
Saeima.
Noteikumi par sējumu un mājlopu reģi-

strāciju.
Instrukcija avansu norēķinu sastādīšanai

valsts iestādes.

Valdības iestāžu paziņojami.
Paziņojums.

Papildinot .Valdības Vēstneša" 1925. g.
25. jūnija 136. numurā iespiesto pazi- '
nojūmu par tiesību piešķiršanu Latvijas
un Igaunijas tiesu iestādēm stāties tie-
šos savstarpējos sakaros Hagas 1903. g.
17 jūlija konvencijas 1. un 9. pantos
minētās lietās, ārlietu ministrija ar šo
paziņo, ka notu apmaiņas ceļā (ārlietu
ministfa š. g. 31. marta nota

N° B. 23 26 10304 un Igaunijas sūtņa
š. g. 12. maija nota Ns 26 7-W) Latvijas
un Igaunijas valdības vienojušās:

saprast zem nosaukuma tiesas palāta
(krievu nosaukums: Sudjebnaja Palāta)
Igaunijā un Latvijā ari tiesas palātas
prokuratūru,

saprast zem nosaukuma miertiesnešu
sapulce (Igaunijā) un apgabaltiesa
(Latvijā) ari attiecīgo prokuratūra nn iz-
meklēšanas tiesnešus.

Saskaņā ar šo interpretāciju bus pie-
šķirtas tiesib*s stāties tiešos sakaros bez
tiesu un ārlietu ministrija starpniecī-
bas ari:

a) tiesas palātas (Sudjebnaja Palāta),
miertiesnešu sapulču (Igaunijā) un ap-
gabaltiesu (Latvijā) prokuroriem tiešā
ceļā, un

b) svar'gn lietu izmeklēšanas tiesne-
šiem un apgabaltiesu izmeklēšanas ties-
nešiem caur miertiesnešu sapulču priekš-
sēdētājiem (Igaunijā) un apgabaltiesu
priekšsēdētājiem (Latvijā).

Rīgā, 1926. g. 21. maijā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Apkārtraksts.
Vidus un arodu skol j direktoriem.

Ievērojot, ka Jura Neikena piemiņas
dienas svinēšana iekrīt 25. maijā, kad
skolas darbi nenotiek, Skolu virsvalde
lūdz Jūs sarīkot Jums uzticēta skolā
Jura Neikena piemiņas aktu š.g 28.maijā,
ziedojot šim nolūkam divas pēdējās
stundas.

Virsvaldes v. direktors P. Z ā 111 s.
Vidusskolu direktori K Ozoliņš.
Arodu skolu direktora vietā

J. P u m p ī t s.

Iecelšanas.
Rezolūcija Ns 27.

Rīgas apriņķa Madlienas iecirkņa policjas priekš-
niekam Rūdolfam Gob a m piešķiru kārtējo at-
vaļ nājumu uz 6 nedēļām, .-kaitot no š g. 20. maija,
uzdodot pa atvaļinājuma laiku minētā iecirkņa
priekšnieka pienākumu izpildīšanu tā paša apriņķa
Skrīveru policijas iecirkņa kriminālpolicijas uz-
raugam Kārlim Lapanam.

Pēc atvaļinājuma izbeigšanās policijas priekš-
nieku Gobu, uz paša lūgumu, atsvabinu no amata,
skaitot no š. g. 1. jūlija.

Rīgā, 1926. g. 19. maijā. Ms 11198.
Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosberes.

•
Pavēle Ni 161.

1926. g. 21. aprili.
Rīgas muitas jaunākam muitas uzraugam Jāņam

Sprogām, kā slimojošam ilgāk par diviem mēne-
šiem, saskaņā ar civildien. lik. 27. panta noteikumu,
sākot ar š. g. 20. aprili Izmaksājama tikai pusalga.

Pamats: Rīgas muitas 19I(i. g. 20. aprīļa
rausts M» 60)2.

Pavēle J6 165.
1926. g. 21. aprīlī.

Liepājas muitas jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpidilā;s Ansis Mielavs, kurš pie-
ņemts dienestā 1925 g. 19. cktobri, kā nokalpojis
muitas resora dienestā sešus mēnešus, apstiprināts
amatā par štata darbinieku, skaitot ar š. g.
19. aprili

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes,
ar izdienu no 1925. g. 19 oktobra.

Pavēlei >* 166.
1926. g. 21. aprili.

Saskaņā ar 1915. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumumiem, Rīgas muitas vecākie
muit s uzraugi Mārtiņš Innus un Ādolfs Vīto-
li ņ š, kuri, pamatojoties uz civildien. lik. 17. p.
noteikumu, saņem IO°/o papildalgu no viņiem
pienākošās pamatalgas, tiek ieskaitīti XVIII amatu
kategorijas 3. pakāpe, ar izdienu no 1926. gada
19. apiiļa an algas izmaksu pēc šīs pakāpes no
1926. g. 1. maija.

Pavēle hfe 167.
1916. g. 21 apnll.

Liepājas brīvteiitorijas rūpniecības uzņēmumu
muitas departamenta revidentam pie Liepājas
korķu un linoleuma fabiiku akciju sabiedribas
Janām C a u n e m uz valsts darbinieku ārstu ko-
misijas atzinuma pamata piešķirtas sešas nedēļas
atvaļinājuma veselības stāvokļa uzlabošanai, skaitot
no š. g. 26. aprīļa līdz 7. jumjam

Pa augšminēto atvaļinājuma laiku muitas depar-
mentamenta revidenta pienākumus pie augšminē-
tās fabrikas uzdodu izpildīt Liepājas muitas eks-
pertam Voldemāram Rauchmaņam.

Pamats. Finansu ministra J. Blurnberga
1926. g. 21. aprīļa rezolūcija.

Pavēle J* 168.
1926. g. 23 a;

Ventspils muitas virsuzraugs Pēters Pūriņš
dienesta laba liek pārcelts uz Ainažu muitu par
kandidātu uz ekspena amata, skaitot ar S. g.
26. aprili.

Alga pēc XIII amatu kategorijas I. pakāpes, ar
izdiena no 1926. g. 16. aprija.

Pamats. Venispīls muitas priekšnieka 192- g
22. apr.ļa raksts Nf 4. Slēp.

Pavēle .V:
1926. g

^
23. aprili.

Aleksandris Jāņa d. Ābrams p
' muitā p:r štata vecāko muitas uira.gu, skaitot ar
' š. g. 24. aprili.

Valdības rīkojumi un pavēles.

NoteiktiTii
par sējumu un mājlopu

reģistrāciju.
1. Lauksaimniecības ražas un māj-

lopu skaita noteikšanai, Valsts statistiskā
pārvalde tajos gados, kuros nenotiek
vispārējās lauksaimniecības skaitīšanas,
izdara sējumu un mājlopu reģistrāciju.

2. Reģistrāciju izdara vietējās paš-
valdības iestādes Valsts statistiskās pār-
valdes noteiktā laikā un kārtībā.

3. Reģistrācijā iegūtās ziņas valsts
statistiska pārvalde izlieto vienīgi stati-
stiskiem un c tem zinātniskiem nolūkiem.

4. Visām valsts un pašvaldības Iestā-
dēm jābūt piepalldzīgām reģistrācijas
izvešanā.

5. Iedzīvotāju pienākums ir dot pa-
reizas un noteiktas atbildes uz jautā-
jumiem, kuri minēti reģistrācijas loksnēs.
Par atteikšanos no ziņu došanas vai ari
par apzināti nepatiesu ziņu došanu vai-
nīgie sodāmi pēc sodu likumu 138. panta.

6. Instrukcijas par šo noteikumu iz-
pildīšanu izdod valsts statistiskā pār-
valde, saziņā ar iekšlietu ministriju.

Rīgā, 1926 g. 20. maijā.
Ministru prezidents A. Alberings.

Valsts statistiskas pārvaldes
direktors M. Skuienieks.

Instrukcija
avansu norēķinu sa&tādišanai

valsts iestādēs.
(Izdota saziņā ar valsts kontroli.)

1. Avansu norēķini sastādami pēc
klātpieliktā parauga.

2. Avansu norēķini sastādami pēc
paragrāfiem un pantiem uz attaisnojošo
dokumentu pamata, pieturoties pie avansu
noteikumu i4.—22 pantiem.

3. Avansu norēķini rakstāmi skaidri
«n bez strīpojumiem Izlabojumi izda-
rāmi ar krāsainu tinti un apstipriaami ar
izlabotajā parakstu.

4. Saņemot pastāvīga rakstura avansu,
avansierim uz norēķina pirmaj lapas
P°ses jāatzīmē, kāds bijis atlikums pēc
Pēdējā norēķina nodošanas, cik saņemts
Papildināšanai un kāda suma paliek pie
avansiera pēc norēķina nodošanas, uz-
rādot ari cik no gada sākuma pavisam
aaņemts un cik norēķināts. Norēķinoties
par vienreizēja rakstura avansiem, no-
mina pirmā lapas pusē nav jāizpilda
No gada sākuma saņemts un norēķināts".

5- Avansu norēķina pirmā lapas pusē
Jādītās sumas „kopā norēķināšanai

Paraugs A.

- ministrija.

(Avansa turētāja iestāde, uzņēmums vai persona).

192 / g budžets
vieta §.

AVANSA NORĒĶINS Ks
par laiku no 192 g līdz 192 g

™ (Darījumu laiks p5c dokumentiem).
?o . .vienreizējs ,
= Avanss nsfāvj izsniegts
J2 I s (Kādas iestādes vajadzībām).

izdēts pēc klātpielikt:"em doku-
mentiem* sadalāmas norēķina otrā lapas
pusē sīki pēc att-usnojošiem dokumen-
tiem — chronooģskā kāit.bā. Piimā
aile rakstāms datums, kad nauda izmak
sāta; otrā — par ko izdots, trešā — at-
taisnojošo dokumentu kārtas numuri;
ceturtā — paragrāfa suma un turpmākās
ailēs — sumas par atsevišķ.em pantiem

6. Iestādes, kurām klātpieliktais no-
rēķinu paraugs nebūtu piemērots, var

norēķināties pēc sevišķa parauga, izpra-
sot uz io finansu ninistrijas kredita de-
partamenta ua valsts kontroles piekrišinu.

Pamats. Noteikumi par avansiem
(1926. g. „ Valdības Vēstnesi" Ns 85)
25. pants.

Rīgā, 1926. g. 19. maijā.

Finansu ministris J. Blumbergs.
Kredita departamenta

direktors A. Kārkliņš.
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Sēdes 21. maijā.

Priekšpusdienas sēdē turpinājās de-
bates pie iekšlietu ministrijas budžeta.

Vakara sēdē noraidīja R. Dukura un
citu priekšlikumu psr ierēdņu algu pa-
zeminSšanu tādā apmērā, kādā tās at-
radušās priekš pēdēja paaugstinājuma,
pieņēma treša lasījumā papildinājumus
ua pārgrozījumus pie agrārās reformas
likuma 1. daļas 3. panta. Pēc tam
plašāki pārrunāja likuma projektu par
sociālo apgādību, kuru galu galā nodeva
atpakaļ komisijā.

Nākošā sēde 1. jūnijā pulksten 10 rītā.

Maksa par .ValdībasVēstnesi" sākot ar 1. aprili:
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:

eadu . . Ls 22.— , gadu . . . Ls 18.—
T/, gadu . . . 12.— V* gadu . . , 10.—
3 niēn. . . 6.— 3 men. . . , 5.—
1 , ... 2.- 1 . ... i.7o
pie atkalpar- Par atsevišķu
devējiem . . —.12 numuru . . , —.10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katru tnlāk.i rindņu —.15

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

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. s!udin ) —25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80

Latvijas valdības j^s® oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot āģļffinBBŽJB. *^ s*. svētdienas un svetkudienas

Redakcija: JF^'sSĶr KPļŠlgK^ Kantons
un

ekspedīcija:
Rīgā, pilī .Ng 3. Tel. Ns 20032 *S§l|§|§5ļpfp** Rīgā, pilī Nu 1. Tel. N? 20031
Runas stundas no 11—12 U^m^JrHT Atvērts no pulksten 9—3



Alga pec XVIII amatu kategorijas 1. pakāpes,ar izdiena no 1925. g. 24. aprija.
Pamats Rīgas muitas priekšnieka 1925. g.

15. decembra raksts S> !6<£9.
Pavēle Mi 170
1926. g. 24. apriii.

Edvīns Jāņa d. Vīti ņ! pieņemts muitas de-
partamenta dienesta rz briva līguma pamsta, sa-
skaņā ar civildien. l.k 10 p. noteikumu, sevišķu
darbj izpildīšanai, skaitot ar š g. 24. aprili.

Alga Vi tinam izmaksājama pēc XIII amatu kate-
gorijas 1. pakāpes — kā kandidātam uz ekspeta
amatu— ļldz dzimtas Nemaksām, dzīvokļi naudu
15°apmēra no pamalaljas u v?lsts daibiniekiem
izmaksa amo 13. mēnešalgu.

Pavēle J* 171.
1926. g. 24. aprili.

Muitas departamenta uz brīva līguma pamata
dienesta sastāvoša pagaidu apkalpotāja Em.lija
F o g e I, kura tika pieņemta uz laiku līdz dep-ta
apkalpotajās Irmts B a c h izveseļošanās laikam,
sakara ar Bach izveseļošanos un stāšanos pie die-
nesta pienākumu izpildīšanas, itUista no dienesta,
skaitot ar š. g. 2a apriii.

Pamats: Firn min. muitas d;p-ta 1926. g.
16. aprija pavēle X? It3.

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

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š

Meklējamo personu saraksts
Nr 260.

19865. Antans, Antons Bernharda d., 26 g. v.,
pied. pie Daugavpils apr.. Višķu pag., agrāk
dzīv. Jaunauces pag. Gaisa plīšu sudmalās. —
Auces iec miertiesneša 1926. g. 31. marta raksts
Ne 375 (17-1V-26), apv. uz sod. lik. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu mekl.

19866. Belovs, Konstantīns KJementija d.,
dzim. 1894. g., pied. pie Tildas pag., Ludzas
apr., agrāk dzīv. Bikstu pagasta robežās. — Jel-
gavas pilsētas iec. miertiesneša 1926. g. 29. marta
raksts JVs 64 (17-1V-26), apv. uz sod. lik. 284. un
286. p. — Pazinot dzīves vietu.

19867. Bēniņi, Arturs Jāņa d., 20 g. v.,
Latvijas pav., agrāk dzīv. Rīgā, Merkeļa ielā
JVs 3, dz. 7, — Rīgas pref. 3. nod. 1926. ģ. 3. apr.
raksts Ne 1823 (17-IV-26), sod. no Rīgas prefekta
ar Ls 20 vai 7 dienām aresta. — Paziņot mekl.

19868. Brempel, dzim. Arendt, Etla Dorotejas
m., 37 g. v., pied. pie Limbažiem. — Rīgas 2. iec.
miertiesneša 1926. g. 30. marta raksts Ne 209
(17-IV-26), apv. uz sod. lik. 268. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19869. Barmapovs, Leiba Micheļa d., 60 g. v.,
pied. pie Daugavpils, beidzamā laikā dzīv.
Daugavpilī, Sakņu ielā Ne 6. — Daugavpils apr.
2. iec. miertiesneša 1926. g. 30. marta raksts
Ne kr. 226/26 (17-1V-26), apv. uz sod. lik. 138. —
Pazinot dzīves vietu.

19870. Burnovskis, Eduards Matisa d., 40 g. v.,
pied. pie Auces, agrāk dzīv. Rīgā, Krasta ielā
JV° 3, naktspatversmē. — Auces iec. miertiesneša
1926. g. 30. marta raksts Ne 3 (17-IV-26), apv.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu mekl.

19871. Berķis, Jānis Kārļa d., agrāk dzīv.
Rīgā, Elijas ielā Ne 23, (tuvāku ziņu nav). —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. 'g. 8. aprija
raksts Ne 2053 (19-IV-26), sod. no Rīgas 2. iec.
miertiesneša uz sod. lik. 287. p. ar Ls 5 vai
3 dienām aresta. — Paziņot pref. 3. nodajai.

19872. Baranovskis, Mitrofans Aleksandra d.,
34 g. v., krievs, pase JVs 155864. — Ilūkstes apr!
priekšn. pal. 1. iec. 1926. g. 9. marta raksts
Ne 9801/25. (16-1V-26), patvarīgi atstājis savu
dzīves vietu kā sastāvošs zem polic. uzraudzības.
— Paziņot dzīves vietu.

19873. Baranovs, Jegors Vasilija d., dzim.
1876. g., pied. pie Rēzeknes apr., Vidsmuižas pag.,
Boriscivkas ciema. — Latgales apgabaltiesas
2. krimin. nod. 1926. g. 29. marta raksts Se 7096
(17-IV-26), apv. uz sod. lik. 624. p. — Pazinot
dzīves vietu.

19874. Buršteins, Murduchs Movša d., dzim.
1885. g., agrāk dzīv. Daugavpilī, Saules ielā .\
— Daugavpils kara apr. pārvaldes 1926. g.
31. marta, 3. aprija raksts -V? 9173 (17-IV
izvairās no karaklausības. — Paziņot dzīves
vietu meklētājam.

19875. Balodis, Reinholds Miķeja d., dzim.
1881. g. 19. okt., pied. pie Stalbes pag., Valmieras
apr., atsvabināts no Cēsu apr. cietuma, nolikšanai
zem policijas uzraudzības. — Cēsu apr. priekšn.
pal. Liec. 1926. g. 6. marta raksts Ne 1857(17-1V-26
izvairās no policijas uzraudzības. — Paziņot
dzīves vietu.

19876. Burkcvičs, Pauls Jēkaba d., apm.
29 g. v., Cēsu pilsētas pilsonis, 1924. g. rudenī
dzīv. Alūksnes pilsētā, Alsviķu ielā JNs 4. —
Madonas apr. 2. iec. miertiesneša 1926. g. 26.marta
raksts Ne 169 25. (16-1V-26), sod. uz sod. lik.
138. p. ar Ls 10.— vai maksāt nespēšanas gadī-
jumā ar arestu uz 3 dienām. — Ņemt parakstu
par dzīves vietas neatstāšanu, par ko pazinot
meklētājam.

19877. Berg, dzim. Brunovski, Agneze Ignata
m., dzim. 1891. g. 12. aug. Kaunā, pied. pie
Rīgas, strādniece, poliete, kat. tic. atraitne,
Latvijas pase Ne 93808, izd. no Rīgas prefektūras
30. dec. 1921. g. — Rīgas polic. 3. iec. miertiesneša
1926. g. 27. marta raksts Ne 8654 (16-IV-26),
ņemama zem policijas uzraudzības. — Paziņot
dzīves vietu.

19878. Bērzlapa, Alvīne Daniela m.. 35 g. v.,
Latvijas pav., igauniete, lut. tic., strādniece,
atraitne, dzīv. Maskavas ielā Ne 54, dz. 6. —
Rīgas 8. iec. miertiesneša 1926. g. 27. marta
raksts Ne 458 (16-IV-26), apv. uz sodu lik.
36. p. — Apcietināt un nogādāt meklētāja kamerā.

19879. Bockman, Jānis Jēkaba d., 60 g. v.,
pied. pie Rundāles pag., Bauskas apr. — Rīgas
2. iec. miertiesneša 1926. g. 26. febr. raksts
Ka 1960/25. (16-IV-26), apv. uz sod. lik. 268. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19880! Burkcvičs, Aleksis Mārtiņa d., dzim.
1896. g. 4. apr., pied. pie Rīgas, agrāk dzīv.
Knistpils pilsētā. — Daugavpils kara apr. pār-
valdes 1926. g. 31. marta raksts Ne 8907 (16-1V-26),
par dezertēšanu no 4. Valmieras kāju. pulka. —
Pazinot dzīves vietu mekl. un kāds karaklausības
dokuments ir uz rokām.

19881. Čapste, Broņislava Stepaua m., dzim.
1904. g. pied. pie Viļānu pag., Rēzeknes apr.,
agrāk dzīv. Karlines ielā Ne 42, dz. 17. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1926. g. 9. aprija
raksts Ne 541 (21-IV-26), izvairās no ārsta kon-
troles. — Pazinot dzīves vietu.

19882. Čužuls, Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1892. g.,
pied. pie Kurmenes pag., Jaun-Jelgavas apr.,
agrāk dzīv. Bučauskas pag., Madonas apr. —
Rīgas 4. iec. miertiesneša 1926. g. 29. marta
raksts Ne 472 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p.
— Atvest uz mekl. kancleju.

19883. Čude, Pēters Pētera d., dzim. 1885. g.
pied. pie Valkas apr., Oaujenes pag., agrāk dzīv.
Krasta ielā Ne 3, naktspatversmē. — Rīgas 4. iec.
miertiesneša 1926. g. 29. marta raksts Ne 583
(19-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19884. Dāboliņš, Juris Brenča d., 42 g. v.,
(tuvāku zinu nav). — Rīgas 13. iec. miertiesneša
1926. g. 9.' aprija raksts JM° 404 (21-1V-26), apv.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19885. Dārziņ, Anna Lienes m., Latvijas
pav., agrāk dzīv ' Antonijas ielā JVs 15, dz. 43. —
Rīgas 13. iec. miertiesneša 1926. g. 8. aprija
raksts JVs 341 (21-IV-26), apv. uz sod. lik. 528. p.
— Paziņot dzīves vietu. (j

19886! Denkins, Andrejs Antona d., dzim.

1902. g., pied. pie Osunes pag.. Daugavpils apr.
— Rīgas 13. iec. miertiesneša 1926. g. 27. marta
raksts -Ns 409 (16-1V-26), apv. uz sod. lik. 138. p.
— Pazinot dzīves vietu.

19887. ' Dāvis, Voldemārs Jāna d., 28 g. v.,
pied. pie Īslīces pag., Bauskas apr., čigāns, agrāk
dzīv. Islices pag., Bauskas apr. — Bauskas apr.
1. iec. miertiesneša 1926. g. 27. marta raksts
.\° 85 (19-1V-26), apv. zādzībā. — Paziņot dzīves
vietu meklētājam.

19888. Draiska, Jānis Jāņa d., dzim. 1901. g.
pied. pie Nitaures pagasta. — Rīgas 13. iec.
miert. 1926. g. 27. marta raksts JVs 408 (16-IV-26),
apv. uz sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

19889. Dunskis, Aloisisa Jāzepa d., 28 g. v.,
pied. pie Daugavpils apr., Krāslavas pag., agrāk
dzīv. Krāslavas pag., Dunsku sādžā. — Jelgavas
pilsētas iec. miertiesneša 1926. g. 27. marta
raksts JVs 577 25. (16-IV-26), apv. uz sod. lik.
581. p. — Paziņot dzīves vietu.

19890. Elleriņš, Jedalijs Icika d., 30 g. v.,
pied. pie Borovka 's pag., Daugavpils apr., beidzamā
laikā dzīv. Daugavpilī, Kalēju ielā Nā 6. —
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesneša 1926. g.
30. marta raksts JVs kr. 84 26. (19-IV-26), apv.
uz sod. lik. 184. p. 2. pkt. — Paziņot dzīves
vietu.

19891. Elsis, Kārlis Ādolfa d., 31 g. v.,
pied. pie Rīgas apr., Dreiliņu pag., agrāk dzīv.
Svētceļnieku ielā JVs 2, dz. 5. — Rīgas 4. iec.
miertiesneša 1926. g. 29. marta raksts Ne 24
(19-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. un 262. p. 1. d.
— Pazinot dzives vietu.

19892. Elterman, Elza Stepana m., 27 g. v.,
pied. pie Lietuvas, dzīv. Jelgavas apr., Bukaišu
pag. ,,Vejrauku" mājās. — Meitenes muitas
1926. g. 23. febr. raksts JVs 694 (16-1V-26), apv.
kontrbandas lietā. — Ņemt zem policijas uzraudz.
un zinot meklētājam.

19893. Egiits, Kārlis Pētera d., 36 g. v.,
pied. pie Rīgas apr., Bolderajas pag., beidzama
laikā dzīv. I. Kalnu ielā JVs 13. — Rīgas 13. iec.
miertiesneša 1926. g. 24. marta raksts JVs 802
(I6-1V-26), apv. uz sod. lik. 284. p. un 262. p. 1. d.
— Paziņot dzīves vietu.

19894! Egiits, Emsts Indriķa d., agrāk dzīv.
Kr. Barona ielā JVs 115, dz. 9 (vecums un pie-
derības vieta nav zināmi). — Rīgas 13. iec.
miertiesneša 1926. g. 1. marta raksts JVs 151
(16-IV-26), apv. uz sod. lik. 377./I. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19895. Filipovs, Artomons Leona d., dzim.
1901. g., pied. pie Krāslavas, agrāk dzīv. Ozolnieku
pag., Zommera ķieģeļu ceplī. — Jelgavas pilsētas
iec. miertiesneša* 1926. g. 29. marta raksts JVs64
(19-1V-26), apv. uz sod. lik. 284. p. un 286. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19896. Freiman, Pauline Pētera m., 26 g. v.,
Latvijas pav., agrāk dzīv. Rīgā, Sadovņikova
ielā JVs21, dz. 17. — Rīgas pref. 3. nodaļas 1926. g.
8. apriļa raksts JVs 4609/23. (19-IV-26), sod.
no Rīgas prefekta ar Ls 20 vai 7 dienām aresta. —
Paziņot pref. 3. nodaļai.

19897. Fokers, Fridrichs Aleksandra d., dzim.
1884. g., Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves vieta
Jelgavā. — Jelgavas pilsētas polic. 2. iec. priekšn.
1926. g. 24. marta raksts JVs 1769 (19-1V-26),
patvarīgi atstājis dzīves vietu, kā sastāvošs zem
policijas uzraudzības uz sod. lik. 34., 35. p.p. —
Pazinot dzīves vietu meklētājam.

19898. Grinkers, Šolems Judeļa d., 61 g. v.,
(kur pierakstīts nezināms), agrāk dzīv. Liepāja,
Graudu ielā JVs 25 pie dēla Natana. — Talsu iec.
miertiesneša 1926. g. 27. marta raksts JVs 247
(16-IV-26), apv. uz sod. lik. 262. p. un 284. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19899! Gudets, Jānis Franča d., agrāk dzīv.
Ogres miestā, tuvāku ziņu nav. — Rīgas apr.
3. iec. miertiesneša 1926. g. 27. marta raksts
JVs 1086 (16-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. un
262. p. 1. d. — Pazinot dzīves vietu.

19900. Gamze, Srols Judeļa d., dzim. 1893. g.,

pied. pie Daugavpils, beidzamā laikā dzīv . Dau.gavpilī, Sakņu ielā .Vs 36. — Daugavpils anr \2. iec. miertiesneša 1926. g. 24. marta rak« 1X» 145 kr. (16-IV-26). apv. uz sod. lik. 184 „
1. pkt. — Paziņot dzīves vietu. ' P-

19901. Gruzdinskis, L'lrichs Aleksandra a i50 g. v., pied. pie Rīgas. — Rīgas pilsētas 1 ;J'
miertiesneša 1926. g. 8. apriļa raksts Vo y{t.
(21-IV-26), apv. uz sod. lik. 397. p. _ Pazina
dzīves vietu. -^

19902. Gvilevs, Maksims Akima d., 24 apied. pie Rēzeknes apr., Rozenmuižas pag' ipase izdota no tās pašas pag. valdes Mj \^h ļ
20. okt. 1922. g. — Jaunjelgavas iec. mierti«n' /1925. g. 13. okt. raksts JVs 3005 (21-IV-26), am,'pēc sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietumiert., atsaucoties uz minēto rakstu.|

19903. Gasperovičs, Felicija Andreja m., 56 B j
v., atraitne, čigāniete, 1924. g} apriļa mēri! dzīv
Krāslavā, Augusta ielā JVs 22. — Daugavpils
apr. 6. iec. miertiesneša 1926. g. 3. apriļa raksts
J*>935 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 276.p.-_ pģ.
zinot dzīves vietu.

19904. Gabre, Rūdolfs Pētera d., dzim T1904. g., pied. pie Rīgas apr. Katlakalna pae'9. Rēzeknes kājn. pulka kareivis, pirms iesaukšanas
dzīv. Rīgā, Zaķu salā, Krasta ielā Ne 12, dz. 1 __
Rīgas pilsētas komendanta 1926. g. 7aūr;iraksts JMŠ 2056 (19-IV-26), 1926. g. ticis koman-dēts uz Rīgas kara slimn., bet nav ieradies. —Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

19905. Gedraitisons, Antons Osipa d., dzim1897. g., pied. nav zināma, agrāk dzīv. Jelgavā
Dambja ielā JV8 10. — Jelgavas pilsētas iec. miert
1926. g. 31. marta raksts JVs 639 (19-IV-"^)apv. uz sod. lik. 284. un 262. p.p. _ pino; 'dzīves vietu.

19908. Gercens, Jānis Daniela d., dzim1898. g. 17. dec, pied. pie Līvānu pag., Daugav-
pils apr., agrāk dzīv. turpat ,,Pavuše!ās'\ —Daugavpils kara apr. pārvaldes 1926. g. 31 martaraksts JVs 8907 (16-IV-26), par dezertēšanu no
5. Cēsu kājn. pulka. — Paziņot mekl. dzīves
vietu un kāds karaklausības dokuments ir uz I
rokām.

19907. Gutans, Ignats Meikula d., dz. 1905. g
pied. pie Zaļmuižas pag., Ludzas apr. — piga '
1. iec. miertiesneša 1926. g. 26. marta raksts
JVs328 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 280. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

19908. Groskopfs, Jānis Indriķa d., 20 g. v., fpied. pie Kuldīgas apr., Cieceru pa' g., pēdējā dzīv!
vieta Bolderājā, Jaunā ielā JVs 19, dz. 3. — Jaun-
latgales apr. priekšnieka 1926. g. 25. marta raksts
JVs 353/III (16-IV-26), sod. no Jaunlatgales apr.
priekšnieka š. g. 20. febr. lēmuma Ne 77 ar Ls 50
jeb 20 dien. aresta, par naktskustības noteikumu
neievērošanu 2 klm. pierobežas joslā. — Pazinot
dzīves vietu.

19909. Chvins, Ignats Staņislava d., 40 g. v.,
Krievijas pav., pēdējā laikā dzīv. Rēzeknes apr.,
Makašenu pag., Medņu-Kalnu ciemā. — Rēzeknes
apr. 3. iec. miertiesneša 1926. g. 8. apr. raksts
JVs32 (21-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

19910. Hatuls, Jānis Filipa d., dzim. 1896. g.,
piederības v eta nav zināma, agrāk dzīv. Jelgavā,
Dobeles šoseja JVs 10. — Jelgavas pils. iec. miert.
1926. g. 27. marta raksts JVs 287 (16-IV-26), apv.
uz sod. lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.

19911. Hļebnikovs, Vas'ilijs Kuprijana d.,
41 g. v., pied. pie Rozenmuižas pag., Rēzeknes apr.,
agrāk dzīv. Rozenmuižas pag., Osinovas sādžā. —
Jelgavas pils. iec. miert. 1926. g. 27. marta raksts
JV2 1799/25 (16-1V-26), apv. uz sod. lik. 397. p. -
Pazinot dzīves vietu.

19912. Jurgens, Haralds Paula d., dzim. 1880,g.,
tuvāku datu trūkst.— Rīgas 13. iec. miertiesneša
1926. g. 9. apr. raksts JS"? 392 (21-IV-26), apv. uz *

sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.
19913. Isakova, Lidija Aleksandra m., dzim.

1905. g., pied. vieta nav zināma, agrāk dzīv. Jēkab

Valsts bibliotēka.
Uz preses likuma pamata ienākušo grāmatu 7. saraksts.

No 1926. g. 26. apriļa līdz 10. maijam.

355 Andersons, [Teodors].
Pulkv.-Ltn. Andersons, Kara skolas arti!, nod.

priekšnieks. Artilērija. Kara skolas kurss. I daļa.
2. izd. [RlgS], 1926. Artilērijas inspektora

staba izd. Armiias spst. 19x12 cm. 113+ (1) lpp.
195 500 eks. ^AA-

46

580 Apins, Kļārlis|
Medus augi Latwijā. Medus nektāra un

ieēdu putekļu ralchotaji lopbarības augi, puķes,
kruhmi un koki. Medus augu aprakits, feedu
laiks, kā tee iileetojami zitām vvajadīibam un
to kultiwef:hanas paņehmeeni. Kā no medus
augeem eewahzamas fehklas un audīinami
krahfchņumkoki un dhhwf:hogi. ?aftahdijis
ftoiotajs K. Apins. Rokas grabināta bifeli-,
melch-, dahrl- un iemkopjeem, fewitchķi jaun-
iaimneekeem. Ar wairak krahfaineem labāko
medus augu fihmejumeem un krahtchņuma
dahrla < parka > planeem.

Dubultos, [1926.] Iidewulchi: autors un G.
Wahzkahjs. Iesp. J. Tembergs, Rīgā. 22x14 cm.
171 + (1) lpp. + 2 lapas ar krāsainiem
zīmējumiem. Ls 2,50. 3000 eks.

Uz vāka: lidevveji: K. Apins — Slokā un G. Wahz-
kahjs — Dubultos. Ģeneralkomifijā pee Waltera un

196 Rspas, Rig4.

941 Brastiņš. E|rnests].
Latvijas pilskalni. Zemgale un Augšzeme.

(Ar 42 pilskalnu uzmērojumu plāniem un ap-
kārtne s fotogrāfiskiem uzņēmumiem)

Rī gā, 1926. Pieminekļu valdes izdevums.
.Latvju Kultūras" spst. 30x23cm. 103+(l)lpp.

(Pieminekļu valdes materiālu krājumi. Red.

197 prof. A[ugusU] Tentelis.) 1C00 eks.

Tentelis, Augusts — red.

Sk.: Brastiņ š, Ernests: Latvijas pilskalni.

81-2 Brigader, Anna.
Sprīdītis. Pasaka septiņos tēlojumos pēc

mūsu tautas pasaka motiviem. (Jāņa Rozen-
tala vāka zīmējums.)

4. iesp. Rīgā, 1926. Izd. un iesp. Valtera
198 un Rapas akc. sab. 19x12 cm. 76 lpp.

Rozentāls, Dānis — ilustr.
Sk.: Brigader Anna. Sprīdītis. 4. iesp.

80-3 Jensen Jjohannes] V|ilheim]
J. W. Jenlena — Schluhdonis. Stahlts par

pirmo zilweku. Tulkojis Andrejs Upits. Ilu-
Itrejis Aleks... Aplīts <20 iluitrazijas un
wahks> *

Rigā, 1926. Ata Freinata ild. E. Pihpšņa
un J. Upraaņa fpft. (Vāku Htogr. E. Plates).

199* 22x16 cm. 147+(1) lpp. Ls 2,—. 2500 eks.

Denzen, 3. W.
Sk.: Jensen, Johannes Vilhelm.

Upits, Andrejs — tulk.
Sk.: Jensen, Johannes Vilhelm: Schluhdonis.

Apsīts, Aleks... — ilustr.
Sk.: Jensen, Johannes Vilhelm: Schluhdonif.

80-1 ,.Jermak".

,EpM3K". CČOpHHK pyCCKHX HapOJJ.HbIX
ntcen

fPuraļ, 1926. Msnaienh: M. /loKTopos.
200 Tnn. A. HHTancKaro. 19x13 cm. 64 lpp.

80-3 Kryžanovskaja, V. 3.
B H. KpbijKaHOBCKan <PoMecrep > Jļsa

CcpHHKca. FoMan (PoMairb nepani!: JiioSoBb
UapeBHbi)

Pura, 1926. M3ķ. M. ^hakobckIS. Tnn.
A. HirraBCKaro. 20x14 cm. 215+ (1) lpp.

201 2000 eks.
vv

Uz vāka: Poian 1 Jltoooeb uapesHbi. II Taflau Emma.

P-očesterpseid.
Sk.: Krvžanovskaja, V. J.

331 Latvijas arodbiedrību centralbirojs.
Latvijas arodkustlba 1925. gadā. Sekreta-

riāta ziņojums Latvijas arodbiedrību ceotral- '
biroja 5. kongresam.

Rīgā, 1926. Latvijas arodbiedrību centai-
biroja izdevums. Spst. .Nākotne". 22x14 cm.

202 40 lpp.

797 Latvijas jachtklubs.
Latvijas jachtkluba 1925. g. darbības pār-

skats. (Ilustrēts.)
[Rīgā, 1926.] Jul. Pētersona spst. 18x12 cm.

203 90 lpp.

636.2 Latvijas lauksaimniecības centralbiedribas
lopkopības noda|a.

Latvijas Lauksaimniecības Centralbfedrībai
Lopkopības Nodaļa. Latvijas sugas lopu
Ciltsgrāmata. VII. sējums. Sastādījuši: agn
Vļilhelms] Zeltiņš un Br[uno] Plaude. Re di-
ģējis: agr. E[mils] Zolmanis.

Rigā, 1925. Latvijas Lauksaimniecības
Centralbiedribas izd. un eesp. 21x14 ctn.

204 XXUI+(l)+401+(3)JIpp. 1500 eks.

Latvijas sugas lopu ciltsgrāmata VII.
Sk.: Latvijas Lauksaimniecības Central-

biedribas Lopkopības nodaļa.

Plaude, Br., sast.
Sk.: Latvijas lauksaimnieclbs centrāļu'

drībaslopkopības nodaļa: Latvijas sugas w?
cltsgramata VII.

Zeltiņš, Vilhelms, sas.
Sk.: Latvijas lauksaimniecības centraļbiC"

drības lopkopības nodaļa; Latvijas sugas I°P
ciltsgrāmata. VII.

Zolmanis, Emils.
Sk.: Latvijas lauksaimniecībascentralbie^j

bas lopkopības nodaļa: Latvijas sugas >°P
ciltsgrāmata. VII.



ku pag. .Degulu m. — Jelgavas pils. iec. miert
26. g. 29. marta raksts .Nš 36 (19-IV-26), apv
sod. lik. 51.. 581. p. 1. d. — Pazinot dzīvesvietu
19914. Jekabson, Lavize Krišjāna m., dzīv '

Rīgā, Olivu ielā .Vs 3, dz. 10, (tuvāku zinu nav).
Meitenes muitas 1926. g. 26. febr. raksts .Y<> 769
/ I6-IV-26), apv. kontrabandas lietā. — Ņemt
policiias uzraudzībā.

19915. Juksens (Jukka), Jānis Ādama d., pēd.
laikā dzīv. Rozulas pag., Briežu salā (tuvāku zinu
nav). — Cēsu apr. priekšnieka 1. iec. palīga 1926 s
24. marta raksts JMš 17595 25. g. (16-IV-26), uz sod.
lik2621. p. 1. d. 3. pk. sod. ar 3 ned. cietuma, kurš
?soda izpildāms. — Ziņot dzives vietu.

. Jačenas, Kārlis Augusta d., 53 g. v.,
pied. pie Lietuvas, agrāk dziv. Viļānu ielā JVs 4,
<iz. 3.— Rīgas 3. iec. miert,esneša 1926. g. 29.martā
raksts Se 483 (17-1 V-26), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziri"dzīves vietu.

19917. Jankovskis, Konstantīns Jāņa d.. (tu-
u zinu nav). — Daugavpils apr. 1. 'iec miert.

1926. g. 27. marta raksts .V° 263 Kr. (17-IV-26),
apv. uz sod. lik. 161. p. lp.. — Pieprasīt Ls 400
lielu galvojumu, bet tāda nestādīšanas dēļ apcie-
tināt un nogādāt miert. rīcībā, kā ari piestādīt
jankovska pases norakstu.

19918. Ivanovs, Michails Filipa d., 19 g. v.,
pied. pie Krāslavas pils. 1925. g. marta mēn. dzīv!
Krāslavā. — Daugavpils apr. 6. iec. miert. 1926. g.
8. martā raksts JVs732 (17-IV-26), apv. uz sod. lik.
262. p. 2. d. — Paziņot dzīves vietu meklētājam.

19919. Ivanovs, Kuzma Fedora d., 27 g. v.,
pied. pie Jaunlatgales apr., Augšpils pag. Pēc"
esošām ziņām esot pārgājis uz SSSR. — Jaunlat-
gales apr. 1. iec. miert. 1926. g. 24. marta raksts

i47 (16-IV-26), apv. uz sod. lik. 286. p. —,
Pazinot dzīves vietu.

19920. Jeremejevs, Daniels Kuzmas d., 20 g. v.
pied. p ie Lejas pag., Rīgas apr., bij iedalīts Rēzek-
nes kājn. pulkā, bet to patvaļīgi atstājis. — Rīgas
3. iec. miert. 1926. g. 23. marta raksts JVs 577
<19-IV-26), apv. uz sod. lik. 581 p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu.

19921. Krebs, Kārlis Miķeļa d., 43 g. v., agrāk
?dzīv. Jelgavā, Vijuma ielā JVs 16, piederības vieta
nav zināma. — Meitenes muitas 1926. g. 15. fbr.

raksts JVs563 (16-IV-26), apv. kantrabandas lietā.
— Paziņot dzīves vielu.

19922' Kcsners, Nikolajs Kārļa d., dzim.
23. okt. 1897. g., nolikts policijas uzraudzībā ar
kara prokurora rakstu no 1925. g. 20. febr. JVs 1128.
— Rīgas pol. 3. iec. priekšn. 1926. g. marta telefo-
nograma JVs 109 (15-IV-26), patvarīgi atstājis savu
dzīves vietu Ganu ielā JVs 2, dz. 12. — Ņemt polic.
uzraudzībā un ziņot meklētājam.

19923. Kalačeks, Fadejs Ananija d., dzim.
1906. g., agrāk dzīv. Daugavpils pils. Līksnas ielā

JN'2 48. — Daugavpils kara apr. pārvaldes 1926. g.
31. marta 3.apr. raksts JVs 9173 (17-IV-26), Dau-

. gavpils kafa apr. priekšn. 3. daļas rez. apl. izsnieg-
šanai. — Paziņot dzīves vietu meklētājam.

19924. Krimels, Teodors Viļā d., 34 g. v.,
pied. pie Tukuma apr., Lazdonas pag., agrāk dzīv.
Mazupes pag., Teriņciemā JVs 106. — Rīgas 4. iec.
miert. 1926. g. 8. apr. raksts JVs 559 (21-IV-26),
apv. uz sod. lik. 231. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu

19925. Kovalenko, Pēteris Origorija d., 49 g. v.
pied. pie Ludzas apr. ,Rundanu pag., pase izd. no
tās pašas pagasta valdes JVs 1008, 4. aug. 1922. g. —
Jaunjelgavas iec. miert. 1925. g. 13. okt. raksts
J*3005 (21-IV-26), apv. pēc sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu miert. atsaucoties uz minēto
rakstu.

19926. Kairo, Staņislavs Kristapa d., dzim.
1899. g. 22. janv. ,pied. pie Daugavpils apr. Izvol-

tes pag., agrāk dzīv. turpat 1. Škiperu ciemā. —
Daugavpils kara apr. pārvaldes 1926. g. 31. marta
raksts JVs 8907 (16-1V-26), apv. dezertēšanā no
10. Aizputes kājn. pulka. — Arestēt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

19927. Kļaviņš, Kārlis Jura d., dzim. 1883. g.,
(1893) 6. jun., pied. pie Ungurmuižas pag., Dau-

gavpils apr., agrāk dzīv. Krustpīls pag.. Krustpils
muižā. — Daugavpils kafa apr. priekšn. 1926. g.
31. martā raksts .Nš 8909 (16-1V-26), par dezertē-
šanu no 4. Valmieras kājn. pulka. — Pazinot mekl.
dzīves vietu un kāds karaklausības dokuments ir
uz rokām.

19928. Kuzminš, Aleksejs Afanasija d., dzim.
1885. g. 16. martā ,pied. pie Vēraines pag.. Vilnas
gub., agrāk dzīv. Daugavpils apr.. Ungurmuižas
pag. — Daugavpils kara apr. priekšn. 1926. g.
31. marta raksts Ne 8909 (16- V-26), apv. par
dezertēšanu no 5. Cēsu kājn. pulka. — Pazinot
mekl. dzīves vietu un kāds karaklausības doku-
ments ir uz rokām.

19929. Kirs, Līze Andreja m., dzim. 21. aprili
1903. g., Kuldīgā, latv. hrt. tic, neprec. Latvijas
pase izd. no Rīgas pref. 4. dec. 1925. g. Ne 261733,
pēd. dzīves vieta Dzirnavu ielā Ne 42. dz. 6. —
Rīgas pol. 3. iec. priekšn. 1926. g. 10. apr. raksts
Ne 11210 (21-1V-26). no Rīgas 6. iec. miert. sod.
ar Ls 10 jeb 3 dien. aresta pēc sod. lik. 262. p. 1. d.
— Paziņot dzīves vietu.

19930. Kuzņecovs, Aleksandrs Jāna d.. 27 g. v.
pied. pie Kaunates pag., Rēzeknes apr. -— Rīgas
4. iec miert. 1926. g. 9.apr. raksts .Y°649 (21-1V-26
apv. uz sod. lik. 581. p. l.d. —Pazinot dzīvesvietu

19931. Kušķis, Ernsts Jāna d.,' dzim. 1900. g.,
pied. pie Lādes pag.. Valmieras apr., agrāk dzīV.
Blaumaņa ielā Ne 10. — Rīgas 4. iec. miert. 1926. g.
9. apr. raksts JVs 196 (21.-IV-26) apv. uz sod. lik.
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

19932. Karlins, Pēteris Jāņa d., dzim. 1874. g.
5. apr., bij. Ludzas virsmežniecības 2. iec. virs-
mezsarga vietas izp., dzīv. agrāk Ludzas apr.
Ciblas pag., Diatlovkas folvarkā, vidējā augumā,
kalsnējs, iegarenu sēju, sejas krāsa patumša, bez
bārdas ar mazām patumšām cirptām ūsām. —
Rīgas apg. tiesas svarīgu lietu izmekl. tiesn. 1926.g.
9. apr. raksts JV° 312 (2I-IV-26), apv. uz sod. lik.
102. p. 1. d. — Apcietināt un ievietot Rīgas
centrālcietumā un ieskaitīt mekl. rīcībā.

19933. Kārkliņš, Jānis Jāņa d., 26 g. v., Igau-
nijas pav., pēdējā dzīves 'vieta Rīgā, Vidzemes
šosejā Ms 121b, dz. 22. — Rīgas 11. iec. miert.
1926. g. 9. apr. raksts Ne 349 (21-IV-26), apv. uz
sod. lik. 51. p. un 263. p. l.d. 2. pk. — Pazinot
dzīves vietu.

19934. Kuzik, Marija, agrāk dzīv. Majoros,
Jaunā ielā Ne 58 (tuvāku zinu nav). — Rīgas
pref. 3. nodaļas 1926. g. 9. apr. raksts Ne 2124 25
(20-1V-26), sod. no Rīgas 4. iec. miert. uz sod. lik.
138. p.ar Ls 3 jeb 3 dien. aresta. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

(Turpmāk vēl.)
i

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

784 Latvju VI. vispārējo dziesmu un mūzikas
svētku dziesmas 1926.

Latvju VI. vispārējo dziesmu un mūzikas
svētku dziesmas 1926. (Izņemot 8 Melngaiļa
dziesmas, kuras iespiedis komponists pats.)

FīJā, 1926. Latvju dziedātāju koru diri-
ģentu biedrības izdevums. (B. s.) 24x17 cm.

205 168 lpp. 500 eks.
Dziesmu svētku dziesmas.

Sk.: Latvju VI. vispārējo dziesmu . . .
svētku dziesmas . . .

634.9 Markus, Rūdolfs
Rūdolfs Markus, inž.-mežk. Latv. Univ.

asistents pie mežkopības nodaļas taksācijas un
mežierīcības katedra. — Koku mērīšanas
mācība.

Rīgā, 1926. Latvijas L'niversitat«» Studentu
Padomes Grāmatnīcas izdevums. Šī grāmata
pavairota uz „Rotto". 26x18 cm. V+(l)+

2C6 134 lpp.+XIv lapas ar 63 fig.

80-3 Mendēs, Catulle.
Katuls Mendess. Zilā dārza rozes. Noveles

un leģendas Tulk. Z. V.
Rīgā, - 1926. (Apg. Lēta. Iesp) Akc.

sab. E. Levin. 16xi2 cm. 31+(1) lpp.
3000 eks.

(Lētas mazā bibliotēka N° 125.)
Saturs : Z-lā dārza rozes Tr>s ziedi. Tst ... Tas

notika. Uzticama draudzene. Pie loga. Asaras uz
?*w šķēpa.

Mendess, Katuls.
Sk.: Mendēs, Catnlle.

941 Russow, Balthasar.
Baltasars Rusovs. Livonijas kronika Tul-

kojis cand. hist. EJļuardsl Veispals. (Ar ori-
ģināla otrā izdevuma titullapas fotogrāfisku

attēlu un šīs titullapas burtisku tulkojumu.)
Ri?ā, 1926. Izd. un iesp. a s. Valters un

208 Rapa 21 - 14 cm. 214^-(2) lpp. 2300 eks.

Livonijas kronika.
Sk.: Russovv, Balth.

334 Skolēnu kooperatīvu II apspriedes materiāli.

Skolēnu Kooperatīvu otrās apspriedes ma-
teriāli (Ar 8 fotogr. uzņēmumiem tekstā. Virs-
raksts un paraksts zem fotogr. uzņ. ari franču
valodā).

Rīgā, 1926. Latv. Kooperatīvu Kongresu
Padomes izd. Iesp. Latv. Lauks. C-bas spiest.

209 23x15 cm. 70 + (6) lpp. 2500 eks.

633 Sutta, 1
Aizrādījums pareizā Unu audzēšanā un iz-

strādāšanā pēc Beļģijas parauga. Sarakstījis
Beļģijā praktiķa mācījies linu šķirotājs J. Sutta.

Rīgā, 1926. Izd. J. Sutta. B. Dīriķa un
210 b-dru spst. 22x14 cm. 10+ (2) lpp.

341 Tautu savienības veicināšanas biedrība.
Raksti. I (Virsraksts un satura rādītājs ari

franču valodā).
Rīgā, 1926. .Latvju Kultūras" spiest.

18x13cm. (I lapa ar ģīmetnēm) + 124+(4) lpp.
2.00 eks.

Saturs: Prol. V. Maldons: Ievadam. — I. Proi. J. Čakste:
Tautu biedrība. — Sir Fric Drummond's: Runa Latv.
Tautu Savienīb. veic. biedrības svinīgā sapulcē, 1925. g.
27. febr—Z A. .Meierovics <|> : Zenevts protokols.—
R. Egle: Tautu savienība un intelektuāla kopdarbiba. —
Pastāvīga starptautiska tiesa — V. Salnais : Starptautiskā
darba organizācija. — De-jure P. Šīmans: Mazākuma tau-
tības un Tautu Savien. — Biskaps _ J. Rancāns: Tautu
Savienības ideju veicināšana skolās. — V. Munters:
Z. A .Meierovics un Tautu Savienība. — II. Tautu Sa-
vienības veicināšanas biedrību ūnija, viņas iekārta un
darbība. — Prol. K. Kundzigš: Tautu Savienības veic.
biedrību VII kongress Vinē, 1923. g — Prol. P. Mincs :
Tautu Savienības veic. biedrība VIII. kongress Liona,
1924. g. — Dr. phil. A. Bīlmans: Tautu Savienības veic.
biedrību IX. kongress Varšavā, 1925. g. — Prof. E. Fels-
bergs: Runa Latv. Tautu Savienibas veic. biedrības dibi-
nāšanas sapulcē, 1973. g. 21. jan — Proi.Rh.Rayssen'Runa Latv. Tautu Savienibas veic. biedrības atklāšanas
sapulcē, 1923. g. 14 maijā. — Latv. Tautu Savienibas
veicināšanas biedrības 3 gadu darbības pārskats. — Inž.
V. Penģerots: Tautu Savienība un Latvijas prese. —
Pielikumi: Litv. Tautu Savienibas veicināšanu biedrības
statūti. Instrukcija Latv. Tautu Savienības veic biedr.

211 nodaļām.

80-1 Vral', F. E.
<t>. E. BpaJīb. He .11060 — ne cnviuaH!...

TopcTOMKa 6acen. (Phcvhkh XV.,0>KHHKOB
M. FlacTepnaKa a CnpHHPHca.)

Pnra, j 1926.1 (B. a.) CK.iaa h3A3hhji :
.Splendid". Tip. „Splendid\ 17x12 cm.

212 (20) lpp. 300 eks.

Sprinģis — ilustr.
Sk.: Vral", F.: He ;no6o — hc cnvmaft.

Pasternak, M. — ilustr.
Sk.: Vral', F.: He .nto6o — ne cavmaH.

81-3 Vftoliņš. V.
Viens mūžs. Stāsts. I.
Rīga, 1 1926 | (B. a.) Spst. .Kaija'.

213 20x13 cm. 146 lpp. Ls 3.—.

329 Zalts. Alberts.
Die polititchen Parteien Lettlands von Al-

bert Salts.
Riga, 1926. Verlags-Akt.-Ges. .Rigna'.

Die Druckerei des lettischen Bauernbundes.
23x15 cm. 68 lpp.

214 Lettland-Bilcherei Band 7. 1200 eks.

Salts, Albert,
Sk.: Zalts, Alberts.

81-1 Zeifertsļ. Teodors.
Teodors. Saulrieti. Divdesmit piecu gadu

atstari 1900—1925. (Ar autora ģīmetni.)
Cēsīs un Rīgā, 1926. O. Jēpes apg. Iesp.

Rud.Jēpe, Cēsis. 2Cl> 13cm.279—(13)lpp+lapa
215 ar autora ģīmetni. 1000 eks.

Teodors — pseid.
Sk.: Zeiferts, Teodors.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rajoni Rīgas pilsēta, kur nav
atļaujamas reibinošu dzērienu

pārdotavas.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

š. g. 15. aprija lēmumu, kas apstiprināts
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta š. g. 28. aprija rakstu N«. 103891,
pilsētas valde ar šo paziņo, ka sākot ar
1927. gada 1. janvāri neatjaus traktierus
ar reibinošiem dzērieniem un vīnu tirgo-
tavas uz visām Rīgas pilsētas Daugavas
salām un ārpus rajona, kas ierobežots
no sekošām linijām :

Latgales priekšpilsēta, sākot at
Fridricha ielu pa Reznas ielu līdz dzelzs-
ceļam un tālāk pa Mllgrāvja dzelzsceļu
līdz Gaujienes ielai, pa Gaujienes ielu
līdz Daugavai, tad pāri Daugavai uz
kreiso krastu līdz Tvaikoņu ielai, pa
Tvaikoņu ielu, Emmas ielu un Buļļu
ielu līdz Bolderājas dzelzsceļam, pa
Bolderājas dzelzsceļu līdz Jelgavas
dzelzsceļam, pa Jelgavas dzelzsceļu
līdz Robežu ielai, pa Robežu ielu un
Telts ielu un no Telts ielas gala taisnā
linijā pāri uz Fridricha ielu Daugavas
labā krastā.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

2 Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i a s k i s.

Saistošie noteikumi
par veikalnieciskām izpārdošanām un to

reklamēšanu Rīgas pilsēta.
Pieņemti pilsētas domes 1926. gada
15. apriļa sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1926.g.

18, maija rakstu J* 104403.

I. Vispārējie nosacījumi.
§ 1. Veikalnieciska izpārdošana ir pa-

ātrināta, ārpus parastās veikala darbības
notiekoša, preču pārdošana mazumā (en
detail) no esošā krājuma par pazemi-
nātām cenām ar nolūku: a) izbeigt visu
uzņēmumu, b) izbeigt kādu noteiktu
preču krājumu, c) vai ari paātrināt ne-
ejošu preču (piem. sezonas un inven-
tūras atlikumu) pārdošanu. Šai jēdzienā
Ietilpst ari tā saucamās .baltās nedējas",
.reklāmas". „rabatu' un tamlīdzīgas preču
izpārdošanas.

Par izpārdošanas sludinājumu uzska-
tams katrs lielākam ļaužu skaitam no-
domāts paziņojums, plakāti u. t. t., kas
publikā var radīt iespaidu, ka preces
tiek piedāvātas ārpus kārtējās tirdznie-
cības gaitas par pircējam sevišķi izde-
vīgām cenām.

nodaļas atļauju: a) ja tā notiek sakarā
ar veikala galīgu izbeigšanu; b) ja vei
kalām 2 mēnešu laikā jāpārvietojas nz
citām telpām ; c) ja pēc 2 mēnešiem jā-
sākas veikala telpu pilnīgai pārbūvei vai
kapitālremontam, kas traucē normālu un
kārtīgu veikala darbību; d) ja caur ne-
laimes gadījumu (ugunsgrēku, plūdiem
n. t. t.) vismaz 25° o no visa prečn krā-
juma sabojāti un veikalam nav iespējams
turpināt normālu, kārtīgu darbību ; e) ja
ir nolūks pilnīgi izbeigt kādas noteiktas
preču šķiras pārdošanu attiecīgā tirdznie-
cības uzņēmumā.

§ 5. Tirgotājam vai rūpniekam, kas
vēlas sarīkot izpārdošanu aiz § 4. minē-
tiem iemesliem, jāiesniedz tirdzniecībai
nodaļai lūgums vismaz 14 dienas pirms
paredzētā izpārdošanas sākuma. Atviegli-
nājumi attiecībā uz iesniegšanas termiņu
pielaižami tikai § 4. pkt. d paredzētā
gadījumā.

§ 6. Lūgumā jāuzrāda: a) izpārdo-
šanas sarīkotāja vārds, tēva vārds, uzvārds
un adrese; b) uzņēmuma atrašanās vieta,
kurā paredz sarīkot izpārdošanu, c) uz-
ņēmuma tirdzniecības zīmes numurs,
iesniegšanas diena nn nozare (branša),
d) izpārdošanas iemesls (§ 4.) un e) iz-
pārdošanas iesākuma un pabeigšanas
termiņi.

Bez tam lūgumam jāpievieno izpār-
dodamo preču saraksts 2 eksemplāros ar
preču normālām un izpārdošanas cenām.
Svārstlšanās attiecībā nz skaitu, mēru un
svaru pielaižama līdz 10°/o.

Uz iesniedzēja pieprasījumu tirdznie-
cības nodaļai jāizsniedz kvīte par lūguma
saņemšanu. Kvītē jāuzrāda iesniegšanas
diena un reģistra numurs.

§ 7. Pēc lūguma saņemšanas tirdznie-
cības nodaļa uzdod sevišķai komisijai
pārbaudīt lietas apstākļus. Komisija
sastādās no viena tirdzniecības nodaļas
priekšstāvja, kā priekšsēdētāja, un diviem
Rīgas saimniecisko organizāciju pār-
stāvjiem. Organizāciju pārstāvju neie-
rašanās gadījumā atsauksmi dod tirdz-
niecības nodaļas priekšstfivis viens pats.

Piezīme. Pilsētas valde katrā gada
sākumā noteic, kādu organizāciju
pārstāvji uzaicināmi pie izpārdo-
šanas lūgumu pārbaudīšanas.

§ 8. § 7. minētai komisijai resp.
tirdzniecības nodaļas priekšstāvim pie
lietas izmeklēšanas ir tiesība pieprasīt
atsauksmi no tām Rīgas saimnieciskām
organizācijām, par kuru biedri skaitās
lūdzējs, kā ari var pieprasīt papildu
ziņas par pārdodamo preču šķirām,
priekšmetu daudzumu, cenām nn šaubu
gadījumos ari pierādījumus par izpār-
došanas iemesliem.

§ 2. Visas veikalnieciskas izpārdo-
šanas Rīgas pilsētā iepriekš jāpieteic
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības no-
daļai, pēc kam tSs izsludināmas un iz-
vedamas šinīs noteikumos norādītā
kārtībā.

Piezīme. Šie noteikumi neattiecas
uz izpārdošanām, kuras sarīko uz
tiesas, valdības un pašvaldības
iestāžu rīkojumu pamata.

§ 3. Visos veikalnieciskos Izpārdo-
šanas paziņojumos, plakātos, sludinā-
jumos u. t. t. aizliegts lietot vārdus „ar
pilsētas valdes atļauju vai rīkojumu*, kā
ari citādus izteicienus, kuri varētu radīt
iespaidu, ka izziņotās izpārdošanas notiek
ar kādas iestādes rīkojumu resp. ka iz-
pārdošanai nav veikalniecisks raksturs.

II. Veikalu izpārdošanas.
§ 4. Izpārdošana var notikt tikai ar

sevišķu kīgas pilsētas valdes tirdzniecības

§ 9. Pēc § 7 minētās atsauksmes ievāk-

šanas, bet ne vēlāk kā 12 dienas pēc
lūguma saņemšanas, tirdzniecības no-



daļai vai nu jāizdod izpārdošanas atļaujavai lūgums Jānoraida, pie kam pē-
dējā gadījuma jāpaziņo ari noraidīšanas
iemesli.

Atļaujā jāatzīmē izpārdošanas sarīko-
tāja vārds un uzvārds, izpārdošanasiesākuma un nobeigšanas termiņi, iz-
pārdošanas vieta un citi nosacījumi,
zem kcriem izpārdošana atļauta. Bez
tam lūdzējs saņem vienu no § 6 mi-
nētiem preču sarakstiem, kas apzī-
mogoti ar tirdzniecības nodaļas zīmogu.
Šim sarakstam jāatrodas pārdošanas
telpās un tas jāuzrāda katram intere-
sentam.

§ 10 Izpārdošanas atļaujas tiek izdotas:
a) veikalu galīgi izbeidzot — uz 3 mē-
nešiem, ja attiecīgam uzņēmumam iz-
ņemta tirdzniecības resp. rūpniecības
zīme uz veselu gadu un ui6 nedēļām, ja
tirdzniecības resp. rūpniecības zīme iz-
ņemta tik uz pusgadu, pie kam pēdējā
gadījumā atļauju var ari pagarināt, bet
ne Citādi, kā ar Rīgas saimniecisko orga-
nizāciju pārstāvju piekrišanu ; b) veikala
pārvietošanas, veikala telpu pārbūves,
kapitālremontu un caur nelaimes gadī-
jumu izsauktas izpārdošanas gadījumos —
uz 6 nedēļām ; c) pie noteiktas preču
šķiras likvidācijas attiecīgā uzņēmumā —
uz 3 nedēļām; ja tirdzniecības resp.
rūpniecības zīme izņemta uz gadu, un
uz 10 dienām, ja tirdzniecības resp.
rūpniecības zīme izņemta uz pusgadu.

1. piezīme, a punktā minētās at-
ļaujas nevar pārvest uz visa preču
krājuma ieguvēja vai tā atsevišķu
daļu pircēja vārdu; b un c punktos
minētās atļaujas var pārrakstīt tikai
attiecīgo uzņēmumu atsavināšanas
gadījumos — uz jaunā īpašnieka
vārdu.

2. p i e z ī m e. c punktā minētā iz-
pārdošana atļaujama tikai tad, ja at-
tiecīgā uzņēmumā pārdod dažādu
šķiru preces (piem. manufaktūras,
galantērijas un modes preču veikali).

3. piezīme Galvenam veikalam
izdotu izpārdošanas atļauju var at-
tiecināt ari uz veikala filiālēm un
otrādi, ja lūgumā par to minēts.

§ 11. Izpārdošanas sludinājumu, pa-
ziņojumu, plakātu u. t. t. saturs nedrīkst
būt pretrunā ar tirdzniecības nodaļai ie-
sniegtā lūgumā esošiem datiem un izdotā
atļaujā uzņemtiem nosacījumiem. Sevišķi
pie zināmu preču šķiras likvidācijas
(§ 4 pkt. a) sludinājumos, plakātos, pa-
ziņojumos u. t. t. skaidri jāaizrāda, ka
izpārdod tikai noteiktu preču šķiru.

Izpārdošana var notikt tikai tajās telpās,
kurās izpārdošanas sarīkotājs pastāvīgi
tirgojies. Izņēmumi pielaižami tikai § 4.
pkt. d paredzētā gadījumā.

Stingri aizliegts izpārdot preces,
kuras nav noteikti minētas tirdznie-
cības nodaļas apstiprinātā preču sarakstā
(specifikatā), kā ari preces, kuras piegā-
dātas tikai izpārdošanas nolūkā.

§ 12. Ja 12 dienu laikā pēc lūguma
iesniegšanas tirdzniecības nodaļa uz to
neatbild, tad veikala īpašniekam ir tie-
sība pieprasīt vienu no § 6. minētiem
preču sarakstiem ar tirdzniecības nodaļas
zīmogu un pēc tā saņemšanas izsludināt
un sarīkot izpārdošanu. Izpārdošana iz-
sludināma un izvedama § 11. noteiktā
kārtībā, tikai atļauja tiek atvietota ar § 6
minēto kvīti par lūguma iesniegšanu, bel
attiecībā uz preču sarakstu jāievēro šo
noteikumu § 9. nosacījumi.

III. Sezonas un inventūras at-
likumu izpārdošanas.

§ 13. Izpārdošanas, kuras sarīko, lai
atsvabinātos no neejošām precēm pēc
pabeig'as sezonas vai pec inventūras sa-
stādīšanas tāpat arit. s. .baltās nedēļas",
.reklāmas", .rabatu" un tamlīdzīgas iz-
pārdošanas vismaz 13 dienas iepriekš
jāpieteic pilsētas valdes tirdzniecības no-
daļai līdz ar visām § 6. minētām ziņām,
bet to izsludināšanai un izvešanai at-
ļauja nav vajadzīga.

s 14 § 13 minētās izpārdošanasRīgā
var sarīkot tikai no 1. janvāra līdz 1. fe-

bruārim un no 1. jūlija līdz 1.augustam,
oie kaa neviens uzņēmums gada laikā
nedrīkst satīkot vairāk kā divas šādas
izpārdošanas un pie to izvešanas jāievēro
šo noteikumu § 11 nosacījumi.

S 15 § 13 minētās izpārdošanas vienā

^^ JV^&FVZ
ffiVadtS.e&k parSdienam.l»
mv ..Hko divas iela» E»dā. Pai „-

pārdošanas iesākumu s'iaitās tā diena,
kura uzrādīta tirdzniecības nodaļai
iemiegtā paziņojumā.

IV. Uzraudzība

§ 16. Uzraudzību par šo noteikumu
izpildīšanu izved pilsētas valdes pilnva-
roti ierēdņi, kuri vajadzības gadījuma var
pieaicināt Rīgas saimniecisko organizā-
ciju pārstāvjus un pieprasīt policijas pa-
līdzību.

Par visām izpārdošanām, kuras notiek
uz šo noteikumu §§ 9., 12. un 13. pa-
mata, tirdznecības nodaļa paziņo vietējai
policijas pārvaldei.

§ 17. Ja tirdzniecības nodaļa saņem
ziņas, ka izpārdošanu sarīko neizpildot
kādu no šo noteikumu pantiem, tad vi-
ņai par to jāpaziņo attiecīgām policijas
iestādēm, lai izpārdošanu pārtrauc, noņem
attiecīgus sludinājumus un plakātus un
sauc vainīgos pie atbildības.

Ja izrādās, ka persona, kura sarīko
izpārdošanu, ir devusi nepareizas ziņas,
tad tirdzniecības nodaļa var izpārdošanu
nekavējoties atcelt, pat ja attiecīgā atļauja
jau ir izsniegta.

§ 18. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likumu 138. panta
pamata.

Še noteikumi stājas spēkā divu nedēļu
laikā pēc izsludināšanas .Valdības
Vēstnesī".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
2 Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n sk i s.

Takse mērniecības darbiem
Rīgas pilsētas robežās.

Pamatojoties uz pilsētas domes š. g.
15. apriļa lēmumu, Rīgas pilsētas valde
ar šo paziņo, ka ir apstiprināts sekošs
pagaidu tarifs par mērniecības darbu iz-
vešanu dabā uz valsts fonda zemēm to
mērniecības izdevumu segšanai, kuri uz
likuma pamata jānes zemes ieguvējiem:

Gruntsgabalu platība
p
&™?

no 1— lOOOkv. metr. Lsio,—
. 1001- 2000 . . . 15—
. 2001— 3000 » . , 20 —
. 3001— 5000 . „ . 30,—

. 5001—10000 . . (I ha) „ 40,—
. 10001—11000 „ . . 45 —
. 11001-12000 . „ . 47,50
. 12001—13000 „ . . 50 —
. 13C01-150CO . . (I,5ha) . 55 —
, 15001—20000 , . (2 ha) , 60 —

par katru tālāku pilnu ha — V2no pirmā
ha takses, t. I. Ls 20,—. Ja pie galīgas
norēķināšanās par izdevumiem, kas pil-
sētai cēlušies sakarā ar mērniecības
darbu izvešanu dabā uz zināmas hipo-
tekariskas vienības, izrādītos, ka iemak-
sas pēc augšminētās takses pārsniedz
patiesos izdevumus par tai pašā vienībā
izvestiem darbiem, tad atlikums izmak-
sājams zemju ieguvējiem šai vienībā,
proporcionāli iemāksim, bet gadījumā,
ja iemaksas nesegtu visus pilsētas izde-
vumus no zināmās hipotekariskās vienī-
bas, tad no zemju ieguvējiem piedzena-
mas papildu iemaksas tai pašā proporcijā,
kāda pieņemta šinī pagaidu tarifā.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
2 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis

Saistošie noteikumi
par nodarbošanos ar pasažieru
un mantu pārvadāšanu Valmieras

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

rakstu X° 103895.
§ 1. Nodarboties ar pasažieru un

mantu pārvadāšanu Valmieras pilsētas
teritorijā var ikkatrs pilsonis, kas uz to
ieguvis Valmieras pilsētas valdes atļauju.

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

Piezīme. Virsminētās 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 jānostājas, noteic pilsētss
valde, saziņā ar vietējo policiju.

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

Izpildot savu amatu, važoņi nedrīkst
būt piedzērušies un vispār rupjļ un no-
laidīgi pie: braucējiem vai pieņēmējiem.

§ 5. Kā v'e .lte, tā smagie važoņi uz
likumu pamata personīgi atbiid par visiem
varbūtējiem nelaimes gadījumiem vai
zaudējumiem sakarā ar kustības uzturē-
šanu resp. viņu darbību.

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

§ 7. No pil ētas valdes izdotā atļauja
un takse važoņiem vienmēr jātur pie
icte un uz pieprasījumu jāuzrāda brau-
cej'em vai po icijas ietēdņiem. Neatka
rīgi no tā uz vieglo važoņu iftiem vai
kamanām redzamā vietā jāuzkrāso at-
ļaujas numurs.

§ 8. Viegliem važoņiem jābūt vie ?-
mēr tīros un pieklājīgos apģērbo?. Va-
žoņu ratiem un kamanām jābūt kārtīgiem
un braukšacai izturīgiem. Vieglo un
smagi važoņu zirg'em jābūt veseliem un
spēcīgiem. Važoņu satiksmes līdzekļu,
zirgu, iejūgu, ratu vai kamanu apskati
izdara vismaz 2 reiz gadā p Isētas 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 bēras
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
šfl noteikuma pārkāpējiem ierosināma
kriminalvajāšana par kustoņu mocīšanu.

Ziemas laikā, kad sals sasniedz
10 grādu (pēc Celsija) vai lielāku auk-
stumu, važoņu zirgiem pa stāvamo laiku
jābūt pienācīgi apsegtiem.

§ 10. Braucējiem noliedzams novietot
vieglo važoņu 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
saņemti 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 nedHām no viņu izsludinā-
šanas .Valdības Vēstnesī".

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

Saistošie noteikumi
par pilsētas kapsētām Piltenes pilsētā.

Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g.
22. oktobra sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
192o. gada 26. marta rakstu tk 103134.

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

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

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

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

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

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

7. Augšējie noteikumi stāj?s spēkā
divu nedēļu laikā no viņu publicēšanas
dieias .Valdības Vēstnesī".

Pilsē;as Galva: K. Alits.
2 S2k etars: Ž. Altmans

Tirdzniecība un rūpniecība.

Saimnieciskais stāvoklis Amerikas
savienotās valstīs.

Martā.
Amerikas tirdzniecības atašejs Rigg

mums ziņo, ka Ņujorkas biržā akciju
cenas marta mēnesī turpinājušās krist
līdz 23 punktiem. Cinzes par īstermi ņa
Bizņēmumiem, kas janvāri bija neslīdē-
jušas uz 3°/oi martā atkal kāpušas līdz 5°/0.
Preču tirgū bija manāma lēna en-gros
cenu kāpšana. Tē^audt produkcija sa-
sniedza augstu skaitīt. Būves darbība
pārskata mēnesi bija sevišķi dzīva.
Tekstiirūpniecītas stāvoklis ' uzlabojas
pastāvīgi, kamēr automobiļu rūpniecība
bija nenoteikta. Dzelzsceļu satiksme
biia ļoti dzīva ; apmēram 1 miljons va-
gonu tika sūtīti ar dažādām precēm.

A p r i 1 ī.
Akciju cenas Ņujorkas biržā aprīlī

sākuša atkal uzlaboties. Naudas tirgū
svabadu sumu bija liela bagātība, kādēļ
ari procenti slīdēja uz leju. Banku ap-
grozījumi katru nedēļu sniedzās uz
apmēram 10 biljonu dolāra.

Tērauda rūpniecība strādāja ar 8G°/o
savas darba spējas. Būvdarbība un
automobiļu izgatavošana bija ļoti dzīva.
Preču tirgū pārskata mēnesī bija ma-
nāma cenu lēna krišana. Vispārējs
saimniecības stāvoklis teicams.

KURSI

Rīgas birža, 1926. gada 22. maijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,181—5,191
1 Anglijas mārciņa .... 25 20 — 25,27
100 Francijas franku. . . . 16,85—17,20
100 Beļģijas franku .... 16,85 - 17,20
100 Šveices franku .... 99,95—100,65
100 Itālijas liru 19,85 — 20,25
100 Zviedrijas kronu .... 138 35 — 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 111,45—113,15
100 Dānijas kronu .... 135,25 — 137,30
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25— 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,65 — 209 2J
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,t0
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 98 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n J.

Zvērināts biržas maklers Th. Sumners.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā, 22. maijā. .Times* pla-
šākā rakstā komentē nupat Ang lija
realizēto 5% Igaunijas valsts
aizņēmumu 130.000 m. st apmērā.
Obligācijas izlaistas saskaņā ar likuma
par Anglijas ārējās tirdzniecības veicinā-
šanu (jo aizņēmums domāts dzelzsceļma-
terialu iepirkšanai Anglijā) ar emi-
sijas kursu 987*. .Times" uzsver,
ka aizņēmums pierādot uzticību
Igaunijas finansiālai stabili'
t a t e i un esot dabīgas sekas tam, ka
Igaunija nokārtojusi savus
ārējos parādus.

Redaktors: M. Arons.
«MaamaaBBaaHaBBanBiH ^f*^
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SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodā
nn frizieru darbnīcu ierīkošana

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba I.
Tieslietu ministrijas kodifikacijas noda|ss

izdevumā iznākusi grāmata



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
aI

1926'i27- aPn|a lēmumu ir atzinusi
Ābrama Sloma (Zalmana) d. Kauf-
mani. tirg. zem firmas ,,Ch. Hurvitc un
A. Kaufmans" par maksāt nespējīgu
parādnieku tirdzniecībā, kamdēj '
dēml!n priekšniecībām vajadzīgs
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz parād-
nieka nekustamiem īpašumiem, kā ari
apķīlāt viņa kustamu mantu, ja tāda
atrastos viņu iestāžu ro ) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par \
prasībām pret maksāt nespējīgo pa-
rādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādē,

Privat pei jāpaziņo apgabal-
tiesai par savu parādu prasībām no
parādnieka, kā ari par siimārn, !
parādniekam pienākas, neskati
maksājumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
par maki miem
īpašumiem, kuri atrastos viņa pārziņā

eviškiem noteikumiekm.
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi

četru mēnešu laikā, ' skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dii
Vēstnesī".

Rīgā, 7. maijā 192i;. g. L..\"t 143 l.g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidni

3l08a Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 21
2062. p. p. pamata, Ievērojot Friča
Kārla d. Laiviņa lūgumu un savu
lēmumu no 27. apriļa 1926. g., paziņo,
ka lūdzējs Fricis Kārļa d. Laiviņš
parādu pēc obligācijām:

1) par 4000 rb|. no 12. marta 1908. g.
.\? 13. apstiprinātas uz nekustamu
īpašumu Valmieras pilsētas grunts-
gabalu un māju .V? 166 zem zem
inatu reģ. X? 166, izdotas no Friča
Kārla d. Laiviņa par labu Pēterim
Dāvida d. Purinām un

2) par 6000 r'bļ.no 5. jūnija 1912. g.
Ne 25, apstiprināta uz to pašu neku-
stamo īpašumu, izdotu no Friča Kārļa d.
Laiviņa par labu Ernestam Dāvā d.
Krauklim, kurš viņu cedējis blanko —
ir samaksājis, bet šīs sugšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis slidimājuns
iespiests ..Valdības Vēstnesi" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laijā
neoieteiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. -V? 3152.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2779a Sekretārs A. Kalve.
civunoaaļa

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2<
2(n>2. p. p., pamata ievērojot Anša
Pētera d. Rupais lūgumu un savu
lēmumu no 27. aprij g. ar šo
paziņo, |<a lūdzējs Anža Pēti
Rupais lūeiz atzīt par samaksātu hipo-
tēku par 1454 rbļ. 64 kap. kā pirkšanas
sumas atlikumu par labu grafam Ser-
gejam Dmitrija d. Šeremetjevam, ap-
stiprinātu 28. martā 1894. g. fk 164
uz nekustamo īpašumu Cēsu apriņķī,
Vecpiebalgas muižas kvotes zemes
„Jaun-Naureni mājām, zem
zemes grāmatu 851, par ko
atsevišķs prasības dokuments nav izdots,
jo viņš, lūdzējs, iemaksājis Rīgas ap-
gabaltiesas depozitā Ls 31,08, dēļ
hipotēkas kapitālu un o/0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām bžūtu
tiesības uz augšā aprādīto hipotēku,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, hipotēku atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 4. maijā 192i>. g, MŠ 2992.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2778a Sj V Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
Pamata pazi ņo, ka pēc 1924. g. 5. okt.
Bolderājā mirušā artaitna Klāva Friča d.
Orabe (Grabbe) ir atklāts mantojums
un uzaicina , kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekien
legatar ijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

R'gā, 5. maijā 1926. g. L. Ne 3185.

- Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
?^ *Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.

trSi
1343 P"0, ka pēc 1925. g. 13. nov.

kļavas pagastā, „iMiezitenē" mirušāsatraitnes Annas Reina m. Grass, dzim.
*notiņ ir atklāts mantojums un uz-
aicina , kam ir uz šo mantojumu, vai

sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
fedatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-toriem un t. t., p is tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitotno si sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rigā, 7. maijā 1926. ?. L. .V?
Priekšsēdētāja v. Ā. Veid:

3107a Sekretārs A Kalvu

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Aleksandra Karpa
dēla Baloža lūgumu, uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas preten-
zija: . ai ierunas pret šai tiesā
4.' maijā 1926. g. publicēto 1926. g.
28. janvārī Mārcienas pagasta, ,,MflI-
niekos" mirušās atraitnes Lidijas Karpa
meitas Bebris, dzim. Balod. 1925. g.
31. dec. mf.jas kārtībā taisīto
mentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Lidijas
Bebris mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem
un t. t.. pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 6. maijā 1926. g. L. Ne 3164.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

I 2918a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. nes. lik. 1967., 2011.- 2014. un
2079. p- P- un Balt- privāttiesību
245L P- pamata, uz Augustas Šulc
pilnv. zv. adv. Pāvila "Guseva lūgumu,
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai ties." 4. maijā 1926. g. publicētu

2/. decembrī Rīgā mirušā
atraitņa Jēkaba Jēkaba dēla Šulca,
1925. g. 28. oktobrī pie Rīgas notāra

J. Kreicberga taisīto testamentu, kā
ari visas parsonas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jēkaba Šulca
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 6. maijā 1926. g. L. Ne 3292.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2;il7a Sekretārs A. Kalve.

r^Tiesu sludinājumi.
Ri»as apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
civ. ties. lik. 1967.. 2011.—2014. un

2079- P- P- un Balt ' P rivattiesību, kop.
2451- P- Pamata> uz Alevtinas Marijas

,'jonovas lūgumu, uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas preten-
Sias strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
« "aprili 1926. g. publicēto 1926. g.
15 janvārī Rīgā mirušā Pāvila Nikolaja
dēla Semjonova 1924 g. 17. aprilī,
pie Rīgas notāra M. Culkova taisīto

testamentu , kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz mir.
Pāvila Semjonova mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem. parāddevējiem u. t. t., pieteikt
"savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
nšī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 6. maijā 1926. g. L. Ns 3

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
9Q!6a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014.. un 2019p.p.
pamata paziņo, ka pēc I 9. nov.

Ģertrūdes draudzē mirušā Arvida-
mara Kārļa d. Veidemana ir at-

klāts mai in uzaicina, kam ir uz
šomantojumu, vai sakarā at ro, tiesibas
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt ibas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tiesības
Šā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Na 3301.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2754a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. Iik.201 ]., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1902. g. 14. dec.
Nēķenu pag. ,.Lejas-Joke" mājas īpaš-
nieka Jāņa Hermaņa d. Dreipe ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam ir uz

lantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ne 3245.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2756a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011-, 2014. un 2019.p.p.
panata paziņo, ka pēc 1924. g. 4. dec.
Rīgā mirušās Melānijas Klementija m.
Pēterson, dzim. Zigov ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t.. pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. .\'9 3295.
Priekšsēdētāja v, A. Veidners.

2758a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 4. maijā 192'
izklausījusi Brenča Mārtiņa d. Vikmana
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātām
a) obligāciju par 600 rbļ. atlikumā

obligācijas pirmatnējā lieluma
stiprinātu 18. aug

g. .V 455 uz nekustamo īpašumu
Liti-Jumpravas muižas zemnieku zemes

~-ijķen- Indriķa mājām atda-
lītām Veides mājām .Ns i 9a, Rīgas
apriņķī, ar zemes grāmatu

;iņa Miķeļa d.
Vikmana par labu Borisam Mārtiņa d.
Vikmanim, kiifa obligācija ir pārgājusi
uz Ivanu Nikolaja d. Ivanovu
blank aru, kas viņu ir ci
atkal blanko un b) obligāciju par 3i ?
apstiprinātu 4. februārī 1905. g. .'
uz to pašu nekustamu īpašumu, izdotu

1 rtīņa d. Vik:
Jānim Jura d. Mencām, kas minēto

obligāciju cedējis blanko.
Rīgā, 5. maijā 19267 g." J

Pri; v Veidni
2791a retars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ies uz civ. proc. lik. 21160. un

. p. p.. ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 27. apriļa
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Juris Bajārs parādu pēc obligācijas
par 600 rbļ., apstiprinātas 1. jūlijā
1898. g. V f<48 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apriņķī. Sausnējas muižas zem-
nieku Jaun-Aizhar .V> 5b mājām zem
zemes grāmatu reģ. Ne 4861, izdotas
no Jura Bajāra par labu Maksimilianam
Kārlim Magnusam Kreisam ir samak-
sājis, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikteis tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. aprilī 1926. g. Ne 3183.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2533a Sekretārs A, Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p..
ar šo paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 9. novembrī mirušā
Gaujienas pag., Gaujienas muižā, jaun-
saimnieka Arvida Otto d. S t ū i a te-
stamenta.

Rīgā. 19. maijā 1926. g. J6 3407.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4091 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaja.
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g., minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs 1925. g.
9. septembrī miruša Rīga, Aumeisteru
pag., ,Vec-Dadze Ni 33* pusmājas
īpašnieka Augusta Indriķa d. Lūša
testamentu.

Rīgā, 19. maijā 1926. g. LJ* 3394
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4C88 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1926. g.
Katrines Matildes Friča m. Rass, dzim.
Kalējs, prasības lietu pret Andreju
Voldemāru Andreja d. Rassu par
laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Sv. Pāvila draudzē Rīgā starp Andreju
Rassu un Katrini Rass, dzim. Kalēj,
17. novembrī 1913. g.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ne 546.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
I saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
! paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g., minētās

nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs 1925. g.
3. augustā mirušās Rencēnu pagasta,

1Jaun-Svenne" mājās Marijas Mārča m.
Ēriks notarielo testamentu.

Rīgā, 19. maijā 1926. g. L. Ne 3504
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4084 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1926. g.
Matildes Gailis, dzim. Atgāz, prasības
lietā pret Kārli Gailis par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Allažu draudzē
14. maijā 1912. g. starp Kārli Gailis un
Matildi Gailis, dzim prāvnieku
meitiņu Miliju, dzimušu 1. jūlijā 1913. g.,
atstāt prasītājas audzināšanai līdz viņas
pilngadībai, kā ari atļaut prasītājai
iedoties jaunā laulībā tūliņ pēc šā
sprieduma spēkā stāšanās.

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

Rigā, 5. maijā 1926. g. Ne 676.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2921a kretars V. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprccesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 1. jūnija 1926. g. minētas'
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs 1922.g.
21. jūlija mirušā Mālupes pag., .Škinke
Ns 1* mājas īpašnieka atraitņa Sīmaņa
Andreja d. Simsona testamentu.

Rīgā, maijā 1926. g. L.NŠ3176
Priekšsēdtāja v. A. Veidners.

4089 Sekretārs A. Kalve.

I

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958._ p.,
paziņo, ka I. j ņ n i j ā 1926. g., minētās

i nodaļas atklāta tiesas sēdē attaisīs un
[ nolasīs 1926. g. 20. aprilī mirušā Val-
'i mieras pag., .Zābaka" mājas īpašnieces
atraitnes Annas Mārča m. Z ā b a k, dz.
Trzein, testamentu.

Rīgā, 19. maijā 1926. g. L. J* 3507
Priekšsēd. v. A. Veidners.

'4090 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un

p. p.. sts zemes
bankas lūgumu un savu 27. apriļa

g. lēmumu, paziņo, ka parādniece
Ede Kārļa m. Stradin parādu pēc
obligācijas par 2280 rbļ.. apstiprinātas
4. maijā 1883. g. ar NV 596 uz nekustamo
īpašumu Madonas apriņķī, Jaun-

nes muižas zemnieku zemes Lembe
lājām, zem zemes grāmatu

;as par labu mir.
fon Tranzehe nmatīniekiem: Ma-

rijai fon . dzim.
Menar, Marijai fon Hercberg, dzim.
Tranzehe. Aleksandrinei. Otto un Paulim
fon Tranzehe ir samaksājusi, Ll
augšā mii gacija nevar tikt

iecei dēļ dzē-
šanas zemes g tamdēļ ka ir

si zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uzaicina -. kurām būtu
as uz aug

pieteikties tie-
t no dienas, kad šis sludina

Valdības un aiz-
iktā laikā

nepie ir iz-
nīcinātu un lūd
parāda dzēšai: urāmatā.

Rīgā, 30. aprilī 1'-. 1184.
Priekšsēdētāja v. A. Veidne

2532a

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 4. mai
izklausījusi Fridricha Jāņa d
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 15000 rbļ., apstiprinātu
30. jūnijā 1905. g. Ns 713, uz nekustamu
īpašumu Rīgas pilsētas 111. h
iecirknī, ar zemes prārnatu
Xs 521, izdotu no Leopolda .Mārtiņa d.
Kuive par labu Hermanim Fridricha d.
Planicam, kura obligācija ir pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe, kā blanko
cesionaru, kas viņu ir cedēj:-
blanko.
""Rīgā ", 5"maijā 1926. g. Ne 1569.

Priekšsēdētāja V. A. Veidners.
2792a Sek

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Hedvigas Andreja
meitas Krieviņ pilnvarnieka zv. adv.
Marka Hillmaņa lūgumu un savu
lēmumu no 27. apriļa 1926. g. paziņo,
ka lūdzēja Hedviga Krieviņ parādu
pēc 2 obligācijām:

1) par 15.000 rbļ. no 9. jūlija 1903. g.
Ne 911. apstiprināta uz nekustamu
īpašumu Rīgā, 3. hipotēku iecirknī
ar zemes grāmatu reģ. .Vs 175 izdota
no Hedvigas Krieving par labu Eduardam
Aleksandra d. Lēnertam un

2) par 15.000 20 decembra
1911. g. pstiprināta uz
nekustamo īpašumu, izdota no lsidilra
Giršberga par labu Jadvigai Andreja m.
Krieviņ, abas augšā minētās obligācijas
ir pārgājušas uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blanko cesionaru, kas
viņas atkal ir cedējis blanko ,ir sa-
maksājusi, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt iznīcisegtas atpakaļ
parādniecei dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ kā ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligā-
cijām, pieteik;
laikā, no dienas, kad šis sludi-

,,Valdības Vēstnesi"
.-rāda, ka ja šīs p« teiktā

laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs
par iznīcinātām un lūdzē
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. Ne 2310.
Priel \. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 24. nov.
Jaunlaicenes pagastā, Jaunlaicenes
muižā mirušā Pētera Jāņa d. Malte-
nieka ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar

iesības kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u.t.t
Pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
'«spiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā neoieteiks, tad
vi ņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2789a Sekretārs A. Kalve. _

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014 un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 22. dec.
Kaukaziiā mirušā Reinholda Fridricha
Nikolaja d. Piranga ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesibas kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem. kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 4, maijā 1926. g. L Ne 3293.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2757a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas i. ,

pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Toma d.
Salenieka lūgumu un savu 27. apriļa

1926. g. lēmumu, paziņo, ka lūdzējam
Jānim Saleniekam ir gājusi zudumā

obligācija par 3000 rbļ., apstiprināta
13. decembrī 1910. g. Ne 1654 uz ne-
kustamo īpašumu Madonas apriņķī,
Veckalsnavas muižas zemnieku zemes

Lejas-Mārtini" mājām, zem zemes
grāmatu reģ. '.Vs 2782, izdotu no Pētera
Kļaviņa par labu Jānim Toma d. Sa-
leniekam, blanko cedēta.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu

tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,

pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un aiz-

rāda, ka ja šīs personas noteikta laika
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nicinātu un lūdzējam izdos dublikātu,
kurš izpildīs oriģināla vietu.

Rigā| 4. maijā 1926. g. Ne 3222.
Prieešsēdetāja v. A. Veidners.

278ia -reatrr A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 30. okt.

? maņu muižā mirušā Kārļa Mārča d.
Priedīša ir atklāts mantojums un

eina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-

in u. t. t.. pieteikt šīs tiseības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

i sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudēju

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ne 3242.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2755a Sekretārs A. Kal

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un

p. p.. ievērojot Rozālijas Minnas
Jāņa m. Apiņ itin, lūgumu un
savu 27. aprija 1926. g. lēmumu,
ziņo, ka parādniece Rozālija Minna
Jāņa m. Apiņ parādu pēc obligācijas
par 875 rbļ., ' apstiprinātas 17. n
1877. g. Ne 149 uz nekustamo īpašumu
Madonas apriņķī, Liezeres muižas Jaun-
Bukas mājām zem zemes grāmatu

62, izdotas kā pirkšanas sumas
atlikums par labu baronam Fridricham
Šulc-Ašeradenam ir samak;
šī augšā minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniecei dēļ dzē-
šanas zemes grāmatu?, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,

īkties tiesā sešu mēnešu laikā!
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējai dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. aprilī 1926. g. M> 3
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2534a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 21. aprilī 1926. g.
Martas Rozālijas m. Jukman, dzim.

I Liepiņ, prasības lietā pret Kārli Augustu
' Miķeļa d. Jukmanu par laulības šķiršanu
I aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
i kas 1918. g. 1. aprilī Aumeisteros

: starp Kārli Augustu Jukmanu un
Martu Jukman, dzim. Liepiņ :prāvnieku
nepilngadīgo meitu Ēriku Skaidriti
atstāt prasītājas audzināšanā un kop-
šanā.

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

Rīgā. 5. maijā 1926. g. .V? 613.

Priekšsēdētāja b. Egiits.
2923a v. Stūre.



Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9j un i j a 1926. g., pulksten
1 diena, Rīga, Blaumaņa iela /*8 , dz. 13,
Gustava Jansona lieta pārdos Arona
G o 1 d r i n g a kustamo mantu, sastāvošu
no naudas skapja un novērtētu par Ls 400.

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

Rigā, 20 maijā 1926. g. ?-1 rJM
4146 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

Liepājai apgabaltiesai tiesu izpiditājt pn
Liepājas pilētai I iec,

kufa kancleja atrodas apgabaltiesa,
istabā Nš 9, pamatojoties uz civil. proc.
lik. 1030 p. paziņo, ka I. jūnijā 1926. g,
pīkst. 10 no rita, Liepājā. Vilhelmines
ielā Ns 41.

pārdospirmā atklāts ūtrupē
kustamo mantu, piederošu Jānim H e r-
mansonam sastāvošu no galdnieku
darbnīcas un novērtētu par Ls 7398

Liepājā, 19. maijā 1926. g. Ns 2317.
4042 Tiesu izpild. (paraksts).

Liepājas apoa&altisias tiešo Izpildītājs
par Liepājai gil.it. 1. ieclrfeni,

kuia kancleja atrodas apgabaltiesā,
istabā Ns 9, pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p. p.
paziņo, ka 6. augusti 1926. g., pulksten
10 tītā, min. tiesas sēžu zālē,
pārdos otrā publiskā

vairāksolīšanā
Jukumam Augusta dēlam Medisonam
piederošu

nekustamo īpašumu,
atrodošos Kuldīgas apriņķī, Rendas pag
un sastāvošu no .Sprungul Nš 22'
mājām, ar zemesgrāmatu reģ. Nš 3798,
atdalītas no Rendas muižas, ar zemes
platību 52,17 desetiņas, par Latvijas
bankas prasību Ls 5326, ar °/0°/o un
izdevumiem.

Bez minētās prasības šis nekustams
īpašums ir apgrūtināts ar hipotēku pa
rādu 5857 mbļ krievu cara naudā.

īpašums priekš pārdošanas ir novēr-
tēts par Ls 6000 un solīšana sāksies
saskaņa ar civ. proc. lik 1885. p. ro
novērtēšanas vai no priekšrocigu prāsibj
sumas. skatoties no tam, kura suma bū<
augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt dalibu
vairāksolīšanā ir jāiemaksā Ls 600,
drošības naudas, kā ari jāiesniedz ap-
liecība par to, ka no tieslietu ministrijas
puses minētām personām mv šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu

Zemesgrāmatas par šo nekustamo
īpašumu tiek vestas Ventspiļs-Kuldīgas
zemesgrāmatu nodaļā — Kuldīgā.

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

Visi raksti un dokumenti, atliecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļa, kanc-
leja, vai pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 19. maijā 1926. g. Ns 2324.
4043 Tiesu izpild. A.Korženeckis.

Citu iestāžu sludinājumi.
L j

PAZIŅOJUMS.
1926. gada 27. aprilī finansu ministrs

apstiprinājis statūtus tirdznie-
cības un rūpniecības akciju sa-
biedrībai, ,VELMA", kuras mērķis
ir tirgoties ar dažādām mašinām, velo-
sipēdiem, motocikletiem, automobiļiem,
mašinu daļām un piederumiem, kā ari
turēt darbnīcas mašinu izgatavošanai,
montāžai un remontam.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 100.000
un sadalās 500 akcijās par Ls 200,—
katra.

Sabiedrības dibinātāji:
Jānis Ozols,
Fridrichs Reichs,
Ēvalds Šķipsna.
Jānis Merkmans,
Arturs Sers,
Hugo Dzelzits.
Jānis Kauliņš.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdzniecības un banku nodaļas

priekšnieks A. Kacens.
Revidents R. Bērziņš.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 1. jūnija 1926., g pulkst. 12 dieni"
Rīgā, Raiņa bulv. Nš 11,

pārdos uairaKsoīišanfi
Latvijas zemnieku savienibas kustamo
mantu, novērtētu par Ls 1088,65 nnsastāvošu no klavierēm (flīģels) un kluba
restoracijas bufeti, deļ viņa 1925. g. pr0i
peļņas nodokļa segšanas.

Rigā, 21. maijā 1926. g
4149 Piedzinējs Oeiings

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pazi ņo, ka
31. maijā 1926._ g., pulksten 10 dienā
R'gā, Brīvības iela Nš 25,

sirdos mūtmm
Alfonsa Kūvalda kustamu mantu,
novērtētu par Ls 10939, un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, veikala iekārtas un
klavierēm, dēļ viņa 1924. 25 g. g. proc.
peļņas, 1924. g. ienāk, un citu nodokļa
segšanas.

Rīgā, 10. maijā 1926 g.
4150 Piedzinējs D e r i n g s.

pārdos vairāksolīšanā

Nikolaja Ozoliņa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 638 un sastāvošu no
pianino, dēļ viņa 1923. g. ienākuma
un zīmogsoda nodokļa segšanas.

Rīgā, 21. maijā 1926. g.
4152 Piedzinējs (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
28. maijā 1926. g., pulksten 4 dienā,
Rīgā, Brīvības iela Ns 114,

sirdos golraRsoMuno
Makša Natansona kustamo mantu,
novērtētu par Ls 204,13 un sastāvošu
no dāmu zābakiem, dēļ viņa 1925. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, maijā 1926. g.
4153 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas policijas IV iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 15. jūnijā, pulkst.
10 rītā, Matīsa ielā ,& 21, dz. 1, pārdos

vairāksolīšanā

Hilela P 1 o t ņ i k a mantu, sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, novērtētu nar Ls 258,
par lal.u Rīga* pilsētas valdei.

Pārdodamā* mantas apskatāmas pār-
došanas dienā ūbupes vieta

Rīgā, '.0. maijā 1926 g. Ns 12761.
4154 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas IV iec. priekšnieks
paziņo, ka ly26. g._ 1. jumja, pulksten

0 rītā, Tērbatas ielā Nš 70, pārdos

vairāksolīšanā

Nikolaja Dimanta mantu, «astīvošu
no vienas .Boš* magneta Ns 2 35157
priekš automobiļi, novērtētu par Ls 61,
par labu R gas kopējai slimo kasei.

Pārdodamā man'a apskatāma pāt-
doš'nas dienā ūtrupes vietā

Kīgā, 1926 g. 2J. maijā Ns 13322
4155 Prie-šnieks (pgraksts^

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 31. ma i jā, pulksten 10 rītā.

pārdos vairāksolīšanā
Rigā, Marijas ielā Nš 28, dz. 6 pie
Jocheļa T a n k e 1a aprakstītas mēbeles,
novērtētas par Ls 400 saskaņa ar Ilūkstes
apr. nodokļu insp. r. Nš 1964, š. g,
20. apriļa

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4041 Priekšnieks K e n i gs v a 1 dj-_

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

Rīgā, 19. maijā 1926 g.
4132 timo umuVitājs K. Krebs

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo,. ka 28. maijā 1926 g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Antonijas ielā Nš 16,
dz. 35, sab. .J. Kaplān un dēli" lietā
pārdos Vulfa Markovitca ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 8. maijā 1926. g.
4134 Tiesa izpild. K. K r e b s.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Vasilija Osipova, tagad pēc uzvārda
Dtibkova lūgumu par nekustamas man-
tas, sastāvošas no zemes gabala, pēc
plāna JVs 5, platībā 15 des. 2248 kv. saž.
vairāk vai mazāk, atrodošos Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Linavas (bij. Tolkovas) pag.
Ščerbovo dačā, Rodovoje muižas daļā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
„Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas _ pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī,1926.g.28.aprilī. Ne 13643.
Komisijas priekšsēd. E.HelIvichs.

2658a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Sergeja Leonova, tagad pēc uzvārda
Orechova lūgumu par nekustamas man-
tas, sastāvošas no diviem zemes gaba-
liem, pēc plāna Nš /, platībā 18 des.
1024 saž. un JNs 14, platībā 15 des.
1742 saž. vairāk vai mazāk, atrodošos
Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Linavas (bij. Tolkovas)
pagastā Ščerbovo dačā, Rodovoje muižas
daļā, ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
„Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un lūdzējs var tikt ie
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926.g.28.aprilī. Ne 13651.
Komisijas priekšsēd. E.HelIvichs.

2659a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija.

uz leļiseia Jakovļeva. tagad pec uz-

vārda SokoloVa. lūgumu par nekustamas
mantas, sast nes gabala,
pēc plāna Ns 13. plati!"
vairāk vai mazāk, atrodošos Jaun-
lateales (bij. Ludzas, senāk Osi

apriņķi Linavas (bij. Tolkovas) pag.
ščerbovo dačā. Rodovoje muižas daļa,

ievešanu zemes grāmatu reģistri. -

uzaicina visas personas, kurām ir kādas

tie, ba
" uz min-:- >™nt ">

iesniegt komisijai par to paziņojumu

4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas

..Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un lūdzējs var tikt ie
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926.g.28.aprilī. Ne 13659.
Komisijas priesšsēd. E.HelIvichs.

2660a Darbvedis J. Strads.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa .
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1926. g.
Otilijas Indriķa m. Krotovski dzim.
Skulte, prasības lietu pret Jāni Teodora
dēlu Krotovski par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 29. septembri 1913. g.
(v. st.) Rīgas Debessbraukšanas baznīcā
starp Otiliju Krotovski, dzim. Skulte
un Jāni K .tstājot dēlu Teodoru
dzim. 27. augustā 1914. g. mātes audzi-
nāšanā līdz viņa pilngadībai.

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

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

2924a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 1926. gada 28. aarilī
Jāņa Jāņa d Hendriksona prasības lietā
pret Klavdiju Miķeļa m. Hendrikson
dzim. Hotulev, par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
nosegta 1913. gada 25. augustā Valkā,
Igaunija, starp Jāni Hendriksonu un
Klavdiju Hendrikson, dzim. Hotuleva,
atstfjot _ dēlu Jāni, dz m. 1914. gada
8. maija prasilaja audzināšanai līdz viņa
pilngadībai.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731,
un 748. p. p. paredzēiā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1925. g. 5. maijā. Nš 658
Pri°kšsēd. b. Egiits.

3751 Sekretārs v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1926. g. 24. maitā
Pētera Lauberta prasības lietā pret Kar-
lini Lauuert, dzim. Liepiņ, par laulība»
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Ēveles draudzē
1900. g. 16. aprilī starp Pēteri Laubertu
un Karlini Laubert, dz. Liepiņ, piešķirot
atbildētājai prāvnieku dēlu Anci Ru
dolfu, dzim. 1910. gada 4. decembri
audzināšanai līdz viņa pilngadībai, uz-
liekot atbildētājai, par labu prasītājam
15 latus tiesas un 13 latus 34 sant.
lietas vešanas izdevumus.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā speķa.

Rīgā, 1926. g. 15. maijā. Nš 160
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3752 Sekretāra v. Stute.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 28. m a i j ā 1926. g., pīkst.
V«12 dienā, Rigā, Brivības ielā Nš 25,
pārdos Alfonsa K u v a 1 d a kustamo
mantu, sastāvošu no divām ķēvēm, po-
nija, karietes un t. t, un novērtētu par
Ls 3000.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 29. maijā 1926. g., pulksten
VzlO dienā, Rīgā, Elizabetes ielā Nš 55,
pārdos firmas .Taitc un Stoller' ku-
stamo mantu, sastāvošu no klavierēm,
mēbelēm, ledus skapja u. t. t. un no-
vērtētu par Ls 1540.

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

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4133 Tiesu izpild. K. Ktebs.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 28. maijā 1926. g, pulkst.
12 dienā, Rigā, Baznīcas ielā Nš 14,
pārdos Nikolaja Pļavnieka ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
sudraba maizes kurvīša un augļu vāzes
un novērtētu par Ls 706.

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

Rīgā, 6. maijā 1926. g.
4189 Tiesu izpild. K. K r ebs.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izoildītāis

paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Ciekurkalnā 1. lin. 32,
pārdos Jāņa Eichenberga ku-
stamo mantu, sastāvošu no dažādiem
dzērieniem, valsts degvīna, bildes un
etažera un novērtētu par Ls 306.

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

Rigā, 17. maijā 1926. g.
4135 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g., pīkst
10 dienā, Rīgā, Avotu ielā Ns 14, dz. 8,
pārdos Rūdolfa Rakovska kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, mēteļa
un ugunsdzēsēja uzvalka un novērtētu
par Ls 252.

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

Rīgā, 14 maijā 1926. g.
4136 Tiesu izpild J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. jūnijā 1926 g.. pulksten
10 dienā, Rīgā, Avotu ielā Nš 27a, vei-
kalā, 1 un II torgos pārdos Chaima
K u r t c a kustamo mantu, sastāvošu
no tabakas orecēm, mēbelēm, velosipēda
un šujmašīnas un novērtētu par Ls 761.

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

Rigā, 14. maijā 1926. g.
4137 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs,

oaziņo, ka 4. jūnijā 1926. g.. pulksten
10 diena, Rīga, Gertrūdes ielā Ns 119,
veikala, p a r d o s Vīluma Krēsliņa
kustamo mantu, sastāvošu no linu dzijām
un novērtētu par Ls 540.

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

Rīga, 14. maijā 1926. g.
4138 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izoildītāis

paziņo, ka 31. maijā 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīga, Marijas ielā Nš 37, dz 4,
pārdos Paulines Trepiņ kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un kla-
vierēm un novērtētu par Ls 340.

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

Rigā, 20. maijā 1926. g.
4139 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 31. maijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā Nš 49/51,
Izraēla Meeroviča un citu lietas
pārdos II torgos Augusta Gudrā
kustamo mantu, sastāvošu na mēbelēm
un novērtētu par Ls 1153,60.

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

Rīgā, 3 maijā 1926. g.
4145 Tiesu izpild. J. Zirģels

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8 jūnijā 1926. g., pulksten
11 dienā. Rigā, Kr. Barona Ns 36,
Jākoba Hiršmaņa lietā pārdos Men-
deļa Levitana kustamo mantu, sa-
stāvošu no granātu skapja un novērtētu
par Ls _500.

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

Rigā, 18. maijā 1926. g.
4142 Tiesu iznild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūnijā 1926. g., pulksten
11 rītā Rīgā. Kr. Barona ielā Nš 36,
pārdos Jākoba Hiršmaņa prasībā
Mendeļa Levitana kustamo mantu,
sastāvošu no sienas spoguļa un novērtēta
par Ls _450.

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

Rīgā, 18. maijā 1926. g.
4144 Tiesu izpild. J. Z i r č e 1s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūnijā 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 36,
Jākoba Hiršmaņa lietā pārdos Mendeļa
Levitana kustamo mantu, sastāvošu
no rakstāmgalda un novērtētu par Ls 350,

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

Rīgā, 18. maijā 1926. g.
4143 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītais

paziņo, ka 1926. g. 2. jūnijā, pulksten
9 rītā, Rīgā, Brīvibas ielā Ik 67,
nar dos 2. torgos Herberta Prima
kustamo mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas, optiskiem instrumentiem, preces
un t. t. un novērtētu par Ls 2310-

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

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4193 Tiesu izpild. E. Smēlis.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka dl. maija 192b. g., pulksten

12 dienā, Rīgā, Stabu ielā Ns 19, dz. 22,
Fas. Vilnām Miller un Co. u. c. lietās
pārdos Zālamana Jorša kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm u. c. un
novērtēta par Ls 398.

Izzināt sarakstu, novēlējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas dienā
uz vietas.

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
4147 n»su izn J. Z ir cels.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura ielā Jk 1, paziņo ka 1926. g.
3. jūnijā, pulksten 10 rītā, Rīga, Merķeļa
ielā Nš 15, spestuvē pārdos Eduarda
Strautnieka kustamo mantu, sastā-
vošu no rakstāmmašīnas .Imparial" un
rotācijas mašinas preses un novērtētu
par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
4141 Tiesu izpild V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izoildītāis.

<ura kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura iela Jk 1, paziņo, ka 1926. g.
3. jūnijā, pulksten 10 rīta, Rīga, Antonijas
iela Nš 5, dz. 5, pārdos Voldemāra
H e 1d a kustamo mantu, sastāvošu no
fliģeļa, firmas .Tresselt* un novērtētu
par Ls 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.
4140 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. jūnija 1926. g„ pulksten
11 dienā, Rīga, m. Smilšu ielā Nš 2 4,
pārdos Johana B u ša kustamo mantu,

sastāvošu no drēbēm un drēbnieka pie
derumiem un novērtēta par Ls 101,06.

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

Rīgā, 15. maijā 1926. g.
4025 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 28. maijā 1926 _g., pulksten
11dienā, Rigā, Tirgoņu ielā Nš4, dz. 2,
pārdos Jēkaba Doma kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 1020

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

Rīgā, 12. maijā 1926. g.
4148 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 4. jūnijā 1926 g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, L. Maskavas ielā Nš 52,
pārdos Edgara K o c h a kustamo
mantu, sastāvošu no 100 gab. funda-
mentu akmeņiem un citām mantām un
novērtētu par Ls 460.

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

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
4131 Tiesu izpild. J. G r i n i 0 s.

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

[jāziņo, ka zemkopības ministris s. g-

8. maijā ir apstiprinājis Saikavas pag-

meliorācijas sabiedrības .Leja" statūtus-
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-

biedrību reģistra 68. Ip. ar Ns 6S.
Sabiedrības valdes sēdeklis Saikavu

pagasta, Eglīšu mājas.
Nodaļas vadītājs A. Ķuze.

4181 Darbvedis F. Briedis

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š- fr
8. maijā ir apstiprinājis Kūjas-/ ."»)4

meliorācijas sabiedrības statūtus.
Sabiedrība ir ievesta melioraci|a* sr

biedrību reģistra 69. Ip. ar Nš 69 .
Sabiedrības valdes sēdeklis SarKa»

pagasta nama.
Nodaļas vadītājs A. Ķ«f

4182 Darbvedis F. Briedi*-

Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1 jūnijā 1926. g., pulksten 1 dieni,
Rigā, Marijas ielā Nš 91/93, dz. 9,
pārdos

vairāksolīšanā
Movša A z i ne r a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 220 un sastāvošu no
bufetes un pianino, dēļ viņa 1924. g.
ienākuma un 1925. g. proc. peļņas nod.
segšanas.

Kigā, 21. maijā 1926. g.
4151 Pisdzinējs (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
2. jūnijā 1926. g., pulksten 1 dienā,
Rigā, Matīsa ielā Nš Ns 38, dz. 33,



Paziņojums.
Finansu ministra k-gs š. g. 12. maijā

apstiprinājis akc. sab. .Pirmais privātais
lombards* statūtu 6. panta papildinā-
jumu ar 3. piezimi, kurā paredzēts, ka
saskaņa ar akcionāru vispārējās sapulces
lēmumu akciju kapitāls palielināts par
Ls 400.000,— izlaižot 4C00 akcijas katru
Ls 100,— lielumā, ta ka viss akciju ka-
pitāls iztaisa Ls 800.000,—, kas sadalīts
8000 akcijās.

Bez tam ministra k-gs š. g. 14. maijā
apstiprinājis akc. sab. .Pirmais privātais
lombards' sekošos jaunu akciju izlaiša-
nas noteikumus:

1) Palielināt Pirmā Privātā Lombarda
akciju kapitālu par Ls 400.000.—, tātad
līdz Ls 800.000,— un šim nolūkam iz-
laist no jauna 4000 akcijas nominālvēr-
tībā Ls 100 par akciju.

2) Pārdot akcijas par nominālvērtību,
pieskaitot tai 3 °/o rezerves kapitālam
par labu. _ Zimoga un izgatavošanas
izdevumi pec valdes ieskata.

3) Veciem akcionāriem dot tiesību
par piecām vecam akcijām saņēmi čet-
ras jaunas un šo tiesību izlietošanai no-
teikt 14 dienas ilgu termiņu, skaitot no
attiecīga sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstntsī".

4) Pieņemot parakstīšanos uz akcijām,
gemt 25°/o 110 nominālvērtības, kā arī

ozerves kapitālam, izgatavošanas
un zīmoga nodokļus, bet atlikušās su-
mas samaksai noteikt seši mēneši ilgu
termiņu, skaitot no parakstīšanās dienas.

5) Visas pēc veco akcionāru tiesibu
apmierināšanas palikušās akcijas atdot
pietiikušamies noņēmējiem zem iepriek-
šējos punktos paredzētiem noteikumiem.

6) Visu akciju pārdošanai un naudas
iemaksai noteikt vienu gadu ilgu ter-
miņu, skaitot no dienas, kad .Valdības
Vēstnesī' izsludināti jaunā akciju izlai-
duma noteikumi.

7) Parakstīšanos uz akcijām pieņemt
sabiedrības .Pirmais Privātais Lombards"
telpās. L. Kalēju ielā Nš 18 20.

8) Dividendes _ maksāt par jaunām
akcijām tāpat ka oar vecām proporcio-
nāli iemaksas dienai un kapitālam.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. Kacens.
3831 Revidinti V.Ga ilīts.

PAZIŅ03UMS.
1926. g. 30. aprīlī iinansu ministris ap-

stiprinājis Spedicijas akciju sabiedrī-
bai, agrāk Kniep un Vemer, Latvijā,
statūtu § 7. grozījumu, sakarā
ar ko sabiedrībai atļauts izlaist 860 jau-
nas II izlaiduma akcijas par Ls 100,—
katru, kopsumā par Ls 86.000,—. tā kā
viss akciju kapitais sastāda Ls 258.000,—,
kas sadalīti 2580 akcijās par Ls 100,—
katra.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) Sab edriba izlaiž 860 jaunas II iz-

laiduma akcijas par Ls 100,— katru,
kopsuma Ls 86.C00,— nominālvērtībā.

2) Akciju emisijas kurss ir Ls 105.—,
pie kam Ls 5,— lielā prēmija sada'ama
sekosi: Ls 1,25 — rezerves kapitālam un
L» 3,75 akciju nodokļiem, kā ari akciju
izgatavošanas izdevumiem.

3) Jaunās akcijas sadalāmas starp veco
akciju īpašnekiem un pilnīgi apmaksā-
jamas viena mēneša laikā, skaitot no
jaunizlaiduma izsludināšanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

4) Jaunās akcijas piedalās pie divi-
dendes sakot ar 1926. g. 1. janvāri.

5) Parakstīšanas uz jaunām akcijām
izdarāma sabiedrības valdē, Rīgā, I.
Bīskapu ielā Nš 1.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

3980 Revidents A. Z alpē ters.

«»lsrok jtisku Uonkurenci
1926. gada 2. jumja, pulksten 11 dienā, uz sekošu materiālu n i e e ā d i

1) Stikla plāksnītes „„_ .,, -„« , B

2 Skrūves ar uzgriežņiem . 3pm - 21 f™ f-
3) Dzelzs stiepule , .«">«!
4) Dzelzs siets, alvots . . .*•££!£5) Flating laka . . . . . . '. \ \ \ \ ' ' «00 kv. m

6) Brezents impregnēts " 6 AX"
^7) Linu lente 50 m/m plata . .. . 17000 m8) Gumijas lente (prievišu) 17—20 m m plata ' * 2n'o')0 m9) Izolācijas lente (speciāla) . " cVj ?L

10) Spolīšu diegi Nš 36 ...' .* . ' .' ' 3600 sool
un dažādi citi sīkāki materiāli. " °DUU spo1 -

Minētās mantas jāpiegādā saskaņā ar tehniskiem noteikumiea un ar no
firmas iesniegtiem paraugiem.

Piegādes laiks: 2 mēneši no pasūtījuma došanas dienas skaitotPiedāvājumi uzrakstīti saskaņā ar konkurences noteikumiem iesniedzamiarsenālam ne velak ka līdz si g. 2._ jūnijam, pulksten 11 dieni. Konkurences un
techmskie noteikumi lid? ar piegādājamo mantu sarakstu saņemami arsenālasaimniecības daļa (Veca Nometņu lauka Nš 84-a) katru darba ' dienu no pulk-
sten^— 15. 1 3518

Jurnicctbas deuartements
izsludina uz š. g. 31. m a i j u , pīkst. 12 diena

rakstisku izsoli ''la^Mai^r
darbu izdošanai R gas eksportostas noliktavā 9.

Drošības nauda Ls 203.
Tuvlkus paskaidrojamus un noteikumus izsniedz techniskā daļā, Valdemāra

iela Nš la katra daiba dienu no pīkst. 9—12. 1 3695

izglītības ministrijas sKolu virsvalde
izdos galigā jauktā izsolē š. g. 8. jūnijā, pulkst . 10,

Īli Rūjienas vidusskolas ēku remontu darbos.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskas solīšanas, nomaksāti

ar attiecīgu zimognodokli līdz ar drošibas naudu Ls 300,— iesniedzami līdz
«soles sākumam I M Skolu virsvaldes buvtechniska biroja.
,. Tuvākus paskaidrojumus sniedz Izglītības ministrijas buvtechniska biroja,
Valdemāra ielā N> 36-a III stāvā, istabā 11, kā ari skolas kancleja, ikdienas no
Pulksten 9—15 ' -1034

Apriņķa ce|u inženiers Rigā
savā kancleja Lāčplēša ielā Ns 24. dz. 8, š. g. 26. maija, pulksten 10,

izdos mazākprasītājiem jauktā izsolē
VO m. gara kokatiltajaunbūvipār Tumšupi uz Zaķu muižas Ropažu ceļa.

Drošibas nauda Ls 800. Tuvākas zinas kancleja. 1 rfdst_

Šoseju un zemesceļu valde
izsludina uz š. g. 4. jumju , pulksten 11 diena,

jauktu izsoli
**rf ° m gara dzelzsbetona tilta , pār Rēzeknes upi Rēzeknē, būves darbiem.

Drošības nauda Ls 15.000. _ „
Tuvākas ziņas, Gogoļa ielā Nš 3, ist. 403, darbdienās r.o pīkst. 10-14.

^^ ^B^^ ^^aHBKMaaM

Galvenā intendanturas pārvalde

Izdos mutisko un rakstiska izsolē
opm. 98 tonnas svaigas liellopu galos

piegādāšanu Rīgas garnizona vajadzībām no 1. jūlija 1926. g. līdz 1. okt 1926. g.
Izsole notiks Rīgā, Valdemāra iela N* 10/12, dz. 6 (ie-eja no Elizabetes

ielas) — galvenās intendanturas pārvaldes telpas 1926. g. 18. jūnija, pīkst. 11 rīta.
Rakstiski piedāvājumi sl:gtās aploksnes ar uzrakstu: .Uz svaigas liellopu

gaļas izsoli 18. jūnijā 1926. g.\ ka ari lūgumi pielaišanai mutiska izsole, no-
maksāti ar attiecīgu zimognodokli, iesniedzami lidz izsoles atklāšanai Gilvenās
intendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam Riga, Valdemāra iela

?NJ 10,12, vai izsoles dienā izsoles komisijai.
Izsoles dalīb liekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā Galvenās intendan-

turas pārvaldes kasē drošības nauda Ls 0,15 no katra kilograma ga'as, kuru uz-
ņēmējs apņemas piegādāt.

Ar kondicijām un sīkākiem izsoles noteikumiem var iepazīties Galvenās
intendanturas pārvaldes pārtikas daļā, darbdienas no pulksten 10—15. 4194

Lauksaimniecības pārualde -
š. g. 3. jūnija, pulkst. 13, Rēzekne, pie apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes

pārdos atklātā izsolē
vienu izbrāķētu vaislas ērzeli.

Kora ministrijas kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils srupo,

Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā N° 26,

izsludina jauktu galīgu izsili:
31. maija 1020. g.

11 pīkst. 12 dienā par asenizācijas darbu izvešanu Daugavpilī, pilsētā un
cietoksni, no karaspēka daļām jeņetitas ēkās;

2) pīkst. 12,30 tanī pašā dienā par skursteņu tīrīšanas darbu izvešanu no
karasp ēka dajām ieņemtas ēkas Rēzeknē, Kārsavā, Zilupē un Ludzā un

3) pīkst. 13 tanī paša diena uz remontu darbu izvešanu Daugavpils kara
slimnīcas ēka Nš 28 cietoksnī.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalītas mutiskā
solīšana iesniedzami grupas izsoles diena uz asenizācijas darbiem lidz pīkst. 12,
az skursteņtirišanas darbiem līdz pīkst. 12,30 un uz remonta darbiem ēkā N« 28
līdz pīkst. 13.

Pie piedalīšanas solīšanā jāiemaksā drošības nauda: uz asenizācijas darbiem
Ls 300. uz skursteņu tīrīšanas darbiem Ls 50 un uz remonta darbiem ēkā Nš 28
cietoksnī, Ls 400. 1 3^95

Darba noteikumus var apskatīt grupas kancleja darbienās no pīkst. 9—15.

Paziņojums.
1926. g 12 maijā finansu ministris

apstiprinājis statūtus
tīrdznieci as-rupniecībaa akciju
sabiedrībai .ALBOBOARD" ,
kuras mērķis ir:

1. Dažādos veidos apstrādāt kartonu
un citus lidzigus materiālus.

2. Izstrādāt no kartona un citiem ma-
teriāliem dažādus būves, iesaiņošanas un
citām vajadzībām noderīgus materiālos
un preces.

3. Tirgoties ar saviem un svešiem
būves un citiem materiāliem un ražo-
jumiem kā Latvijā, tā ari ārzemēs, uz
sava rēķina un komisijā.

Sabiedrības dibinātāji ir:
11 Marks Rozovskis, dz. Rīgā, Valde-

māra ielā Ne 23, dz. 6.
Henrijs Gamza, dz. Rīga, Ausekļa

ielā Nš 5, dz. 10.
3i Lavrencs Hermans Harts, dz. Rīga,

Valdemāra ielā Nš2i, dz. 6.
4) Boriss Kreinuks, dz. Rīgā, Valde-

māra iela Nš 23, di. 6.
5) Berta Kreinuk, dz. Rīga, Valde-

māra ielā Nš 23, dz. 6.
Sabiedrības pamatkapitāls 100.000 latu

un sadalās 1000 akcijas par 100 latiem
katra.

Valde atrodas Rigā.
Tirdzniecības un banku nodaļas

vaditājs A. Kacens.
3585 Revidenta A Z alpē te ris.

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
ļš. g. 31. maijā, pulksten 10 rītā,

ptts niiitaBni
Rīgā, Lāčplēša ielā Nš 99 A S .Latvijas
Stikls" aprakstītus 2 rakstāmgaldus, no-
vērtētus par Ls 120 saskaņā ar Rīgas
1., 4,5. un 13. iec. miert. rakstiem
Nš 606, 609, 1049, 574, 879 un 572.

Rīgā, 18. maijā 1926. g.
4040 Priekšnieks Kenigsvalds.

Apriņķa ceļu Inženieris Ventspilī
izdos

laDiinfenftti?? B'jiliia isrii
grants izklaidēšanas, grāvju tīrīšanas,
ceļu nolīdzināšanas un uzturēšanas dar-
bus uz valsts mežiem piekrītošiem
ceļiem sekošos pagastos:
a) 4. jūnijā 1925. g., pīkst. 10 rītā, ap-

riņķa ceļu inženiera kancleja, Ventspili:
Sarkanmuižas pagastā — drošibas

nauda Ls 520, Vārves (Ls 35), Popes
(Ls 420). Ances (Ls 1230), Ugā-
les (Ls 990 ), Puzes (Ls 680), Usmas
(Ls 140);

b) 7. jūnijā 1926. g., pīkst. 12 dienā,
Piltenes pagasta nama

Zūru (Ls 180), _L'žavas (Ls 190),
Ziras (Ls 80), Ēdoles (Ls 290),
Zlēkas (Ls 310), Piltenes (Ls 230);

c) 9. jūnijā 1926. g., pīkst. 10 rītā,
Talsu apriņķa p. I. valdes telpas,
Talsos:

Dundagas (Ls 970), Pastendes
(Ls 140), Stendes (Ls 130), Arlavas
iLs 300), Nogales (Ls 80), Upes-
grīvas (Ls 70), Lubezeres (Ls 70),
Vandzenes (Ls 240). Laidzes (Ls 180),
N'urmuizas (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 (Ls 270),
Cēres (Ls 70), Kandavas (Ls 200),
Virbu (Ls 50) un Valgales (Li 30).

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu mženiera
kancleja, Ventspilī. Plosta ielā Nš 21,
darbdienās no 9 līdz 1. 3 3998

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

oaziņo, ka 3. jūnijā 1926. g., pīkst. 10,
Saules ielā Nš 65,

pārdos vairāksolīšanā
Eljam Kazanovičam pļederošo
vienu sienas pulksteni, novērtētu par
Ls 20, slimo kases parāda dzēšanai.

Apskatīt pulksteni varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
4162 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 31. maijā š. g., pīkst. 10,
Cietokšņa ielā Nš 5.6,

pārdos vairāksolīšana
Jositam M e i t e s a m piederošas man-
tas : 3 čuguna krāsnu durvītes, 6 pudi
jaunu lemešu, 1 čuguna lietotu krāsnīti
un 30 emaljētu podu vākus, novērtētus
par Ls 75, slimo kasei par labu.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
4161 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pol. 2, iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1. jūnijā š. g., pīkst. 10,
Maizes iela Nš 22,

Urdu riiUšai
Mendeļam D e i č a m piederošas mantas:
1 spoguli, 1 kumodi

^
1 skapi, 3 tējma-

šinas, 1 lampu, novērtētus par Ls 24,00,
piedzenot šo sumu soda naudas no-
maksāšanai.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
4163 Priekšnieks (paraksts).

Jļariņķa teļu inženiers 'Cēsīm
L. Dārza ielā Nš 6 izdos 2. jūnijā, pīkst. 13

rakstiskā un mutiskā izsolē
Sniedzenu pakalnes bruģēšanas darbus uz Mazsalacas-Puikules ceļa. Drošibas

naudas Ls 700.
Tuvākas ziņas kancleja ik darbdienas no pīkst. 9—15. 2 3988

Apriņķa ceļu inženiers, Cēsis
Lielā Dārza iela Ik 6,

izdos galīgā rakstiskā un mutiskā
izsolē
2S. maijā, ņttznt ĪO

uz valsts mežiem piekrītošo klaušu ceļu labošanu
un uzturēšanu Cēsu un Valmieras apr. sekošos
pagastos ar iekavās uzrād to iemaksājamo dro-
šības naudu latos:

1. Vilcēnu (40), 2. Jaunburtnieku (5), 3. Vecates (20), 4. Bauņu (15),
5 Puikules (70), 6. Ozolu (80), 7. Vainižu (20), 8. Umurgas (20), 9. Katvaru (10),
10. Pāles (150), 11. Vitrupes (140) , 12. Tūjas (140), 13 Duntes (45), 14. Stie-
nes (20), 15. Nabes (25), 16. Rozulas (5), 17. Mazstraupes (20), 18. Mujānu (10),
19. Dauguļu (15), 20. Ķieģeļu (15), 21. Kokumuižas (60), 22. Kauguru (20).
23. Valmieras (45), 24. Jaunvāles (45), 25. Rencēnu (155), 26. Vaidavas (10)
27. Idu* (55), 28 Arakstu (15), 29. Lodes (15), 30. Ipiķu (20), 31. Liepas (30),
32. Veselavas (40), 33 Mārsnēnu (45), 34. Baiškalna (15), 35. Raunas (105),
36. Launkalnes (25), 37. Pavites (15), 38. Vecpiebalgas (50), 39. Jaunpiebalgas
(145), 40. Ogre» (20), 41. Katriņas (40), 42. Ērgļu (60), 43. Cirstu (15), 44. Drustu
(40), 45. Drujenes (75), 46. Lizuma (75) un 47. Mazsalacas (130).

Tuvākas ziņas kancleja ikdarbdienas no pīkst. 9—15. 2 3992

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā i.
Maksā: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) ... 65 snL
ar piesūtīšanu pa pastu 85 .

Jlariritea teļu inženiers (fi\Qa .
savā kancleja Lāčplēša ielā .Nš 24, dz. 8, š. g. 26. maijā pīkst. 10

izdos mczūkprasītājlern jauktā Izsolē sekošu darbu izvešanu:
1) M. Lubānes ceļa izbūves darbus ro kca 14 līdz km. 20. Drošības nauda Ls 170:

21 Tilta pārbūvi pār M. Juglu uz Kajtranes-Mālpils II b. šķ. ceļa pie Rusēnu
mājSm. Drošības nauda Ls 400.

Tuvākas ziņas kancleja. 1 3809

(fiiģas apriņķa cēlu inženiers
1. jūnijā š. g., pulksten 10 ritā, savā kancleja, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 8,

Izdos Jautra Izsolē 1 gab. tiltu m\
uz Jumpravas-Krapes II b. šķ. ceļa Jumpravas pagasta.

Drošibas nauda Ls 300. Tuvākas ziņas kancleja. 2 4197

šoseja un zemesceļa valde
izsludina uz š g. 4. jūniju, pīkst. 11 diena

jauktu izsali
Rigas—Baldones šosejas būves darbiem no km 24,05—28,20.

Drošibas nauda Ls 10,000. 4195
Tuvākas ziņas. Gogoļa iela N° 3, ist. 403. darbdienas no pīkst 10—14.

7. Siguldas kājnieku pulks
meklē bij. kareivi Ābeli, Jāni Jāņa d ,
dz'mušu 1901. g. 21. decembrī, piede-
tīgu Valkas apriņķi, Ēveles pagastā.
Pirms iestāšanās kara dienestā dzīvojis
Ēveles pagastā. Par dezertēšanu notie-
sāts cietumā. Pēc soda izciešanas š. g
10. martā atsvabināts no apcietinājuma,
no Rīgas centrālcietuma. Pie atsvabi-
nāšanas pieteicis dzīves vietu Tukuma
apriņķi, Pētertāles muižā, kur tomēr nav
ieradies.

Visas valsts un pašvaldības iestādes
tiek lūgtas paziņot bijušā kareivja Abeļa
dzīves vietu pulka komandierim Alūksnē.

??HMllMaaHHHBSnMHHMaMBHHMl BHKMilHi

Izsutinās ministrijas skolo virsvalde
izdos galīgā jauktā izsole š. g. 8. jūnijā, pulksten 12,

falsls Smiltenes iusstolas ēkas remontu Alus.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutiskas solīšanas, nomaksāti

ar attiecīgu zimognodokli līdz ar drošības naudu Ls 600,— iesniedzami līdz
izsoles sakumam 1. M. Skolu virsvaldes buvtechniska birojā.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz Izglītības ministrijas buvtechniska birojā,
Valdemāra ielā Ne 36-a, III stāvā, istabā 11, kā ari skolas kancleja, ikdienas no
pulksten 9—15. 4035



Dažādi sludinājums.
OdensspēkD Izmentošanas on elektrības

akciju sabiedrības MM"
likvidācijas komisija ar šo dara zināmu,
ka 1926. g. 30._ aprilī notikušā pilnā
akcionāru sapulce nolemts

sabierdrību likvidēt.
Uzaicinām visas lirmas, personas un
iestādes, kurām būtu pret sabiedrību
kādas p-asības, iesniegt tās likvidācijas
komisijai, Rīgā, Aspazijas bulv. Ns 3,
dz. 1, viena mēneša laikā no izsludi-
nāšanas dienas. 4158

Rījas Ēielētttva M. M.
(Rīga Flooring Co Ltd)

llkvidacilos ksmidlo.
Likvidācijas komisija ar šo uzaicina

personas, kurām būtu kādas prasības
vai tiesības pret likvidējamo sabiedrību,
pieteikt savas prasības vai tiesības likvi-
dācijas komisijai Rīgā, Šķūņu ielā Ne 22
(Adalb. C. Berg) sešu mēnešu laikā
skaitot no šīs dienas.

Visas nepieteiktas šinī laikā prasības
un tiesības tiks atzītas par dzēstām.

4157 Likvidācijas komisija.

Rīgas Poļu labdarības biedrības valde
paziņo, ka pazaudēta

loterijas tiltos liste lir. 9
(iekšlietu ministrijas atļauja Nš 22638),
kādēļ lūdz to skaitīt par nederīgu. 4174

Nederīga Latvijas universitātes, juri-
diski-ekonomiskās fakultātes izdotā lek-
ciju grāmatiņa uz stud. oec. Arvīda
Saulīša vārdu. Matr. 4232.
4169 J. Kārkliņš, tauts. nod. vad.

Rīgas policijas 6. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto karakl.

apliecību Ne 4952, izdotu 3. okt. 1922. g.
no Jaunjelgavas-llūkstes kara apr. pr-ka
uz Vladislava Aleksandra d Girša vārdu.

Iekšlietu ministrijas pasu nod. izsludina
par nederīgu nozaudēto Em lijas Zilac ār-
zemes pasi ik 4081, izdotu 1925. _g.
23. maijā Rīgā, kuras termiņš pagarināts
līdz 73. maija 1927. g. 4171

Iekšlie'u ministrijas pasu nodaļa izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Minas Pe-
reiman ārzemes pasi Ne 839, izdotu
Parizē, 1924. g. 24. apr. 4170

Vtetatvas-cavtenas
1Q0

2- P- pamatskolas
'^o- g- 2. maija mantu loterejas

vinnestu saraksts
* % % \~%
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%
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422 203 1493 276 2346 289
438 201 1608 270 2350 282
451 2«4 1611 238 2416 278
481 20 1632 81 2518 87
490 101 1649 223 2530 272
564 41 1677 68 2552 210669 33 1679 216 2562 156734 43 1685 233 2578 294
755 13 1686 75 2593 82
776 39 1690 49 2583 170524 169 1707 123 2603 21547 133 1727 185 2608 178
567 241 1738 163 2617 228578 221 1747 121 2628 36
627 260 1750 42 2634 96
630 90 1762 63 2640 177
634 291 1767 149 2654 2
645 299 1773 155 2655 297
664 132 1774 73 2665 124
670 215 1778 273 2673 129
672 180 1796 280 2719 295
678 150 1823 94 2714 239
705 184 1827 50 2744 267724 204 1845 99 2745 292
703 108 1852 54 2748 283
731 220 1856 130 2749 ig9
756 275 1864 247 2754 3l772 80 1881 182 2755 83
773 142 1883 234 2759 72
784 55 1897 119 2779 229
796 59 1898 145 2775 27
826 126 1909 84 2781 5
843 176 1906 144 2799 95
845 ' 218 1912 61 2800 106
849 146 1914 195 2811 264
858 105 1915 240 2821 110
866 24 1921 219 2829 113
876 181 1926 286 2837 9
899 268 1927 166 2855 74
916 134 1931 211 2852 257
957 256 1941 279 2872 8
958 208 1945 254 2881 139
998 112 1956 ,230 2888 207

1022 64 1957 290 2889 71
1016 296 1961 293 2905 6
1044 46 1974 252 2909 168
1042 109 1976 154 2931 140
]06l 18 1985 202 2932 32
1095 85 1987 51 2947 114
1100 107 1991 266 2956 153
2105 23 2004 57 2957 22
1113 4 2015 197 2958 174
1114 122 2019 116 2982 34
1126 30 2028 190 2986 287
1149 162 2034 258 2889 137
1196 143 2042 91 2999 65
1199 17 2057 236 1908 300
1203 92 2065 217 1918 298
1221 88 2067 38 418 262

Piezīmes: 1)Vinesti izņemami 1 mēn.
laikā skaitot laiku no vinestu sar. izsl.
dienas .Vaid. Vestn.', šinī laikā neiz-
ņemtie vinnesti tiek uzskatīti par ziedot,
skolai Pamats: Iekšlietu min. not.

2) Vinnestus var saņemt katru darb-
dienu no pl. 9 rīra līdz 1 p. p. skola.

3) Vinnestu sar. ar manlu nosaukum.
izlikti Vietalvas-Odzienas pag. valdes,
Vietalvas L-bas b-bas nama, Odzienas
pirmā un otrā koppienotava.
L„ Skolas padome.

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Akciju sabiedrības minerālūdeņu iesities
„Uērmoņo porks"

Mf&Tīce uz 3©. seni. 1925. g.
Aktīvs Ls

Apsratu rēķins . ..... 11.297.93
Kurināma materiāla rēķins 1.368.—
Ķīmisko vielu , . . 529.14
Kases . 3.717.45
Dažādu debitoru 9.460.02

„ preču , . . 36302
Pudeļu un trauku „ 4.335.76
Nekustama īppšuma „ 102.704.20
Ogļskābes 49.50
Korķu 159 —
Kustama īpašuma , 7.531.S9
Pilsētas zaloga 4.40
Iepakajuma materiālu 162.50
Piecu 1.730.04
Vērtspapīru 320.14
Cukura 114.34
Remontu _ , . . 4 —
Rīgas pilsētas Diskonto banka tek. rēķins 3.295.60
Zentr. Genossensch. Kasse Giro rēķins 24.981.78
Valūtas rēķins . . . _ 5.240-
Rezerves fonda vērtspapīru rēķins .... 1.785.—
Nenogriezto kuponu , . . 35 —

Ls 179T18&81
P a s i v s Ls

Amortizācijas rēķins 6.25891
Kapitāla 111.000.-
Dažadu kreditoru rēķins 16.114.73
Krūnik-Rīga 500.-
Dividendu , 2.587.41
Rezerves fonda „ 1.783.84
Zaloga 3.000.-
Remontu garantijas , 6900.—
Tīras peļņas 3L043J2

Ls 179,188.81

Pārskats
par operācijas laiku no 1. oktobrī 1924. g. līdz 30. septembrim 1925. g.

IjTelņas un zaudējumu rēķins. Ls

D i vi den d u_ r ēķ ins,_ 10 gadu laika nesaņemti dividendi ... . '".—
Aparātu rēķins, pārdotas bez vērlīb. uzņēmi ie katli. , . . 200.—
Nomas naudu rēķins, dažādās nomas naudas p. 1924/25. g. . ".400.—
Laboratorijas rēķins, netto ienākumi no laboratorijas .... H*tJļ
Renšu rēķins, procentes no vērtspapīriem un tek. rēķ - s?Preču rēķins, brutto peļņa no pārdot, prec. un citi . '. . . 89j4L£f

Kopā Ls 99.665.30
Pag. gada peļņas atlikuma rēķins, pag. opera- Q„

cijas gada peļņas atlikums
^^^^

3233^

pavisam kopā Ls 102i9j^

Ls
Materiālu rēķins, dažādas ogļskābi, ķīmiskas vielas, korķi un 1.1. 8.95M
Nodokļu rēķins, bandroles un dažādi nodokļi 17'cck77
Algas ierēdņiem, dažādi 21-595-'
Algas strādniekiem, dažādi 13. 147.0
Dažādu izdevumu rēķins, apkurināšanas, apgaismos.,apdroš., qi

slimo kases izdev., remonts un t. t
^

X\Wļ-

Kopā Lajl^ļ
izdalīšanai peļņas atlikums no 23/24 3.223-»

. ; . . 24/ 25.....:::::: jib^
Kopā Ls 31.043-92

Pavisam kopā LsJOj^

Tīra peļņa tiek sadalita. .ļd, nAmortizācijai 4.y*-'
Rezerves kapitālam 1&āZ
8°/o dividendu nomaksai par 74 akc. Ls a 1.500.— . .' .' ...... 8?n«8l
Peļņas atlikums nākošam gadam ' . . ^b^ļ-' '^^u^ļ3-
2472 ftdde.

fOilonce uz 31. dcc. 1©25 g.
Aktivs. . Pasivs.

Mašinas un rīki 350.562.32 Akci kapitāls . . , 750.000.—
Nekustams īpašums . . . 227.050.— Peļņu nodokļu rezerves rēķins 9.277^95
Izdevniecību tiesības rēķins 210.000.— Sludinājumu un afišu nod. rēķ. 1.946!si
Kase ... ... . 12.827.18 Pārejošas sumas ...... 13.454' gi
Papirs un dažādi materiāli, . 13.742.08 Kreditori . . 144.986.15
Depoziti pilsētas iestādēs . . 315— Tīra peļņa par 2/e mēn. no
Pārejošas sumas . . . 1.449.80 16/X. — 31/XII 2 685.59
Tekoši rēķini bankas un debit. 106.404.43

Kopā Ls 922,350.81 Kopā Ls 92T3508Ī

Pe|ņas un zaud. rēķ. par 2J2 mēn. no 16/X. — 31/XII.
Peļņa. » Zaudējumi. .

Avižu un iespied, darbu rēķ. 146.184.94 Amortizācijas uz nekust. īpaš.
Mājas pārvaldes rēķins . . 354 85 mašin. un rīkiem .... 8.40640

Algas . . . . . . . 80.029.17
Papiru un citu mat. pater. . 27.055.75
Redakcijas izdevumi .... 12.393.65
Ekspedīcijas izdevumi . . . 4.132.52
Vispārēji izdevumi . . 4.396.92
Dažādi izd. (izlab. uu citi) . 7.432.79
Tīra peļņa par 2/z mēn. no

16/X. — 31/XII. 1925 g. 2.685.59
Kopā Ls 146.539.79 Kopā Ls 146.53979

2471 ZZUZ^ZZI 17ol<fe~

Latvijas atjaunošanas saMetir. „Lats"
Bilance uz 1. lanvarl. 1926. g.
Aktivs. Ls Pasivs. Ls

Kase . 557,64 Akciju kapitāls 500.000 —
Tekošs rēķins Latv. Bankā 10.581,08 Rezerves kapitāls .... 7.301,77
Tekoši rēķini priv. bankās 215.898,93 Spec. rezerves kapitāls . . 6.223,84
Nekustami īpašumi . , . 199.134,24 Spec. tek. rēķ. Latv. bankā 51.240,96
Dalības naudas citos uzņe- Spec tek. rēķ. priv. bankas 86.963,24

mumos 11.480,— Aizņēmumi pret precēm 129.300,62
Akcijas un vērtspapiri . . 220.000,— Aizņēmumi pret vērtspap. 19.231,50
Inventārs 32.538,69 Aizņēmumi pret nekust.
Ārzemju valūta 244,53 īpašumu 80.000,—
Preces centrālē . 630.436,26 Izdotie vekseļi 117.908,12
Preces nodaļas . 146.666,35 777 102 61 Ārzemju akcepti .... 49.287,92
Linu punkti ." 106.561^34 Kreditori 552.394,90
Saņemti vekseļi 339.443,09 Avansi uz precēm .... 417.510,26
Debitori 300.028,95 Neizņemti dividendi . . . 68,40
Noliktavu un veikala uzņē- Akreditīvi . 39.158,70

mumu rēķins 5.030,41 Dažādu personu nodrosin.
Tirdzniecības un citu izde- rēķins 203.989,98

vumu rēķins 4.280,08 Amortizācijas kapitāls . . 9.227,90
Nodaļu rēķins 100.205,74 Pārejošas sumas .... 165.195,48
Pārejošas sumas . . . . 200.754,02 Tīra peļņa . 88.837,76

BHgfeij 2.523.841,35 2523.841,35

Pelņas un zaudējumu rēķins.
P e 1 n i t s. Ls Ls

Uz precēm 183.019,36
, procentu un komisijas rēķina 13.986,71
» linu punktiem . 4.854,50
.nodaļu rēķina ? ? 7.265,05 209.125,62

lapST"' Zaudēts. Ls Ls
Uz tirdzn. izdev. rēķina 71.676,32
„ slimo kases rēķina 2.209,40
„ apšaubāmo parādnieku rēķina 30.519,41
. inventasa amortiz. rēķina . 3.253,87
„ nekust. īpašumu amortiz. rēķina 5.974,03
, nekust. īpašumu eksploat. rēķina . 6.654,83 120.287,86

Tīra peļņa 88.837,76
2605 viM.

Ādu tirdzn. un rūpi,. aRcsab. Michlin; un dēli.
(Bitance 1925. g. 37. decembri.

Aktivs: Ls Pasivs: Ls
Kase 268,11 Pamatkapitāls 100.000,—
EsoJo preču 26.651,13 Vekseļi un trates 114.196,98
Tekoši rēķini 105,64 Kreditori 282.566,01
Debitori 163,510,79
Inventārs 10.053,—
Deficits . 296.174,32

496.762,99 496.762,99

(feļnas un zaudējumu rēfžins pai 1025. gadu.
Debets. Ls Kredīts.

Procentu 54.61255 Komisijas 18.875,49
Tirdzn., pasta un tel. ceļ. īres 36.908,83 Prece, brutto peļņa 109.909,31
Algu un slimo kases . . . 50.311,36 Deficits 58.753,37
Jūras, dzelzsceļu un apdrošin. 45.705,43

187.538,17 187.538,17
2606 v aTdl

Kalnciema pag. valde
Jelgavas apriņķi,

8 jūnijā š. g., pulksten 5 pec pusd,

nirtos vaiifiKsoliittna
vietējā pagasta namā pret tūlītsamaksu

apm. 50 Kub. ģlpsa
"rTatrodas Kalnciema pagasta .Liel-

K,sS-1r z^«°«™

Līeīplatones pagūla padome
izdos 2

jauktā izsolē
4. jūnija 1926. g., pulksten 12 diena,
pag. saimniecības ēkas

būves darbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes,

ka ari lūgumi pielaist mutiskā izsole
iesniedzami līdz izsoles sākumam pa-
gasta padomei. Drošības nauda Ls 500.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi da-
būjami pagasta valdē darba laikā. 4188

Sēlpils pagasta, Jekebpiisspr.,
caur Pļaviņām,

Vīsantes pamatskolu
vaj adzī gs

skolas pārzinis,
Kandidāti tiek lūgti pieteikties rak

stiski, iesniedzot dokumentus vai per-
sonīgi pie pagasta padomes 5. jūnijā
š. g. pulksten 12 dienā.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
4180 Darbvedis (paraksts).

Aizputes apriņķa pr-ks
paziņo, ka 1926. g. 8. jūnijā, pīkst. 10
no rīta, Sakas pagasta Lavīžu muiža

p ārdos

atklāta lairalsolīiani
Hercam Švarcmanim piederošas sekošas
mantas: 1 pulierēts bufetes skapis ar
3 durvīm un 1 ziemas-vadmalaa uzvalks,
novērtēti par Ls 160,70, dēļ 1924g.
ienākuma nodokļa segšanas saskaņa ar
tiešo nod. de-ta 12. marta 1926. gada
rakstu Ne 47715.

Aizputes apriņķa priekšnieka v.
4159 P. Ozoliņ.

Aizputes apriņķa pr-ks
paziņo, ka 1926. g. 9. junļja, pulkstenlO
no rīta, Aizpute, Pasta iela Ne 6

pārdos atmatā vainu
Cernam Naītelim piederošo kustamo
mantu, sastāvošu iz 1 dzelteni puliereta
skapja un 1 tumši brūni pulierētas bu-
fetes, novērtētas kopā par Ls 224,54, deļ
1925. g. procentuāla peļņas nodokļa
segšanas, saskaņā ar tiešo nod. de-ta
13. marta 1926. g. rakstu Nš 5C064.

Aizputē, 18. maijā 1926. g. Nš 0427/1.
Aizputes apriņķa priekšnieka v.

4160 ' P. Ozoliņ.

Latvijas hipotēku bankas
bilance 1026. g. 1. maijā.
Debets. Kredīts.

Kase 88,350.95 Pamata kapitāls .... 2,000,000 —Tekošs konts Latvijas bankā 377,114.71 Rezerves 224 607 40
Pasta tekošs konts _. . 12,698.63 Kredita departaments . . 3,232!si6 68Tekošs konts privātās kre- Ķīlu zīmes apgrozība . . 10,293,700 —ditiestādes 100,017.— Procentu fonds 665J225R
Termiņa noguldījumi 2,600,000.— Pārvaldes fonds 56^852 88No kredita departamenta Dzēšanas fonds 384,460 li

pārņemtie aizdevumi . . 2,222,491.99 Komisija 31539 62
Ilgtermiņa aizdevumi . . 9,909,239.89 Svešas koroboretas sumas . 126* 093 07Dzēsts kapitāla konts . . 384,460.11 Dažādi pasivi 462 866 89
Vēitspapiri 852.624.80
Dažādi aktivi .... 903661,06

17,450,659.14 17,450,6sāu
3978 3~^āīde- ~~~

Grāmatu spiestuves un apgādu, akc. sab. R. RUETC un Ko., Rīgā,
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