
Valsts Prezidenta pavēle.
Rīkojums par Skangalu pieturas pankta

atvēršanu.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums

Rīgā dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas sociālās
^Pgādības departaments paziņo, ka rajon-
;rsts Dr. J. Krastiņš dzīv. Rīgā,
j erbatas ielā Nb 37, sākot ar š. g.
' jūniju slimniekus pieņems Brīvības
fela M 28, dz. 11.

Pieņemšanas stundas no pulksten 10
līdz 12 un no 15 līdz 17.

Departamenta direktors O. Silis.
Valsts darbinieku ārstēšanas

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Izlabojumi.
1. Š. g. 20, aprija «Valdības Vēst-

neša" 86. numura rīkojumā Ni 138
iespiests: «Apstiprinu. Rīgā, 1926. g.
15. aprīli", jabut «Ar ministru
kabineta piekrišanu apstiprinu.
1926. g. 15. aprīli".

2. S. g. 27. aprija «Valdības Vēst-
neša" 92. numurā, iespiestā rīkojumā
Jfs 146 par tarifa pazemināšanu VI Rīgas
starptautiskās zemkopības un rūpniecības
izstādes tirgus eksponātiem ieviesušās
sekošas kļūdas:

a) rīkojuma 1. rindā iespiests «Latvijas
dzelzsceļu", jābūt «Lativjas valsts
dzelzsceļu",

b) 3. rindkopā iespiests «Latvijas
dzelzsceļu daļu", jābūt « Latvijas
valsts dzelzsceļu daļu",

c) I parauga apliecības 7. un 8. rindā
iespiests « VI Rīgas zemkopības",
jābūt «VI Rīgas starptautiskām
zemkopības".

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

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Iecelšanas.
Pavēle Ns 172.
1926. g. 26. aptilī.

-Saskaņā ar 1925. g. 7, jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumiem, muitas resora ztmāk
mīnētie darbinieki tiek ieskaitīti sekošās algas pa-
kāpēs : Rīgas muitā: jaunākie eksperti Kārlis
Vitiņš, Pauls Hervigs un Ludvig* B u 11 e
— XI amatu kategorijas 2. pakāpē, sr izdienam —
Vitiņš un Hervigs no 1926. g. 28. aprīļa un
Bulle — no l>-26. g. 30. aprļa; vecākais muitas
uzraugs Jēkabs Liepa II — XVIII amatu katego-
rijas 2 pakāpē, ar izdiena no 1926. g. 1. aprija
un jaunākie muitas uzraugi Kārlis Andersons
un Jānis Sil kalns — XIX amatu kategorijas
3. pakāpē, ar izdienam — Andersons no lv26. g.
27. apriļa un Si kalns no 1926. g. 24. aprīļa;
Meitenes mu tā : jaunākie muitas uzraugi Ernests
Ulmans un lēnis Jumiķis — XIX amatu
kategorijas 2. pakāpē, ar izdienam — Ulmans no
1926. g. 23. apriļa un Jumiķis — no 1926. g.
26. aprīļa.

Vecākam muitas uzraugam Jēkabam Liepām Ii
alga pēc aprādītās pakāpes izmaksājama sākot no
1926. g 1. apriļa, bet pārējiem pavēlē uzskaitītiem
darbiniekiem, sākot no 1926. g. 1 maija.

Pavēle Ns 173.
1926. g. 26. aprīli.

Rīgas muitas uz brīva līguma tamat* dienestā
sastāvošā vecākā kandžas ierēdne Herta Š 1e s s er,
kā sasnieguse pilngadību, apstiprināta amatā par
štata darbinieci, skaitot no š. g. 25. apriļa.

Alga pēc XV amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdienu no 1926. g. 25. apr.ļa, t. i. no pilngadības
sasniegšanas.

Pavēle Ns 174.
1926. g. 26. aprilī.

Papildinot savu 1925 g. 28. _ oktobra pavēli
Ns 582 attiecība uz izdienas pakāpes noteikšanu
Rīgas muitas jaunākam muitas uzaugam Jaņam
Bekmaņam, saskaņā »r 1925 g. 7. jūlija
valsts daibinieku atalgojumu noteikumu 7. pantu
un šo noteikumu instrukcijas 11. pantu, minētam
uzraugam Bekmaņam XIX amatu kategorijas
1. pakāpts izdienai, kura skaitās no 1925. g.
28. apriļa, pieskaitīt klāt vēl 3 gadus un 27 die-
nas agrākā muitas resora dienestā augstākā kate-
gorija nokalpotā laika, kāpēc viņš tiek ieskaitīts
XIX «matu kategorijas 2 pakāpe, arizdienu no
1925. g. 1. aprīļa un algas izmaksu pec šis pakā-
pes no 1925. g. 1. maija.

Pavēle Nš 175.

1926. g. 28. aprilī
Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku

atalgojumu noteikumiem, muitas resora zemāk

minēte darbinieki tiek ieskaitīti sekošas algas pa-
kāpēs : muitss departamenta : vecākais grāmatve-

dis Pēteris C ī r u 1 s — IX amatu kategorijas
2. pakāpē, ar izdienu no lv26 g. 1. maija; ve-
cākais eksperts Teodors C e r b u 1 s — IX amatu
kategorijas 2. pakāpe, ar izdienu no 1926. g.

1. maija: II šķiras darbvedis Otto Gifersons —

XII amatu kategorijas 2 pakāpe, ar izdienu no
l«-26 g 1. maija; II šķirts grāmatvede Berta

V ī t o I XII amatu kategorijas 2. pakāpe, ar izdienu

no 1926. g. 1 maija ; III šķiras darbvedis Jānis

Bērziņ š — XIII amatu kategor ijas 2. pakāpe,

ar izdienu no 1926. g. 1. maija un arķivare Pau-
līne S i 1 k a 1n — XIII amat i kategorijas 2. pakā ē,
ar izdienu no 1926. g._ 1. maija ; Rīgfs muitā:
vecākais kanclejas ierēdnis Kārlis Kalējs —
XV amatu kategorijas 2. pakāpē, ar izdienu no
1926 g. 1. maija ; vecākais muitas uzraugs Mār-
tiņš C i r u I s — XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē,
ar izdienu no l c 26. g. 1. maija; vtcākais muitas
uzraugs Pēteris S k u j i ņ š , kurš pamatojoties uz
civildien lik 17. p note kurnu saņem lO°/o pa-
p ildalgu no viņam pienākošās pamatalgas —
XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1926. g 1. māja un jaunākais muites uzraugs
Jānis E i c h o 1d s — XIX amatu kategorijas
2.pakāpē, ar izdienu .no 1926. g. 1. maija; Lie-
pājas muitā: vecākie muitas uzraugi: Miķelis
Graudušs, Indriķis Kiršfelds. Jānis
R u i c e n s , Kārlis S p r ū d e un Jān s S t r ā 1 s ,
kuri pamatojoties uz civildien. lik. 17. p. rotei-
kumu saņem lO^/o papildatgu no viņiem pienāko-
šās pamatalgps — XVIII amatu kategorijas 3. pa-
kāpe, ar izdienu no 1926 g 1. maija; Ventspi s
muita: v;cākie muitas uzraugi Ern> sts Jēkab-
sons un Jān s Lāme, kuti, pamatojoties uz
civildien. lik 17. p. noteikumu saņem 1' °/o pa-
rildalgu no viņiem pienākošās pamatalgas —
XVIII amatu kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no
1926. g 1. maija; Meitents mui;ā: II šķirss darb-
vedis Jānis Lueāvins — XII amaiu kategorijas
2. pakāpē, ar izditnu no 1926. g 1. maija.

Visiem pavēlē uzskaitītiem darbiniekiem algi
pēc aprādītām pakāpēm izmaksājama sākot no
š. g. 1. maija.

Pavēle Ns 176
1926. g. 28. april ' ī.

Ventsoiis muitfs vecāka s muitas uzraugs Albe'ts
Vili ts paavgstināls par tās pašas muitss virs-
uzra īgu skaitot no š. g 1. maija.

Alga pēc XVI amatu kategorijas 1. pakāpes,
ar izdienu no 1926. g. 1. maija un algas izmaksa
no tā paša datumi.

Pamats Ventspils muitas 1925. g. 26. apriļa
raksts Ns 5/*lep.

Pavēle Ns 177.
1926. g. 28. aprīli.

Ella Friča m.O z o 1 pieņemta Meitenes muitā
par jauīāko muitas uzra.dzi iz brīva līguma pa-
mata, saskaņā ar civildien. 1 k 10. p. noteikumu,
savišķu darba izpildīšanai, i kaitot no š. g.
28. apriļa1

Alga pec XIX amatu kategorijas 1. pakāpe?.
Pamats Meitenes mu tas priekšnieka 1926. g.

26. apriļa ziņojums Ms 1438.
Pavēl' Ns 178
1926. g. 4. maijā.

Reņģes muitas kandidāts uz eksperta amatu
Aleksandrs Kārkliņš paaugstināms par tās pa-
šas muitas jaunāko ekspertu, skaitot no š. g.
1. maija.

Alga pēc XI amatu kategorijas 1. pakāpes,
ar izdiena no 1926. g. 1. maija.

Pamats: Reņģes muitas priekšnieka 1926 g.
22 apriļa raksts Ns 2126

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vaditājs D. V i 1 s o n s.

Personallietu pārzinis A. L i e p i n š.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 260.

(2. turpinājums.)

19974. Narkevičs, Kārlis Friča d., 45 g. v.,
pied. pie Liepājas, strādnieks, pēd. dzīves vieta
Zemītes pag., Kundziņu mājās, Tukuma apr. —
Kandavas iec. miert. 1926. g. 26. marta raksts
Ns 147/Kr. (16-IV-26), apv. uz sod. lik. 591. p. 1. d.
Pieprasīt Ls 100 drošības naudu, bet neiem. gad.
apc. un ievest Tukuma cietumā.

19975. Neiland, Emilija Paula m., 22 g. v.,
Latvijas pils., agrāk dzīv. Kramu ielā Ns 3, dz. 2.
— Rīgas 3. iec. miert. 1926. g. 27. tebr. raksts
Ns 326 (16-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. un 262. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19976.' Nikolajeva, Taisa Ivana m., 18 g. v.,
pied. pie Maļinovas pag., Daugavpils apr., agrāk
dzīv. Sīpeles pag., ,,Penteros" . — Jelgavas pils.
iec. miert. 1926. g. 8. apr. raksts JVs371 (21-IV-26),
apv. uz sod. lik. 397. p. — Pazinot dzīves vietu.

19977. Nartišs, Jāzeps Veronikas d., dzitn.
9. febr. 1904. g., pied. pie Daugavpils apr., Dagdas
miesta, dzīv. Rīgas apr. Jaunpils pag. — 11 Do-
beles kāju. pulka komand. 1926. g. 3. marta raksts
Ns 2082 T (17-IV-26), par dezertēšanu. — Nogādāt
meklētājam.

19978. Naidnieks, Arturs Hermaņa d., 25 g. v.,
pied. pie Jaunjelgavas, beidzamā dzīves vieta
Daugavpils cietoksnī. — Daugavpils apr. 2. iec.
miert. 1926. g. 26.marta raksts Nš 196 26(17-IV-26)
apv. uz sod. lik. 347. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

19979. Natnnieks. Arturs Hermaņa d.. 25 g. v.,
pied. pie Jaunjelgavas, beidzama laikā dzīvojis
Daugavpils cietoksnī. —Daugavpils apr. 2. iec.
miert. 1926.g. 26.marta raksts \'e 199 26 (17-IV-26)
apv. uz sod. lik. 184. p. 11. pkt. — Pazinot dzīves
vietu.

19980. Nagels, Edgars Jūles d., 22 g. v.. pied.
pie Stāmierenes pag., dzīv. Madonas apr., Stāme-
rienas pag., Vargalu miestā, Latvijas pase izd. no
Stāmerienes pagasta valdes 24. aug. 192(1 g.
Ns 1271. — Madonas apr. 2. iec. miert. 1926. g.

26.marta raksts Ns 168 25 (16-IV-26), apv. uz sod.
lik.. 591. p. 2 d. ar cietuma codu uz 2 ned. — Pie-
prasīt Ls 100 drošības naudu, kuiras sumas neie-
maksāšanas gadījumā paturēt apcietinājuma,
par ko pazinot meklētājam.

19981. Petrovs, Vasilijs Pētera d., 38 g. v.,
pied. pie Rēzeknes apr., Sakstigales pag. — Rē-
zeknes apr. 2. iec. miert. 1926. g. 16. marta raksts
Ns 489 (21-1V-26), apv. uz sod. lik. 397. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19982. Peterens, Aleksandrs Kārļa d., 25 g. v.,
pied. pie Valmieras apr., Naukšēnu pag., ar dzīves
vietu turpat, mazā augumā, tumši mati, brūnas
acis, iegarena seja, ģērbies kareivja tērpā ar zaļu
iekantējumu, sarkanām zirnotnēm, darba cepurē
ar zaļu iekantējumu, 7. Siguldas kājn. pulka kar.

Rīgas pils. komand. 1926. g. 13. apr. raksts
Ns 2170 (20-IV-23), atvaļināts uz pils. un nav
atgriezies. — Arestēt un nogādāt mekl. ricība.

19983. Putnis, Marta Eduarda m., pied. pie
Limbažu pag., Valmieras apr.,' latviete, ev.-lut.
tic., neprecēj., kalpone, agrāk dzīv. Valdemāra ielā
Ns 65 67. — Rīgas 12. iec. miert. 1926. g. 8. apr.
raksts Ns 339 (21-IV-26), apv. uz sod. lik. 262. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

19984. Plintovskij, Anna Daniela m., dzim.
10. martā 1907. g., pied. pie Rīgas. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nod. priekšu, raksts'no 17. apr.
1926. g. (21-IV-26), apvainota zādzībā. — Apciet.

19985. Pozdnjakovs, Aleksejs Artemija d.,
dzim. 4. febr. 1882. g., bij. Krievijas pavalstnieks.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. raksts no
1926. g. 14. apr. (21-IV-26), apv. zādzībā. —

Apcietināt.
19986. Patiņš, Kārlis Mārtiņa d., dzim. 1892. g.

pied. pie Rīgas apr., Suntažu' pag., agrāk dzīv.
Jelgavas apr., Šķibes pag. un Rīgā. — Dobeles iec.
miert. 1926. g. 13. apr. raksts Ns 192 (21-I V-26),
apv. uz sod. lik. 607. p. — Paziņot dzīves vietu.

19987. Plotņikovs, Vasiļs Maksima d., 33 g. v.,
pied. pie Ilūkstes apr., Kalkūnes pag., pēd. dzīves
vieta Kalkūnes pag., Judovkas sādžā JVs 27. —
Daugavpils apr. 4. iec. miert. 1926. g. 31. marta
raksts Ns 51 (19-1V-26), apv. uz sod. lik. 262.,
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19988. Plisko ', Jānis Jāņa d., 19 g. v., pied. pie
Ilūkstes apr., Demenes "pag. — Daugavpils apr.
9.iec. miert. 1926.g. 29.marta raksts Ns 1 (19-IV-26)
apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d.— Paziņot dzīves vietu.

19989. Petrovičs, Jānis-Robertš Friča d., 34 g.
v., pied. vieta nav zināma, agrāk dzīv. Kr. Barona
ielā Ns 7, dz. 10. — Jelgavas pils. iec. miert. I926.g.
31. marta raksts Ns 595 (19-1V-26), apv. uz sod. lik.
284. p. — Pazinot dzīves vietu.

19990. Pampe, Kristaps Jēkaba d., 52 g. v.,
agrāk dzīv. Līvbērzes pag., Auziņos. — Jelgavas
pils. iec. miert. 1926. g. 31. marta raksts .Ns 580
(19-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19991. Pende, Oskars Lienes d„ dzim. 1892. g.,
Igaunijas pav., agrāk dzīv. Rēveles ielā Ns 85,
dz. 36, pamazā augumā, pilnīgs, apaļu seju, brū-
nēts, zilām acīm, ar skūtu bārdu un ūsām (dažreiz
audzina īsas angļu ūsiņas), ģērbies melnā īsa
frakā, zaļgan zilās biksēs. — Rīgas pol. 8. iec.
miert. 1926. g. 30. apr. raksts JVs 7586 (19-1 V-26),
sod. no Rīgas 12. iec. miert. ar i/.p. raksts JVfi 917
no š. g. 22. marta uz sod. lik. 284. p. Ls 20 ar naudas
soda, vai maksāt nespēšanas gadījuma ar 5 dienām
aresta. — Pazinot meklētājam.

19992. Pumpas, Andža Pētera d., 59 g. v.,
pied. pie Madonas apr.. agrāk dzīvojis. Ļaudonas
pag., Purnavičos, — Madonas apr. l.iec. miert.
1926. g. 26. marta raksts .Ne 716 25(19-1 V-26), apv.
uz sod. lik. 230. p. 1. pk. — Ņemt parakstu par
dzīves vietas neatstāšanu. par ko paziņot meklēt.

19993. Poriet. Marta Aleksandra m.. dzim.
1926. g., pied. pie Inčukalna pag., Rīgas apr.,
agrāk dzīv. Vidzemes šosejā -Ns 115. dz. 48. —
Rīgas pret", sanitārā galda 1926. g. 7. apriļa raksts
JVs 525 (19-IV-26), izvairās no ārsta kontroles
un ievietojams slimnīcā. — Paziņot dzīves vietu.

19994. Punčulis, Donats Ignata d., 32 g. v.,
pied. pie Ludzas apr., Nerzas pag., m. Matveju
sādžā, pastāvīgi dzīv. Rēzeknes apr., Ozolmuižas
pag., Ozolmuižas muižā. — Rēzeknes apr. 3. iec.
miert. 1926. g. 31. marta raksts Ns 743 (19-IV-26),
uz sod. lik. 230. p. sod. ar Ls 10 vai pierād. maksāt
nespēšanas gadījumā ar arestu uz 3 dien. — Pa-
zinot dzīves vietu.

19995. Poiko. Viktors Kazimira d., 33 g. v.,
pied. pie Ludzas apr., Domopoles pag., agrāk dzīv.
minētā pagastā Rubanu ciemā. — Rēzeknes apr.
l.iec. miert. I926.g. 7. apriļa raksts.N's I4( 19-IV-26)
apv. uz sod. lik. 284. p. — Pazinot dzīves vietu.

19996. Pors. Augusts Nikolaja ii., dzim. 1897. g.
Bolvu pat>., Pils. pase izd. no Bolvu pag. un iec.
pol. priekšn. 30. jun. 1921. g. .Ns 3958 11872. dzīv.
Bolvu pag. .L'elmenieku mājā .Ns II. - Madonas
apr. 2. iec. miert. 1926. g. 27. marta raksts .Vs211 25
(Pi-I\'-26). sod. uz sod. lik. 510. p. ar arestu uz
7 dienām. - Ņemt parakstu par dzīves vietas

t, par ko ziņot meklētājam.
Pankratjevs, Nikolajs Vasiļija d., dzim.

1894. g., Oavru pag., pils. dzīv. Jaunlatgales apr.,
(ja vru pag. un Višgorodas pag., pase izd. no Oavru
pag. valdes 1923. g. 30. aug. J* 2756. - Madonas
apr. 2. iec. miert. 1926. g. 26. marta raksts .\sl38 25
(16-1V-26), sod. uz sod. lik. 262. p. I. d. ar I
vai maksāt nespēšanas gadījumā ar arestu uz
7 dien. — Ņemt parakstu par dzī\ neat-

anu, par ko pazinot meklētājam.
19998. Petersons, Jānis Jāņa d., dzim. 189

27. aug., tuvāku zinu nav. — Cēsu apr. pr;
pal. 1. iec 1926. g.' 8. marta raksi

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1926. g. 19. maijā.
Satiksmes ministris

P. A t o n i e t s.

Rīkojums Nr. 190
par Skanga|u pieturas punkta

atvēršanu.
No 1926. g. 5. jūnija atveru uz posma

Kārsava-Punduri pieturas punktu ,.Skan-
gāji" ar biļešu un bagāžas operācijām
satiksmē arPunduru, Jaunlatgales,Kārsavas,
Mežvidu, Rēzeknes I un II, Daugavpils II,
Daugavpils I pasažieru un Rīgas pasa-
žieru stacijām, un no šā pieturas punkta
līdz kaimiņu tarifa stacijām nosaku se-
košus attālumus: Kārsavai, 8 2 km un
līdz Punduriem 10,3 km.

Sakarā ar to, uzdodu:
1) rīkojumā J* 156, kurš iespiests

.Valdības Vēstneša" 1924. g. 119. nu-
murā un .Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu
krājumā" 1924. g. 20. un 21. numurā
un kurš papildināts un izlabots ar vē-
lākiem rīkojumiem, tabeles Ns 3 iedales
ar staciju apzīmējumiem ierakstīt starp
Kārsavas un Punduru staciju nosau-
kumiem .Skangali" ar sekošiem at-
tālumiem :

Līdz Punduriem — 10,3 km
„ Jaunlatgalei — 24,9 „
. Rītupei — 39,5 „
„ Kārsavai — 8 2 „
„ Mežvidiem — 25,1 „
, Rēzeknei I — 51,8 „
, Antonopolei — 71,1 „
» Rušonai — 97,6 ,
„ Višķiem - 112,2 „
„ Daugavpilij II — 136,8 „

2) rīkojumā JV° 61, kurš iespiests „Val-
dlbss Vēstneša" 1925. g. 47. numurā un
.Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krāj."
1925. g. g. numurā uu papildināts ar
vēlākiem rīkojumiem, ierakstīt aiz staci-
jas nosaukuma « Skaista* — nosaukumu
.Skangali" ar operāciju apzīmējumu „pb*
usekošu atzīmi piezīmes iedale
-Ieslēgta satiksmē ar Punduru, Jaun
Jafgales , Kārsavas, Mežvidu, Rēzeknes I
un II, Daugavpils II, Daugavpils I pas.
"n Rīgas pas. stacijām.
dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspioatacijas direktors T. Dumpis.
Fiuancu direktora palīgs J. Bērziņš.

Utksa par .Valdības Vēstnesi' sakot ar 1. aprīli:
I ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:

«adu . • Ls 22.— gadu . . . Ls 18.—
ī/, gadu . . . 12— V» gadu . . . 10.—
a men. . . 6.— 3 men. . . . 5.—
1 . ... 2.- 1 . ... 1.70

Pie atkalpar- Par atsevišķu
devējiem . . —12 numuru . . . —.10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgam

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —-80

Latvijas valdības _&&_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

tĒLJSSĒB^^
svētdienas un svētkudienas

Redakcija: jHļjļBggB^^^tf^
Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No 3. Tel. J\TS 20032 *īajKi£SHS*£ Rīgā, pilī Jfc 1. Tel. N°20031
Runas stundas no 11—12 UVWj^p*^U Atvērts no pulksten 9—3

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1926. g. 27. maijā

Nr. 106.
Atvaļinu uz pašu vēlēšanos no aktivā

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Kara tiesu pāivaldes pulkvedi-Ieitnantu
Pēteri Bluķi un Bruņošanas pārvaldes
virsleitnantu Kārli Kalniņu.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris,

ģenerālis Ed. Kalniņš.



(16-IV-26), par atval. karavīru reģistrācijas
noteikumu neizpildīšanu. — Paziņot dzīves vietu.

19999. Poriet (Pariet), Marta Aleksandra m.,
19 s v pied. pie Inčukalnas pag. — Daugavpils
apr 1 iec. miert. 1926. g. 26. marta raksts JV°792Kr

25 (16-1V-26) , apv. uz sod. lik. 262. p. 1. d. un sod.
ar Ls 20 naudas soda. — Paziņot dzīves vietu.

20000 Purmals, Rūdolfs Gusta d., 24 g. v.,
nied pie Unguru pag., pēd. dzīves vieta Ogres

miestā Bredes mājā. — Rīgas apr. 3. iec. miert.

1926 ģ 27. marta raksts Ns 1086 Kr (lb-IV-26),
apv. uz sod. lik. 284. p. un 262. p. 1. d. - Paziņot

dzīves vietu. ... j _?
20001 Rakšanovs, Jānis Antona d., pied. pie

Mērdzenes pag. Ludzas apr. -Ludzas<apr-3.ee.,

miert 19?6 g. 26. marta raksts Ns 695 (I9-IV-2o).-

apv uz sod. lik. 51., 581. p. 2. d. - Paziņot dzīves

V1
9nn02 Reisers, Ruvins Leiba d., dzim. 1893. g.

23 iul
' ,Daugavpilī, žīds, precējies, pēd. dzīves

itil Rīgā Bruņinieku ielā Ns 12, dz. 4. — Rīgas

noi 3SS<926- b-9 - aPrila r aksts .084H °
?9i iv 261 no Daugavpils apr. 1. iec. miert. sod.

iM
'dienim arestapēc sod. lik. .84. p. 2. pk. -

Paziņot dzīves vietu.

20003 Runcis, Pēteris Jāņa d., dzim. 188o. g

a*rāk dzīv Kastrenes pag. ..Strazdu" "' -£.'-

S p i iec miert. 1926. g.9. apr,|a raksts Ns 665

(21-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

20004. Rozenstam, Līna Kārla m., 20 g. v.,
bez noteiktas dzīves vietas, Latvijas pavalstniece.
— Rīgas pref. 3. nod. 1926. g. 3. aprīļa raksts
Ns 767 (19-1V-26), sod. no Rīgas pref. ar Ls 15.
— Paziņot dzīves vietu pref. 3. nod.

20005. Zariņ, Elza Jēkaba m., dzim. 1898. g.,
Rīgas pilsone, agrāk dzīv. Lāčplēša ielā JVs 100,
dz. 14. — Rīgas pref. sanit. galda 1926. g.29. marta
raksts JNs 325 (15-1V-26), izvairās no ārsta kon-
troles. — Paziņot dzfves vietu.

20006. Saukts, Pēteris Romāna d.. 25 g. v.,
pied. pie Rīgas apr., Dreiliņu pag., agrāk dzīv.
Rīgā, Alekša ielā Ns 7, dz. 60. '— Rīgas pref. 3. nod.
1926. g. 27. marta raksts Ns 1911 (15-IV-26), sa-
skaņā ar Rīgas apgabaltiesas rakstu no š. g.
20. martā JVs 72815, pieprasīt drošības naudu
La 200 spmērā, kuras nesamaksāšanas gadījumā
tas turams apcietinājumā, ieskaitot Rīgas apgabal-
tiesas 3. kriminalnod. rīcībā. — Pieprasīt drošības
naudu, bet nesamaksāšanas gadījumā atsūtīt
pref. 3. nod.

20007. Strautnieks, Roberts Krišjāņa d., 21 g.
v., pied. pie Tukuma apr., Sēmes pag. — Rīgas
pref. 3. nod. 1926. g. 27. marta raksts JVa 188! 26
(15-IV-26), izsniedzams Rīgas 10. iec. miert. tiesas

pavēle par viņa sodīšanu uz sod. lik. 266. un 268. p.
ar Ls 15 vai 4 dien. aresta. — Paziņot pref. 3. nod.

20008. Strauch, Anna Izaka m., 42 g. v.,
agrāk dzīv. Katoļu ielā JVs 3, dz. 46. — Rfgas
10. iec. miertiesneša 1926. g. 25. marta raksts

JVs 1174 (15-1 V-26), apv. uz sod. lik. 266. un
268. p. — Paziņot dzīves vietu.

20009. Silin-Šmidts, Jānis Ādama d., 36 g. v,,
pied. pie Mālpils pag., Rīgas apr., agrāk dzīv.
Matisa ielā JVs 71, dz. 27. — Rīgas 10. iec. mier-
tiesneša 1926. g. 25. marta raksts JV° 1404
(15-1 V-26), apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

20010. Sprinģis, Oskars Jura d„ 20 g. v,
Latvijas pilsonis, agrāk dzīv. m. Vējzaķu sala
JVs 2. iin. JVs 68, dz. I. — Rīgas 10. iec. miertiesa.
raksts JVs 133 (15-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

20011. Sniķers, Fricis Ķatrines d., 18 g. v.,
pied. pie Tukuma, agrāk dzīv. Dikļu pag. bērnu
patversmē. — Rīgas 10. iec. miertiesneša! 926. g.
23. marta raksts JVs 44 (15-1V-26), apv. uz sod.
lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

20012. Sklanda, Vasilijs Jāņa d., 42 g. v.,
čigāns, agrāk dzīv. Beberbekas ielā JVs 13a 6. Iin.
— Rīgas 10. iec. miertiesu. 1926. g. 23. marta
raksts JVe356 (15-/V-26), apv. uz sod. lik. 591. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

20013. Stinkats, Jēkaba Jāņa d.. 42|V
Latvijas pilsonis, agrāk dzīv. 1. Lāču ielā JW >
dz. 45. — Rīgas 10. iec. miertiesneša '*?t,'J
25. marta raksts JVs 1452 (15-IV-26), apv. uz so»
lik. 284. p. — Pazinot dzīves vietu.

20014. Šteinbergs, Eižens Teodora d., *£
5. janv. 1887. g„ j. st, pied. pie Rīgas, jut «jļļ
neprec, vācietis, sastāvējis kara dienestā Ļ?-^
artll. puikā kā kaprālis. — Kara tiesas P*:,'':
1926. g. 26. marta raksts JVs 4643 O"!'^'
piedzenami tiesas izdevumi. — Paziņot
vietu tiesai. sf

20015. Stankevičs (Tankevičs), M ichailSf fJj
dzīv. I. Maskavas ielā JVs 68. (Tuvāku ziņu »'
— Rīgas pref. 3. nodaļas 1926. g. 27. n>

raksts JVs 1905 (15-1V-26), saskaņā ar «^
apgabalt. 2. kriminalnod. rakstu no š. g- 2-- Iļ.^JVs 22016 5, piedzenama soda nauda i
— Paziņot pref. 3. nodaļai. . ..

20016. Zaigunas-Saugunas, Elizabete Vikejļ^
m., 24 g. v., bij. Krievijas pav., "ez °oi
dzīves vietas. — Rīgas prefektūras 3.
1926. g. 27. marta raksts JVs 9780,25. (ļ*
piedzenams vizu nodoklis Ls 7.— ~~
pref. 3. nodaļai. v.j

20017. Stinkats, Jēkabs Jāņa d., 4
ļ

pied. pie Aizputes apr., dzīv. R'g3 ' -
šosejā JVs 13, dz. 42. — Rīgas prefektūras*

Valsts speciālo līdzekļu rēķini Latvijas bankā.

Speciālo līdzekļu rēķinu nosaukumi
Re^"U
numuri

Valsts rezerves s. Nš 500
Nenokārtotas rezerves .... S. Ns501
Zelta fonds s. N°502
Valūtas operācijas S. Ns 503
Izpirkšanas maksas S. Nņ504
Parādu deldēšanas fonds . , . S. NŠ505
Labības rezerves S. JMs506
Nenokārtoti speciālie līdzekļi. . S. Ns510
Cietumu speciālie līdzekļi. . . S. Ns 568
Žūpības apkarošanas fonds . . S. N°590
Buvvaldes speciālie līdzekļi . . S.MŠ640

Ierēdņu sociālās apgād. līdzekļi. S. Ns6i\

Izglītības ministrijas speciālie lī-
dzekļi S. Ns645

Kultūras fonds S. Ns646
Mākslas akadēmijas speciālie lī-

dzekļi S. N&647
Centrālā pedagoģiskā institūta

speciālie līdzekļi S. M 648

Valsts Rīgas krievu vidusskolas
spec. līdzekļi S. J*649

Valsts Rēzeknes krievu vidus-
skolas spec. līdzekļi . . . . S. Nt 650

Valsts Zaļenieku vidusskolas spec.
līdzekļi S. 1*651

Ludzas valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. Ns 658

Rīgas I valsts vidusskolas spec
līdzekļi S. J*659

Rīgas II valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S.Na660

Rīgas valsts vidusskolas pieau-
gušiem spec. līdzekļi. . . . S.Ns661

Cēsu valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S.Ns662

Valmieras valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. Ns 663

Limbažu valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 664

Rūjienas valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. Ka 665

Valkas valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 666

Smiltenes valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. Ns 667

Cesvaines valsts vidusskolas spec.
līdzekļi. S. Nš 668

Jelgavas I valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 669

Jelgavas II valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 670

Bauskas valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA671

Jēkabpils valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 672

Liepājas valsts vidusskolas spec.
līdzekļi . . . S. JA 673

Kuldīgas valsts vidusskolas spec
līdzekļi S. JA674

Ventspils valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 675

Talsu valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S, JA676

Daugavpils valsts vidusskolas spec.
līdzekļ i . . S. JA677

Rēzeknes valsts vidusskolas spec
līdzekļi S. JA 678

Varakļānu va'sts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 679

Krāslavas valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 680

Latvijas
bankas no-
daļa, kurā Tekošu rēķinu rīkotājs
atvērts rē-

ķins

?Igā Kredīta departaments
» » »
n n n

n » n

n ji n

n n n

H » .

? » jf

„ Galvenā cietumu valde
„ Pašvaldības departaments.

Iekšlietu ministrijas buv-
valde

, Iekšlietu ministrijaa admi-
nistratīvais departaments

» Vispārējo lietu pārvalde
» » » »

n Mākslas akadēmija

Jelgavā Centrālais pedagoģiskais
institūts

Rīgā Valsts Rīgas krievu vidus-
skola

Rēzeknē Valsts Rēzeknes krievu
vidusskola

Jelgavā Valsts Zaļenieku vidus-
skola

Ludzā Ludzas valsts vidusskola

jRīgā Rīgas I valsts vidusskola

„ Rīgas II valsts vidusskola

„ Rīgas valsts vidusskola
pieaugušiem

Cēsis Cēsu valsts vidusskola

Valmierā Valmieras valstsvidusskola

Limbažos Limbažu valsts vidusskola

Rūjienā Rūjienas valsts vidusskola

Valkā Valkas valsts vidusskola

Smiltenē Smiltenes vals's vidusskola

Madonā Cesvaines valsts vidusskola

Jelgavā Jelgavas I valsts vidusskola

„ Jelgavas II valsts vidusskola

Bauskā Bauskas valsts vidusskola

Jēkabpili Jēkabpils valsts vidusskola

Liepājā Liepājas valsts vidusskola

Kuldīgā Kuldīgas valsts vidusskola

Ventspilī Ventspils valsts vidusskola

Talsos Talsu valsts vidusskola

Daugavpil Daugavpils valsts vidussk.

Rēzeknē Rēzeknes valsts vidusskola

„ Varakļānu valsts vidusskola

Daugavpili Krāslavas valsts vidusskola

Rēķinu
Speciālo līdzekļu rēķinu nosaukumi

Tukuma valsts vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA631

Rīgas valsts skolotāju institūta
speciālie līdzekļi S JA 682

Jelgavas valsts skolotāju institūta
speciālie līdzekļi S. JA 683

Daugavpils valsts skolotāju in-
stitūta speciālie līdzekļi. . . S. JA684

Rēzeknes valsts pedagoģiskās
arodskolas speciālie līdzekļi . S. JA 685

Rīgas valsts technikuma speciālie
līdzekļi S. JA 686

Liepājas valsts technikuma spec.
līdzekļi S. JA687

Cēsu valsts arodskolas speciālie
līdzekļi . . S. JA 688

Ventspils valsts arodskolas spec.
līdzekļi S. JA 689

Jelgavas valsts arodskolas spec.
līdzekļi S. JA 690

Daugavpils valsts dzelzsceļnieku
skolas speciālie līdzekļi. . . S. JA691

Rēzeknes valsts arodskolas spec,
līdzekļi S. JA692

Angļu valodas institūta spec.
līdzekļi . . . . . . . . S. Ns693

Valsts paraugu skolas spec.
līdzekļi S. JA 694

Ropažu meiteņu kolonijas spec.
līdzekļi . . . . . . . . S.M>695

Jelgavas valst* kurlmēmo skolas
s. ec. līdzekļi SNs696.

Valmieras valsis kurlmēmo sko-
las spe:. līdzekļi S. JA 697

Valsts bibliotēkas speclīdzekļi S. JA698
Daugavpils baltkrievu vidussko-

las speclīdzekļi S. JA699

Daugavpiljjpoļu vidusskolas spec
līdzekļi S. JA700

Rēzeknes poļu vidusskolas spec
līdzekļi S. JA 701

Daugavpils krievu vidusskolas
spec līdzekļi S. JA 702

Rēzeknes žīdu vidusskolas spec
līdzekļi . " S. JA703

Liepājas žīdu vidusskolas spec.
līdzekļi . S. JA 704

Ludzas žīdu vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 705

Daugavpils žīdu vidusskolas spec.
līdzekļi S. JA 706

Blankas un formulāri . . '. . S. JA 708
Muitas departamenta speciālie

līdzekļi S JA 733
Sēklas aizdevumi S. JA 760
Zivju vairošana ....... S. Ns762
Mežu departamenta speciālie

līdzekļi S. JA763
Darba likuma pārkāpēju sodu

maksas S. JA870
Valsts meži S.JA 1200
Pasta-telegrāfa virsvalde . . . S. Ns 1225
Valsts dzelzsceļi . . . . . . S.JA 1250

Latvijas "
bankas no-
daļa, kurā Tekošo rēķinu rīkotājs
atvērts rē-

ķins

Tukumā Tukuma valsts vidusskola

Rīgā Rīgas valsts skolotāju iD-stituts

Jelgavā Jelgavas valsts skolotāju
institūts

Daugavpili Daugavpils valsts skolo-
tāju institūts

Rēzeknē Rēzeknes valsts pedago-
ģiskā arodskola

Rīgā Rīgas valsts techaikums

Liepājā Liepājas valsts technikums

Cēsis Cēsu valsts arodskola

Ventspili Ventspils valsts arodskola

Jelgavā Jelgavas valsts arodskola

Daugavpili Daugavpils valsts dzelzs-
ceļnieku skola

Rēzeknē Rēzeknes valsts arodskola

Rīgā Angļu vai. institūts

Valsts paraugu skola

» Ropažu meiteņu koloa.

Jelgavā Jelgavas valsts kurlmēmo
skola

Valmierā Valmieras valsts kurlmēmo
skola

Rīgā Valsts bibliotēka

Daugavpilī Daugavpils baltkr. vidus-
skola

„ Daugavpils poļu viduskola

Rēzeknē Rēzeknes poļu vidusskola

Daugavpili Daugavpils krievu vidus-
skola

Rēzeknē Rēzeknes žīdu vidusskola

Liepājā Liepājas žīdu vidusskola

Ludzā Ludzas žīdu vidusskola

Daugavpili Daugavpils žīdu vidusskola
Rīgā Tiešo nodokļu de-ts

Muitas departaments
Zemkopības departaments

, Mežu departaments

Taut. labklāj. min.
, Mežu departaments
„ Pastatelegr. virsvalde
„ Dzelzsceļu virsvalde

Līdz ar šo visi līdz šai dienai izsludinātie speciālo līdzekļu rēķinu saraksti,
papildinājumi un pārgrozījumi atcelti.

Rīgā, 1926. g. 20 maijā.
Kredita departamenta direktors A K arkli o£

Valsts grāmatvedības nodaļas priekšnieka vietas izpildītājs H. Neuland».



ļ926. g. I°- marta raksts JNe 10905 23. (J9-IV-26)
sod no Rīgas prefekta ar Ls 10.—, vai 3 dienām
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

8. Sikarts, Kurts Ferdinanda d., 35 g. v
vidēja auguma, tumšiem matiem , kažokādas
cepini , pavecs tumši zils mētelis un tumšas bikA
_- Rīgas polic. 3. iec. priekšn. 1926. g. 27. marti
telefonograma JVs 103 (15-1V-26), 1926. g. 22.martā
izg ājis no mājam Vilandes ielas > 2, dz. 4 un
nav atgriezies. — Paziņot meklētājam.

90019. Zalkovski, Ignatijs Florijana d., dzim
o okt. 1895. g., pied. pie Vilkomiras apr., Rogo-
vas pagasta. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1926. g- 2. marta raksts JVs 379 (19-IV-26), iz-

raidāms. — Paziņot dzīves vietu.
2iii 120. Simanovič, Petronelle Jāņa m., 27 g.

v Lietuvas pav., pēdējā dzīves vieta Cīruļa
mājā. — Rīgas apr. 3. iec. miertiesu. 1926. ģ.
29 marta raksts JVs 308 (19-1 V-26), apv. uz sod.
lik273. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

20021. Sunits, Juris Jāņa d., 26 g. v.,' pied.
pie Jelgavas, dzīv. Jelgavā, Dīķu ielā JVs 14. —
Dobeles iec. miertiesneša 1926. g. 30. marta
raksts Ns 646 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 262. p.
un 284. p., par sabiedrisku miera traucēšanu
un parādīšanos publiskā vietā piedzērušā stā-
voklī. — Pieprasīt Ls 25.- soda naudas vai maksāt
nespēšanas gad. noturēt arestā 7 dienas. Pie-
dzītā nauda iemaksājama Latvijas bankā 2 3. uz
T. M. rēķina E. N. 12. § 57 un 13. uz žūpības
apkarošanas fonda rēķina E. M. P. D. S. N. 590.

Paziņot kvītes numuru.
20022 ' Skadiņš, Alfrēds Andreja d., dzim.

1898. g., pied. pie Vecumuižas pag., Bauskas apr.,
Latvijas pase izd. no Rīgas prefektūras 19. dec.
1922. g. JVs 222084. — Rīgas apr. 3. iec. miertiesn.
1926. g. 3. apriļa raksts JVs 376'Kr. (19-IV-26),
apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Nogādāt mekl.
rīcībā.

20023. Simans, Eduards Jāņa d.. dzim.
1902. g. 25. martā, Valkas apr., Lejas ciemā pied.,
čigāns, bez izglītības, 8. Daugavpils kājn. pulka
jaunkareivis. — Kara Tiesas priekšsēd. 1926. g.
30. marta raksts JVs 4776 (19-IV-26), apv. uz
k. s. lik. 128. p. 1. d. un 133. p. — Apcietināt
un ievietot cietuma, ieskaitot 4. iec. kara izmekl.
tiesneša rīcībā, par ko pazinot pēdējam un tiesai.

20024. Zaķis. Ansis Mārtiņa d., 23 g. v.,
pied. pie Kuldīgas apr., Padures pag., pēdējā
dzīves vieta Rīgā, m. Nometņu ielā JVs 11, dz. 10.
— Rīgas apr. 1. iec. miertiesn. 1926. g. 29. marta
raksts JVs 457 (19-1 V-26), apv. uz sod. lik. 262. p.
532. p. 1. d. — Pazinot dzīves vietu.

20025. Stolers, Francis Jāņa d., 24 g. v.,
pied. pie Ludzas apr., Nautrēnu pag. — Ludzas
apr. 3. iec. miertiesn. 1926. g. 26. marta raksts
JMs 696 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 262. p. 1. d. —
Pazinot dzīves vietu.

20026. Sirnis, Krišjānis Andreja d., 43 g. v.,
pied. pie Saukas pag., latv., lut. tic, precējies,
šofers, agrāk dzīv. Bolvu miestā. — Jaunlatgales
apr. 3. iec. miertiesn. 1926. g. 26. marta raksts
JVs 1069 (19.-IV-26), apv. uz sod. lik. 231. p.
Ljakt. — Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Salstošie noteikumi
par nodarbošanos ar pasažieru
un mantu pārvadāšanu Valmieras

pilsēta.
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19. apriļa
sēde un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g. 28. apriļa

rakstu Ns 103895.

§ 1. Nodarboties ar pasažieru un
mantu pārvadāšanu Valmieras pilsētas
teritorijā var ikkars pilsonis, kas uz to
ieguvis Valmieras pilsētas valdes atļauju.

§ 2. Par važoņiem var tikt pielaistas
personas, ne jaunākas par 16 gadiem,
kuras nav sodītas vai neatrodas ;em tie-
sas par noziegumiem mantkārīgos no-
lūkos, prot kārtīgi braukt, zin pilsētas
ielu, valsts un sabiedrisko iestāžu un
viesnīcu atrašanās vietas (adreses).

Piezīme. Virsmiuētās atļaujas izdod
pilsētas valde, saziņā ar pilsētas po-
liciju. Uz vārdu izdotās atļaujas
bez pilsētas valdes piekrišanas va-
žoņi nevar nodot citām personām.

§ 3. Važoņu piestāšanās vietas un
kārtību, kādā jāno tāias, noteic pilsetss
valde, saziņā ar vietējo policiju.

§ 4. Uz pieprasījumu važoņi bez pie-
tiekoši pamatota iemesla nevar atteikties
vest katru personu vai mantu (kravu).

Izpildot savu amatu, važoņi nedrīkst
t>Bt piedzērušies un vispār rupjļ un no-
laidīgi pret braucējiem vai pieņēmējiem.

§ 5 Kā vieglie, tā smagie važoņi uz
likumu pamata personīgi atbild par visiem
varbūtējiem nelaimes gadījumiem vai
zaudējumiem saka*ā ar kustības uzturē-
šanu resj. viņu darbību

. § 6 Maksu (taksi) viegliem važo-
ņiem noteic pilsētas valde par katru gadu
uz priekšu. Par atlīdzību par mantas
Pārvadāšanu to īpašniekiem brīvprātīgi
jāvienojas ar smagiem važoņiem.

§ 7. No oihētas valdes izdotā atļauja
bd takse važoņiem vienmēr jātur pie
!evis un uz pieprasījumu jāuzrāda brau-
cējiem vai policijas ierēdņ iem. Neatka-

rīgi no _ tā uz vieglo važoņu ratiem vai
kamanām redzamā vietā jāuzkrāso at-
ļaujas numurs.

§ 8. Viegliem važoņiem jābūt viei-
|ier tīros un pieklājīgos apģērbos. Va-
žoņu ratiem un kamanām jābūt kārtīgiem
un braukšatai izturīgiem. Vieglo un
smago važoņu zirgiem jābūt veseliem un
spēcīgiem. Važoņu satiksmes līdzekļu,
zirgu, iejūgu, ratu vai kamanu apskati
izdara vismaz 2 reiz gadā pilsētas valdes
sastādīta īpaša komisija, pieaicinot veteri-
nārārstu un pilsētas policijas pārstāvi.
Sakarā ar šās apskates atzinumiem, pil-
sētas valdei tiesības uz laiku vai pavi-
sam noliegt važoņu darbību.

§ 9. Vieglie važoņi nedrīkst vest vai-
rāk par 3 personām, pie kam viens bēros
līdz 10 gadiem netiek ieskaitīts, bet divi
šādi bērni jāskaita par vienu personu.

Smagie važoņi nedrīkst kraut smagāku
vezumu, kā zirgs to var svabadi pavilkt.
Pretējā gadījumā uz pilsētas valdes lo-
cekļu vai policijas ierēdņu rīkojumu lie-
kais smagums uz vietas jānoņem un pret
šā noteikuma pārkāpējiem ierosināma
kriminalvajāšana par kustoņu mocīšanu.

Ziemas laikā, kad sals sasniedz
10 grādu (pec Celsija) vai lielāku auk-
st mu, važjņu zirgiem pa stāvamo laiku
jābūt pienācīgi apsegtiem.

§ 10. Braucējiem noliedzams novietot
vieglo vsžoņu ratu vai kamanu sēdvietās
suņus vai citus priekšmetus, kuri var sa-
smērēt satiksmes līdzekļu sēdu vietas.
Uz policijas ierēdņu pieprasījumu važo-
ņiem bez iebilduma un vispirms jāved
pret noteiktu atlīdzību : a) no policijas
oaņemti saslimuši, piedzēruši, trakojošie
vai piepeši nomirušie un b) policijas
ierēdņi pie noziedznieku vai aizdomīgu
personu gūstīšanas.

§ 11. Šo saistošo noteikumu pār-
kāpēji saucami pie atbildības uz pastā-
vošo sodu likumu pamata. Uzraudzība
par šo saistošo noteikumu ievērošanu
un kriminalvajāšanas ierosināšana pret
to pārkāpējiem piekrīt pilsētas valdei
vai ari neatkarīgi no tā pilsētas policijai.

§ 12. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc 2 nedēļām no viņu izsludinā-
šanas ,Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva V. Sarkanbārdis.
2 Sekretārs Ed. Radziņš.

Saistošie noteikumi
par

skursteņu un dūmu vadu tīrīšanu
Valmieras pilsētā.

Pieņemti Valmieras pilsētas domes 1926. g.
19. apriļa sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada 28. apriļa rakstu Ns 103884.

1. Skursteņu un dūmu vadu, kā ari
siltumu mufu tīrīšana Valmieras pilsētā
ir obligatoriska; tā izdarāma regulāri un
kārtīgi nosacītos termiņos un saskaņā ar
šiem noteikumiem.

2. Katram namu īpašniekam vai viņa

likumīgam vietniekam, kas skurstenuun
dūmu vadu tīrīšanu nav nodevis pilsētas
valdes tiešā pārzināšanā, ir jārūpējas par
skursteņu tīrīšanu savā namā, noslēdzot ar
pilsētas valdes apstiprinātu _ skursteņ-
slaucītāju līgumu, pēc kura pēdējaisuz-
ņemas visu mājas skursteņu un dūmu
vadu kārtīgu tīrīšanu un uzraudzību.

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

4 Skursteņu tīrīšanas darbus var uz-
ņemties vien'gi pilsētas valdes pārbau-
dīts un apstiprināts skursteņslaucītājs, kura
vārdu un dzīves vietu pilsētas valde iz-
ziņo atklātībai.

5. Skursteņslaucītājs var pieņemt sev
palīgu, kas vajadzības gadījumā var iz-
pildīt viņa vietu. Kandidātu palīga
amatam skursteņslaucītājs stāda priekšā
pilsētas valdei pārbaudīšanai un apstipri-
nāšanai.

6 Skursteņu tīrīšana navatļauta mā-
cekļiem vieniem pašiem ; mācekļi drīkst
strādāt skursteņslaucītāja vai viņa palīga
tiešā uzraudzībā.

7. Skursteņi, kuriem pievienoti ķēķa

pavardi, vai apkurināmās krāsnis, jātīra
vienreiz mēnesī. Rūpniecības un taml.
iestāžu (maizes ceptuvju, gaļas žāvētavu,
cietumu) lietojamie skursteņi jātīra div-
reiz mēnesi, vai iknedēļas, raugoties
pēc vajadzības.

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

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

9. Sodrēju izdedzināšana atļauta tikai
tādos gadījumos, ja tīrīšana citādi nav
izdarāma. Dienu un stundu, kad no-
domāts izdedzināt zināmā nama skur-
steni, skursteņslaucītājam jāpaziņo dienu
iepriekš nama īpašniekam, vietējam poli-
cijas priekšniekam un ugunsdzēsēju ko-
mandas priekšniekam. Skursteņu iz-
dedzināšana jāuzrauga personīgi pašam
skursteņslaucītājam. Dedzināšana atļauta
tikai dienas laikā un tai jābūt pabeigtai
līdz pulksten 12 dienā.

10. Skursteņslaucītājam jāraugās uz
to, ka dūmus nenovada ventilācijas skur-
steņos un ka skursteņi, dūmu vadi, krā-
snis un citas apkurināšanas ietaises at-
rodas tādā kārtībā, kā to prasa būv-
noteikumi.

11. Skursteņu kārtēju tīrīšanu, kā ari
skursteņu, dūmu vadu un ugunskuru ap-
skatīšanu skursteņslaucītājs izdara no se-
vis, vai ari uz ieinteresētu personu uz-
aicinājumu.

12. Namu īpašniekam vai viņa piln-
varniekam jāievēro skursteņslaucītāja aiz-
rādījumi un jāizpilda viņa likumīgās pra-
sības attiecībā uz skursteņu, dūmu vadu
un kurināmo ietaišu ugunsdrošību, kā
ari jāierīko un jātur kārtībā trepes, jumta
lūki un citi ierīkojumi, pa kuriem var
pietikt pie skursteņiem, to slaucīšanai.
Ja namsaimnieks vai viņa vietnieks šis
prasības neievēro un neizpilda, skursteņ-
slaucītājam par to jāpaziņo pilsētas val-
dei, lai (ā varētu spert attiecīgus soļus.

13. Skursteņslaucītājam jāved sevišķa
darba grāmata, pēc pilsētas valdes dotā
parauga, kurā ierakstāms katrs skursteņ-
slaucītāja darbs, kā ari atzīmējamas ne-
kārtības, kuras atrastas pie skursteņiem,
dīīmu vadiem un krāsnīm. Ierakstī-
jumiem jābūt apliecinātiem ar nama
īpašnieka vai viņa vietnieka parakstu.
Grāmata uz pieprasījumu jāuzrāda pil-
sētas valdei vai citādi attiecīgai iestādei.

14. Skursteņslaucītājam atļauts atstāt
darba vietu ne ilgāk par septiņām
dienām. Ja vajadzīgs ilgāks atvaļi-
nājums, viņam tāds jāizprasa no pilsētas
valdes un jāatstāj vietnieks. Pēdējam
jādod pilsētas valdei paraksts, ka pa
skursteņslaucītāja atvaļinājuma laiku ap-
ņemas izpildīt viņa pienākumus un uz-
ņemas atbildību par darba pareizu un
kārtīgu izvešanu.

15. Sūdzības par skursteņslaucītāja
izturēšanos, nolaidibām un nekārtīgu
darbu jāiesniedz pilsētas valdei Attie
clgos gadījumos pilsētas valde var
skursteņtiritāju administratīvi sodīt, at-
vaļināt no darba uz nenoieiktu laiku vai
galīgi atlaist.

16. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie likumīgas atbildības.

17. Ar šs noteikumu spēkā stāšanos
atcelti iepriekšējie noteikumi šinī lietā,
publicēti .Valdības Vēstneša* 1923 g.
181. numurā.

18. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu publi-
cēšanas „Valdibas Vēstnesī*.

Pilsētas galva V. Sarkanbārdis,
i Sekretārs Ed. Radziņš.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 27. maijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,181 — 5,191
I Anglijas mārciņa .... 2520 — 25,27
100 Francijas franku . . . . 16,90—17,25
100 Beļģijas franku .... 16,45 — 16,75
100 Šveices franku .... 99,95 — 100,80
100 Itālijas liru 19,35—19,70
100 Zviedrijas kronu .... 138 35 — 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 111,70—113,35
100 Dānijas kronu .... 135,30—137,35
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,8) —209, 40
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 A. K a c e n s.

Zvērināts biržas makiem P. Rupners.

šim numuram 8 lapas puses.

Latvija un citas valstis.
Lietavas sūtniecības paziņojums.

Lietavas sūtniecība paziņo, ka Lietavas
dzelzsceļpolicijas priekšniekiem dots rī-
kojums, sākot no š. g. 15. janvāra, izdot
Virbaļu un Janišķes stacijās tranzitvizas
visiem ārzemniekiem, kuri brauc cauri
Letavai, izņemot to valstu pilsoņus, ar
kurām Lietavai nav diplomātisku vai
konsulāru sakaru. Minētās traszitvizas
izdodamas vienīgi ceļotājiem, kuri brauc
ar vilcieniem Berlīne—Kauna—Rīga, kas
pēc jaunā (15. maija) vilcienu saraksta
saskaņoti ar Lietavas vilcieniem
NsNs 1, 2, 3, 4, (Lux), 7 un 8.

Literatūra.
Latvijas Banka: Protestēto vekseļu

saraksts 35. _ (Par janvāri 1926. g.) Oficiāls
izdevums. Rīga, 1926.

Nedēļa. I* 20. — 1926. g.

Redaktors: M. Srons.

Ministrija iojiii saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī* no
1925. g. 1. janvajalīdz 31. decembrim.
Saraksts sastādits pēc resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. ist.,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem,
Maksa Ls 2,00, ar piešūt, pa pastu Ls 2,25.

Latvijas bankas nedēlos pārskats
uz 19. maiju 1926. g.

Aktīvā. Lati. S. Pasīvā. Uti. S.
Zelta lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmei apgrozībā . . 29,092,440 —

pie ārzemju emisijas bankām . . 23 583,498 25 Pamata kapitāls 13,446,905 58
Ārzemju valūta; 39.722 641 23 Rezerves kapitāls 2,235,778 67
Sudraba naada 2 729,367 — Speciālās reierve» 2,500,00"
Valsts kases zīmes u.slka metāla nauda 8.927,331 33 Noguldījumi 8,331,333 20
īsa termiņa vekseļi ; 66,801 198 09 Tekoši rēķini 46,129,552 42
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 50 708,853 87 Valsts rēķini un depozīti 88,067,297 98
Citi aktīvi . . 10,300,98931 Citi pasivi . ? . 12,fe69,461_23

202,773 779 08 202,773,769 08

Piezīme: uz 19. maiju 1926 g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Li 29,092,440 —
kuras nodrošinātas:

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

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

3) ar £ 517 488,—/— (pieci simti septiņpadsmit tūkstoši četii simti astoņdesmit
astoņām angļu mārciņu), kas pēc paritātes £ ).— = 7,32238 gt. tīra zelta =
U 25,221,55, —nodrošina 13,051,844_

Ls 29,192,440 -

Rīgā, 19 maijā 1926. g Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
4394 Galvenais direktors Šv e d e.



[ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali, I. krim na 'nod
sasKaņā ar savu 1926 g. 12. rraija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p
262. p. II d. pamata apsūdz. Prokofiji
Vartolomeja d Harčenoku, 2-i g.
vecu, piederīgu pie Rīgas pilsētas, kūja
pazīmes tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas minētais Harčenoks
un viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai, ka pri jāpieprasa no
minētā Harčenoka drošības nauda divi
simti (200) Jātu lielumā lidz kuras
priekšā stādīšanai vi ņš jātur apcietinā-
juma, kāds drošības līdzekļu veids pret
Harčenoku .oteikts ar tiesa; š. g.
12. maija lēmumu.

Rīgā, 17. maijā 1926. g.
P-iekšsēd. b. Bergtals.

4111 Sekretārs Kalniņš

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatodamās uz sava šā
gada V9. apriļa nolēmuma un civ.
proc. lik. 2081. p. 2. pkt, kā ari 1923. g.
17. marta iik. 3. p. uzaicina to personu "
kuras rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, korob. 1882. g. 3. jūnijā
Ns 472 uz Talsu apr., Pastendes pag.
,,Vērdiņu" mājām ar hip. Ns 1634*
nodrošinot pirkšanas sumas atlikumu
5500 kr. r. ar ķīlu tiesībām uz minētām
mājām, kā ari personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu,
iesniegt aktu un pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā , skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas „Vald..
Vēstnesī".

Ja minētā termiņā aktu neiesniegs-
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par iznīcinātu un valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt hip.
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. LJVs794/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3138a Sekretārs Ķ. Pussars,
Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatodamās uz sava šā gada
19. aprīļa nolēmuma un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu,
kups rokās atrodas pirkšanas-pār-
došanas akts, korob. 1881. g. 2. apr.
Ns 257 uz Talsu apr., Aizupes pag.
„Puļķe" mājām ar hip. Ns 585, no-
drošinot pirkšanas sumas atlikumu
2300 kr. r. ar ķīlu tiesībām un min.
mājām, kā ari personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu, —
iesniegt aktu un pieteikt savas tiesības.
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas-
,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā aktu neiesniegs
vai tiesības nepieteiks tiesa atzīs pa-
rāda aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. LNs798/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3140a Sekretārs K. Pussars. _
Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatodamās uz sava šā gada
19. apriļa nolēmuma un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g-
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu,
kuras rokās atrodas pirkšanas-pār-
došanas akts, korob. 1880. g. 25. nov-
Ns 933 uz Tukuma apr., Irlavas pag-
,,Šauteni" mājām ar hip. N 2471,
nodrošinot pirkšanas sumas atlikumu
2487 kr. r. ar ķīlu tiesībām uz min.
mājām, kā ari personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu, —
iesniegt aktu un pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
:,Vald. Vēstn.".

Ja minētā termiņā aktu neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt h'pot-
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. LK°795 26

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
3141a Sekrptarc W PussafS.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatodamās uz sava šā gada
19. apriļa nolēmumu un civ. proc. I'-

2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g. 17. marta
lik. p. uzaicina to personu, kuras rokas
atrodas pirkšanas-pārdošanas akts. kas
korob. 1913. g. 12. jūnijā uz |ēkabpjl$
apr.. Salas pag. ,,Tilta kroga" mājām
ar hip. JVs 4152, nodrošinot pirkšanas
sumas atlikumu 1000 kr. r.arķ»tiesībām uz minētām mājām, kā ar'
personas, kurām būtu kādas tiesiB»
uz min. aktu. — iesniegt aktu un P'f'
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,.VaId. Vēstn.".

Ja minētā terminā aktu neiesriiep
vai tiesības nepieteiks, tiesa a«>»
parāda aktu par iznīcinātu un Vaisļ
zemes bankai dos tiesību prasīt hip»1-
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. veM!9
Priekšsēd. v. E. Feldm-

3142 Sekretārs K. Puss;

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 18. febr.
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka
obligācija par 5000 kr. rbļ., koroborēta
1913. g. 31. okt. Ns 1484, uz Tukuma
apr., Lestenes ,,Brāžu" mājām ar hip.
JVs 837, atzīta par iznīcinātu un lūdzējai
Katrinai-Marijai Brukstein dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 23. aprilī. L JVs 145/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2798a Sekretārs K- Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada 29. marta
nolēmuma, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 500 kr. rbļ.,
kas izd. brāļiem Ādolfam un Vilhelmam
Halliem un kor. 1898. g. 3. dec. JVs 1155
uz Jelgavas nekustamo īpašumu 1. iec.
ar hip. JVs 121 un 191, ierasties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vakl . Vēstn."
un iesniegt minēto obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par samaksātu
un lūdzējam Haraldam Hāne atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās

Jelgavā. 1926. g. 30. aprilī L JVs 780/26
Priekšsēd. v. P. Efferts

Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatodamās uz sava šā g.
19. aprīļa nolēmuma un civ. proc
lik. 2081. p. 2. pkt.. ka ari 1923. g!
17. marta lik. 3. p. uzaicina to personu,
kuras rokās atrodas pirkšanas-pār-
došanas akts. korob. 1869. g. 23. maijā
JVs 1490 nz Bauskas apr., Svitenes
pag. ,.Mester-Dav" mājām ar hip.
-V 1386, nodrošinot pirkšanas sumasatlikumu 1258 kr. r. ar ķīlu tiesībām uz
minētām mājām, kā ' ari personas
kuram būtu kādas tiesības uz min.aktu. — iesniegt aktu un pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-šanas dienas „VaId. Vēstn.".

Ja minētā termiņā aktu neiesniegt
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīsparāda aktu par iznīcinātu un V'alst-
zemes bankai dos tiesību prasīt hipot "'
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā LJNŠ799 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans

3139a" Sekretārs K. PussarV

Jelgavas , apgabaltiesa, —
pamatodamās uz sava šā gada 19. anr
nolēmuma uzaicina tās personas, kururokās atrodas šādas Bukaišu krāj-aizdevu kasei izd. un uz Jelgavas anr
Liel un Maz Abguldes muižas ,,Strage '*mājām ar hip. Ns 764 korob. obligaciias -
1) par 500 kr. r., korob. 1905. g 07 j V
Ns 706 un 2) par 1000 kr. r. korob
1910. g. 9. sept. JVs 2681, — ierasties
šai tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt minētās
obligācijas.

Ja noteiktā laikā obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām
un lūdz. Annai Eleks atvēlēs prasīt
hipotēku dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. LJVs803 ,<2&.
Priekšsēd. v. E. Feldmans

3137a Sekretārs Ķ. Pussars!

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g.
31. okt. mirušās Marijas Bauman,
27. martā 1910. g. notarielā kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. L JVs 1460
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3130a Sekretārs K- Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada 11. marta
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka
parādi pēc šādiem uz Jelgavas neku-
stamo īpašumu 2. iec. ar hip. Ns 215
nokoroborētiem aktiem : 1) 3700 kr. rbļ.
lielumā pēc pirkuma-pārdevuma līguma,
korob. 1883. g. 16. sept. JVs 269 un
2) pēc obligācijas par 3000 kr. rbļ.,
korob. 1904. g. 30. okt. JVs 1087, atzīti
par samaksātiem un lūdzējam Žanim
Leipcigam dota tiesība prasīt attiecīg
hipotēku dzēšanu zemes grāmatās. -

Jelgavā, 1926. g. 30.aprilī. LJVel099/23
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2650a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011. —2014.
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g.
27. okt. mirušās Vecauces pag., „Avikņu'
māju līdzīpašnieces Annas Krūmiņ,
dzim. Kalēj, 1925. g. 28. sept. notarielā
kārtībā sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteik-
tas tiesībās atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 30. aprilī. LJVs 1660/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2897a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g.
11. nov. mirušā Reina Bērziņa, 3. nov.
1925. g. mājas kārtībā Sērenes pagastā
sastādīto testamentu, pieteikt savas
strīdus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1926. g.30. aprilī. L JVs 1480.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2898a . Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 16. febr. mirušā Tu-
kuma apr., Slampes pag., Jaun-Benužu
māju īpašnieka Kārļa-Georga Veide-
maņa atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt sava
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma die-
nas. Terminā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1926. g. 6. maijā. LJVsl631 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3133a Sekretārs Ķ. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011 , 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1916. g. 19. martā ,Varšavā
mirušā Markusa Ābrama d. Marku-
ševiča atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t.,pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas. Terminā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.6. maijā L.V9I62626
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3134a Sekretārs K. Pussarc

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1926. g. 17. febr. mirušās
Emilijas-Mildas Gurkle atstāto man-

tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisafiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienjgP Ter-
miņā nepieteiktas tiesības^^^P^s apr
spēku zaudējušām. S9*

Jelgavā, 1926. g. 6.maijWl3"?*@Q7 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3135a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1926. g. 12.janv. mirušā Bauskas
apr., Bārbeles Liel-Putniņu māju īpaš-
nieka Jāņa Kriša d. Putniņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u.t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. i.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. LJV? 1641 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3131a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1919. g. 16. febr. mirušā Ossera
Lemme (Leo) Gersona atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.6. maijā. L.Xsl596 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3132a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
,aziņo, _ ka šīs tiesas sēdē 1926. gad«
3 juniļāattaisīs un nolasīs 1924. g. 7.marta
miruša Pētera Jāņa d. Abatnieka
testamentu.

Jelgavā, 20.maijā 1926. g. L. 1*1712/26
Priekšsēdētāja v. P Efferts.

4429 Sekretārs Ķ. Pussars-

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1918. g. 24. dec. mirušā Hugo-
Teodora Grinhofa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legata-
riem, fideikomisariem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteik-
tas tiesības ieskatīs par speķu zaudēju-
šām.

Jelgavā, I926.g. 30. aprilī. L JVsl609/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2905a Sekertars K- Pussars.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa

paziņo, ka ar viņas š. g. 21. apriļa
lēmumu pārreģistrēta ,,Lauksaimnieku
krāj-aizdevu sabiedrība" zem jauna
nosaukuma: „Latvijas zemnieku kredīt-
sabiedrība"

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3126a Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 195S p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde 1926. gaua
10. jūnijā attaisīs un nolasīs 14. janv.
1926. gadā mirušā Mikula Grigorija d.
P a v 1 o v a testamentu.

Jelgavā, 20. maijā 1926.g. L. JVs 1699/26
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.

4428 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabaltiesas^S^ivilnedaļa,
atklātā tiesas sēdē 16. f|»ruarī 1926. g.
izklausījusi mir. Hirša lika d. Feina
mantošanas lietu, nolēraļ: par bezvēsts
prombūtnē esošās ^alļļs Hirša m.
Ocup, dzim. Feinf irontību iecelt
aizgādniecību, par ko jraziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 30. aprilī 1926. g. Nš 474.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2530a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 4. maijā 1926. g.
izklausījusi mir. Anša Kleinberga man-
tošanas lietu nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošās Elzas Annetes Anša m.
Kleinbergmantību iecelt aizgādniecība
par ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. JVs 1646.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2747a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civitnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 16. februārī 1926. g.
izklausījusi mir. Hirša Icika d. Feina
mantošanas lietu, nolēma : par bezvēsts
prombūtnē esošās Klāras Hirša m.
Lukomskij, dzini. Fein, atstāto man-
tību iecelt aizgādniecību par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 30. aprilī 1926. g. L. JVs474.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2529a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 8. decembrī 1925. g.
izklausījusi Trīnes Andreja m. Kaktiņ,
dzim. Mise, lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par
iznīcinātu uz tagad viņaipiederošo ne-
kustamo īpašumu Krapes muižas zem-
nieku zemes Lejaskaln-Andrēja mājām,
Rīgas apr., ar zemes grām. reģ. JVs 1253
apstiprināto 30. jūnijā 1904. g. JVs 259
obligāciju par 1500rbļ. Jānim Andreja d.
Krūklim par labu, kas minēto obligāciju
ir cedējis blanko.

Rīgā, 7. maijā 1926. g. JVs2820 / 25.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3109a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
' atklātā tiesas sēdē 7. 13. aprilī 1926. g.
izklausījusi lietu par Efraima Arona d.
Gavronska atzīšanu par maksāt ne-
spējīgu parādnieku, par ko bija iespiests
sludinājums ,,Valdības Vēstnesī" 15. apr.
1925. g. JVs 82, nolēma: atzīt Efraimu
Arona d. Gavronski par neuzmanīgu
maksātnespējīgu — vienkāršu bankrotu,
par ko publicēt tirdz. proc. lik. 532. p.
paredzētā kārtībā.

Rīgā, 6. maijā 1926. g. L. Ns 59 I. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2920a Sekretārs A. Kalve. _
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 20. aprilī 1926. g.
izklausījusi mir. Katrines Miķeļa m.
Sabul (Zabul) . dzim. Semenova, man-
tošanas lietu, nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošā Kārļa Juliusa Daniela
Juliusa d. Sābula (Zābula) atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par ko
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai
izpildīšanai.

Rīgā, 6. maijā 1926. g. L. Ns 3147.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2919a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz lik. par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 14. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Latvijas zirgu sporta biedrības jātnieku
klubs", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3119a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz civ. proc. lik. 1460?i. p. pamata
paziņo, ka ar viņas šā gada 21. apriļa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedr.
zem nosaukuma: ,,Krimuldas krāj-
aizdevu sabiedrība", ar valdes sēdekli
Krimuldas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3120a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz civ. proc. lik. 1460n. p. pamata
paziņo, ka ar viņas šā gada 21. apriļa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: ,,Pirmā Latvijas
piensaimnieku krāj-aizdevu sabiedrība",
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3121a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
paziņo, ka ar viņas šī gada 21. apriļa
lēmumu reģistrēti ,,Stiglica atbildīgo
darbinieku arteļa" biedru pilnā sapulcē
21. martā 1926. g. pieņemtie statūtu
§§ 10., 13., 18., 22., 23., 30. un 37. gro-
zījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3122a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz civ. proc. lik. 1460ri. p. pamata
paziņo, ka ar viņas š. g. 21. apriļa
lēmumu reģistrēta ' kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: ,,Ārciema maz-
saimniecību veicināšanas biedrība", ar
valdes sēdekli Ārciema pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3123a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilncd.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1926. g. 11. aprilī mirušā
Kauguru pag .Sapās' Aleksandra Hein-
rcha Beinholdi dēla Lazdina testa-
menta

Rīgā, 22. maijā 1926. g. L. Ns 3524.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4424 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 7. aprilī 1926. g.
izklausījusi Otto Friča d. Brūnina
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma:

1. atzīt par iznīcinātu obligāciju par
7000 rbļ., apstiprinātu 24. martā 1914. g
JVs 221 uz Valkas apriņķa Litenes muižas
zemnieku zemes māju ,,Kušol JVs 14",
ar zemes grāmatu reģistra JVs 1382,
izdotu no Otto Friča d. Brunina par
labu Oskaram Jāņa d. Kellem, kas
viņu ir cedējis blanko;

2. atzīt par samaksātu obligāciju
par 2000 rbļ., apstiprinātu 10. martā
1896. g. JVs 47 uz to pašu nekustamu
īpašumu, izdotu no Jāņa Širona par
labu Paulim Kārļa d. Aseram.

Rīgā, 30. aprilī 1926. g. JVs 885.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2531a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 16. februārī 1926. g.
izklausījusi mir. Hirša Icika d. Feina
mantošanas lietu, nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esošā Vulfa Hirša d.
Feina mantību iecelt aizgādniecību,
par ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai izpildīšanai.

Rīgā, aprilī 1926. g. L. JVs474.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2527a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 16. februārī 1926. g.
izklausījusi mir Hirša Icika d. Feina
mantošanas lietu, nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošās Gitel Hirša meitas
Golštein, dzim. Fein ,mantību iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 30 aprilī 1926. g. L. JVs474.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2528a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. pioc. lik. 1460.,
146033 , 2061. p. p., 2081. p. 3 p*. un
2"'84. p. p., uzaicina R ūdolfu Rūdolfa d
VantcujVVantz) jeb viņa liesīou ņēmējus
sešu mēnešu laika no šī uzaicinājuma
izsludināšanas dienas ieiasties minētā
tiesā Ls 22,10 saņemšanai, kuri no
Alberta Andreja d. Gintera (Giiater)
mantiniekiem Elizabetes, Alberta un
hduarda Ginteien ^iin'er) iemaksāti
depozita, lai dzēstu Rūdolfa Vantca pra-
sības pret Aloertu Ginteri pēc Rinas
apgabaltiesas izpildu raksta JVs 32727
no 24. auguita 18b6. g., uz kūja pamata
zemesgrāmatss ievesti piedzīšanas
a zīme uz Alberta Gintera mantinieku
Talsu nekustami īpašumu ar zemesgrā-
mata leģist.a Ms 119; Ruaolfa Vantca
vai viņa tiesību ņēmēju neierašanās ga-
dījumā minētā termiņi Alberta Gintera
parids tiks atzīts par samaksātu un
viņa mantiniekiem tiks piešķirta tiesība
prasīt piedziņas atzīmes dzēšanu no ze-
mesgiā-natām.

Rīgā, 12. maijā 1926 g. Ns 414935.
Priekšsēdētāja b. lakstiņš.

3600 Sekretārs .1. Smeil s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 4. maijā- 1926. g.
izklausījusi mir. Anša Kleinberga man-
tošanas lietu nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošā Krista Anša d. Klein-
berga mantību iecelt aizgādniecību,
par ko ar pavēli pazinot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 1646.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2748a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. covilnidaļa,
atklātā riesas sēdē 4. maijā 1926. g.
izklausījusi Sofijas Andreja meitas
Vronskas, dzim. Petrovas lūgumu dēļ
aizgādniecības iecelšanas par bezvēsts
prombūtnē esošās Marijas Andreja m.
Ereščenko (Jereščenko) mantu no-
lēma: par prombūtnē esošās Marijas
Andreja m. Jereščenko, dzim. Petrova,
mantu iecelt aizgādniecību, par ko pa-
ziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. JVs 3332.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2777a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,

uz civ. proc. lik. 1460ri. p. pamata
paziņo, ka ar viņas š. g. 21. apriļa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: ,,Lejasciema
krāj-aizdevu sabiedrība", ar valdes
sēdekli Lejasciemā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3124a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz civ. proc. lik. 1460ri. p. pamata
paziņo, ka ar viņas š. g. 21. apriļa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: „Valkas strād-
nieku patērētāju biedrība", ar valdes
sēdekli Valkā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3125a Sekretārs Fridrichsons.



Jelgavas apgabaltiesa,

j, -proc. lik. 1967., 201-1., 12014. un
p. pamata uzaicina visus, kam
1005. g- 5. febr...Dobelē mirušā

^rtricna
'(-Friča)-Šulca atstāto martto-

n" kādas tiesības kā mantiniekiem,
ratiem, fideikomisariem. kredito-

u t. 't., p ieteikt savas tiesības šai
!:š'mēnešulaikā, skaitotno
SStfnāiuma iespieduma dienas. Tēr-

iņā nep ieteiktas tiesības -ieskatīs par
Su zaudējušām.

Jelgavā ,1926.g. 6. maijā. L Ns 384/26

priekšsēd. v. E. Feldmans.
,.«. Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
,,-iv. proc. lik. 1067., 2011., 2014. un

JLg p p. pamata uzaicina visus, kam
hiitu uz 19'- 8-23 - febr- > sibir'jā miru-
L Sunākstes ,,Alimanu-Goldbergu"
«jjiu īpašnieces Lības Glindziņ atstāto
mantojinini kādas tiesības kā manti-
ni ekiem, - legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t, pieteikt savas tiesī-
bas šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas. Ter-

minā nep ieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. maijā. L Nsl 524/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

3938a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

llz Civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
'079. p. P- pamata uzaicina visus, kam
būtu

"uz 1916. g. 18. febr. v.: st. mirušā
: Svarenieka atstāto manto-

jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
riem u. t. t, pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā ,skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. maijā. LNsl658/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

3939a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
9n7oPr°- lik ' I967 -' 20U-> 2014 - lln
-fO/y. p. p. pamata uzaicina visus kambuti. uz 1906. g. 27. maijā mirušāsKarohnas btrekker, dzim Strekker
atstato mantojumu kādas Aesības kāmantiniekiem , legatariem, ndeikomiša-nem kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,skaitot no sludinājuma iespieduma die-
nas. Termiņā nepieteiktas tiesības ieska-
tīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.8. maijā. L Nsl448"26
,_ Priekšsēd. v. Veiss.?jJ17a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 26. martā mirušā Jē-kaba Mārtiņa d. Purdziņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Termi-
nā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.8. maijā LN 1645/26
Priekšsēdētāja v. Veiss

3318 Sekretārs Ķ. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g.
8. febr. mirušā Platones pag., ,.Mazbult-
nieku" māju īpašnieka Jura Sprince-
nieka 1924. g. 25. aug. mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1926. g. 29. aprilī.LNs1635 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

2797a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
^skaiiā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatoķamās uz sava šā gada
«• marta nolēmuma un civ. proc. lik..
mLp. 2. pkt., .kā ari 1923. g. 17. marta
™-'_ 3. p., uzaicina to personu, kuras

rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
TOb. 1865. g. 29. dec. Ns 2278 uz

Bauskas apr., Svitenes pag. „Ren>
uelau" mājām ar hip. Na 1371 no-'
*ošinot sumas atlikumu 3200 kr. r. ar

- I,tl tiesībām uz min. mājām, kā ari
kurām būtu kādas tiesības

uz min. aktu, iesniegt aktu un pie-
*'kt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
™?u laikā, skaitot no sludinājuma ie;-
'P'esanas dienas ,,VaId. Vēstn.".
Ja minētā terminā aktu neiesniegs
*. tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
Parada aktu par iznīcinātu un Valsts
«™es bankai dos tiesību prasīt hipot.
«sanu zemes grāmatās.
Jelgavā , 1926. g. 8. maijā. LNŠ770/26

v, Priekšsēd. v. E. F P. Efferts.
Sl2_ Sekretrs K. Pussars.

U7 . Jelgavas apgabaltiesa,
vLClv- Proc. lik. 1976., 2011., 2014. un
S?" P- P- pamata uzaicina visus, kam
Bm1kI913- B- 6-/ 19- Jun'Jā mirušā
iaitibergas muižas, „Vaivodu" māju

man* '
a Jāna Stromberga atstāto

nojūmu kādas tiesības kā mantinie-
iitn : legatariem, fideikomisariem, kre-
wiem u t t

^ pjeteikt savas tiesības
Jlurj-16 " ' sešu mēnešu laikā, skaitot no

oinajuma iespieduma dienas. Ter-
'.'« nepieteiktas tiesības ieskatīs par

**u zaudējušām.
Je'gavā, 1926. g. 7. maijā. L Nsl685 26

3u» Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs K. Pussars,

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,. 2014. un
2079. p. p- pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 12. martā mirušā Jāņa
Večeroka atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zaudējušā,m

Jelgavā, 1926. g. 8. maijā. LNsl610/26
. Priekšsēd. v. Veiss.

324ua Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
20.7.9. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1923. g. 3. aprilī mirušā Kārļa
Saukas atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantiniek.em, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt

tiesības šai tiesai sešu mēnešu
.aitot no sludinājuma iespieduma

dienas: Terminā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēki' zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. maijā. LNsl648 ;26
Priekšsēd. v. Veiss.

3241a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
prec.lik. 1967.,.20M., 1914. un
p. pamata uzaicina visus, kam

būtu ii? 1918. g. 99. aprilī mirušās Trīnes
Stro.rjj.berg atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
"ienešu laikā, skaitot, no sludinājuma
iespiedumu dienas. Termiņā nepieteikta
fesības .ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, J.926. g. 7. maijā. L Nsl686/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

!iSekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz civ.- ties. lik. 1460ti . p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnod. 3. maijā
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Prodes piensaimnieku sabiedrību ,,Pa-
mats" ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Prodes pagasta namā.

Jelgavā, 7. maijā 1926. g.
Reģistr. nod. pārzinis P. Efferts.

3315a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460ri. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnod. 3. maijā
1926. g. atklātā sēdē nolēma: koopera-
tīvu sabiedrību reģistra pirmā daļā
349. numurā, otrā nodalījumā atzīmēt,
ka ar Elejas krāj-aizdevu sabiedribas
1926. g. 13. marta pilnas biedru sa-
pulces nolēmumu pārgrozīti šīs sabiedr.
statūti, saskaņā ar klātpieliktiem sta-
tūtiem.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Elejas pagastā.

Jelgavā, 1926. g. 7. maijā.
Reģistr. nod. pārzinis P. Efferts.

3316a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1926. g. 4. febr. nolēmumu nodibināta
aizgādnība promesošās Annas Puriņ,
dzim. Blumberg atstātai mantībai.

Jelgavā, 1926. g. 28. aprilī. LNs624;26
Priekšsēd. v. Veiss.

2547a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa

dara zinanfu vispārībai, ka ar tiesas
1926. g. 1. marta nolēmumu nodibināta
aizgādnība promesošā Jēkaba Frei-
dorfa mantībai.

Jelgavā, 1926. g. 28. aprilī. LNs693/26
Priekšsēd. v. Veiss.

2548a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar Valsts zemes bankas Iū-
gumu 'un pamatodamās uz sava šā gada
29 marta nolēmuma un civ. proc. lik.
2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g. 11. marta
lik. 3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas -pārdošanas
akts, korob. 1894. g. 28. febr. Ns 164 uz
Bauskas apr., Iecavas pag. „Sausa
mājām ar hip. Ns 2448, nodrošinot

pirkšanas sumas atlikumu 2000 kr. r.

ar ķīlu tiesībām uz minētām mājām,
kā ari personas, kurām būtu kādas
tiesības uz minēto aktu, — iesniegt
aktu un pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".

Ja minēta termiņā aktu neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt hipot.
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 8. maijā. LNs776 26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

3322a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatodamās uz sava šā gada
29. marta nolēmuma un civ. proc.'.
2081. p. 2.pkt., kā ari 1923. g. 17. marta
lik. 3. p., uzaicina to personu, kur/as
rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, korob. 1894. g. 16. dec. Ns 1359
uz Jelgavas apr., Vilces pag. ,,Cēsu-
Steiņu" mājām ar hip. Ne 2535, no-
drošinot pirkšanas zumas atlikumu
2150 kr. r. ar ķīlu tiesībām uz min.
mājām, kā ari personas, kurām būtu
kādas tiesības uz min. aktu, — ie-
sniegt aktu un pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Ja minētā terminā aktu neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt hipot.
dzēšami zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 8. maijā. LNs775 26
Priekšsēd. v. P. Ef f i

3320a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lū-
gumu un pamatodamās uz sava šā gada
29. marta nolēmuma un civ. proc. lik.
2081. p. 2. pkt.. kā ari 1923. g. 17. marta
lik. 3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, korob. 1882. g. 11. jūnijā Ns 667
uz Talsu apr., Aizupes pag. „Novad-
nieku-Bredenhof" mājām ar hip. Ns 2033
nodrošinot pirkšanas sumas atlikumu
6800 kr. r. ar ķīlu tiesībām uz min.
mājām, kā ari personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu, —
iesniegt aktu un pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas ii:
,,Vald . Vēstn.".

ļa minētā termiņā akru neiesniegs
vat tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt hipot.

-.dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1926. g. 8. maijā. LN777 20

Priekšsēd. v. P.Efferts. 5.
3321a Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar 6. maija 1926. g. lēmumu,
uz Matildes Tilke lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 390i. pl.p.; uzaicina atbildētāju
Ludvigu Tilke, kura dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā, ierasties
tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Matildes ' Tilke iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu. Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepājā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 7. maijā 1926. g. LNs2l7 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3335a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas, kriminal-nodaļa,
uz sava š. g. 29. aprija lēmuma pamata
meklē pēc sodu lik. 51., 262. p. 2. d.,
142. p. 1. d. apv. Frici Atta d. Didži un
pie ļelgavas pilsētas piederīgo pēc sodu
lik. 262. p. 2. d., 142. p. 2. pk. apv. Mār-
tiņu Marijas d. Aleksanderu, kuļ-u
pazīšanas zīmes sekošas :

1) Fricis Didzis ap 30 g. vecs, nelielu
vidēju augumu, stipri tumšu paplatu
seju, strupu zodu, taisnu paplatu degu-
gunu, vidējā platuma piere, tumši brūnas
acis, tumši mati un uzacis ;

2) Mārtiņš Aleksanders — pēc tau-
tības čigāns, ap 35 g. vecs, plecīgu vidēju
augumu, ļoti tumšu, drusku baku rētainu
paplatu seju, strupu lielu paplatu de-
gunu, loti tumšām lielām acīm, platu
pieri, melni mati, uzacis un ūsas.

Katram, kam zināma Didža un Ale-
ksandera uzturēšanas vieta vai ari kur
atrodas viņiem piederoša mantība par
to bez kavēšanās jāziņo Liepājas apga-
baltiesai vai tuvākai policijas iestādei.

30. aprilī 1926. g. Ns 4519. II. g.
Tiesa loceklis (paraksts).

2648a Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas kriminal-nodaļa,
uz sava š. g. 29. apriļa lēmuma pamata
meklē pie Jelgavas pilsētas piederīgo
pēc sodu lik. 142. p. 2. d. apv. Mārtiņu
Marijas d. Aleksanderu, kura pazī-
šanas zīmes sekošas:

Čigāns, 35 gadus vecs, plecīgu, vidēju
augumu, ļoti tumšu, drusku baku rētainu
paplatu seju. strupu, lielu paplatu de-
gunu, ļoti tumšām, lielām acīm, platu
pieri, melni mati, uzacis un ūsas

Katram, kam zināma Aleksandera
uzturēšanās vieta, vai ari kur atrodas
viņam piederoša mantība, par to bez
kavēšanās jāziņo Liepājas apgabaltiesai
vai tuvākai policijas iestādei.

30. aprilī 1926. g. Ns 4512 II %.
Tiesas loceklis (paraksts).

2552a Sekretārs (paraksl

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 29. apriļa 1926. g. lēmumu,
uz Jāņa Jakobsona lūgumu un pa-
matojoties ' uz civ. proc. lik. 293.. 301.
un 390i p.p., uzaicina atbildētāju
Annu Jakobson, kuras dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā, ierasties
šai tiesā saņemt norakstu no viņas vīra
Jāņa Jakobsona iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsēta.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīvesvietu Liepājā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 1926.g. 30. aprilī. L.\°211 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2646a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 6. maija 1926. g. lēmumu,
uz Līnas Veideman lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. Tik. 293., 301.
un 390i. p.p., uzaicina atbildētāju
Ludvigu Veideman, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Līnas Veideman iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus pār-
ējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 7. maijā 1926. g. LNs221 26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
3334a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 22. apriļa 1926. g. -
pamata uzaicina Skrundas pagastā mi-
rušā Jura Laumaņa mantiniekus, kredi
torus, legatarus fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņa atstāto
mantojumu, vai kuras vēlētos apstrīdēt
viņa testamentu, pieteikt tiesai savas
tie'sības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitto no sludinājuma iespiešanas diena

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

Liepājā, 10. maijā 1926. g. JVs734m to
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3341a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 8. apriļa 1926. g.
pamata uzaicina 11. janvārī 1926. g.
Nigrandes pagastā mirušā Friča Friča d.
Kaspara mantiniekus, kreditorus, ega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz viņa atstāto mantojumu, vai
kuras vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stāuišos.

Liepājā, 10. maijā, 1926. s. Ns 670/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3342a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 26. apriļa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 11. janvārī 1926. g.
mir. Pētera Ermaņa d. Treimaņa
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. maijā 1926. g. JVs792m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2808a Sekretārs A. J a n s 0 n s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 29. aprīļa 1926. g.
pamata uzaicina 30. janvārī 1920. g.
mirušā Jāna Jāņa d. Grābekļa manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. maijā, 1926. g. Ns 797m/26.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2809a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava lēmuma no 8. aprīļa 1926. g.
pamata uzaicina 3. februārī 1913. g.
mirušās Maigas Jāņa m. Kadeg manti-
niekus, kreditorus, 'legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 8. maijā, 1926. g Ns1065m, 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3338a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Alises Vinteler lūgumu un pamato-
joties uz civ. proc. lik. 2081. un sek. p. p.,
un saskaņā ar savu 1926. g. 29. apriļa
lēmumu, uzaicina obligāciju turētājus
kuras izd. par 1) 350 rbļ., 2) 1000rbļ. un
3) 10000 rbļ. uz 1) laulāto draugu fon
Hān, 2) Oskara Kreicbergera un 3) Jo-
zefa Christofa d. Reimaņa vārdiem un
1) 1877. g. 17. janv. (pirmā un otrā
b'anko cedētas), 2) 1881. g. 29. nov. un
3) 1915. g. 30. janv. nostiprinātas uz
Alisei Ernesta m. Vinteler, dzim. Reske
piederošas nekustamas mantas Kuldīgas
pilsētā ar krep. Ns 255, pie kam obligā-
cijas 10000 rbļ. lielumā apgrūtina ari
Kuldīgas pilsētas nekustamu īpašumu
ar krep. Ns 132, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas ierasties tiesā līdzņemot minētās
obligācijas. Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari obligāciju turētāju neierašanas
gadījumā, parādus atzīs par samaksā-
tiem un obligācijas par iznīcinātiem ,
piešķirot lūdzējai tiesību pieprasīt parād '
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 4, maijā 1926. g. Ns330 25.
Priekšsēd .b. V. Bienenstams.

2815 Sekretārs A Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 29. apr! a 1926. g.
uzaicina 1925. g. 9. aprilī mir.
Karolines-Amandas Mūkke un 18. febr.
1926. g. mirušā Leo-Pētera Māna man-
tiniekus, kreditorusletagarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības uz viņa
atstāto mantojumu, vai kuras vē
apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mēnešu
laikā, sksitot no ludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 10. maijā. 1926.g. Ns719m 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3343a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas lauka miertiesneša
atklātā tiesas sēdē 1. jūnijā 1926.g.
tiks nolasīta mir. Mades Miķeļa m.
Burgel, dzim. Leja, mutiskais te-
staments.

Liepājā, 30. aprilī 1926. g. Ns249
Liepājas lauku iec. miertisneša

2555a v. i. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 29. apriļa 1926. g.
lēmumu uz Emilijas Notman lūgumu,
civ. proc. lik. 2087. un sek. p.p., uz-
aicina personas, kuru rokās atrodas
sekošas obligācijas, kuras izdotas par:

1) 12,000 r. uz Nikolaja Krišjāņa d.
Jānaita vārdu, pārgājusi Johana Chri-
stiana Fridricha d. Notmaņa Īpašumā
un 1911. g. 29. okt. ar žur' n. Nš 1347
nostipr. uz Jēkabam Pētera d.Lagzdiņam
(Lazdiņam) piederošu Liepājas nekust,
mantu 'ar krep. Ns 1184;

2) 3000 r. uz Johana Christiana
Fridricha Fridricha d. Notmaņa vārdu
un 1909. g. 11. febr. ar žurn. Na 83
nostipr. uz laulātiem Hermanim Kārļa
d. Gelicam un Zuzannei Elizabetei
Andreja m. Gelicei, dzim. Zorgevic
pieder, nekustamas mantas Liepājā,
ar krep. Ns 1170;

3) 10,000 r. uz Jēkaba Pētera d.
Lazdiņa (Lagzdiņa) vārdu un 1913. g.
26. janv. ar žurn. Ns 172 nostipr. uz
Anetei Marijai Friča m. Lagzdiņai,
dzim. Vanag dzimts nomā piederošo
Liepājas nekustamu mantu ar krep.
Ns 1231;

4) 10,000 r. uz Johana Christiana
Fridricha cl. Notmaņa vārdu un 1913. g.
19. jūnijā ar žurn.Ns 867 nostipr. uz
Ābramam Mozus d. ,Niderlandam pie-
derošu nekustamu mantu Liepājā, ar
krep. Ns 295;

5) 17,000 r. uz Peisacha Efraima d.
Vaita vārdu un pārgājusi Viljama
Dreijersdorfa rokās un 1901. g. 1. aug.
ar žurn. JVs 972 nostipr. uz Kārlim
Otto d. Vidmanim piederošu nekust
mantu Liepājā, ar krep. JVs 208;

6) 4000 r. pirmvērtības lielumā, ta-
gad atlikumā 1800 r. uz Johana Chri-
stiana hana Fridricha cl. Notmaņa
vārdu un 1895. g. 20. dec. ar žurn.
Ns 881 nostipr. uz laulātiem Aleks-
andram Jura d. Stankevičam un Bar-
barai TadeuŠa 111. Stankevičai, dzim.
Vainorei pieder, nekustamu mantu Lie-
pājā, ar krep. Ns 1537;

7) 6000 r. uz Itciga Lāzera Levi
vardu un 7800 r. uz Emiļa Franča d.

nsena vārdu un nostipr. — pirmā
1878. g. 24. aug. un otrā 1894. g. 8. okt.

ar žurn. Ns 1024 uz Feigai (Friderikai)
Ābrama m. Levi, dzim. Zamuelei
ideālās 7,12 daļās, Hiršam (Hermanim),
Josselim (Jozefam), Aronam (Ādolfam)
un Rubenam (Robertam) Rtivinam
Icika d. Levi un Chajai (Annai) Icika m.
Hepnerei, dzim. Levi, pēc i vīra Brams
ideālā 1 12 daļa katram pieder, nekust,
mantu Liepājā, ar krep. Nš 475 un

8) 16,00t) r. uz Johana Christiana
Fridricha d. Notmaņa vārdu un 1904. g.
31. janv. ar žurn. " Ns 79 nostipr. uz
Gersonam un Eliasam Icika d. Bauce-
rifitt piederošas nekustamas mantas
Liepājā, ar krep. .V? 320, — sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt tādas tiesai
vai paziņot par savām tiesībām uz
viņām, aizrādot, ka pēc sludinājuma
termiņa notecēšanas un ari obligāciju
neiesniegšanas gadījumā, augstākmin.
obligācijas kā nozaudētas tiks atzītas
par iznīcinātām un lūdzējai tiks pie-
šķirta tiesība lūgt zemes grāmatu no-
daļu saņemt viņu norakstus ar oriģināl-
dokumenta spēku un nozīmi.

Liepājā, 7. maijā 1926. g. Ns447-I 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3326a Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. apriļa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 1. jūlijā 1925. g. mirušā
Ievalta Anta d. Mežiņa mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā. 3. maijā 1926. g. JVs793m-20
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2807a Sekretārs A. Jansons.



Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 25. marta 1926. g.
pamata uzaicina 22. martā 1920. g.
mirušā Jēkaba Kriša d. Lēpač manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, ka varētu
būt kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 8. maijā 1926. g. Ns 734m,26.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3339a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jozefa Levenberga lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081. līdz
2086. p. p., 29. aprilī 1926. g. nolēma:

1) parādu 4500 rbļ., atdalītu no obli-
gācijas sākumā 30000 rbļ. apmērā un
izdotas uz Annas Richarda m. Bredrich,
dzim. Pole vārda, pēc atdalīšanas uz
uzrādītāja vārda un 1914. g. 14. janvārī
nostiprinātu uz Aleksandra un Hermaņa
Grabe mantiniekiem un Jozefam Leven-
bergam piederoša nekustama īpašuma
Kuldīgas pilsētā ar krep. NsJVs 10., 70. un
78, un lauku nekustamu īpašumu ar
krep. JVs 419, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visiem procentēm un obligāciju
par iznīcinātu ;

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

Liepājā, 4. maijā 1926. g. JVs 995*24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2816a Sekretārs A. Jansons.

D parādu 10.000 r. pēc obligācijas,
izd. uz Lozera Eliasona vārdu un 1912.g.
7. aug. ar žurn. .Vs 247 nostipr. uz Chajai

delevič, dzim. Eliason piederošas
nekustamas mantas Ventspilī, 1. kv.
ar krep. Ns 134F.F., — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm:

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 8. maijā 1926. g. Ns592-I 26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
3328a Sekretārs A. Jansons. _

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 29. apriļa 1926. g. lēmu-
mu, Jēkaba un Mafijas Liņķu lūgumu,
civ. proc. lik. 2081. un sek. p. p., uzaicina
obligācijas turētāju, kura izdota par
300 rbL uz Filipa Šajā d. Veinberga
vārdu un 1914. g. 30. jūnijā nostiprināta
uz Jēkabam Jura d. Liņķim un Marijai
Miķeļa m. Liņķe, dzim. ' Bergman pie-
derošas nekustamas mantas Kuldīgas
pilsētā ar krep. Ns 661, sešu mēnešu
leiikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju; pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās gadīju-
mā, parādu atzīs par samaksātu un
obligāciju par iznīcinātu, piešķirot lūdzē-
jiem tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 4. maijā 1926. g. M> 446-1/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2820a Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 29. apriļa 1926. g.
lēmumu uz Kārļa un Annas Genau
lūgumu, civ. proc. lik. 2081. un sek. p.p.,
uzaicina obligācijas turētāju, kura izd.
par 500 r. uz Nigrandes-Pieventas biedr.
krāj-aizd. sabiedrības vārdu un 1909 g.
17. dec. nostipr. uz Kārlim Jāņa d.
Genau un Annai Jana m, Genau pie-
derošas nekustamas mantas Kuldīgas
apr., Kursīšu pag. ,,Pugre Ns 4" mājās
ar krep. R 880, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un obligāciju par
iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām.

Liepājā, 4. maijā 1926. g. Ns441-I/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2822a Sekretārs A. Jansons.

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt 2.
grāmatu nodaļā minētā parāda
dzēšanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tii
depozītā līdz kreditora ierašanai, ku-
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 8. maijā 1926. g. JV9686-
Priekšsēd. b. V. Binenstams "

3333a Sekretārs A. Jansons

Rīgas 11. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. pr. lik. 2011—2015, 2061—2079 p.p.,
paziņo, ka pēc 29. janvārī 1926. g.
Rīgā mir. Eduarda Pētera d. Vein-
berga ir atklāts mantojums un uz-
aicina visus, kam būtu uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības sešu mēnešu laikā.
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas ,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dē jušsa.

Rīgā, 4 maijā 1926. g. Ns 720.
2829a Pap. miert. A Bergmans.

Rīgas 11. iec. miertiesnesis, saskaņa ar
civ. pr. lik. 2011—2015, 2061—2079 p. p.
paziņo, ka pēc 1912. g. 21. febr. Jelgavā
mirušā Anša Jāņa d. Vernera ir atklāts
mantojums un uzaicina visus, kam
būru uz šo mantojumu vai sakarā ar tu
kādas tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs savas tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas- tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 4. maijā 1925. g. Ns 647.
823a Pap. miert. A. Bergmans.

Rīgas 2. iec. miertiesnesis, uz civ.
proc. lik. 2011., 2014. un 2901. p. P-
pamata paziņo, ka pēc 2. jūlija 1925. g-
Rīgā mirušā Augusta Jāņa d. Brauna
ir atklāts mantojums un' uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem ,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
minētām miertiesnesim, Rīgā Andreja
Pumpura ielā JVs 1, sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iesp iešanas
dienas „VaId. Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nep ieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

- Rīgā, 4. maijā 1926. g. Ns 1137.
2834a Miertiesnesis J. Brūvers.

Rīgas 7. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 2011.,2012.

"207 p. p., paziņo, ka pēc 1925. 8j
28. aprilī Bolder 'ājā mirušās Lavīze»

Melder, dzim. Irbe, ir atklājies man-
tojums un uzaicina visus,kam būtu uz =?
mantojumu kādas tiesības ka m

^ ?'niekiem, kreditoriem, legatarijiem, > lde''
komisarijiem u. t. t., " pieteikt sava»

tiesības šim tiesnesim sešu niēnes
laikā, skaitot no šā sludinājuma iesp ic"
šanas „Vald. Vēstn."

Tiesības un prasības, kuras aug»a

minētā laikā nebūs pieteiktas, tlKS

atzītas par zaudētām.
Rīgā, 3. maijā 1926. g.

2827a Pap. miertiesnesis (paraksts)-

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūgumu un
saskaņā ar civ. proc. lik. 2081. un
sek. p.p. un savu š. g. 29. apriļa lēmumu,
uzaicina obligācijas turētāju, kura izd.
par 710 r. uz Dundagas ' fideikomisa
vārdu un 1907. g. 6. febr. nostipr.
uz Pēterim Anša d. Amoliņam pieder,
nekustamas mantas Ventspils apr.,
Dundagas pag. „Nabel" mājas, ar
krep. Ns 3712, — sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja ' neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksātu un
obligāciju par iznīcinātu, piešķirot lūdz.
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu no
zemes grāmatām.

Liepājā, 5. maijā 1926. g. A"s43
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2910a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
6. maijā 1926. g. uz Ernesta Svile
lūgumu un pamatojoties uz 17. marta
1923. g. lik. un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p.p. nolēma:

1) parādu 1000 r. pēc obligācijas,
izd. uz Andreja Heinricha d. Sīmana
vārdu un 1903. g. 19. febr. ar žurn.
j\s 200 nosti pr. uz Ernestam Jāna d.
Svile piederošas nekustamas mantas
Liepājā, ar krep. Ns 2192. — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm;

Liepājas apgabaltiesa

6. maijā 1926. g. uz Friča Punkstiņa,
ari Bumbai lūgumu un pamatojoties
uz 17. marta 1923. g. lik. un civ. proc.

lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:
1) parādus: a) 3000 r. un b) 10000 r.

pēc 'obligācijām, izd. uz a) Jukuma
Krista d. Liecnieka un b) Johana
Ferdinanda Ādama d. Kiršteina vārdiem
un a) 1911. g. 26. febr. un b) 1911. g.
11. maijā nostipr. uz Fricim Punkstiņam
(ari Bumbai) piederošas nekustamas
mantas Ventspils apr., Sarkanmuižas
zemes gab. ar krep. Ns 4924, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 8. maijā 1926. g. J\s679-1 26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
333taSekretārs A. Jansons._

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 6. maija 1926. g.
lēmumu, Johana Valcera lūgumu, civ.
proc. lik. '2087. p., uzaicina personas,
kuru rokās atrodas obligācija 2800 r.
lielumā,' izd. uz Jāņa Anša d. Atupa
vārdu un 1910. g. ' l2. jūnijā ar žurn.
Ns 813 nostiprināta uz Marijai Indriķa
m. Kūleniek, viņa ari Kulniek, pēc
I vīra Valcer, dzini. Ķester pieder.
Liepājas apr., Gaviezes pag. ,,Brūveru "
mājām, ar krep. Ns 1220, 2. reģistra,
iesniegt minēto obligāciju tiesai sešu
.mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, pie kam tiek
aizrādīts, ka pretējā gadījumā obli-
gācija kā nozaudēta tiks atzīta par
iznīcinātu un viņa vietā lūdz. tiks izd.
noraksts ar oriģināldokumenta spēku
un nozīmi.

Liepājā, 8. maijā 1926. g. Ns451-I 26
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

3332a Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabali. I krlm^nainoa,
saskaņa ar savu 1926. g. 10. maij,
lēmumu, meklē uz sod. lik. 444 '
un 443. p. 7. pk. pamata, apsūdzēto
Daugavpils pils. piederīgo, 19 0 v
Aleksandru Pētera d. Beinaroviču , vidēja
auguma

^
melniem matiem, mazām mei-

nām usam, pavāju ģīmi.
Meklējama dzīves vieta pēdējā laikā

bija Ludzas apr., Rundanu pag , Zirgu
ciemā.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināma minētā Aleksandra Beinaroviča
dzīves un viņa mantas atrašanās vieta
jāpaziņo Ludzas apr. 3. iec. izmeklēs!
tiesnesim.

Daugavpilī, 15. maijā 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts). 1

3861 Sekretāra pal. v. (paraksts)!

Latgales apgabaltiesas I krim. nod.
saskaņā ar savu 1926. g. 4. ma ija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p. un
667. p. 1. d. 1. pk. pam. apsūdzēto
Daugavpils apr., Asūnes pag. pieder.,
27 g. veco Vitāliju Antona d. Ciršu.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināma minēta Vitālija C i r š a
dzīves un viņa mantas atrašanās viela,
jāpaziņo Daugavpils apr. 6. iec. iz-
meklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 21. maijā 1926. g.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
4306 Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas L kriminalnod..
saskaņa ar savu 1926. g. 12. maija
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesi"
68. numurā, no 25. marta 1926. g.
iespiesto sludinājumu par Viļā Jāņa d.
Jumiķa meklēšanu, jo min. Vilis Jumiķis
ir atrasts.

Daugavpilī, 17. maija 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

4120 Sekretāra v. (paraksts)

Liepājas apgabaltiesa,

uz Ābrama Bēra Robinsona lūgumu,
civ. proc. lik. 2081. un sek. p.p. un
savu 1926. g. 6. maijā lēmuma pamata,
uzaicina ķīlu raksta turētāju, kura
izdota iz ' izpildu raksta par 950/ r.
80 k. uz Hugo Eduarda d. Smita
vārdu un 1901. g. 10. nov. ar žurn.
.Vi? 1357 nostipr. uz Ābramam Bēram
Vulfa d. Rabinsonam piederošas ne-
kustamas mantas Liepājā, ar krep.
Ns 502, — sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas, ie-
tasties tiesā līdzņemot ķīlu rakstu.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā parādu
atzīs par samaksātu un ķīlu rakstu par
iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām.

Liepājā, 8. maijā 1926. g. Ns423/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3327a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
1926. g. 6. maijā uz mir. Žaņa Romāņa

'.mantas aizgādņa Ernesta Karkiauka
lūgumu un civ.' proc. lik. 2081.—2086.
p.p. nolēma:

1) parādus: a) 2000 r., b) 1000 r. un c)
1000 r, pēc obligācijām, izd. uz a) un
b) Jelgavas krāj-aizd. kases un c) Jē-
kaba Andža d. Pētersona vārdiem un
a) 1906. g. 18. okt., b) 1911. g. 24. janv.
un c) 1915. g. 16. febr. nostipr. uz
Žaunu Krista d. Romānam piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas apr.,
Kursīšu pag. ,,Liepa Ns 15" mājām ar
krep. Ns 2814, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm un
obligācijas par iznīcinātām;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. maijā 1926. g. Ns385/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3324a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 6, maija 1926. g.
lēmumu, Indriķa Pētersona lūgumu,
civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.p. un
17. marta 1923. g. lik., uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par 480 r.
uz kņaza Georgija Vilhelma Otto
Maksimiliana Nikolaja un Aleksandra
Aleksandru d. Līvenu un bar. Elizabetes
Aleksandra m. Hān, dzim. kņ. Līven
vārdiem un 1903. g. 29. nov. ar žurn.
Ns 652 nostipr. uz Indriķim Andreja d.
Pētersonam piederošas nekustamas man-
tas Liepājas apr., Saraiķu zemes gab.
ar 3. reģ. krep. Ns 270, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 11,10, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdz.
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zeņfies grāmatām.

pajā, .S. maijā 1926. g. Ns455-I 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3329a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
!i. maijā 1926. g. uz Ernesta Svile
lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081. un 2086. p.p. nolēma:

!) parādu 6000 r. pēc obligācijas,
izd. uz Liepājas pilsētas valdes, kā
brāļu Skubichu pārvaldes vārdu un
1897. g. 5. dec. ar žurn. Ns 1380 nostip.
uz Ernestam Jāņa d. Svile piederošas
nekustamas mantas, Liepājā ar krep.
Ns 2192, — atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 8. maijā 1926. g. Ns685-I 26
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

3330a_ Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

29. aprilī 1926. g. uz Žaņa Jakste-
Jakstiņa lūgumu un pamatojoties uz
civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu 4000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Jāņa Jura d. Markusa vārda
un 1912. g. 1. martā nostiprinātas uz
Žanim Jēkaba d. Jakste-Jakstinam
piederošas nekustamas mantas Kuldīgas
apr., Kursīšu pag., „Rumbenieku Ns36"
mājas ar krep. Ns 5212. atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm un
obligāciju par iznīcinātu ;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minētā Parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 4. maijā 1926. g. Ns 611 25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2821a Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uzTsava 26. apriļa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 5. dec. 1912. g. N'cas
pagastā mirušā Jura Pētera d. Ozola
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-

komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājumu iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 30. aprilī 1926. g. .Ns806m'26

Priekšsēd. bl. V. Bienenstams.
2645a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kārļa un Līnas Indriksonu lūgumu
un pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likumu un civ. proc. lik. 2081.—2086.
p. p., 29. aprilī 1926. g. nolēma:

1) parādu 2000 rbļ. pēc obligācijas
izdotas uz Elizabetes Ģirta m. Pagges,
dzim Grikman, Voldemāra, Emīlijas un
Lucijas-Helenes, Andreja bērniem,
Pagge vārdiem un 1913. g. 16. janv. ar
žurn. J\s 69, nostiprinātas uz laulātiem
Kārlim Jāņa d. Indriksonam un Līnai
Petēra m, Indrikson, dzim. Limbīt,
piederošas nekustamas mantas Liepājā
ar krep. Ns 2397, atzīt par pilnīgi samak-
sātu līdz ar visām procentēm ;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām ;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepāja, 4. maijā 1926. g. Ns 610
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2818a 0«Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 22. aprilī 1926. g.
pamata, uzaicina 1. okt. 1909. g.
Purmsātu pagastā mirušās Mades Stauga
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 29. aprilī 1926. g. Ns782m '26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2551a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. apr. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 22. martā 1919. g. ļ
Gramzdas pagastā mirušā Andreja Jē-
kaba d. Bumbuļa mantiniekus, kre-!
ditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 30. aprilī 1926. g. .V
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kurta Lichtensteina lūgumu un
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. lik.
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.,
29. aprīlī 1926. g. nolēma:

1) parādu 4ffl00 rbļ. pinu vērtības
lielumā, tagad atlikumā 3000 rbļ. un
sadalītu četrās daļās un proti: 1800 rbļ.,
600 rbļ., 300 rbļ. un 300 rbļ. pēc obligā-
cijas izdotas uz Juliusa fon Firhufa
(Vierhuff) vārda un 1867. g. 22. jūnijā
nostiprinātas uz Osvaldam Lichten-
steinam piederošas nekustamas mantas
Aizputē ar ķrep. .Vs 28. atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm ;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēta parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām ;

3) iemaksātu naudu glabāt tiesas
depozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 4. maijā 1926. g. Ns 601 25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2819a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
6. maijā 1926. g. uz Chajas Mendele-
vič lūgumu un pamatojoties uz 17.marta
1923. "g. lik. un civ. proc. lik. 2081.—

nolēma:

Liepājas apgabaltiesas,
uz savu 26. apriļa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 17. sept. 1922. g.
Liepājā mirušā Jāņa (Ivana) Jura d.
Bric-Alksnīša mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. maijā 1926. g. Ns801m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2804a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. apriļa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 18. okt. 1917. g.
Liepājā mirušā Jēkaba Kļaviņa man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. maijā 1926. g. Ns795m/26
Priekšsēd. v. V. Bienenstams.

2805a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. apriļa 1926. g. lēmuma

^pamata uzaicina II. aprilī 1912. g.
Pērkones pagastā mirušā Jāņa Jāņa d.
Brunče, ari Luttera mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. maijā 1926. g. Ns767m 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2806a Sekretārs A. J a n s 0 n s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 29. apriļa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 26. febr. 1926. g.
Bunkas pagastā mirušā Hermaņa Her-
maņa d. Kocha mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt kādas

I tiesības vai prasības uz atstāto manto-
] jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
1 laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
ļ šanas dienas.
[ Tiesības un prasības, par kurām ne-

būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

i Liepājā, 3. maijā 1926. g. Ns807m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

i 2802a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. apriļa 1926. g. lēmuma
uzaicina 28. dec. 1925. g. Pormsātes
pagastā mirušā levalta Augusta d.
Freiberga mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu ' mēnešu laikā,
skaitot 110 sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. maijā 1926. g. Ns802m 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2803a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kārļa un Linas Indriksonu lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081.
līdz 2086. p. p., 29. aprilī 1926. g. nolēma,

1) parādus pēc sekošām obligācijām
nostiprinātām uz laulātiem Kārlim un
Līnai Indriksoniem piederošas nekusta-
mas mantas Liepājā ar krep. Ns 2397 un
proti : 1) 1896. g. 26. aug. ar zum. Ns 632
uz Teodora Teodora d. Kloķa vārda
4000 rbļ. lielumā ; 2) 1906. g. 27. febr.
ar žurn. Ns 89, uz tā paša Kloķa vārda
1000 rbļ. lielumā; 3) 1908. g. 12. martā
ar žurn. Ns 207, uz Viljama Bogdana d.
Lemke vārda 1700 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārda ; 4) 1911. g. 3. sept.
ar žurn. Ns 1078. uz Liepājas krājkases
vārda 1300 rbļ. lielumā un 5) 1913. g.
27. maijā ar žurn. Ne 770, uz Marca
Laura d. Marauska vārda 4000 rbļ.
lielumā, cedēta uz uzrādītāja vārda,
atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz ar
visiem procentēm un obligācijas par
iznīcinātām ;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepāja, 4. maijā 1926. g. Ns 610/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2817a Sekretārs A. Jansons.



Grostonas pag tiesa,
Madonas aprņķī, pamākdamās uz savu
iQ25 e- 21 - ''

a lemumu. P'iešu
i kūma I^- un 109 P P- un viet* o
S. nolik. III d. 175.-192. p. p. ar
. dara vis. arībai zināmu, ka Latvijas

oilsoni Pēteris Jāņa d. Babuks un viņa
sieva Elza Nikolaja m. Babuk._ dzimusi
Rozent'l ir pieņēmuši (adoptējuši) par
savu dēlu ar visam likumīga bērna un
mantošanas tiesībām Vili Julijusa dēlu
Babuku , dzim. 4. jūnija 1920 g., kuram
paliek ari turpmāk līdzšinējais uzvārds
Babuks - .
' Personas, kuram pret so adopciju būtu
kādi iebildumi , tiek uzaicinātas tos pie-
likt šai pagasta tiesai sešu mēnešu
leikā, skaitot no šī sludinājuma iesp i e-
šanas trešo reizi .Valdības Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi ieb ldumi netiks pieņemti un adop-
ciju apstiprinās.

Grostonā , 1925. g. 21. aug. 1* 85

2 Priekšsēdētājs P. Leitis.
28128 Darbvedis Viducis.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 6. maija 1926. g. lēm.
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. un 1402. p.p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. ar šo uzaicina 6. jūnijā
1922. g. mir. Pētera Mārtiņa d. Staris
mantiniekus, pieteikt savas manto-
juma tiesības uz mantojumu, kas pa-
licis Daugavpils apr., Livānu pag.,
Staris sādžā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc
piekrītības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".
3152a Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes apr.
5. iec. miertiesnesis, kura kanclejā
atrodas Varakļānu miestā, pamatodam.
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p., saskaņā ar savu
1926. g. 29. apriļa lēmumu ', uzaicina
1917. g. 20. janv. (pēc vecā stila) mir.
Jezupa Franča Antona d. Ikaunieka
mantiniekus, pieteikt savas manto-
šanas tiesības augšā min. miertiesn.
uz nel. atstāto kustamo un nekustamo
mantību, atrodošos Varakļānu pag.,
ikaunieku ciemā, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

29. aprilī 1926. g. .Vsl777
2565a Miertiesnesis J. Berķis.

!? ā r d o s Pāvela un Tevela 2 e d a k u
kustamo mantu, sastāvošu no zāģētavas
iekārtas un novērtētu par Ls 9602.

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

Rīgā, 20 maijā 1926. g.
4322 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 1926 g.
8. jūnijā, 10 rītā, Rīgā, Merķeļa
ielā Ns 19. dz. 20, pārdos Vilhelma
L a u c a kustamo mantu, sastāvošu no
melna pianino, firmas .Svechter" Bellnē
un novērtētu par Ls 1260.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.
4417 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 15. jūnijā 1926 g., pulkst.
12 dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā J* 159,
pārdos II torgos Movša J o f f e ku-
stamo mantu, sastāvošu no 1 trimo
spoguļa un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
4331 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. iunijā 1926. g., pulksten
12 dienā, Babites _ pagastā, Skultes
gruntē, I un II izsolē, pārdos Marijas
Puriņ-Šķērstiņu kustamo mantu,
sastāvošu no skapjiem, šujmašīnas,
teles, zirga un govs un novērtētu par
Ls 530Izzinātsarakstu,nov?rtejumu,kāari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4340 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š.

Iekšlietu ministrija, administratīvais
departaments, pasu nodaļa izsludina par
nederīgu Alekša Palēna Latvijas ārzemes
pasi ar Ns 1185, izd. 1923. g. Rīgā. 4395

Iekšlietu mlnislrija, administratīvais
departaments, pasu nodaļa izsludina par
nederīgu nozaudēto Emīlijas Jaunbērziņ,
ārzemes pasi ar Ns 1595, izd. 7. oktobrī
1924. g., ģenerālkonsulātā Berlinē, pa-
garināta mūsu konsulātā Bernē 20. jūlijā
1925. g. ar Ns599 uz vienu gadu. 4396

Tukuma virsmežniecība izsludina par
rederīgu nozaudēto ieroču atļauju
>£ 1247, izdotu no Mežu departamenta
1922. g. uz mežsarga Friča Jura d.
Saulīša vardu. 4382

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

kufa kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela J* 1. paziņo, ka 1926. g.
8. j u n i jā, pulksten JO rītā, Rīgā, Kan-
davas ielā Nš 18, pārdos Fridricha
T e b e 1a kustamo mantu, sastāvošu no
tvaika apsildīšanas katla un novērtētu
par Ls 860.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
4418 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. jūnijā 1926. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Rāts laukumā, Rīgas pils.
diskonta bankā 2. ūtrupē pārdos
Izraēla G1 a e z e r a kustamo mantu,
sastāvošu no 6 obligac. uz nekustamu
īpašumu atr. Rigā, plkv. Brieža ielā 3
un novērtēta par Ls 30,000.

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

Rīgā, 26. maijā 1926. g.
4419 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. _ j u n i j ā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Jaunā ielā J* 29, p ā r d o s
Jākoba J u 11 e r a kustamo mantu sa-
stāvošu no krāsām un novērtētu par
Ls400Izzinātsaraks'u, novērtējumu,kaari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4420 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. j u n i j ā 1 dienā, Rīgā,
Vilandes ielā Ns 3 (telpa Ns 40)
pārdos Ernesta Joansona kustamo
mantu, sastāvošu no galdnieka līmes
un krāsām un novērtētu par Ls 519.

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

Rīgā, 21. maijā 1926. g. '
4421 Tiesu izpild L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14 jūnijā 1926. g., pīkst.
10 rītā, Rīgā, Marijas ielā Nš 4, pārdos
Rūdolfa L i e k m a ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no I cunata virsu šujmašīnas
un cit. mantām un novērtētu par Ls 330.

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

Rīgā 17. maija 1926. g.
4328 Tiesu izpild. J. Grinioai

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo ka 15 jūnijā 1926 g., pulksten
1 dienā, Rīgā, L. Maskavas ielā Ns 106
pārdos I nn II torgos Movša F i š-
k i n a kustamo mantu, sastāvošu no
kungu mēteļiem, uzvalkiem un citīm
mantām un novērtētu par Ls 1348.

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

Rīgā, 17. maijā 1926. g.
4329 Tiesu izpild. J Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 15. jūnijā 1926. g., pīkst.
11 rītā, Rīgā, Puškina ielā Nš 2, dz. 2,
pārdos D. Tregera kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļu iekārtas
un novērtētu par Ls 430.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā
ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
4330 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo._ ka 16. jūnijā 1926. g., pulkst.
1 dienā, Riga, Matīsa malkus tirgū Nš4,
pārdos Eduarda D a mb e kustamo
mantu, sastāvošu no dažādu koku malkas
un citām mantām un novērtētu par
Ls 400.

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

Rīgā, 17. maijā 1926. g.
4332 Tiesu izpild. J. Grinios.

Kigas apgabaltiesas Kigas apriņķa

II iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 16. jūnijā 1926. g„ pulksten
10 dienā, Mores pagastā, Dūnītes mājā,
pārdos Ādama Kapiņa kustamo
mantu, sastāvošu no 2 govīm un zirga
un novērtētu par Ls 1080._

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskat't pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4339 Tiesu izpild. E. Liepiūš-

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. jūnijā 1926. g., pulksten
l lī3 dienā, Mālpils pagasta, Andriņu
mājā, pārdos Jāņa Lozes kustamo
mantu, sastāvošu no govs, zirga, aitas,
sivēniem un novērtētu pat Ls 400.

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

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4338 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š.

Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 29. apriļa lēmumu
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1239. p. 1. d. pamata paziņo,
ka pēc 1924 g. 3. nov. mir. Anufrija
Andreja d. Špogis, ir palicis man-
tojums Daugavpils apr., Višķu pag.,
Bicaņu ciemā, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem pieteikt tās pēc piekrī
tības sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,VaId. Vēstn.".

Daugavpilī, 29. apr. 1926. g. CĻM452
2560a Miertiesnesis Kreicbergers.

Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 29. apriļa lēmumu
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik. X s.
1239. p. 1. d. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 2. febr. mir. Anufrija Bernarda
d. Chmieļņicka, ir palicis mantojums
Daugavpils apr., Naujenes pag., Men-
dārišku ciemā, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem pieteikt tās pēc pie-
krītības sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn.".

Daugavpilī, 29. apr. 1926. g. CLNs469
2561a Miertiesnesis Kreicbergers.
Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 29. apriļa lēmumu
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1239. p. 1. d. pamata paziņo,
ka pēc 1926. g. 2. janv. mir. Jāzepa
Ādama d. Sūna, ir palicis mantojums
Daugavpils apr., Višķu pag., Bicanu c,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt tās pēc piekrītības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 29. apr. 1926. g. CLNs451
2559a Miertiesnesis Kreicbergers.

Daugavpils apr. 9. ieč. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 30. apriļa lēmumu
uz'civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1239. p. 1. d. pamata paziņo,
ka pēc 1919. g. 20. maijā mir. Domenika
Antona d. Bula, ir palicis mantojums
Daugavpils apr., Višķu pag., Bulu c,
kādēļ uzaicina visus , kam uz šo mantoju-
mu, vai sakarā ar to būtu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, pieteikt tās
pēc piekrītības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 5. maijā 1926. g. CLNs480
3153a Miertiesnesis Kreicbergers.

Bauskas apr. 2. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011.—2014., 2019.
un 2079. p.p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. 27. nov. mir. Viļā Trušinska
ir atklājies mantojums un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības ka mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības min. tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.".

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

Bauskā, 3. maijā 1926. g.
3150a Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. j u n i j ā 1925. g., pīkst
10 rītā, Rīgā, Lāčplēša iela >fe 65, dz. 18,
pārdos Arona S i r o t i n s k a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 640.

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

Rigā, 14. maijā 1926. g.

4321 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

oaziņo ka 11. jūnijā 1926. g., pulkst.
12 dienā, Rīgā, Krasta iela Ns 77,

Latgales apgabaltiesas , Jaunlatgales
, fl^-lec- miertiesnesis, saskaņā ar savu

...g - 30- aP'llēmumu un pa-matodamies uz civ. proc. lik 1401 p
V" civ- '*? x sēj. 1239. p. uzaicina
ļ92tx g. 26. martā mir. Jēkaba Andreja
a- brsta mantiniekus, pieteikt min
miertiesnesim savas mantošanas tiesības
uz nel. atstāto mantojumu sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma ie-spiešanas dienas „Vald. Vēstn "V.jl akā, 1926. g. 30. aprilī. ' '

N'sl8653i73a ____Miertiesnesis R. Petersons.
Latgales apgabaltiesas , Jaunlatgales

a- 2-'ec.miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 30. apriļa, lēmumu un pa-
matodamies uz civ. proc. lik 1401 pim civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina1918. g. mir. Panteleja Gerasimova
mantiniekus, pieteikt min. miertiesn.
savas mantošanas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.".

Viļakā, 1926. g. 30» aprilī. Nsl853
3174a Miertiesnesis R. Petersons

Latgales apgabaltiesas, Daugavpils
apr. 3. iec. miertiesnesis, kura kamera
atrodas Somersetā, saskaņā ar savu
1926. g. 30. apr. lēmumu un pamato-
joties uz civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401., 1402., 1408. p.p.
ar šo uzaicina 1915. g. 25. martā mir.
Jāna Jāņa d. Dzērina likum. manti-
niekus, pieteikt pie min. miertiesneša
savas tiesības uz palikušo pēc Jāņa
Dzērina Jasmuižas pag., Aizkalniešu
sādžā nekust. īpaš. sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.".

2662a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Ludzas apr.
4. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
šā gada 12. apriļa lēmumu un pa-
matodamies uz civ. lik. X sēj. I. d.
1239. p. un civ. lik. 1401. p. paz

ka pēc 1925. g. 28. sept. mir. Josifa

Jāna d. Golubcova, ir palicis man-
tojums sastāvošs no viensētas zemes
gabala platībā 22 ha ar saimniecības
ēkām, kas atrodas Ludzas apr., Pa-
sienas pag. un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt man šīs tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī". »,.--,

Zilupē, 5. maijā 1926. g. Nsl7ol
3155a Miertiesnesis K- Kalniņš.

mieniesnesis

Daugavpils apr. 4. iec. ,

saskaņā ar savu 6. maija 1926. g.

lēmumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un 1402. p. un civ.
lik X sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
98 jul. 1919. g. mir. Jura Ādama

(Oduma) d. Staris mantiniekus, pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Daugavpils apr.,
Līvānu pag. Starēs.

Mantojuma tiesības jāpieteic pec

piekrītības sešu mēnešu laika, skaitot

no šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".
3151a Miertiesnesis K- Avens.

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
a- 2. lec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1926. g. 30. apriļa lēmumu un
Pamatodamies uz civ. proc. lik. X sēj.
'«9. p. uzaicina 1913. g. mir. Feodora
"pdrejeva mantiniekus, pieteikt min.
Miertiesnesim savas mantošanas tie-
«bas uz nel. atstāto mantojumu sešu
fenešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
.«Spiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

926. g. 30. aprilī. Nsl851
-ŽilliL Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
** 2. lec. miertiesnesis, saskaņā ar

*avu 1926. g. 30. apriļa lēmumu
," Pamatodamies uz civ. proc. lik.
*ļ- p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.,

^aicina 1917. g. 14. sept. mir. Vasilija
«uorova mantiniekus, pieteikt min.

?"ertiesnesim savas mantošanas tiesī-
*s uz nel. atstāto mantojumu sešu
'«mesu laikā, skaitot no šī sludinājuma
apiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

V'lakā, 1926. g. 30. aprili. . Nsl863
3'72a Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
apr. i. lec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 30. apriļa lēmumu un pa-
matodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p. paziņo,
ka pēc 1918. g. 1. okt. mir. Borisa
Andrejeva , ir palicis mantojums Jaun-
latgales apr., Gavru pagastā, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu , vai sakarā ar to, būtu
kādas tiesības, ka mantiniekiem, pie-
teikt tās pēc piekrītības sešu mēnešu
larkāī skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Kārsavas stac, 1926. g. 4. maijā.
Nsl595

3158a Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
a- 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1926. g. 30. apriļa lēmumu un
Pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
11,1 civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
911. g. 22. nov. mir. Ivana Stepanova

mantiniekus , pieteikt min. miertiesn.
savas mantošanas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
^nas ,,Va!d. Vēstn.".

1926. g. 30. aprilī. Nsl849
3170a Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas, Ludzas apr.
1. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. uri civ. lik.
krāj. X sēj. 1239. p., uzaicina mir.
1926. g. Vinca Viktora d. Kāzinieka

mantiniekus, pieteikt savas tiesības
miertiesneša kamerā Ludzā, Daugav-
pils ielā Ns 6 uz mir. mantību sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

7. maijā 1926. g.
3154a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 30. apriļa lēmumu un pama-
todamies uz'civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p., paziņo, ka
pēc 1915. g. 24. okt. mir. Aleksandra
Vasiljeva ir palicis mantojums Jaun-
latgales apr., Gavru pag., kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, būtu kādas
tiesības, ka mantiniekiem, pieteikt tās
pēc piekrītības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Kārsavas stac, 1926. g. 4. maijā
Nsl593

3157a Miertiesnesis J. Gutmans.

Skultes pag. tiesa,
Rīgas apr., pamatodamās uz savu lē-
mumu no 17. decembra 1925. g. un uz
pagasta ties. civ. pr. lik. 276.—27?.p.p.
paziņo, ka Skultes pag pils. Mārtiņš Jāņa d.
Puķīts, dzim. 1892 g._ 9. septembrī un
viņa seva Marijs Jāņa meita Puķīt,
dzim Bi'Zit, dzim. 1891. g. 24._ februarī,
pieņem bērna vieta — adoptē Valliju
Birutu Ozoliņ, dzim. 28. martā 1922. g.
piešķirot viņai savu uzvārdu Puķīt.

Personas, kuram pret šo adopcija
.būtu kādi likumīgi iebildumi, tiek uz-
aicinātas pieteikt šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas d'enas .Vaid. Vestn.".

Skultē, 25. martā 1926. g.
Priekšsēd. E. Krūmiņš.

4264 Darbvedis G U m u r s.

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
apr. 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 30. aprīļa lēmumu un pa-
matodamies uz civ. proc. lik. 1401 p
un civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
1925. g. 16. janv. mir. Akuļinas Sima-
novas mantiniekus , pieteikt min. mier-
tiesnesim savas mantošanas tiesības uz
nel. atstātu mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Viļakā, 1926. g. 30. aprilī. Nsl855
3175a Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas, Daugavpils apr.
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 29. apriļa lēmumu iin pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina 1924. g.
20. dec. mir. Nechamas Faiveļa m.
(ari Nadežda Pāvila m.) Volovas
mantiniekus, pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nel. atstāto Daugavpilī,
Saules ielā, aptieku augšā min. mier-
tiesnesim sešu 'mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstn.".

Daugavpilī, 1926. g. 25. aprilī.
2830a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Ludzas apr.
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 28. apr. lēmumu un saskaņā
ar X sēj. 1. d. 1239. p. un 1241. p\,
civ. proc. lik. 1401., 1402. p.p., uzaicina
mir. Andreja Antona d. Līča manti-
niekus, pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi pieteikumi netiks pieņemti.

Ludzā, 30. aprilī 1926. g.' Ns 999
2563a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Jaunlatgales
apr. 3. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1926. g. 30. apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p. paziņo,
ka pēc 1914. g. 11. sept. mir. Otto
Moritca Kriša Jāņa d. Sauļa-Saulīša,
ir palicis nekustams mantojums, kurš
atrodas Jaunlatgales apr., Bērzpils
pag., Pustoškas fermā un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības, ka man-
tiniekiem, pieteikt tās min. miertiesn.
viņa kamerā Balvu muižā sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Balvos, 30. apr. 1926. g.
2833a Miertiesn. v. i. V Slēziņš ^

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
3. jūnijā 1926. g., pulksten 11 dienā,
Rigā, Elizabetes iela Nš 6, dz. 9,

pirtos vaiflMana
Kieiņa B e n c e 1 a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls _ 1042 un sastāvošu no
dažādām mantām, dēļ viņa 1923. g.
°/o peļņ. un 1924. g. ienāk, nodokļa
segšanas.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4416 Piedzinējs H e i b o v i č.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 2. jūnijā 1926. g., pīkst. 12 dienā ,
Rīga, Kronvalda bulv. N° 10, dz. 1,

pārdos uoirtolisans
Kristjaņa B 6 g h kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 950,— un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1925. g.
procent. peļņ. nodokļa segšanas.

Rīgā, 26. maijā 1926. g.
4415 Piedzinējs H e i b o v i č.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
31. maijā 1926. g., nnlkaten 12 dienā.
Liepāja, Liela iela Ns 20,

mu hhuh
Rolofa N a t a n a kustamu mantu, _ no-
vērtētu par Ls 2000,—, un sastāvošu
no divām čaulīšu mašinām, dēļ viņa
1921. g. dzivokļa un pilsētas apgrozī-
juma nodokļa segšanas.

Liepājā, 21. maijā 1926. g.
4347 Piedzinējs (paraksts).

Citu iestāžu sludinājumi.
*? j

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 31. m a i j ā 1926., g. pulkst. 12 dienā,
Rīga, Teātra ielā Nš 9,

pārdos vairāksolīšanā
A/S Latgales tirgotājs kustamo manta,
novērtētu par Ls 1060,— un sastāvošu
no dažādām mantām dēļ viņa 1923./4. g.
kapitālu un °/o peļņ. nodokļa segšanas.

Rīgā, 22. maijā 1926. g.
4346 Piedzinējs (paraksts).



Iespiesta Valsts tipogralilā.

Dzelziule tectinlskā direkiiia
izsfudina izsati

7. jūnija š. g , pulkst. 12 dienā, ar pēc-izsoli 10. j u n i j a š.g., pulkst. 12 d., uz:
1) Kaldebruņas-Subates dzelzsceļa līnijas

nojaukšanas darbiem, drošības nauda
Ls 550.—

2) Platriiežu ceļa uzlikšanas darbiem no
Jelgavas līdz Gludai, drošības naudas
Ls 770.—

un i z s o 1 i _ 8. j u n i j ā š g., pulksten
12 d., ar pecizsoli 11. jūnija, pulkst. 12 d.,
?** al&u ur6šan darbiem
1) Drustu stacijā, droš. nauda Ls 460.—

2) Ramkas stacijā, droš. nauda Ls 460.—
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties

direkcija, Rīga, _ Gogoļa ielā Ns 3, istaba3C8a, darbdienai no pulkst. 10—14. 4377

Iekšlietu ministrijas būvvalde,
Brīvības ielā J* 37 39, izsludina š. g. 9. jūnija, pīkst. 11 dienā,

mutisku un rakstisku izsoli (gal'gu)
Ķemeru sēravotu iestādes I, II un fil kl. vannu ēku

vēdināšanas ietaisēm.
Drošības nauda Ls 4C00. Ar noteikumiem var iepazīties būvvaldē. 4466

Rīgas policijas II iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 8. jūnijā, pulksten
10 rītā, Vaļņu ielā Ns 22,

tiidos m\iM\Mi
11 ūtrupē, L. Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no trīs mucām dzelzs miniuma
krāsas, kopsvarā 840 kg netto, kop-
vērtībā par Ls 190.
4397 Priekšnieka pal. (paraksts).

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 31. ra a i j ā 1926. g.,pīkst. 10» 2
Rīgā, Brīvības ielā Ns 33, veikalā,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Borisam J u 11 e r a m piederošās
mantas, sastāvošās no dažādam manu-
faktūras precēm, kā vīriešu un sieviešu
zeķēm, kabatas lakatiņiem un diegiem,
novērtētas par Ls 236,40 piedzenot no
viņa Ls 4410, par labu Kārlim Galviņām
kā tesāšanas izdevumus un īres maksu.

Apskatīt pārdodamas_ mantas, ka ari
izzināt novērtējumu varēs uz vietas —
pārdošanas diena.

Rigā, 19. maijā 1926. g. Ns 14436
4398 Priekšnieka F r e i v a I d s.

Rīgas policijas VI iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto karakl.
apl. dublikātu Nš 14160, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 28. apr.li 1921. g uz
Pētera Pētera d. Zirnīša v. 4399

Dzelzc. virsvaldes matcr. apgāde
izsludina sekošus

rakstiskus torgus
1926. g. 9. jūnijā: uz 1) armatūru lam-
pām — 150 gab.; 2) lampām, sienas,
elektriskam — 150 gab; S) patronām,
ar slēdzēju — 200 gab.; 4) spraudzi-
ņiem, ūdensdrošam sienas rozetēm —
300 gab.; 1926. g. 10. jūnijā: uz svelmju
caurulēm — 430 gab. un

rakstisku konkurenci
14. ! jūnijā 1926. g. uz Vestinghausa
bremzes daļām pēc saraksta.

Sacensību sākums pīkst. 11 rītā. Sa-
censību dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
droš. naudas no piedāvājuma vērtības.

Tuvākas ziņas dzelzceļu virsvaldē, Go-
goļa ielā 3, 101. ist. 2 4171

Dzelzsceļu 2. ceļu iec.
priekšnieks

noturēs 3. jūnijā 1926. g, pīkst. 11,
sava kantori, Krūzesmuižas stac,

konkurenci
atzarojuma ceļu izbūves datbu izdo-
šanai pie Krūzesmuižas stacijas. Droš.
nauda Ls 50. Tuvākas ziņas 2. ceļu
iecirkņa kantorī, Krūzesmuižā, darbdienās
no pīkst. 11—13. 4378

Dzelzsceļu 6. ceļu iec.
priekšnieks Daugavpilī,

savā kantorī, izsludina uz 5. jūniju š.g„
pulksten 11,

iauktu Izsoli
ar pecizsoli 8. jūnijā, pīkst. 11, sekošu
darbu izdošanai:

1) Riteņu nolaižamas ierīces pamešanu
Daugavpils galvenās darbnīcās.
Drošības nauda Ls 240;

2) Zemgales stacija izrakt grāvjus sta-
cijas teritorijā. Droš'bas nauda Ls 50.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantori no
pulksten 9 līdz 13 4379

JUbq|iiimildii materiālaapgāde
izsludina š. g. 10. jūnijā, pulksten 12,

rakstiskos torsus
uz kurināmo vielu padotanu uz lokomo-
tīvēm, iekraušanu, izkraušanu un pār-
kraušanu no vagoniem vagonos un
tamlīdzīgiem darbiem materiālu apgādes

Īli rajona.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā Lš

1000,— drošības naudas vai jā-
iesniedz kāda cita likumīga drošība.

Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldes
118. istabā. 4470

Dzelzuflo virsvaldes materiāla apgāde
izsludina š. g. 17. jūnija, pīkst. 12 diena,

vafzsfisfzus torgus
uz kurināmo vielu padošanu uz lokomo-
tīvēm, iekraušanu, izkraušanu un pār-
kraušanu uo vagoniem vagonos un tam-
līdzīgiem darbiem materiālu apgādes
IV rajonā. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
Ls 1500 drošības naudas vai jāiesniedz
kāda cita likumīga drošība. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzsc. vitsv. 118. ist, 4469

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1. jūnijā š. g., pulkst. 10,
Saules iela Ns 74/76,

pārdos vūirflksolišnnn
Haimam Edidovičam piederošo
vienu drēbju skapf , novērtētu_ par
Ls 21',—, liesas izdevumu nomaksāšanai.

Arskatīt skapi varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
4168 Priekšnieks (paraksts).

Kandavas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
10. jūnijā, 1926. g., Kandavas pagasta valdes telpās,

uējlnsziiis kokus pēc celmu skaita:
II iecirkņa mežniecības Kandavas un Aizdzires novados pavisam 3 vienī-

bas, vērtība no Ls 182 — Ls 1025,
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kofasiemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-

šības naud's no novērtētas sumas, kura pec nosolišanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītas sumas.

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

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā un pie II iecirkņa
mežziņa.

4367 Kandavas virsmežniecība.

Dzelzsceļa 6. ceļa iec.pr-Rs
Daugavpili

savā kantorī izsludina uz 2. ju n i j u š. g.,
pīkst. 11,

iauktu Izsoli,
ar pecizsoli

5. jūnija pīkst. 11 sekošu.darbu izdošanai:
1) uz Daugavpils-lndraslinijas252 . klm.

padziļināt mūra caurtekas gultni.
Drošības naudaLs 75,—,

2) Zemgales stacijā pagarināt caurteku
uz Turmontu galu. Drošibas nauda
Ls 230,—,

3) Zemgales stacijā pagarināt caurteku
zem stacijas ceļiem. Drošības
nauda Ls 175,—,

4) Zemgale izrakt grāvjus stacijas
teritorijā. Drošības nauda Ls 50,—.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī no
pīkst. 9 līdz 15. 4368

Valsts
Ezeres saimniecība,

Ezeres pag, Kuldīgas apr., c. st. Reņģe,
izdos

mnzfiksolišnnfi
sava kantorī 1926. g. 7. jūnijā, pulksten
12 diena — pie cūku staļļa pārbūves
vajadzīgos

1) namdaru darbus,,
2) galdnieku
3) mūrnieku
4) zemes, noārdīšanas un
5) podnieku darbus.

Tuvākas ziņas kantorī, c. Ezeri,
Valsts saimniecībā.

4381 Muižas valde.
Latvijas universitātes leģitimācijas kar-

tiņa 1* 2116 uz Marijas Zālītes vārdu
nozaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 4401

Marinfta cefu inženiers ^Daugavpilī,
savā kanclejā, Šosejas ielā Ns 1C4, 29. maijā š. g-, pulksten 13,

jmiktfi izsolē izdos mniūRprositejiem
Zemgales stacijas pievedceļa tekošu remontu. .

Drošības nauda Ls 130.— Ar daiba aprakstu un noteikumiem var iepa-
zīties kanclejā, katru darbdienu no pulksten 9—15. 4375

(Pasta un tcīeģvafa virsvaldei

valatt darbinieks svešvalodu pratējs.
Pilnīgi jāpārvalda franču valoda. Alga pec IX amata kategorijas.
Pieteikties virsvaldes admin. nodaļā (ieeja no Radio ielas) līdz I. jūnijam

š. g., iesniedzot ar 80 sant apm. lūgumrakstu līdz ar dzīves aprakstu, izglitibas
un agrajā dienesta apliecībām. 4376

Apriņķu ce|u inženiere Risa,
savā kanclejā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, š. g. 7. jūnijā pīkst. 10 dienā, izdos

vairāHājii mutiskā un rakstiskā izsolē ai pecizsoli
10. jūnijā pīkst. 10,

šoseju brivzemes joslas sieno Pļaujai
1926. g. bez tiesības ganīt lopus:

1) Rīgas-Jelgavas šosejas 7., 8., 10, 17. (daļu), 18. un 23. klm.,
2) Vidzemes šosejas 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.. 21. (pirmie 6 pik.)

22. (beidzamie 4. pik.), 23., 24., 25., 16., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36.,
40., 41., 43., 44, 45., 46., 47., 48., 49., 50., 54., 59, 60., 61., 62, 63, 64., 67.,
68., 69., 70., 71., 72.,

3) Engelhardta šosejas 39., 40., 41., 42., 43., 45-, 47.
Izsoles dalībniekiem pūms izsoles sākšanas jāiemaksā diošības nauda

^Ls 20,— par katru kilometru, uz kuru piedalās solīšanā.
Nosolītā suma jāsamaksā līd'z 15. jūnijam š. g, pretējā gadījumānorolītājs

zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesību uz rosolīto objektu.
Personām, kūjas vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz apriņķa ctļu inženierim

izsoles dienā attiecīgs lūgumraksts, nemaksāts ar 40 sant. zlmognodekli, dēļ
pielaišanas izsolē. 4468

(Fasta un tefe&rafa virsvalde
26. jūlijā š. g, pulksten 10 no rīta,

izsludina rakstisku konkurenci bez pēctorgiem
uz 120,000 kg dzelzs cinkoto 3 mm stiepuli; 150 Cvituša transformatoram ;
15 gab. ommelriem; 15 gab. brezentiem; 3000 kg darvoto striķi; kokvilnas un
linu diegiem, audekli un t. t.

28. jūlijā š.g., pulksten 10 no iita,

izsludina rakstisku izsoli bez pēctorgiem
uz 10,000 gab. šķēršņiem; 60,000 gab. izolatoriem; 200,000 mtr. izolētiem vadiem;
1500 kg alvu; 1C00 kg svinu un t t.

Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā, no pulkst. 11—13. 2 4467

3z£lit. ministrija, f^olu virsvalde

izdos jauktā salīga izsolē
15. jūnija š. g., pulksten 11 dienā, valsts Zilupes pamatskolas jaunas ēkas

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

ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošibas naudu Ls 10,000.- iesniedzami līdz
izsoles sākumam Skolu virsvaldes būvtechniskā birojā, Rigā, Valdemāra ielā Ns 36a
III stāvā, istabā 11.

Darba apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat ik-
dienas no oulksten 9 — 15. 4383

Aprfnjja ceļu Inženieris Ventspili
izdos

galiļāiakiMinttiugii
grants izklaidēšanas, grāvju tīrīšana*ceļu nolīdzināšanas un uzturēšanas dj
bus iiz valsts mežiem piekrītošiem
ceļiem sekošos pagastos: m

a) 4. jūnijā 1925. g., pīkst. 10 rītā an.nņķa ceļu inžemera kanclejā , Vent' snifSaikanmuižas pagasta — droših» *
nauda Ls 520, Vārves (Ls 35) P^Z(Ls 420), Ances (Ls 1230), \if
ies (Ls 990), Puzes (Ls c80) Usm£
(Ls 140); as

b) 7. jūnijā 1926. g., pīkst. 12 dienāPiltenes pagasta namā:
Zūru (Ls 180), _Užavas (Ls 18m

Ziras (Ls 80), Ēdoles (Ls 29o '
Zlēkas (Ls 310), Piltenes (Ls 230);

c) 9. jūnijā 1926. g., pīkst . 10 riti 'Talsu apriņķa p. 1. valdes telnās'
Talsos:

Dundagas (Ls 970), Pastendes
(Ls 140), Stendes (Ls 130), Ārlavas
(Ls 3C0), Nogales (Ls 80), Upes-
grīvas (Ls 70), Lubezeres (Ls 70)
Vandzenes (Ls240), Laidzes (Ls 180)*
Nurmuižas (Ls 230), Lībagu (Ls 30)'
Mērsraga (Ls 120), Spāres (Ls 90) \

d) 10. jūnijā 1916. g., pīkst, 10 rītā!
Kandavas pagasta nama:

Strazdes (Ls 20), Zentenes (Ls270)
Cēres (Ls 70), Kandavas (Ls 200)'
Virbu (Ls 50) un Valgales (Ls 30)!

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera
kanclejā, _Ventspilī, Plosta ielā Ns 21,
darbdienās no 9 līdz 1. 1 3cgģ

Stamtaatīīkas prečuasinaīgaiaiL
šiem. Jn". Lati,

valde, sasauc 18. jūnija 1926. g. p*4
6 vakarā, sabiedrības valdes telpas, Ri g'>

Vaļņu ielā Ns 1, dz. 7,

kārtēju
pilnu akcionāru sapulci

ar sekoTu dienas kartību:
1) Pārskata un bilances par 1925. g-

apstiprināšana.
2) Budžeta un darb bas plāna apstipri-

nāšana 1926. g.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

Piezīme: Gadījumā, ja uz sapulci

neierastos statūtu § 63 paredzētais
akcionāru skaits, tad 22.' jumi8

1926. g, pīkst. 12 dienā, tanis pa-
šās telpās tiks noturēta

otrreizējā sapulce,
kutas lēmumi būs galīgi pie katra
akciju balsu skaita.

4388 Valde
^

Par māksit nespēj, atzītā Edg. Zu>-

gera (firmas .Brāļi Hall* īpašnieka) kon-
kursa valde ar šo pagodinās paziņot , k
š. g. 4. jūnijā pīkst. 5 vakarā, Jelgavas
apgabaltiesas telpas, Akadēmijas >el
Ns 24, tiks noturēta augšminēta Zinge"

kreditoru pilna sapulce
ar sekošu dienas kāitību: ,

1) Pārskats par konkursa _ valdes aai-
bību un konkursu masas stāvokli.

2) Pieteikto prasījumu klasifikācija-
3) Jautajrms par nama pārdošanu »

veikala izīrēšanu. . .
4) Jautājams par atlīdzības j»"*

sanu konkursa valdes kuratoriem
aizgādnim. .«

51 Dažādi saimnieciski un citi )8'
4389 Konkursa valde-

Adu fabr. tirdzn. tnrūpn.
akc. s. V. Volfsona valde

uzaicina akcionārus uz

kaitēju ipiji sapulci
17. jūnija 1926. g-, pīkst. 12 diena, sa-
biedrības kantorī, Rīga, Tvaikoņu ielā 1

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas, komisijas sinoj.
2) 1925 gada pārskata un bilances

caurskatīšana un pieņemšana.
3) Peļņas sadalīšana.
4) 1926. gada izdevumu budžets.
5) Vēlēšanas.
6) Tekošas darīšanas.

Akciona i, kuri veļas piedalīties vis-
pārīgā sapulcē, tiek lūgti iesniegt savas
akcijas, jeb pagaidu apliecības valdei,
Rīgā, Tvaikoņu ielā N° 1, saskaņa ar
sab edrības statūtu 52' §, ne vēlāk pat
8. jūniju 1926. g
4465 Valde.

Dažādi sludinājumi.

Risas JOrm. ussnsilz.
bledrilias skrej.nodoļas

min izlozes saraksts
izloze notikuse 23. maija 1926. g.

5 16 50 59 67 91 112 123 153 154
160 221 257 340 355 386 406 436 438
446 447 4S0 523 t07 613 629 634
643 682 710 712 737 738 743 749 753
780 809 820 836 841 863 910 929 935
941 965 973 978 981 4390

Daugavpils pol. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 3. j u n i j ā š. g., pīkst. 10,
kīgas ielā Ns 75,

pārdos laiiUiaii
Zelikam Beram N o t k i n a m piederošo
mantu: vienu spoguli un vienu galdu,
novērtētu par Ls 30,—, proc. peļņas
nodokļa nomaksāšanai.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dhnā uz vietas.
i.67 Priekšnieks (paraksts).

Bauskas apriņķa valsts zemju
inspektors

ar šo dara vispārībai zināmu, ka
1926. g. 10 jūnijā, pulksten 10 rītā,
Vecumuižas pagasta valdē,

Pirtios MlrOKsoliftnl
valstij piederošās tafelklavieres, atro-
došās Vecmuižas 6-kl. pamatskelā, —
pret tūlītēju samaksu.

Bauskā, 1926. g. 21. maijā. Ns 1012.
4380 Inspektors (paraksts)

Rēzeknes apr..Varakļānu
iec. polic. pr-ks

paziņo, ka šī g. 3. jūnijā, pulksten 10,
pie Boikovas pagsta nama,

li* sairUiSnuā
Staņislavam Gruduļam piederošas

3 govis:
2 baltas un 1 sarkanas spalvas, novēr-
tētas par Ls 240,—, nomas parāda par
1924. g. piedzīšanai pēc Rēzeknes apr.
Valsts zemju inspektora 1924. g. 4. no-
vembja rakstaNs 2444 valstij par labu
Ls 2C6 .46. Pārdodamās govis varēs ap-
skatīt ūtrupes dienā uz vietas
4413 Priekšnieks loarakstsl.

Rēzeknes apr .Varakļānu
iec. poiic. pr-ks

paziņo , ka š. g. 4. jūnijā, pulksten 11,
pie ieciikņa kanclejas,

pārdos vairāksolīšana
Aronam Grinbergam piederošas

mantas:
5 baķus dažādu drēbju, novērtētas par
Ls 50,—, saskaņā ar Tiešo nodokļu de-
partamenta šī g. 27. janvāra rakstiem
NsNs 56478 un 68340, piedzenot no
viga vaistij par labu Ls 35,52.

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
4410 Priekšnieks (paraksts).

Ilūkstes apr. priekšnieka
palīgs ii iec.

paziņo vispāiībai, ka ši gada 3. jūnijā,
Eglainē,

atklāta nksolišaiia
pārdos pilsonim Geršonam Novakam,
dzīvojošam Eglainē, par tirdzniecības
zīmes laikā neizņemšanu, sēcošas

mantas:
vienu spoguli, vienu skapi, vienu pat-
vāri, vienu galdu, vienu grāmatu
plauktu un 5 krēslus.

Mantas apskatāmas ūtrupes dienā uz
vietas.

1926. g. 19. maijā. Ns 2535.
4404 Prieušn. pal. (paraksts).

Nirzas pagasta valdei,
Ludzas apriņķī (4 kilometri no Nirzas
stacijas), vajadzīgs iestrādājies

darbvedis.
Pieņemšana 1926. g. 4. jūnijā, pulkst.

12 diena, no pagasta padomes pagasta
nama. Alga pec kategorijas pie brīva
dzīvokļa un apkurināšanas.

Kandidāti var pieteikties, iesniedzot
dokumentus par izglītību un pietiekošu
praksi darbveža amatam, personigi un
rakstiski pie pagāzta padomes.

Nirzā, 1926. g. 21. maijā. >6 1864
-1463 Pagasta valde.

Auru pagasta valdei,
Jelgavas apr., vajadzīgs Auru I. pak.
pamatskolai

li skolotais <-]o).
Alga pec valdības noteikumiem.

Kandidāti top lūgti pieteikties rakstiski
vai personīgi līdz velēšanu dienai,
1926. g. 1. jūnijam, pīkst. 12 dienā pie
pagasta valdes, iesniedzot attiecīgus
dokumentus par izglītību un līdzšinējo
dienestu.

J462 "3 Pagasta valde.
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