanas atļaujas numuri, kas izsniegti no
likumīg i pilntiesīgas iestādes.

3. Ja vairāk par 2 velosipēdiem brauc
kopā, tad viņiem jābrauc vienam pec
otra rindā, kāds noteikums neattiecas uz
sevišķiem, no policijas atļautiem iz-
braukumiem.

4. Satiekoties ar braucējiem vai kāj-

niekiem, kā ari satiekoties savā starpā,
vai garām braucot, velosipēdistiem un
motocikletistiem jāturas pa labai rokai
un ar brīdinājuma sigualu jādara uzma-
nīgi priekšā atrodošies vismaz 20 metru

atBraukšana ātrāki par 10 km

stundā, kā ari figūru braukšana pa

ielām aizliegta. .
fi Braukšana ar velosipēdiem un

motocikletiem pa ielām vai laukumiem

dažādu procesiju un publikas sapulcē-
šanās vietās noliegta.

7. Vispārīgi aizliegts braukt ar velo-
sipēdu pilsētā pa trotuāriem, alejām,
atklātiem parkiem un pa tirgus laukumu
tirgus laikā.

8. Vest pie rokas velosipēdus atļauts
visās 8. punktā aprādītās vietās, izņemot
ielu trotuārus.

9. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie likumīgas atbildības

10. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc viņu publicēšanas „Vald.
Vēstnesi".

Pilsētas galva V. Sarkanbārdis,
i Sekretārs E d. Radziņš

Liepājas pilsētas domes 1926. gada
19. apriļa sēdē pieņemtais un ar paš-
valdības departamenta 1926. g. 8. maija
rakstu Ns 104185 apstiprinātais
grozījums saistošos noteikumos

par tirdzniecības iestāžu, noliktavu
un kantonu atvēršanas un slēgšanas

laiku Liepājā.
1924. g. ,, Valdības Vēstneša" 112. nu-

murā publicēto noteikumu § 1 grozīt un
izteikt to šādi:

§ 1. Visus tirdzniecības veikalus, no-
liktavas ua kantorus, izņemot
nākošos punktos sevišķi minētos,
nedrīkst atvērt vasarā pirms
pulksten 8 rītā, un tie jāslēdz ne
vēlāk kā pulksten 6 vakarā: Ziemā
tirgošanās resp. darba laiks ko
pulksten 9 līdz 7 vakarā.

Veikaliem, kuri atrodas: Lielā
ielā, Rožu laukumā, Zivju un
Tirgoņu ielās no Rož j laukuma
līdz Peldu ielai, Helenes un Juli-
annas ielās starp Helenes un
Graudu ielām, tirgošanās laiks
ari vasarā paliek no pulksten 9
rītā līdz pulksten 7 vakarā. Vei-
kaliem Aleksandra ielā (no Tir-
gus ielas sākot līdz ielas galam)
atļauts tirgoties no pulksten 8
rītā līdz pulksten 6 vakarā visu
gadu.

Piezīme 1. Ziemassvētku
un lieldienu priekšvakaros at-
ļauts turēt atvērtus līdz pulk-
sten 8 vakarā.

Piezīme 2. Pilsētas valde
ir pilnvarota izņēmuma veidā
pielaist ari citus tirgošanas
noteikumus šo noteikumu
pastāvēšanas laikā, gadīju-
mos, kas šais noteikumos
nav paredzēti.

Šis grozījums stājas spēkā pēc 2 ne-
dēļām no tā publicēšanas „Valdības Vēst-
nesi".

Liepājā, 1926. g. 10. maijā.
3 Liepājas pilsētas valde.

Saistošie noteikumi
par lopu kaušanu un kārtību pilsētas
lopkautuvē, gaļas un ga|as pārstrādā-
jumu izmeklēšanu un kārtību un tirgo-
šanos ar gaļu un gaļas_ produktiem

Piltenes pilsētā.
Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g.
2. oktobra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada 26. apriļa rakstu Ns 103836.

1. Tirdzniecībai paredzēto lopu kau-
šana un dlrlšana, plucināšana, spalvu un
saru notīrlšana. lopu uzšķēršana, zarnu
un iekšu iztīrīšana jāizdara vienīgi pil-
sētas lopkautuvē. Kā izņēmums pielai-
žams slimu un sakropļotu lopu kaušana,
ja to veterinārā kontrole atzīst par nepie-
ciešamu, ārpus lopu kautuves

2. Pilsētas lopkautuvi pārzin veterinār-
ārsts vai ari no veterinarvaldes apstipri-
nāts veterinarfeldšers.

3. Kaušanai nolemtie lopi pirms kau-
šanas jāizmeklē kautuves pārzinim attie-
cībā uz veselības stāvokli.

4. Kautuve atvērta katru dienu no
pulksten 14 līdz pulksten 19, izņemot
svētdienas un svētku dienas.

5. Gaļa izņemama no kautuves no
pulksten 5 līdz pulksten 8 rītā. Apkau-
tos lopus brīv uzturēt kautuvē 24 stundas,
bet gadijienā, ja gaļa netiek izņemta no
kautuves 72 stundu laikā, tad pilsētas
valdei paliek tiesības ar gaļu rīkoties pēc
saviem ieskatiem.

6. Izņēmumu gadījumos ar pilsētas
valdes un kautuves pārziņa piekrišanu
kautuvi var atvērt un pielaist viņā lopu
kaušanu ari citās dienās un laikā.

7. Kautuves apmeklēšanu un lieto-
šanu ārpus noteikta laika var atļaut vie-
nīgi saziņā ar pilsētas valdi un kautuves
pārzini.

8. Lopus aizliegts ievest kautuvē
vienu stundu pirms kautuves slēgšanas.
Izņēmumi pielaižami vienīgi ar pilsētas
valdes atļauju, saziņā ar kautuves pār-
zini.

9. Ieeja kautuvē atļauta viemgi per-
sonām, kuras nodarbojas ar lopu kau-
šanu, un Kaujamo lopu tiešiem īpaš-
niekiem.

10. Kautuvē aizliegts tirgoties ar lo-
piem, gaļu,' ādām u. t. t.

11. Lopu kaušanai jānotiek parastā
kārtībā — pārgriežot ar nazi kakla asins-
traukus un kaula muskuļus līdz_ kakla
kauliem. Žīdiem atļauts kaut pec viņu
ticības.

12. Aizliegts apmeklēt kautuvi un iz-
darīt lopu kaušanu personām, kuras at-
rodas zem alkohola iespaida.

13. Jautājumu par to, kādu kustoni
pielaist kaušanai, kā ari nosacīt nokauto
lopu gaļas šķiru vai ari noderību cilvēku
barībai izšķir kautuves pārzinis, rīkoda-
mies pēc pastāvošiem likumiem, attiecībā
uz kaujamo lopu un gaļas izmeklēšanu.

14. Pirms nokāsta kustoņa gaļu ap-
skatījusi veterinārā kontrole — aizliegts
no rumpja atdalīt kādas daļas, piem.:
plecus, nieres-mugurkaulu.

15. Ja kautuvē tiek atvests kaušanas
nolūkam kāds sērgā aizdomīgs kustonis,
kuru pēc izmeklēšanas atzīst pa slimu,
tad tādu kustoni kaut nav atļauts kautuvē.

16. Atdalītām daļām jābūt novietotām
atsevišķi un viņas nav atļauts aiznest no
kautuves pirms veterinārās kontroles.

17. Ja no nokauta kustoņa gaļas par
nederīgu atzīst tikai kādu atsevišķu daļu
vai kādu orgānu, pēdējos atsavina bez
kādas atlīdzības un tos nodod iznici-

nāšanai.

18. Atlīdzību neizsniedz ari par veselu
rumpi, jā pēdējo veterinārā kontrole at-
zīst par nelietojamu barību.

19. Ja gaļas īpašnieks ceļ dibinātas
ierunas pret notikušo atsavināšanu, tad
saziņā ar kautuves pārzini gaļas īpaš-
nieks var izsaukt rajona veterinārārstu
vai kādu citu veterinārārstu, kuri izšķir
jautājumu par aizturētās gaļas vai ari
kaušanai nolemto lopu likteni. Tādos
gadījumos zdevumus sedz tas, kas uz-
aicina komisiju.

20. Ja aplūkojot kaušanai atvestos
lopus, vai ari nokauta lopa gaļu, izrādās,
ka kustonis slims, vai ari slimojis ar kādu
mājlopu sērgu, tad par to nekavējoties
jāziņo rajona veterinārārstam un poli-
cijai, kura uzņemas lietas tālāko virzī-
šanu parastā kārtībā.

21. Nokauto cūku gaļa izmeklējama
kautuvē mikroskopiski uz trichnām.

22. Visi atkritumi pie lopu kaušanas,
kā: mēsli, dsžādi atgriezumi u. t. t. pa-
liek kautuvē.

23 Atļauts vienīgi vākt asinis nokau-
jamā lopa, pie kam vienīgi tanī brīdī,
ka asinsstrāva plūst no asins traukiem
pēc pēdējo pārgriešanas. Asinis, kuras
atronas uz grīdas un jau sarecējušas,
skaitās par atkritumiem un paliek kau-
tuvē.

24. Augļi, atrasti nokautos lopos, ne-
skatoties uz viņu lielumu, vai ari ve-
cumu, skaitās par atkritumiem un paliek
kautuvē.

25. Kautuves apmeklētājiem aizliegts
ienest un dzert kautuvē reibinošus dzē-
rienus. Tāpat stingri aizliegts izturēties
vispār piedaudzīgi. Attiecībā uz drēbēm
jāievaro lielākā tīrība un spodrība un
tāpat jātur instrumenti. Suņus kautuvē
aizliegts ielaist.

26 Šiem saistošiem noteikumiem jā-
padodas visām personām, kas apmeklē
kautuvi.

27._ Piltenes pilsētā aizliegts Ievest
un pārdot, vai ari pirkt pašu vajadzībām
gaļu un gaļas pārstrādājumus no māj-
lopiem, kas nav no gaļas izmeklēšanas
iestādes apskatīti, atzīti par lietojamiem
barībai un apzīmogoti. Gaļas izmeklē-
šanu pārzin veterinārārsts, vai ari no
veterinarvaldes apstiprināts veterinar-
feldšers.

28. Liellopu gaļu var ievest: 1) veselos
rumpjos, 2) pusēs no rumpjiem un 3) at-
sevišķos ceturkšņos.

29 Sīko mājlopu gaļu var ievest
veselus, pusēs un atsevišķus ceturkšņus.

30. Nepieciešami uzrādīt atvestai gaļai
nokautā lopa orgānus: sirdi, plaušas,
aknas, nieres u t. t.

31. Teļiem aizliegts atdalīt galvu no
rumpja; rumpjiem jābūt ar visu galvu,
kura karājas neatdalīta no ādas, lai no
zobiem būtu iespējams nosacīt teļa
vecumu.

32. Aizliegts Ievest pārdošanai teļa

. — " »w y

gaļu no jaunākiem par 10 dienām
kustoņiem.

33. Aizliegts ievest gaļu, sadalītu
mazos gabalos, kā ari dažādus gaļas
vārījumus un iesaldējumus. Kā iz-
ņēmums var būt vienīgi cūku ribas un
fileja daļas.

34. Par gaļas apskatīšanu un \z.
meklēšanu ņemama maksa pēc no domes
pieņemtās un no pašvaldības departa-
menta apstiprinātas takses, kura sa-
maksājamapirms gaļas apskatīšanas.

35. Pilsētā atļauts pārdot gaļu vie-
nlgi, kuru pilsētas veterinārā kontrole
apskatījusi un apzīmogojusi.

36. Zīmogiem uz gaļas jābūt redza-
miem un nav iznicināmi, pretējā gadī-
jumā gaļa jāapskata no jauna. Bez
zīmoga atrasta gaļa konfiscējama , par
ko sastādams attiecīgs protokols par
nezīmogotas gaļas pārdošanu, saucot
gaļas īpašnieku pie likumīgas atbildības.

37. Gaļas tirgotavu telpām jābūt ai
labi ierīkotu ventļlaciju. Tirgotavu sie-
nām vajaga būt līdzenām un cietām
un ar gaišu eļļas krāsu nokrāsotām
no grīdas virs gaļas karināmiem
āķiem vai aizklātām ar tīru audeklu.
Grīdām tirgotavā jābūt no cementa]
asfalta vai ķieģeļiem ar cementa štuka-
turu. Koka grēda pielaižama vienīgi no
stipri spundētiem dēļiem, kurai jābūt
nokrāsotai brūnas eļļas krāsā «j»'

38. Galdiem un soliem gaļas"*novie-
tošanai un dalīšanai jābūt ar cinka bleķi
pārklātiem, vai no ozola koka, vai ar
ozola dēli virs cita koka.

39. Gaļas un desu tirgotavās, pie tām
piederīgās telpās, pagrabos, noliktavās
u. t. t., kurās tiek gaļa uzglabāta, atļauts
novietot tikai svaigu, nebojltu gaļu un
gaļas pārstrādājumus vienīgi no apska-
tītiem lopiem; gaļa un desas pakaramas,
lai tās neapspīdētu saulē un nepieskartos,
pie sienas, pie kam āķiem jābūt vismaz
15 centneru atstātu no sienas un nokrā-
sotiem eļļas krāsā.

40 Tirgotavas, kā ari viņu ierīkojumi
un instrumenti turami pastāvīgi tīri un
kārtībā; dažādi atkritumi tūliņ nogādā-
jami projām. Aizliegts turēt tirgotavās
zarnas, vilnu un apģērba gabalus.

41. Tirgotavu īpašniekiem jālūkojas,
ka visi kalpotāji ievēro tīrību un darbā
nēsā audekla priekšautus, kas apklāj
krūtis, vēderu un kājas pāri ceļiem.

42. Personām, kas slimo ar ādas
kaitēm, aizliegts strādāt desu talsltavās
un gaļas pārdotavās. Tādām personām
jābūt apgādātām ar ārsta apliecībām, ka
viņas neslimo ar lipīgām slimībām.

43. Pārdodot gaļu no ratiem, tā jātur
tīros, ar cinka bleķi apsistos traukos vai
uz tīra audekla.

44. knrsāt gaļu atļauts vienīgi tīros
cinkotos vai emaljētos traukos, kas pār-
klāti ar tīru audeklu.

45. Pārvadājot gaļu, ratiem jābūt
izsistiem ar cinkotu bleķi vai gaļai
ietītai tīrā audeklā. Gaļu nedrīkst pār-
vadāt kopā ar lopu iekšām, kājām un
citiem priekšcnetiem, kuri varētu gaļu
samaitāt vai piedot viņai savādu garšu.
Gaļu pārvadājot nedrīkst uz tās sedet.

46. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

47. Uzraudzība par augšējo notei-
kumu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un vajadzības gadijienā var pieaicināt
policiju.

48. Augšējie noteikumi stājas spēkā
pēc divām nedēļām, skaitot no viņa
publicēšanas dienas «Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva K. Ālits.
2 Sekretārs Ž. Alt mans.

Saistošie noteikumi
par ēku noplēšanu Piltenes pilsētā.

Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g-
22. oktobra sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1926. g. 26. marta rakstu J* 103133.

1. Namus (ēkas) var noplēst tikai ar
pilsētas domes atļauja:*';,, . *«£

2. iTūguma rakstus iesniedzot, Pļ'
liekami pierādījumi: a) ka komunālie
imobiļu nodokļi ir samaksāti ;_b) ka ne-
kustams īpašums nav apgrūtināts ar
obligarijām vai ja nekustams īpašums
ir apgrūtināts ar obligācijām, ka obligā-
cijas turētājam pret mājas noplēšanu
nav nekā ko iebilst. Mājas īpašniekam
jāpaziņo pilsētas valdei, aiz kādiem
iemesliem tas vēlas ēkas noplēst. Mājas
īpašniekam ari jāpieliek situācijas p lais
ar apzīmējumu kādas ēkas noplēšamas-

3. Atļauju ēku noplēšanai izdod pH'
sētas dome.



4. Augšējo noteikumu neizpildītāji
tiks saukti pie atbildības uz soda likuma
pamāta.

5. Augšējie noteikumi stājas spēkā
divu nedēļu laikā no viņu publicēšanas
dienas «Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva K. Allts.
9 Sekretārs Ž. A11 m a n i s.

Saistošie noteikumi
par

skursteņu un citu dūmu vadu tīrīšanu
Piltenes pilsētā.

Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g.
2. oktobra sēde un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada 13. apriļa rakstu Nš 103128.

1. Tīrīšanas darbus atļauts izvest vie-
nīgi ar pilsētas valdes darbā pielaistiem
skursteņslaucītājiem.

2. Pilsētas _ valde ieceļ pārbaudītu
skursteņslaucītāju, kuram jāuzņemas visu
namu skursteņu un cttu dūmu vadu tīrī-
šana. Skursteņslaucītājs saņem par šo
darbu atlīdzību no nama īpašnieka vai tā
pilnvarnieka pec takses, kuru nosaka
pilsētas dome.
3. Skursteņslaucītājam jāuzdod pilsē-

tas valdei pārbaudīts palīgs, kurš skursteņ-
slaucītāja slimības, atvaļinājuma u. t. t.
gadījumos

^
izpilda viņa vietu. Palīgs

tādās reizes, ka vietas izpildītājs, bauda
visas skursteņslaucītāja tiesības un izpilda

viņa pienākumus.
4. Skursteņslaucītājam, vai viņa viet-

niekiem pilsētas valde izsniedz sevišķas
personas apliecības.

5. Skursteņslaucītāja vārdu un adresi
pilsētas valde izziņo atklātībai.

6. Namu īpašniekam, vai tā pilnvar-
niekam jānoslēdz ar pilsētas skursteņ-
saucitāju līgums, kurā pēdējam jāuz-
ņemas skursteņu un citu dūmu vadu
kārtīga tīrīšana un uzraudzība.

T Namu īpašniekiem un viņu viet-
niekiem pienākas uzturēt pilnīgā kārtībā
skursteņus un krāsnis un rīkoties pēc

pilsētas valde? aizrādījumiem. Namu
īpašniekiem jāiekārto ērtas pieejas pie

skursteņiem un jāatļauj skursteņslaucī-
tājam katrā laikā aplūkot nama skur-
steņus un izpilda viņa likumīgas prasības.

8. Skursteņus, kuri netiek kārtīgi, jeb
vispār netiek tīrīti, pilsētas valde uzdod
tīrīt skurteņuslaucītājam piespiedu kārtā
uz nama īpašnieka rēķina.

9. _ Skursteņslaucītājam, tiklab uz iein-
teresēto personu uzaicinājumiem, kā ari
pašam no sevis jāapskata un pienācīgā

kārtā jātīra visi skursteņi, citi dūmu
vadi, krāsnis, kurināmās ietaises u. t. t.

10. Skursteņslaucītājam jāatbild par
to, ka skursteņi un dūmu vadi atrodas
kārtībā. Jātīra: 1) skursteņi, kuriem
pievienoti tikai ķēķa pavardi reizi trīs
mēnešos; 2) skursteņi, kuriem pievienotas
tikai apkurināšanas krāsnis, tāpat reizi
trīs mēnešos kurināšanas periodā; rūp-
niecības un tamlīdzīgu iestādes lietojamie
skursteņi jātīra reizi mēnesi vai biežāki,
skatoties pēc vajadzības Šai piespestai
tīrīšanai nav padoti visi brīvā stāvošo
fabriku un neapdzīvotu namu skursteņi.

11. Sodrēji skursteņos pamatīgi no-
kasāmi, vai nokapājami. Šauru skursteņu
tīrīšana izdarāma ar vienkāršu, pie virves
piestiprinātu slotu un svaru bumbām.

12. Ja skursteņslaucītājs vai viņa viet-
nieks, skursteņus aplūkojot, vai tīrot at-
rod, ka skursteņi, citi dūmu vadi, krāsnis,
ķčķa vai citi pavardi nav tādā kārtība,
k3 to prasa pastāvošie noteikumi, vai ja
kurināmo ietaišu un skursteņu tuvumā
atrodas lielākā daudzumā viegli aizde-
gošas vielas, tad viņš par to paziņo
nama īpašniekam vai viņa vietniekam,
atrasto nekārtību novēršanai. Tāpat
skursteņslaucītājam jāraugās uz to, ka
dūmus nenovada ventilācijas skursteņos.
Svarīgos gadījumos un ja nama īpaš-
nieks neievēro dotos aizrādījumus, skur-
steņslaucītājam jāziņo par aplūkošanas
Tesultatiem pilsētas valdei, lai ta varētu
spert vajadzīgos soļus.

!3. Visas sūdzības par skursteņ-
«aucltāja izturēšanos jāiesniedz pilsētas
valdei, kura izšķir ari izcēlušās domu
starpības starp īpašnieku un skursteņ-
slaucītāju.

l4 - Skursteņslaucītājam jāved par
skursteņu slaucīšanu sevišķa grāmata,

Pec pilsētas valdes dotā priekšraksta un
Parauga, šinī grāmatā ierakstāms katrs
skursteņslaucītāja darbs un piezīmes par

atrastām nekārtībām. Ieraksti aplieci-
ni ar nama īpašnieka vai viņa viet-

nieka parakstu. Grāmata uzrādāma uz
Pieprasījumu pilsētas valdei vai citai

at»eclgai iestādei.

15. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

16. Uzraudzība par augšējo notei-
kumu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un vajadzības gadijienā pieaicināt
policiju.

17. Augšējie noteikumi stājas spēkāpec divām nedēļām, skaitot no viņu
publicēšanas dienas „ValdIbas Vēstnesi".

Pilsētas galva K. Ālits.
i Sekretārs Ž. A11 m a n s.

Saistošie noteikumi
par ielu atbrīvošanu, trotuāru ierīkošanu
un ielu, trotuāru un grāvju tīrīšanu

Piltenes pilsētā.
Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g.
2. oktobra sēde un aostiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
1923. gada 26. maita rakstu Ns 103135.

1. Gruntsgabalu īpašniekiem, kas uz-
taisījuši žogus uz ielām ārpus esošām
viņu gruntsgabalu robežām, žogi jāno-
ņem un jāuztaisa uz pareizām robežām
no pilsētas valdes noteiktā laikā.

2. Katrai personai, kura ieguvusi
gruntsgabalu uz Lielās ielas, jāuztaisa
gar ielu trotuārs.

3. Trotuāra platums jāietur pēc pil-
sētas apbūves plānā patedzētietn notei-
kumiem. Kur tas nepūtu iespējams aiz
tā iemesla, ka jau pastāvošas ēkas ne-
sakrīt ar_ apbūves plānu, tur jārīkojas
pēc pilsētas valdes norādījumiem, pietu-
roties pēc iespējas pie apbūves plāna.

4. Trotuārs jāsaceļ vajadzīgā ielas
augstumā un jāpārklāj ne mazāk kā
1.20 metru platumā ar cementu vai de-
dzinātiem ķieģeļiem vai ari no rupjas
grants ar sīkiem akmentiņiem ar slīpumu
no buvlaida līnijas uz ielas V^o d. no
platuma. Atkāpties no šiem noteikumiem
un izvest trotuāra izbūvi citādi, ja saim-
nieciskie apstākļi to prasa, var vienīgi
ar pilsētas valdes atļauju.

5. Gruntsgabalu īpašniekiem nosusi-
nāšanas nolūkā laukos, pļavās un tīrumos
grāvji uzturami pienācīgā kārtībā un tīrībā.
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6. Ja ārpus robežām uz ielas uztai-
sītos žogus n<?pārceļ uz pareizām ro-
bežām, trotuārus neuztaisa un ūdens
gj-āvjus neiztīra no pilsētas valdes no-
teiktā laikā pats gruntsgabala īpašnieks,
tad šos darbus izved pilsētas valde uz
īpašnieka rēķina. Izvedot trotuāru ierīko-
šanas darbus no pilsētas uz vainīgā
rēķina, pils!ta ierīko tos pēc iespējas
vienkāršāki, piemēram, ar bruģa akme-
ņiem.

7. Katru nama vai zemes gabala
īpašnieka pienākums ir tīrīt uz sava
rēķina ielu un trotuāru, kuri pierobežo
pie viņa īpašuma. Ielas izbūves veids,
tas ir, vai iela bruģēta, šosēta vai ne-
bruģēta, šo pienākumu nevar grozīt.
Ielas tīrīšanas platību no vienas puses
nosaka īpašuma frontes garums, no otras
puses ielas vidus linija.

8. Ielu un trotuāru tīrīšana jāizdara
sākot no 1. apriļa līdz 31. augustam
līdz pulksten 7 rītā un no 1. septembra
līdz 31. martam līdz pulksten_ 8 rītā.
Saslaucītie mēsli jānogādā projām līdz
pulksten 10 rītā slaucīšanas dienā.
Mēslus nekādā ziņā nedrīkst pamest uz
ielas visu dienu.

9. Ielas un trotuāri jātur katru dienu
pienācīgi tīrībā.

10. Aizliegts aizņemt trotuāri ar da-
žādām fasādes piebūvēm, kā: lieveņiem,
vairākām trepju pakāpēm un citām.
Aizliegts braukt pa trotuāriem ar rokas
ratiņiem, ragavām un velosipēdiem un
dzīt lopus.

11. Aizliegts mazgāt vai tīrīt uz ielām,
trotuāriem un balkoniem mēbeles, segas
un citas saimniecības lietas.

12. Trotuāri ziemas sniega laikā jā-

tur kārtībā, lai netraucētu satiksmi un
atkušņa laikā reinsteine jāiztīra no sniega,
lai varētu ūdens notecēt.

13. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

14. Uzraudzība par augšējo noteikumu
izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei un va-
jadzības gadījumā pieaicināt policiju.

15. Augšējie noteikumi stājas spēkā
pēc divām nedēļām, skaitot no viņu
publicēšanas dienas ,, Valdības Vēstnesi".

PJsētas galva K Ālits.
i Sekretārs Ž. Altmans.

Saistošie noteikumi
par

žogu uzbūvi un koku stādīšanu uz ielām
Piltenes pilsētā.

Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. gada
2. oktobra sēdē un apstiprināti ar Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1926. g.

26. marta rakstu Ns 103137.

1. No ielas puses vai publiskai lieto-
šanai atsāto laukumu puses zemes īpaš-
niekam vai viņa lietotājiem jāapžogo
visi neapbūvētie zemes gabali zem se-
košiem nosacījumiem no pilsētas valdes
noradītā laikā.

2. Iesākot jaunu žogu taisīt, vai ierī-
kojot veciem žogiem jaunus stabus, ze-
mes īpašniekam vai viņa lietotājam par
to jāpaziņo pilsētas valdei, kura nosaka
dienu, vietas un darba apskatīšanai. Par
pamatu robežas noteikšanai der no pil-
sētas domes apstiprināts plāns.

3. No ielas puses, kā ari no publiskai
lietošanai atstāto laukumu puses zemes
gabali apžogojami no vienkārša lietojama
būvmateriāla. Žogi no koka vai metāla
režģiem, izņemot fasādes, var būt neno-
teiktā augstumā, bet cietie žogi no dēļiem
vai cita materiāla, nevar būt augstāki
par 3 metriem un dēļi vai nu stāvus vai
guļus cieti pienaglojami. Dažas žogu
daļas, izņemot tās, kuras iziet uz ielas,
atļauts paaugstināt ar režģiem katrā
augstumā. Žogiem atļauts piestiprināt
uz fasadu dzeloņdrāti vai citus asus
priekšmetus tikai uz žoga virsmaias.

4. Žogi gar pilsētas ganībām jāuztur
tādā kārtībā, ka lopi nevarētu par tiem
pāri tikt.

5. Koku stādīšana uz ielām izdarāma
ar pilsētas valdes atļauju, vai vajadzības
gadījumā uz pilsētas valdes pieprasījumu,
uzrādot kārtību, stādīšanas laiku un koku
sugu.

6. Lai pasargātu uz laukumiem un
ielām dēstītos kokus un krūmus, ir aiz-
liegts ganīt lopus pa laukumiem un
ielām un lauzt, cirst un griezt kokiem un
krūmiem zarus un saknes un vispārīgi
kaut kā bojāt apstādījumus.

7. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

8. Uzraudzība par augšējo noteikumu
izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei un va-
jadzības gadījumā pieaicināt policiju.

9. Augšējie noteikumi stājas spēkā
pēc divām nedēļām, skaitot no viņu pu-
blicēšanas dienas „Valdības Vēstnesi".

Pilsētas Galva: K. Ālits.
l Sekretārs: Ž. A11 e r m a n.s.

Saistošie noteikumi
par pilsētas kapsētām Piltenes pilsētā.

Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g.
22. oktobra sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1928. gada 26. marta rakstu Ns 103134.

1. Aizliegts aizņemt kapa vietas bez
pilsētas valdes atļaujas. Par aizņemtu
kapa vietu jāmaksā; maksas lielumu no-
saka pilsētas dome.

2. Aizliegts netīrumus no kapu no-
tlrlšanas izmest ārpus kapa žoga vai at-
stāt uz kapiem, bet tie novietojami priekš
tam norādītās vietās.

3. Aizliegts ganīt lopus uz kapsētām.
Tāpat aizliegts kapsētas apmeklēt maz-
gadīgiem bērniem bez pieaugušu cilvēku
pavadības.

4. Aizliegts uz kapiem lauzt kokiem
un krūmājiem zarus un plūkt puķes;
vispāri aizliegts kaut kādā ceļā postīt
kapu apstādījumus.

5. Aizliegts uz kapiem piekopt kaut
kādas jautrības, dzert alkoholu un
smēķēt.

6. Augšējo noteikumu neizpildītāji
tiks saukti pie atbildības uz soda likuma
pamata.

7. Augšējie noteikumi stājas spēkā
divu nedēļu laikā no viņu publicēšanas
dienas „Valdības Vēstnesi".

Pilsētas Galva: K- Alīts.
i sekretārs: Ž. A11 m a n s.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Parlamenta vēlēšanu iznākums.
Tallinā, 18. maijā. Šovakar bij sa-

skaitītas 475.000 balsu, t. i, 90% no
visām Igaunijas riigikogu veješanās no-
dotām balsīm. Sociālisti Hdzšim dabū-

juši 107.000 balsu, zemnieku savienība —
102.400, jaunzemnieku — 63.400, darba
partija 61.650, Tennisona tautas partija —
35.560, Abramsona strādnieku partija
(sociāldemokrātu radikālais spārns) —
28.500, kristīgie demokrāti — 26.240,
krievi — 12350, vāci —12.120, un nam-
saimnieki — 12-000.

Noskaidrojās, ka 1923. gadā admirāļa
Pitkas dibinātā nacional-liberalu partija,
par kuru otrā riigikogu vēlēšanās bij no-
dotas 20.600 balsu, tagad dabūjusi tikai
4000 balsu un tādēļ jaunā parlamentā
neieies.

Pēc „Waba Maa" trešā riigikogu sa-
stāvs būs sekošs: sociāldemokrāti —
23—24 (līdzšinējā parlamentā kopā ar
neatkarīgiem zocialistiem 20), zemnieku
savienība — 22—23 (līdzšfm 23), jaun-
saimnieki — 13—14 (5), darba partija —
'3 (12), Tennisona tautas partija —
7—8 (8), strādnieku partija — 6—7
(iepriekšējā nebija reprezentēta; komu-
nistiskā .strādnieku vienotā fronte" to-
reiz dabūja 10 mandātus), kristīgā tautas
partija — 5-6 (8), krievi — 4 (4),
vāci — 2 (3) un namsaimnieki — 2 (2).

i TA

Rīga
Valsts Prezidents

J. Čakste, atgriezdamies no sava brau-
ciena uz Somiju, šodien, pēc pulksten 10
priekšpusdienā, ieradās ar saviem pava-
doņiem Rīgā, kur to sagaidīja valdības
vīri un kara spēka priekšniecība.

Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1926. g. 8. līdz 15.
maijam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem.

C4_

« B
Slimības nosaukums 'g
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Paratyphus . . —
Typhus abdom Vēdera tifs . . 3
Typhus exanth Izsitumu tifs —
Febris recurrens Atgulās drudzis —
Febris interni. .... Purva drudzis . —
Variola et variolois . . . Bakas . . —
Morbilli Masalas .12
Scarlatina Šarlaks . . 35
Tussis convulsiva .... Garais klepus . 3
Diphtheritis Difterits . 6
Influenca cum Pneumonia . Influenca . 4
Cholera asiatica Āzijas koliera —
Erysipelas Roze .'.,-;? 4
Dysenteria ......Asinssērga . . —
Parotitis epidemica . . . Ģīmja satūkums

(Mums) —
Lepra . . . . . Spitālība ... —
Mening. cerebrospin. epid —

Šim numuram 6 lapas puses.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 19. maijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,181 — 5,191
1 Anglijas mārciņa .... 25.20 — 25,27
100 Francijas franku. . . . 14,15—14,45
100 Beļģijas franku .... 14,30 — 14,55
100 Šveices franku .... 99,90 — 100,65
100 Itālijas liru 19,35— 19,75
100 Zviedrijas kronu .... 138 35 — 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 112,00—113,65
100 Dānijas kronu .... 135,30 — 137,35
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,95 — 209,55
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 ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 98—106

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

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Summers.

Literatūra.
Latvijas Jaunatne. Ilustrēts mēnešraksts.

Ns 10 (24). Maijs 1926. g.

Redaktors: M. Ārons.



Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,

uz civ. pioc. lik. 293., 295., 298., 3 _Ul.
309. un 311. p. p. pamata uz Jarja
Voitekunasa lūgumu viņa prasības
lietā pret Antoniņu Voitekunas ,
dzim. Dovgjallo, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
apliecība par atbildētājas prombūtni, ar
norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku ,
tiks relikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 1926. g. 11. maijā. Ns 1056.
Priekšsēdētāja b{ Eg Hts.

3640 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
bz civ. pioc. lik. 293., 295., 2S)8., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Jā?»
Pāvila d. Kozlovska lūgumu viņa
prasības lietā pret Natāliju Nikolaja o-

Kozlovsku, dzim. Šastun, pa*
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūjas
dzīves vieta prasītājam nav zinām»,

ierasties tiesā četru mēnešu lai*'
no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no _i<ļ*
sudzības raksta un tam klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas izklausīšana*
aizmuguriski.

Rīgā, 1926. g. 15. maijā. J* 857
Priekšsēdētāja b. E g H t s-

3750 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
17. septembrī Valkā _ miruša Ērģemes
pagastā .Ragaiņu" mājās īpašnieka Jāņa
Nikolaja Jāņa dēla Vītola ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu , vai sakarā ar to
tiesības ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja _ minētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā neļ ieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 11. maijā. L. Nš 3339
Priekšsēd, v. A. Ve I d n e r s.

3423 Sekretārs A. Kalve..

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.,
17. septembrī Jaun-Raunas pagastā
.Sautuvu" māja miruša Paula Miķeļa
dēla Zeltiņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

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

Rīgā, 1926. g. 11. maijā. L. Ns 391
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3424 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pam. paziņo, ka pec 1925. gada
14. novembrī Jaungulbenes pagastā
,Palejās _ mirušā Andža Pētera
dēla Udris ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības

kā m antiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

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

Rīgā, 1926. g. 14. maijā. L. Ns 3367

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
3609 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1925 gada

9 sept. Salacas pagasta .Tilleros" miruša

Jāna Jāņa dēla Tilnera ari Tillera Ir at-

klāts mantojums un uzaicina
^

kam

h uz 8o mantojumu, vai «akara ar to,

tiesības, kā mantiniekiem, legatarijiem,
deikomisarijiem , tadltorlem un t. i,

1.ii.irikt šīs tiesības minētai tiesai sešu

Slinešu laikā akaitot no ii sludinājuma

Iesp iešanas dienas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
15. jūnijā Rīgā mirušā Gustava Mi-
ķeļa dēla Mārtinsona ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatariiem, fideikomi-
saiijiem, kreditoriem _u. t. t., pie-
liekt šīs tiesības minētai tiesai _ sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.*

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

Rīgā, 1926. g. 11. maijā. L. Ns2802
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3425 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
12. decembrī Rīgā mirušas Helenes
Teodora m. T r o f i m o v i č, ai. T r o-
iimov, dzim. Šneidereit ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai _ sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1926. g. 11. maijā. L. Ns 1812

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
3426 Sekretārs A. Kalve.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 1. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz firmas
,/eissen un Ko.* lūgumu viņas prasī-
bas lieta pret Ēriku Chase par Ls 1830
pec izraksta _ no veikala grāmatām,
uzaicina pedejo, kuras dzīves vieta
prasītajai

^
nav zināma, ierasties tiesā

4 mēnešu laika no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti iesudzibas raksts
ar pielikumiem un pilnvaras noraksts.

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

Rīgā, 1956. g. 14.maijā.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

3753 Sekretāra v. A. Ozo 1iņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2t>19. p p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 28. sept.
Kokneses pagasta .Lauvās" mirušā Jē-
kaba Reiņa dēla Klaucana ir atklāts
mantojums un (izaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakara ar to
ties, kā mantiniekiem, legatariem, ii-
dcikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
ļugia uzradītā termiņa nepieteiks, tad
ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g 11. maijā. L. Ns 3189
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

3«7 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019,
p.p. pamata paziņo, ka pec 1919. g,
4 sept. Slokā mirušā Dāvida Dāvida d,
Jansona ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesibas kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī'.

Ja _ minētās personas savas tiesības
augša uzrādīrā _ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 11. maijā. L. Ns 3022
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3428 Sekretārs A. Kalve.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 14. maijā. L J* 3368
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

3610 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1925. g
21. marta Valmieras apr. slimnīca mi-
rušā Dauguļu pagasta .Božu" mājas
īpašnieka Pētera Riekstiņa ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesī-
bas mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
misarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skuitot no šī sludinājuma iespie-
nas dienas

^
Valdības Vēstnesī".

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

Rī£ā, 1926. g. 14. maijā. L. Ns 3345
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3611 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 20 t9. p p
pamata paziņo, ka pēc 1915. gada
22. maija Ainažu miestā „Kontor"
mājā mirušas atraitnes Kataririas
Velde, dzim. Miķelson, ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesī-
bas, kā: mantiniekiem, legatarijiem, lidei-
Iromisarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
Iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
vuļjļša uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
ziņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926.g. 11. maijā. L. Nj 2453
Priekšsēdēt. v. A. V e i d n e r s.

3429 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
m civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p p.
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 20. ok-
tobrī Kastranes pagastā .Circeņos" mi-
ruša Mārtiņa Andreja d. Bangera ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
ii uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fi-
deikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šl sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās_ personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņa nepieteiks, viņas
tiks atzītas par šis tiesības zaudējušām.

Rīgā, 1926. g. 12. maijā. L. Nš3356
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3608 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz Latvijas civ. likTkop. 36. p.piezīmes
pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Arnolds Georga d. Seepneek
un Elze Fridricha meita Seepeek,
atraitne Mundel, dzim. Knothe, no-
slēguši savstarpīgo laulības līgumu pie
Rigas notāra V. Lieveņa 14. aprilī
1926. g. reģistra Ns 13/9063, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3253.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2775a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Aleksandrs Jāzepa d. Kaplans
un Nadežda Matveja m. Kaplan, dzim.
Anišina, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra V. Lieveņa
22. aprilī 1926. g. reģ. Ns 9930, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību ,
ir atcēluši vietējo cilv. lik. 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3292.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2776a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014 un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Nannijas Jāņa m.
Miller lūgumu, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 4. maijā
1926. g. publicēto 1926. g. 9. janvārī
Smiltenes pagastā, ,,Brukšu" mājās
mirušā Jāņa Mārča d. Millera, 1925. g.
28. augustā mājas kārtībā taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Jāņa Millera
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 7. maijā 1926. g. L. Ns 3018.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3105a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jāņa Pētersona
lūgumu, uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pērt šaī tiesā 4. maijā 1926. g.
publicēto 1926. g. 10. martā Liepas
pagasta ,,Stagaros" mirušā Kārļa Rū-
dolfa Pētera d. Apsīša, 1926. g. 7. febr.
mājas kārtībā taisīto testamentu, ka ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Rūdolfa Apsīša manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, parāddevējiem u. t. i, pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 7. maijā 1926. g. L. Ns 3266.
Priekšsēdētāja v. Y. Veidners.

3106a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop.- 36. p. piezīmes
pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Voldemārs Kārļa d. Ullmans
un Mēri Miķeļa m. Ullman, dzim.
Rozenberg, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra V. Kanska
20. aprilī 1926. g. reģistra Ns 7/3373,
ar kuru viņi ,attiecībā uz viņu noslēgto
laulību , ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Nš3284/26.g.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

2770a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Augusts Ādama d. Kalniņš
un Margrieta Emilija m. Kalniņ, dzim.
Lūkas, noslēguši savstarpīgo " laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Krūklanda
20. apr. 1926. g. reģistra Ns 73/10738,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3288.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2771a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 26. p. piezīmes
pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Pēters ' Jēkaba dēls Plostiņš
un Anna Dāvā m. Plostiņ, dzim.
Straupman, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 20. apr. 1926. g. reģistra Ne
Ns 72/10714, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3289.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2772a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Rodrigo Roberts Ādama dēls
Kalniņš un Elvira Kārļa m. Kalniņ,
dzim. Dombrovskij, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Krūklanda 21. apr. 1926. g.
reģistra Ns 74/10821, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, *ir
atcēluši vietējo vci. lik. 79. un turm.p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3290.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2773a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņa ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 26. m a i j ā_ 1926. g., minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs 1926. g.
4. martā mirušā Liezeres pag. .Kurmu"
mājas īpašnieka Jēkaba Miķeļa d. Šei-
tan a testamentu

Rīgā, 17. maija 1926. g. L. Ns 3318
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3814 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprecesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 26

^
m a i j a 1926. g. minētās

nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs 1922. g.
27jūlijā miruša Daugavgrīvā Mārtiņa
Maitiņa d. Nēcmaņa testamentu.

Rīga, 17. maijā 1926. g. L.Ns 3299
Priekšsēdtāja v. A. Veidners.

3813 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata uz Jēkaba
Dava d. Antena lūgumu viņa prasības
lietā pret Annu Filipa m. Anten, dzim.
Brott par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta prasītajam
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-
dzības raksta un klāt pieliktiem doku-
mentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 943.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3116a Sekretārs Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Jāņa Jēkaba
dēla Ezergaiļa lūgumu viņa prasības
lietā pret Emiliju Krista m. Ezergail,
dzim. Jēgerman par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-
dzības raksta un kiāt pieliktiem doku-
mentiem.

Ja atbildētajā noteiktā laikā neiera-
dīsies tiesānīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 1097.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3110a Sekretārs v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz civ. prov. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Olgas Jāņa m.
Leške, dzim. Līc lūgumu viņas prasības
lietā pret Robertu Jēkaba d*. Leške par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-
dzības raksta un klāt pieliktiem doku-
mentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausīšana
aizmuguriski.

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 1085.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3111a Sekretāra b. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1926. g.
Jāņa (Ivana) Pāvela d. Čumačev pra-
sības lietu pret Aleksandru Jāņa m.
Čumačev, dzim. Musteikis, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Rīgas pareizticīgo
Vissvēto baznīcā 3. jūlijā 1911. g. starp
Jāni Čumačevu un Aleksandru Čumačev,
dzim. Musteikis, atstājot prāvnieku
bērnus: meitu Olgu, dzim. 1. augustā
1911. g. un dēlu Vladimiru , dzim.
3. jūnijā 1913. g. mātes audzināšanā
līdz viņu pilngadībai.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ī" Latvijas civillikumu kop."26. p. pie-

līmēs pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Kārlis Indriķa d. Men-
dziņš un Anna Dāvā meita Mendziņ,
dzim. Briedis, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Valmieras notāra E.Klin-
genberga 26. martā 1926. g., reģ. Ns1007.
ar kūju viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēlusi vietējo civillikumu
79. un tatpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopibu.

Rīgā, 11. maijā 1626. g. L. J* 3366.

[Priekšsēd. v. A. Veidneis.
3435 Scktetais A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
£i Latvijai Civillikumu kop. 36. p. pie-
līmēs pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Pāvels Leontija dēls
Šenkolovičs un Olga Michaila meita
Šenkolovič, dzim. Balagina, noslēgusi
savstarpīgo laulības līgumu pie Rī-
sas tiiutiia J. Krūklanda 1926. gada
26. aprilī reģistra Ns 82/11292, ai
kuru viņi, amecibā ss viņu noslēgto
laulību ir atcēluši vietējo civillikumi:
79. un turpm. p. p. paiedzēto laulā'.c
mantas kopibu.

Rigā, 11. maijā 1926. g. L.Ns3343.
PtleMsēd. v. A. Veidners.

3436 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Maksis Zacharija d. Bruso-
vanskis un Elene Solomona meita
Brnsovanskaja, dzim. Samoilovič,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra V. Kanska 16. aprilī
1926. g. reģistra Ns 6/3233, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civ. lik. 79. un turpm.p.p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Nš 3252.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2774a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 26. maija 1926. g., minētas
nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs 1925. g.
5. jūnijā mirušā Turaidas pagasta, .Lejas-
Sikšnu" mājas īpašnieka Pētera Jāņa d.
V i g a n t a testamentu.

Rīgā, 17. maijā 1926. g. L. Ns 3485
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3815 Sekretārs A. Kalve.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728
731. un 748. p. p. paredzētā laikā nē-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pārsū-
dzību, tad spriedums stāsies likumī gāspēkā.

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Nš 673.
Priekšsēdētāja b. E glīts

2926a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa ,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 30i.
309., 311. p. p. pamata, uz Leronijas-
Natalijas Kārļa m. Treij, dzim. Elstin
lūgumu viņas prasības lietā pret Kārfl
Pētera d. Treij par laulības šķiršanu
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā 4
mēnešu laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no iesū-
dzības raksta un klāt pieliktiem doku-
mentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 1091.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3112a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa ,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 21. aprilī 1926. g.
Olgas Simaņa m. Strazdiņ, dzim. Ko-
novalov, prasības lietā pret Kārli
Augusta Dāvā d. Strazdiņu par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas 1898. g. 12. jūlijā R*īgā
slēgta starp Kārli Strazdiņu un Oldu
Strazdiņ, dzim. Konovalov.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 603.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2926b Sekretārs v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1926. g.
Josifa Josifa d. Mačanovski prasības
lietā pret Paulini Mačanovski, dzim.
Kazeļski par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Lietuvā, Prokopas katoļu
draudzē 1899. g. 28. februārī starp
Josifu Maāčanovski un Paulini Mača-
novski, dzim. Kazeļski.

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

Rīgā, 26. maijā 1926. g. Ns 240.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2929a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 17. martā 1926. g.
Teodoras Kārļa m. Šimanovski, dzim.
Jurevič, prasības lietā pret Dominiku
Teklas d. Šimanovski par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
la'ulību, kas noslēgta Rīgas katoļu
Sāpju Dievmātes draudzē_ 1905. g.
2. februāri starp Dominiku Šimanovski
un Teodoru Šimanovsku, dzim. Jurevič,
piešķirot prasītājai prāvnieku bērnus
Olgu Aleksandru, dzim. 1906. g. 9. febr.
un Johannu Paulini, dzim. 1908. g.
22. augustā, audzināšanai līdz viņu
pilngadībai.

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

Rīgā, 26. maijā 1926. g. Ns 218.
Pirekšsēdētāja b. Eglīts.

2930a Sekretāra v. Stūre.



Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa ,

uz lik- par laul - 77- P- pamata, dara
zināmu, ka tiesa 24. martā 1926. g.
Eduarda Jāņa d. Gailīta prasības lietā
pret Sofiju Antona m. Gailīt , dzim.
Fedorovič , par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību , kas
slēgta Krievijā 2. jūnijā 1918. g. starp
Eduardu Gailītu un Sofiju Gailīt, dzim.
Fedorovič.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 515.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2927a Sekretārs v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 24. martā 1926. g.
Minnas Dāvā m. Tugov, dzim. Vīstuc,
prasības lietā pret Alekseju Pāvila d.
Tugovti par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta 14. maijā 1917. g. (v. st.)
Rīgā, pareizticīgo baznīcā starp Alekseju
Tugovu un Minnu Tugov, dzim. Vīstuc.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 404.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2931a Sekretāra'v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 24. martā 1926. g.
Annas Pētera m. ivaškevič, dzim.
Paškevič, prasības lietā pret Antonu
Filipa d. Ivaškeviču par laulības šķir-
šqanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Rīgas pareizticīgo
Vissvēto baznīcā 15. janvārī 1912. g.
starp Antonu Ivaškeviču un Annu
Ivaškevič, dzim. Paškevič.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728.,
731. un 748. p. p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai .atsauksmi vai pārsū-
dzību, . tad spriedums stāsie's likumīgā
spēkā.

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 517.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2932a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1926.. g.
Michaila Aleksandra d. Popova prasības
lietā pret Natāliju Ivana m. Popov,
dzim. Bedņajev, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 1. novembrī 1906. g.
Dievmātes baznīcā, Slobodā, Krievijā,
starp Michailu Popovu un Natāliju
Popov, dzim. Bedņajev.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 657.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
2933a Sekretāra v. Stūre.

Latgales apgabaltiesas
Jaunlatgales aor. 3.lec.mlertlesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 29. no/.
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X sej. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pec 1917. g.
6. jūnija mirušā Jēkaba Andrej i d. Siraka
ir palicis nekustams [mantojums, kujs
atrodas Ludzas apr., Domopoles pag.
Beņislavas m'jas, un izaicina visus,
kam uz šo mantojumu va[ sakara ar
viņu būtu kādas tiesības, ka mantinie-
kiem , pieteikt tās minētam mierties-
nesim viņa kamerā Balvu muiža sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vestn.*

Miertiesnesis (paraksts)
18655 Sekretāra v. i. A. Zaķis _. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas diena uz vietas.

Rīgā, 1). maijā 1926. g.
3854 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabali, Cēsu apr.
tēsu izpildītājs,

kura kancleja a'rodas Cēsīs, Rauna? ielā
Ns 13, pamatojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1146.—1149. p.p. paziņo, ka:

1) iz sildot Rīgas apgabaltiesas sprie-
dumu, izteiktu viņa i?pildu rakstā no
2. apriļa 1924. g., Ns ?5772 par piedzī-
šanu no mir. Jāņa Kaspara d. Kāikliņa
atstajuma par labu Valsts zemes bankai
Ls 2C00 ar °/o un izdevumiem 26. aug.
1926. g., plkst._ 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zāle

pirāts PffitākselisKinl
mir. Jarim Ka-para d. Karkliņam
piederošu

nekustamu īpašumu,
kurš afrodas Cēsu apr., Skujenes pag.
un sastāv no zemnieku mājās „Gala-
Zvagul Ns 17' ar visiem viņas piederu-
miem, ar zemes grāmatu Nš 5079
kuram ir zemes kopplatība 109,04 pūiv.
un taksācijas ienākumu mbļu vēr-
tība 79,85;

2) īpašums publiskai ūtrupei novērtēts
par Ls 2800; bet solīšana, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. sāksies no no-
vērtēšanas, vai priekšrocīgu prasību
sumas, skatoties luja no šim sumām
lielāka:

3) bez augšminētas prssibas uz īpa-
šuma ir 1800 cara rubļu hipotēku parādu;

4) personāmkūjas vēlas ūtrupē da-
lību ņemt, ir jāiemaksā drošības nauda
10°,o no novērtēšanas sumas, t. i. Ls 280
un jāiesniedz Tiesl etu m nistrijas izdota
ap'iecībi par to, ka m nēlām personām
nav šķēršļu iegūt pārdodamo īašumu;

5) personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaistu, ir tādas tiesības jāuzrāda
līdz ūtrupes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Cēsu-Valkas zemes grāmatu
odaļā;
7) ar visiem rakstiem un dokumentiem

attiecas uz pārdodamo īpašumu, var ie-
pazīties Rīgas apgabaltiesas 3 civil-
nodaļās kancleja.
3857 Tiesu izpild O. Luters.

Citu iestāžu sludinājumi.
Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 26. maijā 1926., g pulkst. 11 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Nš 2, dz 21,

pfinios valrāksolisonfi
Zalmana L a b o k a kustamo manta, n. -
vērtētu par Ls 1007 un sastāvošu no
viena pianino un mēbelēm dēļ viņa
1924. g. ienāk, nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
3841 Piedzinējs D e r i n g s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
25. maijā 1926 g., pulksten 1 dienā,
Rīgā, Bruņinieku ielā Ns 59, dz. 1,

ns taiuišaiī
Abramoviča Izraēla un Lejas ku-
stamu mantu, novērtētu par Ls 474 un
sastāvošu no bufeles dēļviņa 1925. g.
proc. peļņas; 1924. ienāk, un nekust,
īpaš. nodokļa segšanas.

R gā, 18. maijā 1926 g.
3842 Par piedzinēju (paraksts).

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī atsauc savu sludinājumu
.Valdības Vēstneša" 1925. g. Ns 241
par nederīgu Latvijas _ iekšzemes pasi
Ns 452, izdotu no Pētertāles pagasta
valdes 1923. g. 26. jūnijā uz Antona
Zaņa Jēkaba d, vā du, jo minētā pase
atrasta un skaitāma par derīgu. 2590

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnija 1926. ļ. pīkst,
11 diena, Rīgā, Matūa ielā Ns 38, dz. 32,
pārdos Nikolaja Ozoliņa kustamo
mrntu, sastāvošu no mēbelēm un no
vertetupar Ls 320.

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

Rīgā 10 maijā 1926. g.
3856 Tiesu izrsild. J. Oriniof.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūnija 1926 g., pulkst
12 diena, Rīga, Ērgļu ielā Ns 22, pār-
dos Eduarda Deruma kustamc
mantu, sastāvošu no 1 ēvelmašinas ur
novērtētu par Ls 800.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītais

kura kancleļa atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela N» 1, paziņo, ka 1926 g
1. jūnija, pulksten 10 rītā, Rīgā,
1. Ksndavas ielā Nš 18, pārdos
Frdricha T e b e 1 a kustamo mantu,
sastāvošu no pianino .Zavadska" f-mas
un novērtētu par Ls 700.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
3853 Tipso irnild PnJuri.ki.

pMoi vairāksolīšanā
Stepanam Solazemnikam pied. divus
3 mēn. vecus sivēnus, novērtētus par
Ls 10,— dēļ Latg. apgt. 2. krim. nod.
1926. g. 13. febr. izpildu raksta izpildīs,
piedzenot no viņa mežu departamentam
par labu Ls 10,—.

Pārdodamos sivēnus varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
3836 Priekšnieks (paraksts).

Ventspils pilsētas porcijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību, izdotu no Ventspi s
kara apriņķa priekšu eka 1. augustā
1921. g. Ns 427 uz Jochana Kārļa d.
Kamin v. . 2630

Aulejas pagasta valde, Daugavpils
apriņķī izsludina pār nozaudētu un ne-
derīgu kara atvaļinājuma apliecību ar
Ns 9120 784, izdotu nj Daugavpils kāja
apr. priekšnieka 12. aprili 1923. g. uz
Pētera Matveja d. Upenieka vārdu.

inzo

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 3. junua g., puinsien

10 dienā, Rīga, Elizabetes ielā Nš 21?,
dz 4, Ch. Birmaņa prasības lieta,
pārdos Ideļa L u r j e kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un tepiķa un
novērtētu par Ls 2300. _

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

Rīgā, 15. maijā 1926. g.

3852 Tiesu izpild. K. K r e b s.

Vecsaules pag. tiesa
Bauskas apriņķī, dara zināmu, ka Arturs
Jāņa d. V i m b u 1s un Zelma V i m b u 1,
dzīv. Vimbuļu māj s, veļas pieņemt
bērna vietā Zelmu Vecjan, dzim.
31. oktobrī 1925. g.

Personis, kufam būtu kldas ierunasprtt m nētā b rna pieņemšanu, tiek uzaic'-"lat'.s pieteikt šai pagasta tiesai 6 mē-
nešu laika, skaitot no šī sludinājumaes iešanas dienas trešo reizi .ValJIbasVēstnesi".

Pēc ši termiņa no'. ec'ša^ as nekLdas
ierunas neliks r.i-ņ mlas.
'8068 1 Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. _p. pamata, uz Marga-
retas - Natal jas Jāņa m. Balcd, dzim
Pinke lūgumu viņas prasības lietā pret
Kristapu-Te.dcru Annas d. Balodi,
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav_ zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laika no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti iesūdzības raksta
un citi klātpielikto dokumentu norakiti

Ja atbildētājs neliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas izklausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 15,26. g. 11. maijā. Ns 1020
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3639 Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar

^
Latvijas tiesu palātas 1926. g

1P. apriļa lēmumu paziņo, ka ir izbeidzama
Viļā Otto Ādolfa Johana d. Koske
meklēšana, kurš tika meklēts uz Liepājas
apgabaltiesas 1925. g. 2I _. jūlija lēmuma
pamata. (Skat „Vald. Vēstnesī" Ns 175,
1925. g).

Liepājā, 17. maijā 1926 g. Ns 4564,11 g
Liepājas apgabalt loceklis M e 1v i 11e.
3860 Sekretārs (paraksts).

Rēzekne apriņķa priekšnieka 2. iec.
palīgs izsludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi Ns 886, izdotu no Vidz-
muižas pag. valdes 7. maija 1920. gada
uz Lucijana Poča vārdu. 2628

Jēkabpils apr. priekšnieka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas iekšzemes pasi, izdotu no Jaunjel-
gavas apr. pr. palīga 2. iec. 24. oktobrī
1921. g. Ns 2623, uz Jāņa Antona d.
Beļeviča vardu 2626

Ilūkstes apriņķa priekšnieka palīgs 2.
iec. atsauc savu sludinājumu, ievietotu
Valdības Vēstnesī Ns 9?, par 1926. g.,
attiecība rz Olgas Liepiņ pases nozau-
dēšanu, jo pase atrasta. 2625

Skrundas pagasta valde ((izsludina par
nederīgiem sekošus dokumentus:

Kara klausīabas apliecības, izdotas no
Aizputes-Kuldīgas kara apr. priekšnieka:
1) apl Ns 4910 uz Kriša Andreja d.
Miciska vārdu, 2) apl, Ns 3101 uz Krista
Anša s. Ekiermaņa vārdu zirgu pases,
izdotas no Skrundas pagasta Jvaldes.
1) Ns 714. 1920. g. uz Krista Indriķa d.
Kauimaņa vārdu, 2) Ns 10_. 1920. g. uz
Jāņa Krista d. Reinkopa vardu, 3) Ns87.
1920. g. uz Ādama Inta d. Macita vārdu,
4) Ns t03. 1920. g. uz Ādama Ādama d.
Eikina vārdu, 5) Ns 398. 1922. g., izdotu
no Rudbāržu pag. valdes uz Miķeļa
Ozola vārdu. 2690

Valmieras apriņķa priekšnieka palīgs
par 2. iecirkni izsludina, par nederīgu
kā zudušu Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu 1923. g. Ns 2813 uz Amālijas Zu-
zamas m. Mitrovskas vardu. 2629

Rezeknss apriņķa
Varakļānu iec. pol. pr-ks

paziņo, kaš. g. 26. maijā, pl. 11 rītā
pie iecirkņa kanclejas

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
<7niIH?tāie

paziņo, ka 26. maija 1926. g, pulkst.
10 dienā, Rīga, Elizabetes ielā Ns 41/43,
11 ūtrupē, pārdos A/S „Lini" kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm rakstām-
mašīnām un kantora iekārta un novēr-
tētu par Ls 9470.

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

Rīgā, 10. rraijā 1926. g.
3918 Tiesu izpild. K. K i e b s.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Staņislava Donata d. Skrindas
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no diviem viensētas zemes gaba-
liem, pēc plāna ar N2N2 1 un 3, platībā:
Ns 1 — 35 deset. 2321 kv. saž. un
Ns 3 — 8 deset. 460 kv. saž., kop-
platībā 44 des. 381 kv. saž., atrodošos
Daugavpils apr. Jasmuižas pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām- un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās man-
tas īpašnieku bez kādiem aprobežoju-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1926.g.5.maijā. Ns 17774.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

3149a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija .

uz Jakoba Martinova, viņš ari Jēkabs
Mārtiņa d. Smirnovs, lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no zemes
gabala pēc plāna Ns 23, platībā 18,80
desetīnas, vairāk vai mazāk, atrodošos
Jaunlatgales (vij. Ludzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Augšpils (bij. Višgorodas)
pagastā pie ,,Pitalovas" ciema, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās neku-
stamās mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī,1926.g.5.maijā. Ns 17766.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

3148a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanaskomisija.

uz Michaila un Ivana Vasilija d d
Simanovu, paši par sevi, bet Ivans, kāHavla Vasihja d. Simanova pilnvar-
nieks un nepilngadīgo Nikolaja, Alek-
sandras un Jekaterinas Vasilija b. b.
Simanovu aizgādnis, lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no diviem
zemes gabaliem, ar N2N2 2 un 4, platībā:
Ne 2 — 143 des. 1133 kv. saž. un Ns 4 —
2040 kv. saž., kopplatībā abos gabalos
144 des. 773 kv. saž., atrodošos Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Linavas (bij. Tolkovas) pag.
„Oviniščes" ciema zemes atgriezumā,
kuru nekustamo īpašumu lūdzēji kopīgi
ar Natāliju Jekima m. Simanovu,
Anastasiju Stepana m. Kudrjavcevu
un Akuļinu Vladimira m. Simanovu
mantoja no Vasilija Simanova ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības,
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas „VaId.
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinājām un
minētie lūdzēju mantojuma devējs Va-
silijs Simanovs un pēc tam ari viņi
paši lūdzēji var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

\Daugavpilī,1926.g.5.maijā. N2 17790.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

3147a Darbvedis J. Strads.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu rraksājumu piedzinējs paziņo, ki
22. maijā 1926. g., pulksten 2 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Nš 16, pārdos

vairāksolīšanā
Mozeasa Mendeļa kustamo mantu, no-
vērtētu par_ Ls 351 un sastāvošu no
veikala iekārtas dēļ viņa 1924. g.
ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 15. maijā 1926. g.
3843 Piedzinējs IT e i b o v i č s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, kt
26. m a i j ā 1926. g., pulksten 4 dienā,
Rīga, Brīvības ielā Ns 35, dz. 26,
pārdos vairāksolīšana
Henocha Markuševica kustamo
mantu, novēitētu par Ls 221 un sastā-
vošu no viena pianino dēļ viga 1921. g.
ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. maijā 1928. g.
3845 Piedzinējs Derings

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 22. maijā 1^26.

g, pīkst. 3_ dienā,
Rīgā, Stabu iela N» i9, dz. 25, pārdos

vairānsotīšanā
Rachila Šenkmaņa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 294 un sastāvošu no
mēbelēm deļ viņa 1924. g. proc. peļņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 15. maijā 1926. g.
3844 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Un on iDisiiu kaisli
Dotini kiijui.
1926. gada 7. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . , 0,30

Saturs:
56) Likums par alkoholisku preču kon-

trabandas apkarošanas konvenciju
(un pati konvencija) .

57) Likums par pagaidu tirdzniecības
nolīgumu starp Latviju un Amerikas
Savienotām Valstīm (un pats nolī-
gums).

58) Jaunu amatu sarakste karaspēka.
59) Noteikumi par sevišķām piemaksām

dažiem tautas labklājības ministrijas
vietējiem darbiniekiem.

60) Noteikumi par sevišķām piemaksām
pamatskolu inspektoriem.

61) Lēmums par algas paaugstināšanu
obligatorisko skolu skolotājiem.

Rēzeknesapr,Varakļānu
rec. polic. pr-ks

paziņo vispārībai, ka š. g. 26. maijā,
pl. 11 rītā pie iecirkņa kanclejas

pantos vairāksolīšanā
Salimonam Justam piederošu sarkanas
spalvas baltu šv.tru pār muguru 1, pienu
vecu govi, novērtētu par Ls 45,—. Pār-
došana notiek uz Latgales apgabaltiesas
2. krim nod. 1* 26. g. 13. febr. izpildu
raksta pam., lai piedzītu no Justa m;žu
departamentam par labu Ls 15,—.

Pārdodamā govs apskatāma pārdos,
dienā uz vietas.
3835 Priekšnieks (parakstsl.

Rēzeknes apr.,Varaklāņu
iec. polic. pr-ks

paziņo, ka š. g. 26. maijā, pl. 11 pie
iec. kanclejas

pārdos vairiiollaā
Rachmielam Sandleram pied. mantas:
lielākus svaius, novērt, par Ls 20,— un
galda svarus, novērtētus par Ls9,—, dēļ
Tiešo nodokļu dep. 1926. g. 30. janv.
raksta izpildīs., piedzenot no viņa par
labu valstij Ls 25,—.

Pāidodamās mantas varēs apskatīt
ūtrupes diena uz vietas.
3£37 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iecirkga policijas pr-ks
paziņo, ka 4. jūnijā š g., pulkst. 10,30,
Zilupes miesta uz tirgus laukuma

pārdos
pils. Boļeslava B u ļ kustsmo mantu, sa-
stāvošu no viena patvāra, vērtībā
Ls 2,00.
3833 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 4. jūnijā 1926. g., pulkst.
10 diena, Zilupes miestā, uz tirgus
laukuma

pārdos
p ls._ Boļeslava B u ļ kustamo mantu,
sastavtšu ro viena spilvena, vērtībā
Ls 2,C0.
3834 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 31. maijā 1926. g, jplkst. 10
no Tīta, Kaļķu ielā Ns 11,

pirtos uatiiksoliianl
Staņislava Kub lieka 12 vīnes krēslus ,
vienu ozolkoka rakstāmgaldu un vieiu
leti, kopvērtībā par Ls 98,88.

Rīgā, 17. maijā 1926. g.
3819 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas II iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 5. jūnijā, pulksten
10 no rīta, Architektu ielā Nš 1,

pirtos idrfiksoliSanā
J. Temberga kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas papiru , griežamās
mašinas firma .Otto Lūkas* Berlinē,
vērtībā par Ls 293,96.
3821 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 31. maijā, pulksten 10 rītā,
pārdos vairāksolīšanā

Rīgā, Oeitrudes ielā Nš 111, dz. 13, pie
Augusta Jāņa Krūmiņa apraksti o
kājminamo šujmašīnu firmas .Zinger*
Nš C 897115, vienu veļas skapi, novēr-
tētus par Ls 103 Friča Pinka prasības
lietā, saskaņā ar Rīgas pils. 2. raj. īres
valdes izpildu rakbtu' Nš 349 no š. g.
25. marta.

Rīgā, 15. maijā 1926. g.
3839 Piiekšnieks Kenigsvalds.

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 31. maijā, pulksten 10 rīta,

pārdos vairāksolīšanā
Rīgā, Avotu ie'ā Ns 24, pie Viļā Berz-
lapa aprakstītus 2 asos automātus ar
4 un 2 zuportiem un 2 reistokiem, no-
vērtētus par .Ls 1231,47, saskaņā ar
galvenā intendanta raksta Nš 4461/2095
no š. g. 20. martā.

Rīgā, 17. maijā 1926. g.
3840 Priekšniels Kenigsvalds.

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 28. maijā 1926. g. pulksten
10 rītā, m. Smilšu ielā Ns 12, dz. 8,

pildos atklāta viisolišii
Jānim M e lde r i m piederos divus lielus
trimo spoguļus baltos rāmjos ar kāju
priekš puķu uzlikšanas, notahsēt. kopā
par Ls 290, par labu Aleksandram
Mulenam.

Rīgā, 15. maijā 1926. g.

3820 Priekšnieks (paraksts).

Jfikabpilsopr. I. robežapsardzības
rajona pr-ks

paziņo, ka š. g. l.jun., pl. 10, pārdos

vairāksolīšanā
Mēmeles pag., Lielmemeles muižā, no-
lietot, 2 sedlus, 2 iemauktus ar pavadiem
un 3 skrāpjus.
3838 Priekšnieks (paraksts).



Cēsu savstarpējā ugunssprošināšanas
biedrība ar šo paziņo , ka viņas 1922. g.
no Rīgas apgabaltiesas apstiprinātie
statūti gājuši zuduma un tiek izsludināti
par nederīgiem. 3825

Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs par
1. iec, izsludina par nederīgu, kā nozau-
dēto, iekšzemes pasi ar Ns 1493, izd. no
Demenes pag. valdes 9 sept. 1924. g
uz Aneles Ādama m. Borovik vārdu.

iespiests Valsts tipogrāfijā.

Iekšlietu ministrijas buvfaBde,
Brīvības ielā Ns 37/39, izsludina š. g. 22. maijā, pulksten 9»/a dienā,

rakstisku un mutisku izsoli ii)
Ķemeru sēravotu iestādes I, II un III kl. vannu

ēku vēdināšanas ietaisēm
Drošības naula Ls 4000.
Ar noteikumiem _yarjepazīties būvvaldē. 3330

Izgl. min. Skolu virsva'de

izies galliā rakstiskā saiensl
šī gada 2. jūnijā, pulksten 14, Vals's Ilūkstes pamatskolas ēkas

mm apsiidišanos ietaises Sārta
Rakstiski piedāvājumi, nomāksti ar attiecīgu znnognodokli līdz ar

Ls 2.000,— drošības naudas iesniedzami līdz minētam laikam Skolu virsvaldes
būvtechniskā birojā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 36-a, III st?va, istabā 11.

Darba apraksti, noteikumi un tuvāki paskaid'ojumi dabūjami tcrpat ik-
dienas no pulksten 9—15. 3911

Benkavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

4. jūnijā, 1926. g., pulksten 12 dienā, Vecauces pagasta namā,

sekošus gatavus materiālus:
Vienība Ns 1, 111- iecirkņa mežniecībā, Bēnes novadā, izvestus pie Bēnes

staciias — 123 gab.' bērza un 4 gab. apšu klučus, novērtētus par Ls 189.
' Tuvākas ziņas dabonamas Benkavas virsmežn ecibas III iecirkņa mežziņa

kancleja Renes miestā, caur Bēni. 3817 Benkavas virsmežniec ba

Risas pilsētas uaideš tirdzniecības nodala
paziņo atklātībai, ka

naviaacijas atklāšanas un ūdens atbrīvošanas
1 SJ J

^
efst 0J[en wasser . first open water*)

termiņš šo gadu nolikts uz 14. maiju. 3914

Šoseju un zemes zeļu valde
izsludina uz š. g. 28. maiju, pīkst. 11 dieni, jauktu izsoli

uz iz» šosejas kailo remontu
no km 20.—25. uz 5 km gāja gčbala. Drošības nauda Ls 4C00. Tuvākas ziņas
Oogoļa ielā Ns 3, ist 403, darbdienās no pīkst. 10-14. 3913

Smiltenis virsmežniecība
pamatodamās uz mežu departamenta priekšrakstu Ns 29374 no š. g. 16. februāra

gāis treraiā mutiski izsolē
1926. g. 19. jūnijā, pulksten 12 dienā, Smiltenes pagasta namā, sekošus

sekvestr. sagatavotus meža materiālus
ar pazeminājumu, baļķiem par 50°/o un dedzināmai malkai un stutmalkai par
30/o, iedalītus 3 vienibās:
1) 1070 gab. dažāda garuma skuju koku baļķus, kuri atrodas uz krautuves pie

Rauznieku mājām apm. 7 klm. no Smiltenes, novērtētus Ls 1470.
2) Dedzināmā malka — egles 245,18 m; priedes _729 m; berza _ 26,70 m; alkšņa

8,10 m; apses 6,48 m; kopā 293,75 m; novērtētas kopzuma Ls 34f.

3) Stutmalkas 77,68 m, novērtētas par Ls 182, no šīs stutmalkas 48,55 ir.atrodas
uz cirsmas kv. 96 un 29,13 matrodas uz krautuves pie Pauznieka mājām

Pis izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoleskomisijai 10°/o dro-
šības naudas tio novērtētās zumas, kura pēc nosolīšsnas jāpapildina līdz 10°/o
no pilnas nosolītšs sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecība un pie II. iec. mežziņa Vīgantos.
ocna Smiltenes virsmežniecība.

Rīgas apgabaltiesa
1926. g. 4. jūnijā, pulksten 10, savā namā, istabā Ns 27

izdos mazokprasltojiem
rakstiskā un mutiskā izsolē, bez pēcizsoles,

Valkas apr. II iec. miertiesneša

tiesu un dzīvojamo telpu izbūvi Smiltenē,
apmēram uz Ls 8000.

Lūgumi pat pielaišanu pie izsoles, līdz ar apliecībīm par agrāk izvestiem
būvju darbiem iesniedzami rakstiski, apmaksāti ar Ls 0,80 zlmognodokli Rīgas
apgabaltiesā, istabā Ns 24 ikdienas no pulksten 9—15 reize iemaksājot drošības
naudu Ls 200 skaidrā naudā, vai valsts vērtspapīros, kūja nosolītajam tūlītpēc
izsoles jāpapildna līdz 10°/o no nosolītās sumas. Turpat var iepazīties ar izbūves
noteikumiem, projektu un darba daudzuma aprakstu.

Rīgas apgabaltiesa patur sev tiesības izdot daibu vienam no 3 pēdējiem
mazākprasītājiem, kufš viņai izrādītos par drošu labāka darba izvešana un termiņa
ieturēšanā. 3812 Rīgas apgabaltiesa.

Kara būvniecības pirvaiei®
būvju un īpašumu daļa, Citade'.ē Ns 24, izsludina 1. jūnija 1976. g., pīkst. 12,

jauktu galīgu izsoli
transporta šķūņa jaunbūvei Bolderājā.

Lūgumus dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izso'ē, kā ari rakstiskus piedāvā-
jamus slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .uz jauktu-gabgu izsoli 1. jūnijā š. g. trans-
porta šķūņa jaunbūvi", apmaksāius ar attiecīgu zlmognodokli jāiesniedz 1. jūnija
š. g., līdz pulksten 12 daļas darbvedim, iemaksājot d.osibas naudu Ls 585.

Ar darbu maksas aprēķinu un zmejumiem var iepaz ties daļas kancleja
darbdienās no 9 līdz 15. 3910

GalM intenduntiiras pnlite
? iepirks ——^^—

mutis&ā un weB&stisŠk<m izsolē
apm. 35 tonnu risu,

franko intendanturas gav. pārtikas noliktavā, Rīgā,
Izsole no'.iks galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīga, Valdemāra

ielā Ns 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas) š g. 8. jun'j' , pulkst. 11 no rīta.
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: „Uz rīsu izsoli š. g 8. jūnija, ka ari

lūgumi pielaišanai mutiskā izsolē, romaksāti ar attiecīgu zīmogno.dokli, iesnie-
dzamj līdz izsoles atklāšanai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas
priekšniekam, Valdemāra ielā Ns 10/12, s ai izsoles dienā izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pi'ms piedalīšanās izsolē jāiemaksā galvenās inten-
danturas pārvaldes kasē drošibas nauda Ls 75 (septigde mit pieci) no katras
tonnas rīsu.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām interesenti var iepazīties galvenās
iutindanturas pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pīkst 9—15. 2 3694

Latvijas dzelzsceļnieku
i iedribas Liepājas ' nodaļas

mantu izlozes biļetes
uz kurām krituši attiecīgi vinnesti

2. maijā 1926.g.
NsNs 28, 54, 62, 74, 88, 111, 119, 136150, 161, 177, 193, 197, 224, 231, 233,265, 269, 303, 316, 345, 349, 352, 370
379, 416 , 423, 425, 453, 456, 475, 476,501, 534, 535, 560, 566, 577, 665, 673,
709, 714, 722, 725, 791, 829, 846, 864
870, 884, 925, 942 , 1023, 1026, 1038,
1059, 1063, 1138, 1183,1189,1227,1252
1261, 1286, 1326, 1327, 1406, 1417, 1430
1482, 1508, 1510, 1514, 1581, 1584, 1622,1661, 1677, 1686, 1729, 1730, 1734, 1753,1786, 1794, 180 1, 1807, 1825, 1832, 1849,1876, 1893, 1974, 2019 , 2025, 2029, 2044,206 4, 2134, 2171, 2208, 2259,2271, 2303,
2306, 2312, 2341 , 2350, 2356, 2412, 2435,2485, 2490, 2496 ,2500,2537,2542 ,2550,2577, 2582, 2584, 2596, 2619, 2637, 2653,267 2, 2677,2701, 2706, 2711,2718, 2729,2733, 2735,2820,2856, 2881, 2883, 2963,2969, 2984, 3005,3021, 3022 , 3047, 3083,3084, 3086,3113,3159, 3192, 3201, 3202,3211, 3221, 3248, 3253, 3261, 3268, 3294,3296, 3321, 3341, 3343, 3357, 3366, 3404,
3419, 3488, 3498, 3544, 3553, 3557, 3565,3604, 3607, 3638, 3644, c 648, 3662,3693,3701, 3728, 3753, 3765, 3851, 3874, 391?,4065, 4080, 4089, 4131, 4143, 4162, 4163,4168, 4170,4209, 4289, 4309 ,4325, 4318,4356,4365, 4376 ,4401, 4403,4411, 4433,
4437, 4461, 4487, 4492, 4499,4508, 4521,4545, 4599,4604, 4608, 4617, 4536, 4664,4666, 4674, 4695, 4698, 4713, 4715,4730,
4734 , 4741,4743, 4777,4798, 4804, 4822,
4827, 4843 ,4859,4882 ,4888 , 4895,4898,
4909, 4935, 4943, 4970, 4981, 4982.

Vinnesti izņemami Liepājas stacijas
zāle (II stāvā) 2 mēnešu laikā, t. i. līdz
2. jūlijam š.g. (ieskaitot) katru dienu,
izņemot svētdienas un svētku dienas nopulksten 18—19,30.

Neizņemtos līdz noteiktam termiņam
vinnestus uzskatīs ka ziedotus un pāries
biedrības īpa!umā.
'818 Valde.

Rūpniecības paju sab.
,.Krivs"

otrreizēji
iāitija dalilu sapulce
notiks_ 3. jūnija, pulkst. 7 vakara,

Rīga, 1. Miesnieku ielā Ns 6, dz. 4.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Kredita jautājumi.

Si sapulce kā otrreizēja, saskaņā ar
statūtu § 60, būs pilntiesīga pie katra
ieradušos dalībnieku skaits.
3824 V a 1 d e. _

i./S.Pi[iiP!it.Loiii"
i z u t r u p es 2. j u n i j a 1526. g., pīkst.
1 dienā, Lombarda telpās, pašu nama,
L. Kalēju ielā Ns 18/20, ieķīlātās, bet
neizpirktas vai nepagarinātās ķīlas, līdz
Ns 83,000,

ūtrupi
noturēs pilsētas ūtrupnieks K. Urbāna kgs.
Nozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara ne
vēlāk par 1. jūniju _š. g. Zelta un su-
draba lietu pagarināšana vai izpirkšana
izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes, pretēji
jāmaksā provesvaldes izdevumi.

Pārdošana nāks: briljanti, zelts, su-
drabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki, kažoki,
velosipēdi, šujmašīnas, manufaktūra,
mēbeles un t. t.
3826 Valde.

Nītaures ev.-I. dr. padome
Izdos masBRprasltajIem

š. g. 30. maijā, pīkst. 14, Nītaures
mācītāja muižā savu

baznīcas būvi,
koka un mūra darbus. Ar būves plānu
var iepazīties pie draudzes darbveža.
Rekomend. veiamis, drošibas nauda
vajadzīga.

Nītaures ev.-lut. draudzes valdes
3832 darbvedis E. J o z u u s.

Jļ p mmķu ceļu inženiere Ventspilī,
Plosta ielā Nš 2\, i z d o s š. g. 31. m a i j ā, pīkst. 10 rītā,

rakstiskā un mutiskā izsolē
sekošas koka tiltu būves:

1) 39,6 mtr. gara tilta pār Stendes upi uz Rinda? Dundagas III šķ. ceļa, Ieres
ciemā, Popes pagastā Drošības nauda Ls 670.;

2) 33,0 mtr. gara tilta pār Lonasta upi uz Ances Ostupes III šķ. cieļa, pie Pūkala
mājām, Popes pagasta. Drošības nauda Ls 970.;

3) 19,0 mtr. gara tilta par Kaļķupi uz DundagasĢipkas II šķ. ceļa, pie Ģipkas
muižas, Dundagas pagastā. Drošības nauda Ls 400.

Tuvākas zinas apriņķa ceļu inženiera kancleja, darbdienās no 9—1. 1 3584

Pildos Z. IdIv. pamatskolas
(Pildasmuižā) m.,ntas loterejas š.g.30. apr.

vinnesta saraksts.
3 11 12 22 26 36 44 45 106 107 115

116 123 132 136 141 144 145 149 150
151 152 154 155 158 167 174 175 176
182 194 199 244 254 257 258 272 404
412 4 13 415 416 417 418 421 422 423
424 426 430 432 433 438 445 452 456
459 462 463 472 476 478 483 488 490
492 494 495 497 498 1065 1071 1103
11 15 1118 1125 1303 1306 130 7 1310
1313 1314 1317 13f9 1324 1325 1326
1333 U07 1678 1703 1708 1712 1715
1718 1756 1765 1768 1811 1818 1824
1826 1838 1907 1909 1914 1925 1926
1929 1932 1938 1970 1988 20 15 2036
2155 2156 2158 2163 2164 2166 2168
2262 2264 2268 2272 2274 2305 2307
2311 2314 2316 2317 2323 2326 2333
2340 2347 23 48 2502 2549 2551 2557
26*58 2566 2 569 2588 2597 2802 2951
2953 2954 295 6 2958 2962 2963 2969
2972 2976 2985 3104 3105 3 111 3126
3 130 3134 3252 3272 3254 3603 3609
3633 3616 26 17 3637 3651 3901 3902
4473 4613 4616 4621 4631 490 1 4902
4903 4913 4935 4963 4937 4957 4971
4976 4977 4981 4983 4994 4996 4997
4999.

Vinnesti tiks izdoti no š. g. 5. maija.
Vinnesti, neizņemti trīs nedēļu laikā,
pal:ek skolai par labu. 3703 Padome.

Kuldīgas adatu fabrikas
, PLANĒTA' akc. ssb

uzaicina savus akcionārus vz kār,ejo

uispfirēio sapulci
š. g. 11. jūnijā, pulkst. 1 diena,

Rīga, Audēju ielā Ns 8
Dienas kārtība:

V) Bļlsnces caurskatīšana apstiprin. un
paiskats par 1925. g.;

2) Tīras peļņas sadalīšana;
3) Budžeta un darbības gaitas caur-

skatīšana un apstiprināšana uz 1926. g ;
4) Jautšjums pac akciju kapitāla palie-

našanu;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja šī gada 11. jūnijā ne-
sanāktu noteikts biedru skaits, otrā pilna
sagulce šī gada 5. jūlijā turpat tanī
paša laikā un ar to pašu dienas kārtību,
kura, neskatolies uz ieradušos biedru
skaitu, tus sprieduma spējīga.
3823 valde.

r— —--_ _ \

Dažādi sludinājumi.
Ludzas mednieku biedr.

sasauc

pilnu sapulci
š. g. 6. jūnijā, pīkst. 10, Ludzā,

Baznīcas iela 12, Latviešu biedr. fe'pās.
Dienas kārtība: 1) Biedrības

priekšnieka, sekretāra, viņa vietnieka, un
kasiera vietnieka vēlēšanas. 2) Revīzijas
komisijas vēlēšanas un 4) Dažādi jeu-
tajumi.

3716 Valde.

Rļūflis Izlabojums.
.Valdības Vēstneša* š g. 14. maijā

105. numurā ievietotā Dzebsccļu viis-
valdes materiālu apgādes torgu sludinā-
juma ieviesusies kļūda: sludinājumā mi-
ne i apm. 1700 kub. metiu plud namu
priežu un egļu baļķu un 1.1., kas ne-
pareizi, vajag but un jālasa: «« opm.
17,000 kub. metru pludināmu priežu
un egļu baļķu u. 1.1. 3392 a

ARSENĀLS

izsludina roksfijtai Izsoli
16. jūnija š. g., pulksten 11 dienā, uz sekošu materiālu piegādi:

1) Kalēju ogles 55 tonnas
2) Lietuvju kokss . 159 ,
3) Mašinu ogles .. ? 50 ,

Minētie maieriaii jāpiegādā saskaņā ar technisk'em noteikumiem, Piegādes
laiks: 2 mēneši no pasūtījuma došanas dienas skaitot. Piedāvājumi uzrakstīti
saskaņā ar izso'es noteikumiem iesniedzami Arsenālam ne vēlāk kā līdz
16. jurii,'am š. g, pulkst. 11 dienā. Izsoles un techniskie noteikumi saņtmami

Arsenāla saimniec daļā kattu darba dienu no pīkst. 9—15. 1 3520

uu - • —

"iPrakJtiskufionliuKntl
1926. gada 2. jūnija, pulksten 11 dienā, uz sekošu materiālu piegādi:

1) Stikla plāksnītes . . ... apm. 21.500 gab.
2) Skrūves ar uzgriežņiem U0 grosu

. 3) Dzelzs stiepule , 1.100 kg
4) Dzelzs siets, alvots „ £00 kv. m
5) Flating laka ...... ' 100 kg
6) Brezents impregnēts 6.300 kv. m
7) Linu lente 50 m/m plata , 17.000 m
8) Gumijas lente (prievīšu) 17—20 m/m plata . , 20.000 m
9) Izolācijas lente (speciāla)- 50 kg

10) Spolīšu_ diegi Ns 36 3.600 spol.
un dažādi citi sīkāki materiāli.

Minētās mantas jāpiegādā saskaņā ar teihniskiem noteikumiem un ar no
firmas iesniegtiem paraugiem.

Piegādes laiks: 2 mēneši no pasūtījuma došanas dienas skaitet.
Piedāvājumi uzrakstīti saskaņā ar konkurences noteikumiem iesniedzami

arsenālam ne vēlāk kā līdz šī g. 2. jūnijam, pulksten 11 dienā. Konkurences un
techniskie noteikumi līdz ar piegādājamo mantu sarakstu saņemami arsenāla
saimniecības daļa (Vecā Nometņu laukā Ns 84 a) kf tru darba ' dienu no pulk-
tten 9—15. 2 3518

,

muiviias »/

?
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f. M. skolu virsvalde

izdos jauktā galīgā izsolē
š. g. 2. jūnija, pīkst. 11, val'ts Ilūkstes pamatskolas jaunas ēkas

izbūves darbus.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskas selīšana?, nomaksāti

ar att;ecīgu zlmognodokli līdz ar drošības naudu _ Ls 10,000 iesniedzami līdz
izsoles sākumam skolu virsvaldes būvtechn'ska bioja, Rīgā, Valdemāra iela N» 36a,
III st., istaba 11.

Darba apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat
11.Mior.o» *„ a īs > 3912

Tirdzniecības un rūpnie-
cības akciju sabiedrības

„Zfšmgai@"
valde sasauc

ikonu ii sapalu
1. jūnija 1926. g., pīkst. 7. vakarā,

Rīga, Kaļķu ielā Ns 1, dz. 9.
Dienas kārtība:

i) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revizijas komisijai ziņojumi.
3) Gada pīrskata par 1925. g. un budžeta

1926. g apstiprināšana.
4) Vēl?šanas.
5) Dažādi jautājumi.

3822 Valde.
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