
Rīkojums par brīvteritorijas piešķiršanu.
Rīkojums par mācības gada iesākumu

un beigām.
Skolu darbu iekārtojums oblfgatoriskās

skolās.
Rīkojums par vienkārša darba strādnieces

vidējo darba algu naudas pabalstam
dzemdību gadījumā.

Rikojums par dzemdību pabalstu slimo
kasu dalībniecēm.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kursi obligatorisko skolu skolo-

tājiem 1926. g. vasarā.
Sagatavošanas kursi — Rīgā,

vadītājs pamatskolu inspektors M.
Štāls. Sākums 7. jūnijā. Pieteik-
šanās līdz š. g. 1. jūnijam tautskolu
direkcijā. _

Zemkopība, mājturībā un ko-
operācijā — Jelgavā, Ceatr. paid.
institūtā. Pieteikšanās turpat.

Zemkopībā — Priekuļos, vadītājs
direktors P. Kreišmanis no 14. jūlija
līdz 4. augustam. Pieteikšanās turpat.

Mājturībā — Rīgā, vadītājs J. Gul-
bltis. Sākums 7. jūnijā. Pieteik-
šanās pie kursu vadītāja Baznīcas
ielā Ni 4-a, dz. 6.

Dziedāšanas kursi — Jelgavā,
vadītājs Jēkabs Mediņš, 6 nedēļas,
sākums 12. jūlijā. Pietiekšanžs pie
kursu vadītāja Valsts Jelgavas sko-
lotāju institūtā.

Ģeogrāfijā 2 ned. — Jelgavā, va-
dītājs Fr. Dravnieks II valsts vidus-
skolas skolotājs. Rēzeknē — va-
dītājs inspektors S. Svenne Cēsīs —
vadītājs inspektors P. Veģls. Pie-
teikšanās pie kursu vadītājiem.

Pirmskolas — Ludzā, vadītājs in-
spektors O. Svenne. Daugavpili
vadītājs inspektors J. Rudzīts. Pie-
teikšanās pie kursu vadītājiem.

Vingrošanā — Rīgā, I un III kon-
centrs 2 mēn. Sākums 30. jūnijā.
Pieteikšanās pie kursu vadītāja.

Rokdarbos — Rīgā, rokdarbu darb-
nīcās, Lāčplēša ielā 55. Vadītājs
inspektors K. Miezītis. Pieteikšanās
pie kursu vadītāja.

1. Sieviešu rokdarbu papildu un pār-
baudījumu kurss. Sākums 30. jūnijā
pulksten 15.

2. Papes darbi un grāmatsiešana.
I grupa no 28. jūnija līdz 24. jūlijam
strādās priekšpusdienās.

II grupa no 26. jūlija līdz 21. augu-
stam strādās pēcpusdienās.

3. Grāmatu siešana no 12. līdz 17. jū-
lijam. Strādās pēcpusdienās. No
9. līdz 14. augustam strādās priekš-
pusdienās.

4. Koku apstrādāšanas kurss I līdz IV
pamatskolu klases programas apmē-
ros iesksitot pinumu un mākslas
darbus. I grupa no 29. jūnija līdz
24. jūlijam strādās pēcpusdienās.

II gr. no 28. jūlija līdz 21. augustam
strādās priekšpusdienās.

5. Pinumu darbi. I gr. no 29. jūnija
līdz 24. jūlijam strādās priekšpus-
dienās.

II gr. no 28 jūlija līdz 21. augustam
strādās pēcpusdienās.

6. Galdniecībā, V un VI kl. programas
apmēros, iesācējiem un papildu
kurss no 1. jūlija līdz 2i. augustam
priekš- un pēcpusdienās.

Bez tam no 28. jūnija līdz 15. augustam
būs mācības līdzekļu gatavošanas kursi
iizikā (siltummācībā, mechanikā, optikā
un elektrībā), radio un apkāitnes mācības
kursi.

Pie Izglītības min. rokdarbu darb-
nīcām Liepājā, Kariīnes ielā Nt 20,
no 1. jūnija pamatskolu skolotā-
jiem būs sekosi rokdarbu kursi:

1. Koku apstrādāšana III un IV pamat-
skolu kl. programas apmēros.

2. Galdniecībā V un VI kl. programas
apmēros un

3. Grāmatu siešanā.

Pie izglītības ministrijas rokdarbu darb-
nīcām Daugavpili, Raiņa ielā Ns 103, no
9. augusta līdz 15. septembrim notiks
pamatskolu skolotājiem rokdarbu un mā-
cības līdzekļu gatavošanas kursi sekošos
priekšmetos:

1. Mācības līdzekļu gatavošana ne-
dzīvā dabā.

2. Koku apstrādāšana III un IV klases
programas apmēros.

3. Galdniecībā V un VI kl. programas
apmēros.

Rīgā, 1926. g. 22. maijā. Ns p-493.

Skolu virsvaldes vicedirektors
P. Zālīts,

Tautskolu direktora biedrs
I

J. P u m p 11i s.

Kļūdu izlabojums.
.Valdības Vēstneša" 109. numurā

iespiestā .Papildinājumā noteikumos par
ziņu iesniegšanu slimo kasēm no darba
devējiem" nepareizi norādīti, ka rīko-
jams ir spēkā ar .1. maiju"; tā vietā
Jābūt ar .19. maiju".

Sociālās apdrošināšanas nodaļas vadī-
tajā paraksta .Jul. Freimanis" vietā jābūt
lini. Treimanis".

1926. g. 22. maijā. Ns 13955.

Departamenta direktors F r. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jul. Treimanis.

iecelšanas.
Rīkojums J* 124.

Saskaņā ar Noteikumu par grāvju un citu ūdens-
buvju ierīkošanu uz svešām zemēm zemes nosusi-
nāšanas un apūdeņošanas nolūkos 25. pantu ieceļu
Valsts zemesmeļioracijas komisijā par Zemkopības
ministrijas pārstāvi zemkopības d ta kulturtech-
niskās nodaļas vadītāju inženieri A. Ķ u z i.

Rīgā, 1926. g. 22. maijā.
Zemkopības ministris M. G a i 1 ī t s.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1926. g. 21. maijā.
Izglītības ministris

E.Zie m e 1s.
Rikojums

par mācības gada iesākumu un
beigām, par mācības laiku un
macibu pārtraukumiem 1926./27.

mācības gadā.
1. 1926./27. mācības gads iesākas

1926. g. 1. augustā un beidzas 19i7. g.
31. jūlijā.

2. Vispārējās izglītības vidusskolās,
skolotāju institūtos, kā ari komercskolu,
technikumu un zemāko arodu skolu I kla-
sēs mācības jāiesāk 1926. g. 30. augusta,
noturot pārbaudījumus un veicot visus
priekšdarbus līdz mācības sākumam.

3. Komercskolu, technikumu un ze-
māko arodu skolu pārējās klasēs mācī-
bas jāiesāk 1926. g. 6. septembri.

4. Rudens mācību pārtraukums no
1926. g. 24. līdz 31. oktobrim ieskaitot.

5. Ziemas svētku mācību pārtraukums
no 1926. g. 22. decembra līdz 1927. g.
6. janvārim ieskaitot.

6 Pavasara mācību pārtraukums no
1927. g. 6. līdz 9. martam ieskaitot.

7. Lieldienu mācību pārtraukums no
1927. g 10. līdz 24. aprilim ieskaitot.

8. Vasaras svētku pārtraukums no
1927. g. 5. līdz 7. jūnijam ieskaitot.

9. Kārtējo klases darbu beigas 1927.g.\
28. maija, pēdējo ieskaitot.

10. Skolas darbu beigas ne vēlāk par
1927. g. 18. jūniju.

11. Mācības laiks 1926./27. mācības
gadā 212 dienu.

Piezīme. Ar skolu virsvaldes at-
ļauju uz paidagoģiskās padomes
ierosinājumu 11. pantā minēto mini-
mālo mācības dienu skaitu arodu
skolu atsevišķās klasēs var pama-
zināt vasaras prakses dēļ.

1926. g. 21. maijā Ns V-1334.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņi
Arodu skolu direktors J. Zubaal.

Apstiprinu.
1926. g. 21. maijā.

Izglītības ministris
E.Ziem e 1s.

Skolas darbu
iekārtojums obligatoriskās skolās

1926./27. mācības gadā.
Mācību sākums pilsētu pirmskolās un

Pamatskolās un lauku pamatskolu II pa-
kāpes klasēs — 1. septembri, lauku I pa-
kāpes pamatskolās — 4. oktobri.

Rudens pārtraukums skolās, kas sākušas
darbus 1. septembri, no 24. līdz 31J
oktobrim.

Ziemas svētku pārtraukums no 23. de-
cembra (ieskaitot) līdz 6. janvārim.

Pavasara pārtraukums pilsētu pirm-
skolās un pamatskolās un lauku pamatskolu
H Pakāpes klasēs no 6. līdz 9. martam.

Lieldienu pārtraukums no 10. līdz 24.
aprilim.
. Lauku I pakāpes pamatskolās darbi
lānotur ari 21., 22. un 23. aprilī.

Mācību beigas lauku I pakāpes pa-
matskolās 14. maijā, pilsētu pirmskolās!

un pamatskolās un lauku pamatskolu
II pakāpes klasēs — 28. maijā. Beigu
pārbaudījumi no 30. maija līdz 3 jūnijam.-

Nodarbošanās uz laukiem ar pirmskolas
bērniem, kas neapmeklē pirmskolas, obli-
gatoriska no 15. līdz 30. septembrim un
no 16. līdz 25. maijam ieskaitot.

Rīgā, 1926. g. 21. maiji. Ns P. 479.
Virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Tautskolu direktors K- Melnaksnis.

Rīkojums Nr. 95
1926. g. 22. maijā.

Brīvteritorijas tiesību piešķiršana
superiosfata iabrikai .Pirmā Krievu
Superiosiatfabrika Milgrāvī pie

Rīgas, akc. sab.".
1) Pamatojoties uz likuma par brīv-

teritorijas tiesību piešķiršanu rūpniecības
uzņēmumiem, kas ražo eksportam (1923. g.
lik. kr. 10) 1. pantu, piešķiru superiosfata
fabrikai „Pirmā krievu superfosfatfabrika
Milgrāvī pie Rīgas, akc. sab." minētā
likumā paredzētos atvieglojumus.

2) Ši rīkojuma 1. pantā minēta fabrika
var sākt darboties uz tai piešķirto briv-
teritorijas tiesību pamata tikai pēc likuma
par brīvteritorijas tiesību piešķiršanu
9. pantā paredzētas instrukcijas izsludi-
nāšanas.

3) Par darbības uzsākšanu uz šinī rī-
kojuma piešķirto tiesību pamata super-
fosfāta fabrikai „Pirmā krievu superfosfat-
fabrika Milgrāvī pie Rīgas, akc. sab."
jāpaziņo muitas departamentam. Ja fa-
brika līdz 1926. g. 30. decembrim nebūs
izlietojusi tai piešķirtās tiesības, šis rīko-
jums uzskatams par anulētu.

Finansu ministris J. Blumbergs.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Apstiprinu.
1926. g. 21. maijā.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuls.

Rīkojums
par vienkārša darba strādnieces
vidējo darba algu naudas pa-

balstam dzemdību gadījumā.
Pamatodamās uz ^ Noteikumu par strād-

nieku un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanu slimības gadījumos" 51. pantu
(1926. g. 17. maija) „ValdIbas Vēstneša"
107. numurā, tautas labklājības ministrija
nosaka:

Ja slimo kases dalībnieces darba alga
nesasniedz Ls 2 dienā vai Ls 50 mēnesi,
nodrošināšanas noteikumu 5i. un 51-.
pantā paredzētais naudas pabalsts dzem-
dību gadījumā izsniedzams, ņemot par
pamatu šo sumu.

Šis rīkojums ir spēkā ar 1926 gada
31. maiju.

1926. g. 22. maijā. Ns 13958.
Departamenta direktors F r. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. Treimanis.

Apstiprinu.
1926. g. 21. maijā.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuls

Rīkojums
par dzemdību pabalstu slimo

kasu dalībniecēm.
Tautas labklājības ministrija paziņo,

ka „Pārgrozījumi un papildinājumi no-
teikumos par strādnieku un citu algotu
darbinieku nodrošināšanu slimības gadī-
jumos", kas iespiesti „Vald. Vēstneša"
š. g. 17. maija 107. numurā, saskaņā ar
Latvijas Republikas Satversmes 69. pantu
stājas spēkā š. g. 31. maija. Sakarā ar
bugšminēto ministrija nosaka sekošo:

1. Ja dzemdības notikušas pirms
i. g. 31. maija, bet nodrošināšanas no

!'teikumu 51. p. un 51. p. paredzētā
naudas pabalsta izsniegšana turpinās ari
pēc 30. maija, tad gadījumā, ja slimo
kases dalībnieces darba alga nesasniedz
tautas labklājības ministrijas nosacīto
vienkārša darba strādnieces vidējo darba
algu (51. p.), naudas pabalsts sākot ar
31. maiju izsniedzams ministrijas nosa-
cītās vidējās darba algas apmērā resp.
pabalsts bērna barošanai (51'-. p.) šīs
vidējās darba algas attiecīgās daļas
apmērā.

2. Gadījumā ja slimo kases dalīb-
niece, kura ieguvusi tiesību uz nodroši-
nāšanas noteikumu 51. un 51. pantā
paredzēto naudas pabalstu, nomirusi
pirms š. g. 31. maija, tad naudas pa-
balsts sakot ar 31. maija līdz likumā
paredzētā un slimo kases pilnas sapulces
nosacītā pabalsta ilguma notecēšanai iz-
sniedzams bērna apgādniekam (51. p.)

3. Nodrošināšanas noteikumu 51.
panta nosacījums, ka gadījumā ja darba
pārtraukumi nepārsniedz trīs mēnešus,
līdzdalība pirms un pēc darba pārtrauk-
šanas uzskatama par nepārtrauktu, zī-
mējas tikai uz dzemdībām, kas notikušas
pēc š. g. 30. maija.

4. 1923. g. 2. jūnija paskaidrojums
par uzgaidāmo laiku slimo kases dalīb-
niecēm naudas pabalsta tiesību iegū-
šanai dzemdību gadījumā, kas izslu-
dināts .Valdības Vēstneša"_ 1923. g.
118. numurā, ar nodrošināšanas no-
teikumu 51. pantu anulēts.

1926. g. 22. maijā. Ks 13957.

Departamenta direktors Fr. R o z e.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jūl. Treimanis.

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot ar 1. aprill:
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
«gdu . ? Ls 22.— gadu . . . Ls 18.—
fļ, gadu . . . 12— V* gadu . . , io.—
3 mēn. • . 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 tālāku rindiņu —.15

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80

Latvijas valdības _^^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^feļ^^^^fi^P^

svētdienas

un svetkudienas

Redakcija:
J®^l^lK^^^^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ko 3. Tel. .No 20032 ^SffigEjifijjP* Rīgā, pilī Ns 1. Tel. X» 20031
Runas stundas no 11—12 TT«M^p<^JJ Atvērts no pulksten 9—3



Valsts depozitu rēķini Latvijas banka.

Iestādes un amata personas un viņu depozītu rēķinu nosaukumi
un numuri

Latvijas bankas
nodaļa, kūjā at-

vērts rēķins

I. Valsts Prezidents un viņa sekretariāts.
Valsts Prezidenta sekretariāts D. Ka 4

II- Saeima un Saeimas kanclejas.
Saeimas kancleja. D. Ka 1

III- Ministru kabinets un valsts kancleja.
Valsts kancleja D. Ks 2

IV. Valsts kontrole.
Valsts kontrole D. Ks 480

V. Ārlietu ministrija.
Administrativi-juridiskais departaments . . . D. Ks 3

VI. Tieslietu ministrija.
Tieslietu ministrija D. Ns 5
Senāts D. Ka 6
Tiesu palāta D. Ns 7
Rīgas apgabaltiesa D. Ns 8
Jelgavas „ D. Ns 9
Liepājas , D. Ns 10
Latgales „ . .D.Ns 11
Rīgas 1. iecirkņa miertiesnesis D. Ns 12

, 2. , . D. Ns 481
„ 3. . „ D. Ns 482
„ 4. „ „ ...... D. Ns 483

5. ? , * .. . ... D. Ks 484
, 6. „ i D. Ns 485
, 7. „ , D. Ns 486

8. , » D. Ns 487
9. „ , ...... D. Ns 488

, 10. , . I D. Ns 489
, 11. „ „ ......D. Ka 490
, 12. „ „ D. Ns 495
„ 13. n „ D. Ns 496

Rīgas apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis . . D. Ns 13
„ 2. „ „ . . D. Ns 14
„ 3. „ , . . D. Ns 15

Cēsu ,1. „ „ . . D. Ns 16
„ 2. , n . . D. Ns 17

Madonas . 1. » » . . D. Ns 19
,2. „ » . . D. Ns 26
,3. M „ . . D. Ns 18

Valmieras ,1. » „ . . D. Ns 20
,2. , „ . . D. Ns 491
„ 3. „ , . . D. Ns 21
,4. „ „ . . D. Ns 22

Valkas „ 1. » „ . . D. Ka 23
,2. , „ . . D. Ns 24
.3. . . . . D. Ns 25

Jelgavas pilsētas iecirkņa miertiesnesis . . . D. Ns 27
apriņķa B „ . . . D. Ns 28

Dobeles „ „ „ ... D. Ka 29
Tukuma , „ , ... D. Ka 30
Kandavas „ , . . . . D. Ns 31
Talsu „ . „ ... D. Ka 32
Bauskas apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis . . D. Ns 33

„ 2. „ , . . D. Ns 34
Jēkabpils iecirkņa miertiesnesis D. Ns 35
Jaunjelgavas » > ... .... D. Ns 36
Grīvas „ , D. Ns 37
Liepājas pilsētas 1. iecirkņa miertiesnesis . . D. Ns 38

, , 2. , . . . D. Ns 39
„ 3. , n . . D. Ka 40

lauku „ * . . D. Ks 41
Priekules-Vaiņodes , , . . D. Ka 42
Aizputes „ , . . D. Ka 43
Kuldīgas » . . . D. Ka 44
Saldus . . . . D. Ka 45
Ventspils apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis . . D. Ka 46

/ . 2. „ . . . D. Ka 47
Daugavpils 1. „ . . D. Ka 48. . 2. . p . . D. Ka 49

, 3. . . . D. Ka 50
. 4. , . . . D. Ka 51
. 5. . , . . D. Ka 52
. ,6? , . . . D. Ka 53
. 7. ', . . . D. Ka 54
.. 8. „ . . . D. Ka 55
. 9. . , . . D. Ka 86

Rēzeknes 1. - . .. D Ka 56
, 2. , . . D. Ka 57
„ 3. ! . . D. Ka 58
. 4. . , . . D. Ka 59
. 5. , » . . D. Ka 61

6. , . . D. Ka 87
Ludzas , T. ' . . . . D. Ka 62

, 2. . „ . D. Ka 63
3. i» . . D. Ka 64
4. . . . D. Ka 65

Jaunlatgales Ii- .
; ; ; g; JJ g

\ 3. . „ . . D. Ka 67

Subates iecirkņa miertiesnesis D. Ka 84
Auces g , D. Ka 85

Galvenā cietuma valde . . . . . . _ . . D. Ka 68
Rīgas p ilsētas 1. rajona īres valdes priekšsēdei. D. Ns 71

£it rt » i» ** *

3. . . , . D. Ka 73
4. , . O. Ka 74

Liepājas " p ilsētas rajona īres valdes priekšsēdei. D. Ka 78
Daugavp ils ,. » ? « » U. JNa 79

Rīgā
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Jelgavā
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Rīgā
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II

Cēsis
Rīgā
Madona
Alūksnē
Madonā
Valmierā

»
Limbažos
Rūjienā
Valkā
Smiltenē
Alūksnē
Jelgava

n

n

»II»
Jēkabpilī
Jelgavā

ii

Liepājā
ii

?

n

n
Aizputē
Kuldīgā
Saldū
Ventspilī

n

Daugavpili
n

n

n

n

n

Jēkabpili
Daugavpili
Rēzeknē

n
n

»
Ludza

»
Rēzeknē
Ludzā
Rēzeknē

n

Bolvos
Jelgavā

Rīgā

»
Liepājā
Daugavpilī

Iestādes un amata personas un viņu depozitu rēķinu nosaukumi noda'lfk^r^un numuri „-) _,fa at-
vērts reķms

VII. Iekšlietu minisirija.
Iekšlietu ministrija D. Ka 141 Rīgā
Rīgas prefekts D. Ka 91
Liepājas prefekts D. Ka i09 Liepājā
Daugavpils prefekts D. Ka 111 Daugavpili
Rīgas apriņķa priekšnieks D. Ka 92 Rīgā
Valmieras , „ D. Ka 94 Valmierā
Valkas „ , D. Ka 95 Valkā
Jelgavas „ „ D. Ns 96 Jelgavā
Tukuma n „ D. Ka 97 Tukumā
Talsu , » D. Ka 98 Talsos
Ventspils , „ D. Ns 99 Ventspili
Liepājas n „ D. Ka ICO Liepājā
Kuldīgas , „ D. Ka 101 Kuldīgā .
Jēkabpils » , D. Ka 102 Jēkabpilī
Ilūkstes „ D. Ka 103 Daugavpili
Bauskas , „ ...... D. Ka 104 Bauskā
Daugavpils „ „ D. Ka 105 Daugavpilī
Rēzeknes „ „ D. Ks 106 Rēzeknē
Ludzas „ . D. Ns 107 Ludzā
Aizputes „ „ D. Ka 108 Aizputē
Madonas „ „ D. Ka 124 Madonā
Jaunlatgales „ , D. Ka 125 Rēzeknē
Pašvaldības departaments D. Ka 90 Rigā

Vili. Izglītības ministrija.

Vispārējo lietu pārvalde » . . . D. Ka 146 Rīgā
Latvijas mākslas akadēmija D. Ns 147 „

„ universitātes saimniecības padome . . D. Ns 148 »
konservatorija D. Ka 149

Valsts bibliotēka D. Ka 198

IX. Finansu ministrija.
Kredfta departaments D. Ka 206 Rīgā
Kredita departamenta bij. apgādības ministrijas

likvidācijas daļa D. Ka 493 „
Tiešo nodokļu departaments D. Ka 208 „
Cēsu apriņķa nodokļu inspektors ... D. Ka 209 Cēsis
Talsu „ „ , ... D. Ka 210 Talsos
Bauskas , . , ... D. Ka 211 Bauskā
Vakas „ . „ . . . D. Ks 212 Valkā
Valmieras „ „ . ... D. Ka 213 Valmierā
Kuldīgas „ i, „ ... D. Ka 214 Kuldīgā
Daugavpils , „ „ ... D. Kā 215 Daugavpilī
Daugavpils pilsētas nodokļu inspektors ... D. Ka 216 .
Ilūkstes apriņķa nodokļu inspsektors . . . . D. Ka 217 Daugavpili
Jelgavas „ ; „ .... D. Ka 218 Jelgavā

„ pilsētas „ „ .... D. Ka 219
Jaunjelgavas apr. „ „ .... D. Ka 220 Jēkabpilī
Liepājas „ „ „ . . . . D. Ns 221 Liepājā

„ pilsētas 1. iecirkņa nodokļu inspektors D. Ka 222
i 2. „ „ „ D. Ns 223

Ventspils apriņķa nodokļu inspektors . . . . D. Ka 22* Ventspili
Rēzeknes , „ D. Ks 225 Rēzekne
Ludzas » „ D. Ka 226 Ludzā
Tukuma „ , D. Ka 227 Tukumā
Aizputes „ , i .... D. Ka 228 Aizpute
Netiešo nodokļu un valsts monopolu departam. D. Ka 250 Rīgā
Netiešo nodokļu un valsts monopolu departam.

spirta un degvīna monopola nodaļa ... D. Ka 231
Muitas departaments D. Ks 233
Rīgas muita D. Ka 234
Liepājas ;' D. Ka 235 Liepāja
Ventspils „ . D. Ns 236 Ventspilī
Valkas , D. Ka 237 Valkā
Daugavpils muita D. Ks 238 Daugavpili
Rūjienas D. Ka 239 Rūjiena
Ainažu , D. Ks 240 Valmierā
Rucavas „ D. Ks 241 Liepājā
Reņģes D. Ks 242 Rīgā
Meitenes „ D. Ka 243 Jelgavā
Skaistkalnas , D. Ka 244 Bauskā
Neretas D. Ka 245 Jēkabpili
Eglaines „ D. Ks 246 Daugavpili
Zilupes „ D. Ks 247 Rēzeknē
Rītupes „ D Ka 248 - ...
Indras „ D. Ka 249 Daugavpili
Jūrniecības departaments D. Ka 254 Rīga
Rīgas ostas valde D. Ks 255 »
Liepājas „ , D. Ks 256 Liepājā
Ventspils . _ D. Ks 257 Ventspili
Daugavpils ūdensceļu I rajona pārzinis . . . D. Ks 258 Daugavpili
Rūpniecības departaments D. Ka 253 R!ga

X. Zemkopības ministrija.
Zemkopības departamenta zemju pārvalde . . i D. Ks 261 Rīgā
Zemkopības departamenta lauksaimniecības pār-

valde _ D. Ns 262
Veterināra valde D. Ks 143 ,
Mežu departaments D. Ka 263
Skrundas virsmežniecība D. Ns 264 Aizput
Cīravas „ D. Ka k65
Alūksnes , D. Ks 266 Alūksnē
Stāmerienas , D. Ka 267
Gulbenes „ D. Ka 268
Lipnas „ D. Ks 2fc9
Bauskas „ D. Ka 270 Bauskā
Cesvaines , D. Ka 271 Madonā
Lubānas „ D. Ka 272
Cēsu , D. Ks 273 Cēsīs
Leja» . D. Ks 274 Rīgā ...
Bebrenes , D K>275Daugavpi'Daugavpils , D. Ks 276
Grīvas . D. K> 277
Rušonu „ D. Ks 278



Iestādes un amata personas un viņu depozitu rēķinu nosaukumiun numuri
Latvijas bankas
nodaļa', kurā at-

vērts rēķins

Benkavas virsmežniecība . .
Bērzsīpeles „ . . .
Auces „ ?. '. '

. '..
Jelgavas „ . .. .
Madonas „ . . .
Iecavas „ .' .

*
. '.

Vircavas . . . . .
Dacdzevas , ...... '
Taurkalnes „ .. '

.
'
.

'
.Rembates „ .....

Kokneses „ ....
Krustpils „ ......
Elkšņu , ... '.... '
Jēksbpils „ ......
Saukas , . ,
Slotas ; ?...... '

.
Alšvangas , . .....
Kuldīgas , . ......
Raņķu , .... ....
Rendas h .......
Piltenes „ ........
Nīcas „ '
Priekules „
Rucavas „ ]
Ludzas „ '
Zilupes „ . . . '. \ \ \ \
Kalsnavas „
Baldones „ '

.
'
. .

Vecmuižas „
Bīriņu „ ,. *
Piebalgas „ ]
Ropažu „ \
Slokas , \
Juglas „
Rīgas „
Bolvu „
Nītaures „
Skulberga „
Rēzeknes „
Ruskolovas ,
Varakļānu K
Kārsavas „
Viļakas ,
Saldus „
Kursīšu „
Lutriņu B
Vijciema ,
Gaujenes ,,
Smiltenes .
Dundagas ,
Kandavas „
Engures „
Talsu „
Bruņniecības „ . . .
Tukuma »
Vecmoku „
Popes „
Ventspils „
Ugāles »
Vecsalaces »
Burtnieku ,
Strenču , ........
Valmieras ,
Kārķu »
Sēlpils » '
Sasmakas „
Goļāuu »
Siiteres „
Krāslavas „
Ainažu „
Aizpu'es ,

ai. Satiksmes ministrija.

Šoseju un zemes ceļu valde
Apriņķa ceļu inženieris Rīgā

Cēsis
Jelgavā

Rēzeknē
Liepājā

Valkas-Madonas apriņķa ceļu inženieris Smiltene
Apriņķu ceļu inženieris Daugavpilī
Apriņķu ceļu inženieris Ventspilī
Dzelzsceļu virsvalde
Liepājas dzelzsceļu darbnīca
Pasta-telegrafa virsvalde

XII. Tautas labklājības ministrija.

Sociālās apgādības departaments
Veselības departaments

XIII. Valsts statistiskā pārvalde.
Statistiskā pārvalde

KIV. Kara miaisttrija.
Budžetu un kreditu pārvaldes priekšnieks . .

Kara tiesas priekšsēdētājs
Galvenā staba priekšnieks . . . • • • •
Kara būvniecības pārvaldes priekšnieks . . .
Cēsu kara apriņķa priekšnieks . • • • •
Galvenās intendanturas pārvaldes priekšnieki .
Intendanturas galvenās pārtikas noliktavas

Intendanturas Daugavpils noliktavas priekšnieks
8. Daugavpils kājnieku pulka komandieris . .
Latgales artilērijas pulka komandieris ....

.

D. Ks 279
D. Ks 280
D. Ka 281

l D. Ka 282
D. Ks 283
D. Ka 284
D. Ka 285
D. Ks 286
D. Ks 287
D. Ks 288
D. Ns 289
D. Ka 290
D. Ks 291
D. Ks 292
D. Ns 293
D. Ks 294
D. Ks 295
D. Ks 296
D. Ks 297
D. Ks 298
D. Ka 299
D. Ns 300
D. Ks 301
D. Ns 202
D. Ns 303
D. Ks 304
D. Ks 305
D. Ks 306
D. Ks 307
D. Ks 308
D. Ks 309
D. Ks 310
D. Ks 311
D. Ks 312
D. Ns 313
D. Ks 314
D. Ks 315
D. Ka 316
D. Ka 317
D. Ka 318
D. Ns 319
D. Ns 320
D. Ma 321
D. Ka 322
D. Ka 323
D. Ka 324
D. Ks 325
D. Ns 326
D. Ks 327
D. Ka 328
D. Ks 329
D. Ka 330
D. Ns 331
D. Ks 332
D. Ka 333
D. Ka 334
D. Ka 335
D. Ka 336
D. Ka 337
D. Ns 338
D. Ns 339
D. Ka 340
D. Ks 341
D. Ns 342
D. Ka 343
D. Ks 344
D. Ks 345
D. Ns 346
D. Ks 347
D. Ns 348
D. Ks 349

D. Ka 352
ļ D. Ks 353

D. Ks 354
D. Ks 355
D. Ks 356
D. Ks 357
D. Ka 358
D. Ka 359
D. Ka 360
D. Ns 361
D. Ka 364
D. Ka 366

D. Ka 370
D. Ks 142

D. Ks 350

D. Ks 373
D. Ks 375
D. Ks 376
D. Ka 377
D. Ka 395
D. Ns 406

D. Ka 407
D. Ns 411
D. Ns 415
D. Ns 416
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?
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Jelgavā

n
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*

Rīgā "
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»
m
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?

n

Ludzā

Rīgā
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n
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n
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n

n
Bolvos
Rīgā
Rūjienā
Rēzeknē

?
»
»

Saldū
n

Smiltenē
ii

Talsos
Tukumā
Talsos

Tukumā
»
»

Ventspilī
ii

ii

Valmierā

»

Valkā
Jēkabpili
Talsos _
Rēzeknē
Talsos
Daugavpilī
Valmierā
Aizputē

Rīgā

Cēsīs
Jelgavā
Rēzeknē
Liepājā
Smiltenē
Daugavpilī
Ventspilī
Rīgā
Liepājā
Rīgā

Rīgā
Rīgā

Rīgā

Rīgā
n

»

Cēsis
Rīgā

«
Daugavpili
Cēsis
Jēkabpili

Iestādes un amata personas un viņu depozitu rēķinu nosaukumi
un numuri

Latvijas bankas
nodaļa, kura at-

vērts rēķins

Artilērijas laboratorijas priekšnieks D. Ns 422 Liepājā
Arsenāla priekšnieks D Ka 426 Rīgā
Kara sanitārās pārvaldes priekšnieks . . . . D. Ks 428
Bruņošanās , „ .... D. Ka 469

Līdz ar šo visi līdz šai dienai izsludinātie depozitu rēķinu saraksti, papildi-
nājumi un pārgrozījumi atcelti.

Rīgā, 1926. g. 20. maijā.
Kredīta depaitamenta direktors A K ā r k 1 i ņ š.

Valsts grāmatvedības nodaļas priekšnieka vietas izpPd'tājs H. N e u 1a n d s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 260.

(1. turpinājums.)

19935. Katnarauski, Agate Ignata m., 31 g. v.,
Lietavas pav., agrāk dzīv. Rīgā, Lāčplēša ielā
N° 24, dz. 2. — Rīgas pref. 3. nod. 1926. g. 27.
marta raksts Ns 6325/25 (15-IV-26), sod. no Rīgas
pref. ar 500 rbj. jeb 10 dien. aresta, piedzenot
200 v. markas vizas nodokli. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

19936. Krūzmans, Kārlis Jāņa d., 41 g. v.,
Latvijas pav., agrāk dzīv. Rīgā, Samarina ielā Ns5,
dz. 1. — Rīgas pref. 3. nod. 1926. g. 7. apr. raksts
Ne 1600 (19-IV-26), sod. no Rīgas pref. ar Ls 10. —
Paziņot meklētājam.

19937. Krūmiņš, Antons Pētera d., piederības
vieta un vecums nav zināmi, agrāk dzīv. Ziemeļu
ielā Ne 19, dz. 15. — Rīgas 4. iec. miert. 1926. g.
29. marta raksts Ne 601 (19-IV-26), apv. uz sod.
lik. 184. p. — Paziņot dzīves vietu.

19938. Kramiņš, * Indriķis Mārtiņa d., dzini.
1868. g. ,pied. pie Cēsu apr., Savenes pag., bez
noteiktas dzīves vietus. — Rīgas 4. iec. miert.
1926. g. 31. marta raksts Ns 582 (19-IV-26), apv.
uz sod. lik. 262. p. 1. d. 284. p. un 239. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

19939. Katkovski, dzim. Peterson, Eleonora
Fridricha m., 25 g. v., pied. pie Krievijas. — Rīgas
2. iec. miert. 1926. g. 30. marta raksts Ne 573
(19-IV-26), apv. uz sod. lik. 268. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19940. Krieviņš, Broņislavs Jāņa d., dzim.
1909. g., pied. pie Krāslavas pag., Daugavpils apr.,
agrāk dzīv. Ozolnieku pag. Zommera ķieģeļu ceplī.
— Jelgavas pils. iec. miert. 1926. g. 29. marta
raksts Ne64 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 284. un
286. p. — Paziņot dzīves vietu.

19941. Kirš, Līze Andreja m., dzim. 1903. g.
Latvijas pils. — Rīgas 6. iec. miert. 1926. g. 31.
marta raksts Ks 531 (19-IV-26), apv. uz sod. lik.
528. p. — Pazinot dzīves vietu.

19942. Kalkis, Jānis Kārļa d., dzim. 1883. g.
19. jun., pied. pie Jaunpils pag., skolotājs, precēj.,
Latvijas pase izd. no Rīgas pref. 6. martā 1921. g.
Ne 177945. — Rīgas pol. 3. iec. priekšn. 1926. g.
31. marta raksts Ns 10355 (10-IV-26), no Rīgas
8. iec. miert. sod. pēc sod. lik. 530. p. (izp. raksts
Ne 89, no 16. marta 1926. g.) ar Ls 10 vai 1 dienu
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

19943. Kankis, Onufris Pētera a., 21 g. v.,
pied. pie Ludzas apr., Nautrēnu pagasta. —
Ludzas apr. 3. iec. miertiesneša 1926. gada
26. marta raksis Ne 698 (19-IV-26), apv. uz sod.
lik. 51, 469. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

19944. Kauliņš, Viļums Anša d., 51 g. v., pied.
pie Valkas apr. * Aumeisteru pag., agrāk dzīv.
Mētrienas pag., Akmentajos.— Madonas apr. 1. iec.
miert. 1926. g. 31. marta raksts Ns 570 (19-IV-26),
apv. uz sod. lik. 568. p. — Ņemt parakstu par
dzīves vietas neatstāšanu, par ko paziņot meklēt.

19945. Kūris, Elias, tēva vārds, vecums un
pied. vieta nezināmi, agrāk dzīv. Kalēju ielā Ns61,
augļu cukuru darbnīcā. — Rīgas 4. iec. miert.
1926. g. 26. marta raksts JVe 1771 (15-IV-26), apv.
u/. sod. lik. 377. p. 1. p. — Paziņot dzīves vietu.

19946. Krauklis, Pēteris Pētera d., dzim.
1887. g. 18. okt., pied. pie Rīgas, dzīv. Jelgavā,
Rūpniecības ielā Ns 27 — Rīgas 4. iec. miert.
1926. g. 1. marta raksts Ns 38 (17-1V-26), apv. uz
sod. lik. 581. p. 1. d. — Aizvest uz mekl. kameru.

19947. Kregers, Jānis Reiņa d., dzim. 1896. g.,
pied. pie Aderkašu pag., Rīga's apr. — Rīgas pils.
2. iec. izmeklēs, tiesn. 1926. g. 26. marta raksts
Ne 827 (15-IV-26), apv. uz k. sod. lik. 595., 441. un
448. p. p. — Nogādāt mekl. rīcībā.

19948. Ķatcs, Ābrams, dzim. 1907. g., 30 sept.,
bij. Krievijas pav., pēd. dzīves vieta I. Maskavas
ielā Ne 106, dz. 39. — Rigas apr. 1. iec. miert.
1926. g. 29. marta raksts Ns 2158 (15-IV-26), apv.
uz sod. lik. 397. p. — Paziņot dzīves vietu.

19§49. Kalniņš, Jānis Andreja d., 46 g. V.,
pied. pie Mangaļii pag., Rīgas apr. — Rīgas 6. iec.
miert. 1926. g. 29. marta raksts Ns 539U5-IV-26),
apv. uz sod. fik. 262. p. I. d. un 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19950. Klamans, Aleksejs Andreja d., dzim.
1887. g. 27. dec, pied. pie Ungurpils pag., Valmie-
ras apr., pēd. dzīves vieta Ogres miestā. — Rīgas
apr. 3. iec. miert. 1926. g. 27. marta raksts JNs Kr.
222 (I5-1V-26), apv. uz sod. lik. 177. p. 1. pkt. —
Paziņot dzīves vietu.

19951. Kārkliņš, Krišjāns Indriķa d., 36 g. v.,
pied. pie Svitenes' pag., Bauskas apr.. pēd. dzīves
vieta Brīvības ielā Ns 19. — Rīgas apr. 1. iec. miert.
1926. g. 28. janv. raksts JNs 68 (15-IV-26), apv. uz
sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19952. Leončiks, Aleksandrs Kārļa d., 20 g. v..
Latvijas pilsonis, šofers, agrāk dzīv. Mārupes ielā
Ne 1, dz. 2. — Rīgas 5. iec. miert. 1926. g. 24. marta
raksts Ne 417 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 231. p.
1. cl. — Paziņot dzīves vietu.

19953. Ličkniņš. Vilhelms Indriķa d.. dzini.
1884. g., tuvāku zinu nav. — Rīgas 5. iec. miert.
1926. ģ. 20. febr. raksts Jfe 164 (19-IV-26), apv. uz
sod. lik. 184. p. — Pazinot dzīves vietu.

19954. Lacans, Ādams Jāņa d., dzim. 1896. g.,
pied. pie Ludzas apr., Michailovas pag., Valuieva
ciemā. Agrāk dzīv. Ādažu pag.. Mīlmanu fab.
—Rīgas 5. iec. miert. 1926. g. 8. apr. raksts .Vs 183
(2"-1 V-26), apv. uz sod. lik. 284. p. un 530. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19955. Livmans, Vladimirs Staņislava d..
dzim. 1892. g.', 24. okt. pied. pie Daugavpils, agrāk
dzīv. Daugavpilī. 1. Dārzu ielā Ns 19. — Daugav-
pils kara apr. priekšu. 1926. g. 31. marta raksts

Ns 8909 (16-IV-26), par dezērtešanu no jātnieku
pulka (agrāk dienējis 10. Aizputes kājn. pulkā). —
Paziņot mekl. dzīves vieta un kāds karaklausības
dokuments ir uz rokām.

19956. Liepa, Augusts Pētera d., 35 g. v.,
pied. pie Rīgas, agrāk dzīv. Ādažu pag., Jaun-
ciemā. — Rigas 5. iec. miert. 1926. g. 8. apr. raksts
Ns 186(20-1V-26), apv. uz sod. lik. 184. p. 2. d.—
Paziņot dzīves vietu.

19957. Laksa, Pavils Donata d., 19 g. v., pied.
pie Daugavpils apr., Aulejas pag., pēd. laikā dzīv.
Aulejas pag., Škipu sādžā. — Valmieras apr. 4. iec.
miert. 1926. g. 30. marta raksts Ns 692/25 (19-1V-26
sod. uz sod. lik. 138. p. ar Ls 10 vai 3 dien. aresta.
— Paziņot dzīves vietu.

19958. Livčens, Pēteris Elizabetes d., 20-g. v.,
bez noteiktas dzīves vietas. — Rīgas pref. 3. nod.
1926. g. 3. apr. raksts Ns 708 (19-IV-26). piedze-
nams vizu nodoklis Ls 162. — Paziņot pref. 3. nod.

19959. Lapinskis, Alberts Artura d., 25 g. v..
pied. pie Rīgas ,agrāk dzīv. Jelgavā, Kleina ielā
Ns27. — Jelgavas pils. iec. miert. 1926. g. 27. martā
raksts Ns207/25 (16-IV-26), apv. uz sod. lik. 138. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19960! Leonards, Paulis-Georgs Fridricha d.,
dzim. 1877. g., Francijas pav., agrāk dzīv. Rīgā,
Brīvības ielā Ns 9, bet kantoris bijis Kaļķu ielā
Ne 10. — Rīga* 5. iec. miert. 1926. g. 11.'marta
raksts Ne 88 (19-IV-26), apv. uz sod. lik. 574. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19961. Mārtiņš-Martinovs, Johans Bertas-
Emilijas d., dzini. 3. okt. 1896. g., pied. pie Cēsu
pilsētas, dzīvo bez dokumentiem, čigāns, vidējā
augumā, melniem matiem, tumšu vasaras raibu-
miem apklātu sēju, dzīvo bez pases. — Cēsu apr.
priekšn. pal. 1. iec. 1926. g. 6. marta raksts Ns 2221
(15-1V-26), izvairās no pol. uzraudzības. — Paziņot
dzīves vietu.

19962. Majors, Jānis Jāņa d., dzim. 20. jūnijā
1884. g., pied. pie Valmieras apr., Rencēnu pag.,
pēd. laikā uzturējies Rīgā, naktspatversmē. —
Rīgas apr. 1. iec. miert. 1926. g. 11. marta raksts
Ns 322 (16-IV-26), aps. uz sod. lik. 284. p. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

19963. Mackus, Aleksandrs Miķeja d., dzim.
14. janv. 1887. g., Rīgā, lakotājs, poļu tautības,
kat. tic, šķirts, Latvijas pase Ns 159235, izd. no
Rīgas pref. 8. jun. 1924. g., pēd. laikā dzīv. Strēl-
nieku ielā Ns 3, dz. 4. — Rīgas pol. 3. iec. priekšn.
1926. g. 31. marta raksts Ns 10527 (19-IV-26), no
Rīgas 8. iec. miert. sod. uz sod. lik. 616. p. 1. d.
2. pk. (izp. raksts Ns91 no 22. marta 1926. g.), ar
3 mēn. cietuma. — Paziņot dzīves vietu.

19964. Matvejevs, Pēteris Pētera d., 29 g. v.,
pied. pie Ludzas apr., Kārsavas pag. — Ludzas
apr. 3. iec. miert. 1926. g. 26. marta raksts Ns 694
(19-1V-26), apv. uz sod. lik. 262., 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19965. Mežois, Jānis Meikula d., 33 g. v., pied.
pie Jaunlatgales apr., Baltinovas pag. — Ludzas
apr. 3. iec. miert. 1926. g. 26. marta raksts Ns 693
(19-1V-26), apv. uz sod. lik. 262. un 284. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

19966. Misčekovs, Agurjamovs, Nikolaja d.,
27 g. v., Daugavpils pilsonis. — Daugavpils apr.
9. iec. miert. 1926. g. 29. marta raksts Ns 235
(iy-lV-2b), apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19967. Matvejevs, Pēteris Jeomena d., dzim.
1885. g.. bez noteiktas dzīves vietus. — Rīgas
pref. 3. nod. 1926. g. 3. apr. raksts Ne 4558 25
(19-1 V-26), piedzenams vizu nodoklis Ls 8. —
Paziņot pref. 3. nod.

19968. Maksimovs, Aleksandrs Jēkaba d.,
dzim. 1903. g., Latvijas pāv., pied. pie Rīgas,
krievs, pareiztic, agrāk dzīv. Rīgā, Ģertrūdes ielā
Ns 109, dz. 6. — Rīgas 7. iec. miert. 1926. g. 27.
marta raksts Ns 580 (15-1V-26), apv. uz sod. lik.
179. p. — Paziņot adresi.

19969. Mikul ' ovs, Arefijs Klementija d., 28 g.
v., Latvijas pav., pied. pie Kapiņu pag., Daugav-
pils apr.. Ribačku ciemā , krievs, pareiztic, precēj.,
strādnieks, agrāk dzīv. Drusci stacija, Smiltenes
pag. — Rīgas 7. iec. miert. 1926. g. 27. marta
raksts Ne 579 (15-1 V-26), apv. uz sod. lik. 284. p.—
Paziņot adresi.

19970. Maurer, Valija Jāņa m.. 31 g. v., Latvi-
jas pav., agrāk dzīv. Rīgā, Bruņinieku ielā N° 93
dz. 59. — Rīgas pref. 3. nod. 1*926. g. 30. marta
raksts Ns 1188 (17-IV-26). sod. no Rīgas pref. ar
Ls 5. — Paziņot pref. 3. nod.

19971. Mišel, Jānis Ādama d., dzini 1902. g.,
piederības vieta nav zināma, agrāk dzīv. Uzvaras
ielā Ns 34, Jelgavā. — Jelgavas pils. iec. miert.
1926, g. 27. marta raksts Ns 388 (15-1V-26), apv.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19972. Marcinkevičs, Jānis Pētera d., 13 g. v.,
pied. pie Jaunjelgavas .čigāns, tuvāku ziņu nav. —
Jaunjelgavas iec. miert. 1925. g. 23. okt. raksts
Ns 3140 (21-IV-26), apv. pēc sod. lik. 262. p. —
Paziņot dzīves vietu miert. atsaucoties uz minēto
rakstu.

19973. Majors, Augusts Jēkaba d., 22 g. v.,
pied. pie Lauberes pag., Rigas apr., pēdējā dzīves
vieta turpat Cēsītēs. — Rīgas apr. 3. iec miert.
1926. g. 24. marta raksts Ns 258 Kr (15-IV-26),
apv. uz sod. lik. 284. p. 1. d., 262. p. 1. d. un 532. p.
— Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.



Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rajoni Rīgas pilsētā, kur nav
atļaujamas reibinošu dzērienu

pārdotavas.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

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

Latgales priekšpilsēta, sākot ar
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
līnijā pāriuz Fridricha ielu Daugavas
labā krasta.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

3 Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i a s k 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 izdevuma segšanai, kuji uz
likuma pamata jānes zemes ieguvējiem:

Gruntsgabalu platība P|«
no1—lOOOkv.metr.Ls10,—

„ 1001— 2000 , „ „ 15-
n 2001— 3000 » „ » 20-
, 3001— 5000 „ n „ 30,—
„ 500 i—10000 „ » (1 ha) „ 40-
„ 1C001—11000 „ „ „ 45 —
„ 11001—12000 „ „ „ 47,50
„ 12001—13000 „ » „ 50 —
, 13001-15000 , „ 0,5 ha) „ 55 —
. 15001—20000 „ „ (2 ha) „ 60,—

par katru tālāku pilnu ha — Va no 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 iemaksām, 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 tarifa.

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

Saistošie noteikumļ
par veikalnieciskām izpārdošanam un to

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

18, maija rakstu Nš 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 nedēļas",
.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 p iedāvātas ārpus_ kārtējās tirdznie-
cības gaitas par pircējam sevišķi izde-
vīgām cenām. ...... . _,

& 2 Visas veikalnieciskas izpārdo-

šanas Rīgas pilsētā iepriekš jāpieteic

Rīeas pilsētas valdes tirdzniecības no-
daļai Pēc kam tās izsludināmas un iz-

vedamas šinīs noteikumos norādītā

kārtībā.

Piezīme. S'e noteikumi neattiecas
uz izpārdošanam, kūpas 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 atjauju vai rīkojumu", kā
ari citādus izteicienus, kuri varētu radīt
iespaidu, ka izziņotas izpārdošanas notiek
ar kādas iestādes rīkojumu resp. ka iz-
pārdošanai nav veikalniecisks raksturs.

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

sevišķu Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības
nodaļas atļauju: a) ja ta notiek sakarā
ar veikala galīgu izbeigšanu; b) ja vei-
kalam 2 mēnešu laikā jāpārvietojas uz
citām telpām; c) ja pēc 2 mēnešiem jā-
sākas veikala telpu pilnigai_ pārbūvei vai
kapitālremontam, kas traucē normālu un
kārtīgu veikala darbību; d) ja caur ne-
laimes gadījumu (ugunsgrēku, plūdiem
u. t. t.) vismaz 25% no visa preču 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 tirdzniecības
nodaļai lūgums vismaz 34 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 uz skaitu, mēru un
svaru pielaižama līdz 10°/o.

Uz iesniedzēja pieprasījumu tirdznie-
cības nodaļai jāizsniedz kvīte par lūguma
saņemšanu. Kvitē 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 priekšstāvis 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 un šaubu
gadījumos ari pierādījumus par izpār-
došanas iemesliem.

§ 9. Pēc § 7 minētās atsauksmes ievāk-
šanas, bet ne vēlāk kā 12 dienas pēc
lūguma saņemšanas, tirdzniecības no-
daļai vai nu jāizdod izpārdošanas atļauja
vai lūgums jānoraida, pie kam pē-
dējā gadījumā jāpaziņo ari noraidīšanas
iemesli.

Atļaujā jāatzīmē izpārdošanas sarīko-
tāja vārds un uzvārds, izpārdošanas
iesākuma un nobeigšanas termiņi, iz-
pārdošanas vieta un citi nosacījumi,
zem k> riem 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 jāuzrada 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 uz 6 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 nn caur nelaimes gadī-
jumu izsauktas izpārdošanas gadījumos —

uz 6 nedēļām ; c) pie noteiktas precu
šķiras likvidācijas attiecīga 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 ariuz veikala filiālēm un
otrādi, ja lūgumā par to minēts.

§ 11. Izpārdošanas sludinājumu, pa-
ziņojumu, plakātu u. t. t. saturs nedrīkst
but pretruna 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, kūpas 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, bet
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
pabeigtas sezonas vai pēc inventūras sa-
stādīšanas tāpat ari t. 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.

§ 14, § 13 minētās izpārdošanas Rīgā
var sarīkot tikai no 1. janvāra līdz 1. fe-
bruārim un no 1. jūlija līdz 1. augustam,
pie kam neviens uzņēmums gada laikā
nedrīkst sarīkot vairāk kā divas šādas
izpārdošanas un pie to izvešanas jāievēro
šo noteikumu § 11 nosacījumi.

§ 15. § 13minētās izpārdošanas vienā
veikalā drīkst turpināties ne ilgāk kā
divas nedēļas — ja tādas sarīko vienu
reizi gadā un ne ilgāk par 8 dienām, ja
tādas sarīko divas reizes gadā. Par iz-
pārdošanas iesākumu skaitās tā diena,
kura uzrādīta tirdzniecības nodaļai
iesniegtā paziņojuma.

IV. Uzraudzība.
§ 16. Uzraudzību par šo noteikumu

izpildīšanu izved pilsētas valdes pilnva-
roti ierēdņi, kuri vajadzības gadījumā var
pieaicināt Rīgas saimniecisko organizā-
ciju pārstāvjus un pieprasīt policijas pa-
līdzību.

Par visām izpārdošanam, kuras notiek
uz šo noteikumu §§ 9., 12. un 13. pa-
mata, tirdzniecības 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. Šonoteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likumu 138. panta
pamata.

Šie noteikumi stājas spēkā divu nedēļ
laikā pēc izsludināšanas .Valdība
Vēstnesī". as

Rīgas pilsētas galva A. Andersons
3 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskiģ '

Jaunas valstis.
Somija.

Jauns armijas komandieris.
Helsingforsā, 24. maijā. Somijas

valsts prezidents iecēlis līdzšinējo ar-
mijas komandieri ģenerālleitnantu Vil!
kama par armijas ģeneralinspektoru. par
armijas komandiera pagaidu vietas iz.
pildītāju iecelts karaskolas priekšnieks
ģenerālmajors S i c h v o. \j^

Ārzemes.
Briesmīga dzelzsceļa katastrofa

Vācija.
M i n c h e n ē , 25. maijā. Otrdienas

rītā pie Minchenes pasažieprilciens uz.
skrēja virsūkādam citam pasažiervilcienam.

B e r I i n ē, 25. maijā. Pēc jaunākām
ziņām dzelzsceļkatastrofā pie Minchenes
dabūjušas galu 33 personas; smagi
ievainotas — 80 un liels skaits viegli
ievainotu._ Līķi ta sakropļoti, ka ir ār-
kārtīgi grūti uzzīmēt viņu personības

LTA.

Rīga
Iedzīvotāju kustība Rīgā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes
paziņojuma 1926.' gada apriļa mēnesi
reģistrēti (iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši ... 235 >296) 243 (261) —11 (+35)
Vāci 36 (51) 66 (64) —30 (-*3)
Krievi.... 64(49) 46(23) +18 (+26)
Ebreji .... 57 (58) 40 (41) -f-17 (-1-17)
Poļi un leiši 17 (26) 27 (26) — 10 (0,
Citi. 13 (10) 13 (7) 0 (+3)

Kopā 422 (490) 438 (422) —16 (+68)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze 49 (65), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķ. org. slim. 65 (66),
vēzis 55 (48), asiņu pieplūdums galvas
kausa dobumā 23 (33), vecuma ne-
spēks 33 (35), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 65 (47), vēders
tiis 3 (3), nieru kaite 8 (8), šarlaks 5 (7),
difterits 1 (1), izsitumu tiis 0 (0), in-
fluenca 18 (3), meningitis 6 (4), asins-
sērga 0 (0), nedabīga nāve 14 (5), paš-
nāvības 12 (5).

Noslēgtas laulības 289 (246), no tām:
pie garīdzniekiem 224 (173).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-

stiskās valdes paziņojuma 1926. gr
apriļa mēnesī saslimuši ar vēdera tife
16(19), izsituma tiiu 2(0), šarlaku 126(170),
garo klepu 0 (0), difteriti 17 (20), asins-
sērgu 0 (0), parotitis epid. 6 (2), per-
tussis9(4), masalām 82 (134), rozi 11 (U).
influenci 56 (22). Iekavās atzīmētie skaitļi
attiecas uz iepriekšējo mēnesi.

Redaktors : Ai. irnns. ^.

Šim numuram 8 lapas p"'

KURSI.
Rīgas biržā, 1926. gada 26. maijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,181 — 5,191
1 Anglijas mārciņa .... 2520— 25,27
100 Francijas franku . . . . 16,50—16,80
100 Beļģijas franku .... 16,60- 16,90
100 Šveices franku .... 99,95 - 100.7»
100 Itālijas liru 19,60- 20,00
100 Zviedrijas kronu .... 138.35 - 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 111,30—113, 0^
100 Dānijas kronu .... 135,25- 137-f
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25— ļ?,^
100 Holandes guldeņu . . . 207,65- 209,^
100 Vācijas marku .... 122,80- lHļ«
100 Somijas marku .... 12,97- w'
100 Igaunijas marku . . . . 1,37 — hf%
100 Polijas zlotu 46,00-56,00

100 Lietavas litu 50,55- 51,w
1 SSSR červoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-34f
Sudrabs 1 kg 98- 10»

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — ļOļj
4°/o Valsts prem. aizņēmums 98~~ nļ
6°/° Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — *j
8°/o Hipotēku bankas ķīlu „,

zīmes . 96-97

Rīgas biržas kotacijas komisijas ,
priekšsēdētājs A. Ks cc

Zvērināts biržas maklers P. R«Pļļ^^



pTiesti sludinājumi.
Kara tiesa,

oama(odamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un
053 p„ meklē Zemgales artilērijas
pulka bijušo kareivi Antonu Jāzepa d.
ķļovinu, apvainotu nozieg., kādi
paredzēti kara sodu lik. 128. p. 1. d.,
134. p. un 162. p. 1. d.

Klovins dzimis 1900. g., Daugavpils
apr., Izvoltes pag. piedd:Igs, pēdēja laikā
SķJvojIs Bauskas apriņķi uz Izvoltes
pagasta valdes izdotā» iekšzemes pases
jfe 6908 un Daugavpils kara apriņķa
priekšnieka 1924 g. 14. juliia kara klau-
sības apliecības Ns 13213 pamata.

Personām, kuram būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
kāja tiesai un tuvākai policijai, kūjai
to ievietot cietumā un ieskaitīt 5. iec.
kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, pa-
ziņot pēdējam un tiesai.

Rīgā, 21. maija 1926. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

ksp'einU H Jakobsons.
4191 Sekr. k. ier. A. Rumpe

mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs riesības 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. .\e2507.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2763a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Vladimira Georga d.
Pluchanova lūgumu un savu 27. apr.
1926. g. lēmumu, paziņo, ka lūdzējam
gājusi zudumā obligācija par 13.000 rbļ.,
apstiprināta 17. maijā 1914. g. Ns 1194
uz nekustamo īpašumu Rīgā, II. hipo-
tēku iecirknī, zem zemes grāmatu reģ.
X? 694, izdota no Mariana Pesljaka
par labu Benediktam (Benedikt) Ivana
dēiam Seznevam.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil nodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un ait-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam izdos dublikātu,
kuj-š izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. Ns 3225.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2782a Sekretārs A. Kalve.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzēta laika_ neiesniegs
tiesai a'sauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 21. maijā 1926. g. Ns 796.
Priekšsēdētaja b. v. (paraksts).

4300 Sekretāra v. Stute.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 28. aprilī 1926. g.
Betijas Zuzannas Engelberta m. Lāme,
dzim. Heinrichsen, prasības lietā pret
Teodoru Antonu Oskaru Johana d.
Lāme par laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Rīgā, Māras baznīcā 1917. g. 11. nov.
starp atbildētāju Teodoru Antonu Oskaru
Lāme un prasītāju Bettiju Zuzannu
Lāme, dzim. Heinrichsen, dodot prasī-
tājai tiesību iestāties jaunā laulībā
tūliņ, pēc šā sprieduma stāšanas spēkā.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 631.
Priekšsēdētāja b. Eglits.

3115a Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p.
pamata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
17. marta lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: „Liepkalnes-Uzolu lopkopības
pārraudzības biedrība", ar valdes sēdekli
Liepkalnes pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2535a SekretarsFridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
uz lik. par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 17. marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
„ Alūksnes lopkopības pārraudzības
biedrība", ar valdes sēdekli Alūksnes
pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2537a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 17. marta
lēmumu reģistrēti,.Plāteres savstarpējās
ugunsapdrošināšanas biedrības" biedru
pilnā sapulce 27. februārī 1926. g.
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2536a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistracihas nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 10. marta
lēmumu reģistrēts ,,Pāles savstarpējās
ugunsapdrošināšanas biedrības" biedru
pilnā sapulcē 30. decembrī 1925. g.
pieņemtais statūtu ij 19. grozījums.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2538a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata dara
zināmu, ka tiesa 28. aprilī 1926. g.
Vladimira (Voldemāra) Jāņa d. Treirata
prasības lietā pret Mariju Alekseja m.
Treirat, dzim. Guguševa, par laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Krievijā, Maskavas
Sokoļņiku rajonā civilstāvokļa aktu
reģistrācijas nodaļā 1920. g. 24. aprilī,
starp prasītāju Vladimiru Treiratu un
atbildētāju Mariju Treirat, dzim.Gu-
gučev, uzliekot atbildētājai prasītājam
par labu Ls 18.07 tiesas un Ls 13.34
lietas vešanas izdevumus, pārējā daļā
atraidīt.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 621.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3114a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 28. aprilī 1926. g.
Minnas Mārtiņa m. Čegus, dzim. Kalniņ,
prasības lietā pret Jāni Ernestu Jāņa d.
Čegusu par laulības šķiršanu, aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta Daugavas-Grivas draudzē,
Ikšķilē, 1906. g. 24. septembrī starp
atbildētāju Jāni Erristu Jāņa d. Čegusu
un prasītāju Minnu Mārtiņa m. Čegus,
dzim. Kalniņ, piešķirot prāvnieku ne-
pilngadīgo dēlu Herbertu Ernstu, dzim.
1912. g. 6. jūlijā audzināšanai līdz
pilngadībai prasītājai.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 569.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3113a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 14. okt.,
Jaun-Piebalgas pagastā mirušā ,,Lejas-
Spunden-Vasil Ns 180" mājas īpašnieka
Pētera Jāņa d. Vasila ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-komi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis 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. Ns 2822.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2768a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 26. janv.
Rīgā mirušā Andreja Jur/a d. Ibena
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas!

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. JVq 3257.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2769a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 3. okt.
Bejas pagastā, Visikuma muižā mirušā
Aieksandea Jēkaba d. Zvejnieka ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijeim, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. L. Ns 3258.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2786a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 30. dec.
Meirānu pagastā, ,.Kanavinu" mājās
rnimšā Matisa Andreja d. Ardava ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
teisības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t..
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. L. JVe 3271.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnersļ

2787a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. covilnidaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014.un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. (mēnesis
un diena iz lietas nav redzami) Poltavas
guberņā, Demidovskas muižā mirušā
Eduarda Johana Ijaba d. Krieva ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijeim, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. L. Ns 3032.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2788a Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz uk. par laul. 77. p. pamata, dare
linsmu, ka tiesa 19. msijā 1926. gadā,
Luizes Alides S t r e ebul, dzim. Hauk
I Hauck) prasības lietā pret Kārli S t r e e-
bul par laulibis šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulbu, kas noslēgta
Sv. Ģertrūdes baznīcā, Rīgā 19C6. gada
17 decembrī starp atbildētāju Kārli
Streebul un Alidi Luizi Streebul, dzim.
Hauk, dodot pēdējai tiesību iestāties
jaunā laulībā, tūliņ pēc šā sprieduma
stāšanās spēka.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1926. g.
Kārļa Friča d. Ferstera prasības lietā
pret Bertu Pētera m. Ferster, dzim.
Urps, par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta Cesvaines ev.-Iut. baznīcā 28. sept.
1914. g. starp Kārli Fersteru un Bertu
Fertser, dzim. Urps;pārējā daļā prasību
atraidīt.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. Ns 566.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2934a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1915. g. 12. jūlijā
Rfgā mirušās Marijas Henriettes Fride-
rikes Jūlija meitas Pirang, dzim.
Faber ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz so mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ne 3294.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2764a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata apaziņo, ka pēc 1925. g. 17.
aprilī Litenes pag. ,,Lūdzos" mirušā
Jēkaba Andreja d. Vasiļa ai. Vasula
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. Ns L. 3303.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2765a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1921. g, augusta
mēnesī ( (diena iz lietas nav redzama)
Šocsomē (Ķinā) mirušā Jāņa Jāņa d.
Grinupa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
110 šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 2578.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2766a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc.lik. 2011., 89*4. un 2019 p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 21. aug.
Lejasciema pag. ,,Zvārtavas" mirušā
Otto Pētera d. Unda ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem fidei-komi
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 terminā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 2767.
Priekšsēdētāja v A. Veidners.

2767a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 5. janv.
Rīgā mirušā Mārtiņa Jāņa d. Tiltiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3243.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2760a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1920. g. 30. aprilī
Rīgā mirušās Līzes Lattiņ, dzim.
Pulk ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. jVs'3261.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2761a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 18. nov.
Valmierā mirušā Kārļa Jāņa dēla
Švarcbacha ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ne 3274.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2762a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 6. janv.
Rīgā mirušā Vietalvas pag. ,,Pavular
Ns 106" mājas īpašnieka Pētera Pētera d.
Šmidta ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem. fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3277.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2753a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 22. jumja
Pinku pag. ,.Meiru" mājās miruša
Mārtiņa Andreja d. Meijera ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības ka

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1902. g. 17. jūnijā
Kokneses draudzē mirušā Stukmaņu
pag. ,,Silajuč" mājas īpašnieka Andža
(Anša) Ārensa (Arnesta, Atnesa) ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājumā
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. -No '3260.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2751a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 20.jūnijā
Ungurpils pagastā ,,Muzenmieku" mā-
jās mirušā Mārtiņa Pētera d. Vogela
(Pogula, Fogeia) *ir atklāts mantojums
uz unaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ne 3240.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2752a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 14. aprilī
(v. st.) Trikates pagastā „Lipsk. Daizi-
šos" mirušā Pētera Mārča d. Āķera
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesī-
bas 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 tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3259.
2750a Sekretārs A. Kalve.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzcivilproc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 5. martā
Valkā mirušā Jāņa Ādama d. Kunsta
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantinieniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u.t.t
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības uzadējušas.

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3276.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2749a Sekretārs A. Kalve.

.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un^079.

p. p. un
Balt. privāttiesību kop.

^4o_l. p. pamata, uz atraitnes MinnasUzervīt lūgumu uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai teisā 4. maijā 1926. g.
publicēto 1924. g. 8. februārī Katrīnaspagastā mirušā jaunsaimnieka Pētera
Hermaņa(Ermaņa)d. Dzērvīta 1924.g.
4. februārī mājas kārtībā taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušā Pētera
Dzērvīta mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem , parāddevē-
jiem u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 5. maijā 1926. g. L. Ns 2771.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2785a Sekretārs A. Kalve.

3£fxf*z tiesa,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu, izbeidz Friča Kārļa d
F1 e i m a ņ a meklēšanu lieta, kufā viņš
apvainots uz kafa sodu lik. 105. p. pam
(.Valdības Vēstneša" 1922. g. 33. r,u
murs).

Rīga, 21. maija 1926. g.
Kāja tiesas priekšsēd.,

kāpt. H. Jakobsons.
4190 Sekretārs, k. i. A. Rumpe.

3f£af«t tiesu.
saskaņā

^
ar savj š. g. 5. maija rīcības

sēdes lēmumu, izbeidz aps. uz s. 1
162. un 163. p p. dižkareivja Rūdolfa
Augusta S t a rk e meklēšanu.
Norāde: 8. aug. 1922. g. .Vaid.

Vēstn.' Ns 174.
Kāja tiesas priekšsēd.,

kāpt. H. Jakobsons.
4192 Sekr. p. k. ier. Jaunalksnis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967.—2011.2014.., un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p._pamata, uz nepilngad. Veltas-
Gaidas Āboliņ aizbildņa pilnv. zv. adv.
Ernesta Grinberga lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 4. maijā 1926. g. publicēto 1925. g.
22. novembrī Rīgā, Sarkanā krusta
slimnīcā mirušā Dzelzavas pag. ,Bakan
M° 4" mājas līdzīpašnieka Kārļa Kārļa d.
Butkafera (Budkafera, Butkefera)
1925. g. septembra mēnesī sastādīto
mutisko testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
uz mir. Kārļa Butkafera (Budkafera,
Butkefera) mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, parāddevē-
jiem u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas itin erunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. JV° 2745.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

2745a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Martas Āboliņ
pilnv. zv. adv. Jēkaba Reinfelda lū-
gumu uzaicina visas personas, kurām
jr kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 4. maijā 1926. g.
publicēto 1924. g. 10. jūnijā Vācijā,
Flensburgas pilsētā mirušās atraitnes
Antonijas-Bertas-Hedvigas-Klāras Frid-
richa m. Šrijder (Šreder), dzim. Roze,
'920. g. 20. maijā mājas kārtībā taisīto
testamentu , kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz mir.
Antonijas-Bertas-Hedvigas-Klaras Šro-
der (Šreder) mantojumu vai sakarā ar
so mantojumu, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem , fideikomisarijiem, parāddevē-
Jiem u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
Sfšu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
°«t testamentu pasludinās par likumīgā

s Pekā gājušu.
Rīgā, 4. maijā 1926. g. L. Ns 3235.

L Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
£i2£Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
"d'v. ties. lik. 1967., 2011.—2014. p. p.
"Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
ir
am_ata ' uzaicina visas personas, kurām

.* kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
'"unas pret šaī tiesā 4. maijā 1926. g.
Publicēto 1925. g. 28. jūlijā Vaidavas
Pagasta „Ķempu" mājās mirušā Jāņa
°5tuļa d . VIganta. 1920. g. 23. sept.
poliskā kārtībā taisīto testamentu, kā

tie' -,yisas personas, kurām ir kādas
esības uz mirušā Jāņa Vīganta man-
lumu vai sakarā ar š'omnantojumu, kā
antimekiem , legatarijiem, fideikomisa-
i' em , parāddevējiem u. t. t., pieteikt

ftnVt ?ie .s'oas > pretenzijas un ierunas
no .!ai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

Sl sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā terminā nebūs izdarītstaa minētas personas atzīs kā atteikušāsno ierunām un zaudējušas savas tiesības,bet testamentu pasludinās par likumīgāspeķa gājušu.
Rīgā, 6. maijā 1926. g. L. JV«2781

ooik Priekšsčdētāja v. A. Veidners.-^15a Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz civ. proc. lik. 14607,.p. pamata paziņoka ar viņas sā gada 10. marta lēmumureģistrēta kooperativa sabiedrība zemnosaukuma: „Rankas lauksaimniecības
mašīnu koplietošanas biedrība ,.Ražotājs

„ ar valdes sēdekli Rankas pagastā.
,„. Nodaļas pārzinis Eglīts.2aoiļļa Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz civ. proc. lik. 14607i. p. pamata
paziņo, ka ar viņas šā gada 3. februāra
lēmumu reģistrēta kooperativa sabie-
drība zem nosaukuma: ,.Mālpils lauk-
saimniecības biedrība", ar valdes sēdekli
Mālpils pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2540a Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz lik. par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 14. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Biedrība Piektais gads", ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2541a Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17 p., paziņo
ka minētā tiesa civilnod. 19. aprīli
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģ.
Lielauces lopkopības pārraudzības biedr.

Straume" ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķis.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielauces pagastā.

Jelgavā, 1926. g. 30. aprilī.

Reģistr. nod. pārz. P. Ef f ērts.
2653a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesa reģistr. nodaļa

pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnod.
19. apr. 1926. g. atklātā sēdē nolēma:

reģ. Kandavas piensaimnieku sabiedr.
ieved )t viņu kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kandavā, kooperatīvs „Abava".

Jelgavā, 1926. g. 30. aprilī.

Reģistr. nod. pārzinis P. Efferts.
2651a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 12. apriļa
nolēmuma uzaicina tās personas, kuru
rokās atrodas obligācijas: 1) par
2000 kr. r., izd. 1912. g. 26. okt. uz
Mārtiņa Grieķera vārdu, korob. 1913. g.
11. janv. uz Saukas pag. ,,Lejas-
Arendzanu Ns 4" mājām ar hip. Ns 1137;
2) trīs obligācijas, korob. uz Sēlpils
pagasta „Mākul-Jan Ns 53" mājām
ar hip. Ns 3710; a) par 2000 kr. r.,
izd. 1911. g. 18. nov. uz Jēkabmiesta
I krāj-aizdevu sabiedr. vārdu, korob.
1911. g. 25. nov.; b) par 500 kr. r.,
izd. 1912. g. 22. nov. uz tās pašas
sabiedr. vārdu, korob. 1912. g. 23. nov.
un c) par 1000 kr. r., izd. 1914. g.
3. martā uz Kārļa Porieša vārdu,
korob. 1914. g. 5. martā Ns 395, blanko
cedēta, iesniegt tās šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

Ja noteiktā laikā obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām
un lūdz. Jēkabmiesta pirmai krāj-
aizdevu sabiedr., kas sevi uzdod par
uzskaitīto obligāciju likumīgo īpašnieci
izsniegs jaunas obligāciju norakstus,
kuri stāsies nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1926. g. 30. aprilī. LJ\°788/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2907a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921. g. 1. febr. likumapar laulību
50., 76., 81., civ. proc. lik. 339., 366., 411.
698., 700. un 718. panta 1. punkta un
868. panta pamata, ar šo dara zināmu
ļurim Petronis, ka tiesa š. g. 19. aprilī
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Mariju Petronis, dzim. Daniļevič-Dilevič
šķirt.

Jelgavā, 1926. g. 5. maijā. L-JVfe 82/26
Priekšsēd. v. R. Mullers.

2909a Sekretāra pal. F. Kāps.

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309". p.
pamata uzaicina Pēteri Sīmaņa dēlu
Davidaitisu, kuru dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no' viņa sievas
Grietas * Davidaitis iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un no pieli-
kumiem, un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. Ja minētā laikā aicinā-
mais neieradīsies, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes, ja
ieradīsies, bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas kancleja

Jelgavā, 10. maijā 1926. g. L JNs298/26
Priekšsēd. v. R. Mullers.

3323a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. febr. likuma par laulību
50., civ. proc. lik. 339., 366., 411., 698.,
700. un 718. panta 1. punkta
pamata, ar šo dara zināmu Aleksande-
ram Jurisonam, ka tiesa š. g. 19. aprilī
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Emmu Jurison, dzim. Eglit šķirt.

Jelgavā, 1926. g. 5. maijā. L Ns 79/26
Priekšsēd. v. R. Mullers.

2908a Sekretāra pal. F. Kāps

Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921 g- 1- febr- likuma par laulību
50 civ. proc lik. 339., 366. un 693.panta
pamata, ar šo dara zināmu Jānim (Ža-
nim) Lasmanim, ka tiesa š. g. 8. febr.
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Mariju Lasman, dzim. Rozenberg šķirt,

lelgavā, 1926. g. 7. maija. L Ns 60 20
J Priekšsēd. v. R. Mullers.

3245a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 un

9079 od. pamata uzaicina visus, kam

būtu uz 1922. g. .23 sept. mirušas

nžūkstes pag. „Ruju" māju lidzīpas-

Seces Emiliias-MatUdas N e u m a ndzim
VaTdman atstāto mantojumu kādas

SSS kā mantiniekiem, legatariem,

de komisāriem, _ kredUor^
i. t.

t

nieteikt savas tiesības sai tiesai sešu
pieteiKt sav« sludinājuma
mēnešu M* «»™ļncpieteikta
iespieduma di a- I u ļ--.

"%^F&?^™*J Priekšsēd. v. Veiss.

2544a K. Sekretārs Pussars.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedr., savienībām un politiskām
organizācijām 17. p., paziņo, ka minētā
tiesa civnod. 26. apriļa 19*26. g. atklātā
sēdē nolēma reģ. Bukaišu lopkopības
pārraudzības biedrību „Rīts", ievedot
viņu to biedrību reģ. pirmā daļā,
kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Bukaišu pagastā.

Jelgavā, 1926. g. 30. aprilī.
Reģistr. nod. pārz. P. Efferts.

2652a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. pantu paziņo,
ka minētās tiesas civilnod. 19. aprilī
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistr.
biedrību ,,Lielais klubs, Jelgavā" (Gros-
ser Club in Mitau) ievedot viņu to
biedrību reģistra pirmā daļā, kurām
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 1926. g. 30. aprilī.
Reģistr. nod. pārzinis P. Efferts.

2S:(0a * Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 25. okt. mirušā Bauskas
apr., Vecmuižas Mākušu māju līdzīpaš-
nieka Andreja Mārtiņa d. Feldmaņa
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t.-, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma die-
nas. Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 30. aprilī. L.N°1354 26
Priekšsēd. v. P. Efferts

2649a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar tiesas
1926. g. 25. janv. nolēmumu iecelta
aizgādnība garā vājā Tukuma nam-
īpašnieka Oskara Kiršteina personai
un mantībai.

Jelgavā, 1926. g. 6. maijā. LJ\o293/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

3143a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 16. aug. mirušāDžūkstes
miesta namīpašnieka Jāņa Neimaņa
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma die-
nas. Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 28. aprilī. LJV°1629/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2545a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1919. g. 29. jūlijā mirušā Jūlija
Grinhofa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem kreditoriem u. t. t.,
pieteikt , savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteik-
tas tiesības ieskatīs par spēku zaudējušā

Jelgavā, 1926.g. 28. aprilī. LM>1608/26
Priekšsēd. v. Veiss.

2546a Sekretārs K. Pussars.

Rīgas aogabaltiesas reģistrācijas nodaļa,

uz lik. par biedrībām/savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 21. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:..Skujenes un apkārtnes apvienotā kul-
tūras biedrība", ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2542a Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistracifas nodaļa,

uz civ. proc. lik. 14607i . p. pamata
paziņo, ka ar viņas šā gada 26. marta
lēmumu reģistrēta kooperativa sa-
biedrība zem nosaukuma: ,,Birzgales
mežsaimniecību veicināšanas biedrība",
ar valdes sēdekli Birzgales pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
2796a Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz lik. par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 31. marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Alūksnes ebreju kultur-biedrība" , ar
valdes sēdekli Alūksnes pilsētā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
3118a Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309i. p.
pamata uzaicina Vilhelmu Cachertu-
Zechertu, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Helenes
Cachert-Zechert, dzim/ Klingbail iesū-
dzības raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un pielikumiem, un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 3. maijā 1926. g. L Ns 296/26
Priekšsēd. v. R. Mullers.

2799a Sekretāra pal. F. Kāps.
leleavas apgabaltiesa.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 22. apriļa 1926. g.
lēmumu Mades Krūzes lūgumu, civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p. p. un 18.
marta 1920. g. lik., uzaicina obligācijas
turētāju, kura izd. par 3000 rbļ., uz Ivana
Antona d. Veikutisa vārda un 1911. g.
26. nov. ar žurn. Ns 1528 nostiprināta uz
Madei Klāva m. Krūze, dzim. Dīle,
piederošas nekustamas mantas Liepājā,
ar krep. Ns 2554 — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas diena
ierasties tiesā līdzņemot minēto obligā-
ciju dēļ iemaksāto Ls 42,40, t. i. parāda
saņemšanas; pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksātu, pie-
šķirot lūdzējai' tiesību pieprasīt parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 30. apr. 1926. g. Ns 400-1/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2647a Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Sīmaņa Meijera lūgumu un pamato-
joties uz 17. marta 1923. g. likumu un
civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p., 29.
aprilī 1926. g. nolēma:

1) parādus 1) 5000 rbļ., 2) 4000 rbļ.
pirmvērtības lielumā, tagad skaitās
atlikumā 2000 rbļ. un 3) 19000 rbļ. pēc
obligācijām izdotām uz 1) Ernsta Baula,
2) Pāvela Tuša un 3) Emmas Losin-
skajas, Augustes Rateikas, Fedora Ma-
lerā un Helenes Kubiš vārdiem un 1)
1910. g. 15. jun. 2), 1911. g. 26. jul. un
3) 1912. g. 16. janv. nostiprinātas uz
Sīmanim Meijeram piederošas neku-
stamas mantas Ventspilī, 3. kvart,
ar krep. JNs 11, atzīt par pilnīgi samak-
sātiem līdz ar visām procentēm ;

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

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

Liepājā, 4. maijā 1926. g. M> 482/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2813a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Sīmaņa Meijera lūgumu un pamato-
joties uz 'civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
un 17. marta 1923. g. likumu, 29. aprilī
1926. g. nolēma :

1) parādu 30000 rbļ. pēc obligācijas
izdotas uz Ottona, Heinricha d. Frei-
nata vārda, blanko cedēta, tagad skaitās
atlikumā 28000 rbļ. un 1911. g. 29. jūlijā
ar žurn.Ns 285,nostiprināta uz Sīmaņam
Meijeram piederošas nekustamas mantas
Ventspilī, 3. kvart., ar krep. Ns 26, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm ;

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

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

Liepājā, 4. maijā 1926. g. Ns 481/25,
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2814a Sekretārs A. jansons.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. p. paziņo,
ka minētā tiesa civilnod. 3. maijā
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Sventes-Lauceses lopkopības pārraudz.
biedrību ievedot viņu to biedrību reģist.
pirmā daļā, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaun-Sventes muižā, Sventes pag.,
Ilūkstes apriņķī.

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

3312a Sekretāra v. Freibergs.

' Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. p. paziņo,
ka minētā tiesa civilnod. 3. maijā
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Jaunjelgavas amatnieku biedrību ie-
vedot viņu to biedrību reģistra pirmā
daļā, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunjelgavā.

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

3313a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460?1. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnod. 3.maijā
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Džūkstes pag. lauksaimniecības mašinu
koplietošanas biedrību ,,Pumpurs" ie-
vedot viņu kooperatīvu sabiedrību reģ.
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Džūkstes pagastā.

Jelgavā, 1926. g. 7. maijā. *——

Reģistr. nod. pārzinis P. Efferts".
3314a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. p. paziņo,
ka minētā tiesa civilnod. 3. maijā
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistr.
Nīzeres lopkopības pārraudzības biedr.
ievedot viņu to biedrību reģistra pirmā
daļā, kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Stelpes pagasta.

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

3247a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. p. paziņo,
ka minētā tiesa civilnod. 3. maijā
1926. g. atklātā tiesas sēdē nolēma reģ.
Rubas lopkopības pārraudzības biedr.
ievedot viņu to biedrību reģistra pirmā
daļā, kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rubas pagastā.

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

3248a Sekretāra v. Freiberes.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460?i. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnod. 26. apr.
1926*. g. atklātā sēdē nolēma reģistr.
Sēlijas lauksaimniecības centralbiedr.
ievedot viņu kooperativu sabiedrību
reģistra otrā dajā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Grīvā.

Jelgavā, 1926. g. 4. maijā.
Reģistr. nod. pārzinis P. Efferts.

2801a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. p. paziņo,
ka minētā tiesa civilnod. 3. maijā
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģist.
Lauceses lopkopības pārraudzības biedr.
„Kalna-Kalkuni" ievedot viņu to biedr.
reģistra pirmā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lauceses pagastā.

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

3246a Sekretāra v. Freibergs.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat»ai«
apriņķa 2. iecirkņa miertiesnesis %skaņa ar savu 1926! g. 30. apriļa lēnium *
un pamatodamies uz civ.procijl1401. p. un civ. lik. X. sēj. 1239 Duzaicina 1922. g. 28. nov. rnimļs
Aleksandra Jefimova mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim savamantošanas tiesības uz nelaiķa atstātamantojumu, sešu mēnešu laikā , skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 30. aprilī 1926. g. JVo i859
3176a Miertiesn. R. Pētersons.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat gales
apriņķa 2. iec. miertiesnesis, saskaņā aisavu"l926. g. 30. apriļa lēmumu unpamatodamies uz civ. proc. lik. 1401 n
un civ. lik. X. sēj. 1239. p. uzaicina
1921. g. 3. jūnijā mirušā Mārti ņa JānadKrūmiņa mantiniekus pieteikt rrij.
nētam miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī".

Viļakā, 30. aprilī 1926. g. Ns 1861.
3177a Miertiesu. R. Pētersons.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Kuzma Filippova, viņš ari Kuzrna
Filipa d. Gusevs, lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no tiesībām uz

11 des. 1435'/2 saž. zemes ļaunlatgaie-
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas) aP"nv.
Kacēnu (bij. Kačanovas) pagastā Poo-

lešei-Podolešje pūstošā, kuras platu»

55 deset. 2384 kv. asis, vairāk vai

mazāk, kuras tiesības lūdzējs ieguv*
vienlīdzīgās daļās kopīgi ar Dmitnji
Vasiliju un Stepanu Gerasimovu «|
vešanu zemes grāmatu reģistri, .
uzaicina visas personas, kupru
kādas tiesības uz minēto nekust»""
mantu, iesniegt komisijai par to pa '
nojūmu 4 mēnešu laikā no izsludin
šanas dienas „VaIdībasVēstnesī",Ptējā gadījumā nepieteiktās tiesības 8»ļj
tīsies par iznīcinātām un lūdzējs v

tikt ievests Latgales zemesgra
"!reģistri par norādīto tiesību īpasn p .

bez kādiem aprobežojumiem ar ne v
strīdamas pārdošanas un hipotekāru
apgrūtinājumu tiesībām. 77qg

Daugavpiif,1926.g.5.mai . iā. > 1»£
Komisijas priekšsēd. E. HelIV'

3146a . Darbvedis J. Straus-

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu '1926. g. 30 apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
1925. g. 29. sept. mirušā Jēkaba Ka-
zimira d. Burlacana mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, sešu mēnešu laikā, skaitot
nio š sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 30. aprilī 1926. g. Ns 1871.
3180a Miertiesu. R. Pētersons.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Semena Jekimova, viņš ari Semens
Jekima d. Bogovs, Radiona lvānova,
viņš ari Radions Jāņa d. Beļajevs un
Pētera Dmitrijeva, viņš ari Pēters
Dmitrija d. Bērziņš, lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no zem-
niekiem piešķirtās zemes viensētas no
diviem atsevišķiem no Untino ciema
zemes izdalītiem gabaliem, koplatībā
15 desetīnas, atrodošos jaunlatgales
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas) apriņķa
Kacēnu (bij. Kačanovas) pagastā, kuru
nekustamo mantu lūdzēji ieguva kopīgi
ar Michailu Dmitrijevu, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas „Val<L
Vēstnesī", pretējā gadījumā nep ieteik-
tās tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un Hīdzēji var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par viņiem pie-
derošo tiesību īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgr ūtinā-

jumu tiesībām.
Daugavpilī,!926.g.5.maijā. Ns 177o».

Komisijas priekšsēd. E.Hellvichs.
3144a Darbvedis ļ. Strads.

Grostonas pag. tiesa,
Madonas apriņķī, pamatodamās uz savu
1925. g. 21. jūlija lēmumu, pag. tiesu
likuma 108. un 109. p. p. un vietējo
zeran. nolik111 d. 175.—192. p. p. ar
šo dara vispārībai zināmu, kā Latvijas
pilsoņi Pēteris Jāņa d. Babuks un viņa
sieva Elza Nikolaja m. Babuk. dzimusi
Rozentāļ ir pieņēmuši (adoptējuši) par
savu dēlu ar visām likumīga bērna un
mantošanas tiesībām Vili Julijusa dēlu
Babuku, dzim. 4. jūnijā 1920, g., kujam
paliek ari turpmāk līdzšinējais uivārds
„B abuks".

Personas, kurām pret šo adopciju būtu
kādi iebildumi, tiek uzaicinātas tos pie-
teikt šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas trešo reizi .Valdības Vēstnesī.*

Pec minēta termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-
ciju apstiprinās.

Grostona, 1925. g. 21. aug. Nk 85
3 Priekšsēdētājs P. Leitis.

28128 Darbvedis Vi dūris

Rigas apr. I iec. miertiesnesis,
saskaņāar savus. g. 17. maija lēmumu,
meklē apsūdzēto pēc soda lik. 177. p
II d., Grigoriju Toma d. K o r 0 ļ k o v u,
49 g. v., piederīgu pie Rīgas pilsētas.

Apsūdzētais Koroļkovs atrašanas ga-
dījuma apcietināms un nododams mier-
tiesneša rīcība.
4276 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. I iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 17. maija lēmumu ,
meklē apsūdzēto pec soda lik. 581. p.
II d., Jani_ Sīmaņa d. Mālu.

Apsūdzētais Māls atrašanas gadījumā
apcietināmas un nodadams miertiesneša
rīcībā.
4275 Miertiesnesis (paraksts).

Valmieras apr. III iec. miertiesn.,
atsauc savu sludinājumu, ievietotu
.Valdības Vēstnesī' Nš 24 — 1926. g.,
Kārļa Krišjaņa d. Rozites nāves dēļ.

Limbažos, 20. maijā 1923. g. Ne 2274
4292 Miertiesnesis Ozols.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu i 926. g. 30. apriļa lēmumu un pa-
matodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
1924. g. 27. sept. mirušā, Gabrieļa
Pētera d. Burlacana mantiniekus ,
pieteikt minētam miertiesnesim savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 30. aprilī 1926.g. Ns 1867a.
3178a Miertiesn. R. Pētersons.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu' 1926. g. 30. apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p,
un civ. lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
1924. g. 1. nov. mirušā Jura Jura d.
Praneame mantiniekus pieteikt mi-
nētām miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Viļakā, 30. aprilī 1926. g. Ns 1869.
3179a Miertiesn. R. Pētersons.

Jzfa&ojums.
Talsu iec. miertiesneša sludinājumā

.Vaid. Vēstnesi- 1926. g„ 101. numurā,Friča G r 1 n v a 1 d a mantojuma lietā,
ir ar parakstu .miertiesnesis Bērziņš"
kas nepareizi, vajaga lasīt: .mier-
tiesnesis JfuDdancs*.
4294 Miertiesnesis K u b d a n c s.



Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
aorinka 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
Tavu" 1926. g. 30. apriļa lēmumu un
natnatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.

Sn civ. lik - x sēJ- 1239- P- uzaicina
1913. g- 10- decembrī mirušā ļāņa
ļUf a d. Priedīts mantiniekus, pieteikt
minētām miertiesnesim savas manto-
šanas , tiesības uz nelaiķa atstāto man-
iumu , sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
"sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".

Viļakā, 30. aprilī 1926. g. JVs 1857.
,,gl a Miertiesu. R. Pētersons.

mēbelēm deļ viņa 1924. g. ienakum. un
1925. g. proc. peļņas nodokļu segSanas.

Rīgā, 22. maijā 1926. g.
4343 Piedzinējs (paraksts).

PAZIŅOJUMS.
1925. g. 4. novembri finansu ministris

apstiprinājis Endzeles muižas
spirta dedzinātavas akciju sa-
biedrības statūtu §§ 7. un 21. gro-
zījumus, ar ko sabiedrībai atļauts iz-
laist 20 jaunas akcijas par Ls 1000,—
katru, kopsumā par Ls 20.000,—,
sastādot ar to visu pamatkapitālu
Ls 120.000 lielu, sadalītu 120 akcijās pa
Ls 1000,— katra.

Valdes sastāvs palielināts no 3—5
locekļiem.

Akciju jaunizlaiduniam finansu mi-
nistris apstiprinājis sekošus emisijas
noteikumus :

1. Akciju sabiedrība izlaiž 20 jaunas
otrā izlaiduma akcijas par 1000 latu
katru, kopsumā par Ls 20.000,—.

2. Par jaunā izlaiduma akcijām prē-
mija nav maksājama.

3. Parakstīšanās uz akcijām izdarāma
divu mēnešu laikā, skaitot no šo no-
teikumu izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pie kam vecie akcionāri bauda
priekštiesības saņemt uz katrām 5 vecām
akcijām vienu jaunu akciju.

4. 25% par katru otra izlaiduma
akciju iemaksājami pie parakstīšanās,
50% iemaksājami līdz 1. septembrim
1926. g. un atlikušie 25% līdz 1. okto-
brim 1926. g.

5. Jaunās akcijas piedalās pie divi-
dendes, sākot ar 1925./26. operācijas
gadu līdzīgi vecām akcijām.

6. Parakstīšanās uz jaunām akcijām
izdarāma sabiedrības valdē, Rīgā,Teatr/a
ielā 9.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

3206 Revidents A. Zalpeters.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 4. jūnijā 1926 g., pulkst.
10 rīta, Rigā, L. Maskavas ielaNš 49 51,
pārdos austrumu eirop rūpn. A. S.
.Rag" kustamo mantu, sastāvošu no
2 elektriskiem motoriem un citām mantām
un novērtētu par Ls 1630.

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

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
4325 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Citu iestāžu sludinājumi.

Paziņojums.
1926. gada 12. maijā finansu ministrs

apstiprinājis statūtus

Latvijas koku rūpniecības akciju
sabiedrībai „LATKORU",

kūjas mērķis ir:
a) iegūt, ierīkot un izmantot dažādus

koku rūpniecības uzņēmumus, ka: fa-
brikas, darbnīcas, zāģētavas koku, mē-
beļu, parketa vai citu mežu mate-
riālu iz- un pārstrādāšanai; b) tir-
goties ar kokiem, koku materiāliem,
saviem un svešiem ražoutniem un pre-
cēm iekš- un ārzemēs uz savu rēķinu
un komisijā un c) importēt un eksportēt
dažādus koku materiālus un ražojumus.

Šo mērķu sasniegšanai sabiedrība
iegūst savā' īpašumā Teodoram Ķiģelim
piederošo, Jelgavā, Matera ielā Ns 4,
atrodošos mēbeļu darbnīcas iekārtu ar
visām mašinām, darba rīkiem, materiā-
liem un gataviem un pusgataviem ra-
žojumiem.

Sabiedrības dibinātāji Latvijas pilsoņij
Toodors Kiģelis, dzīv. Jelgava, Lielajā
ielā Nš 35; Jānis Vizbalis, dzīv. Jelgava,
Lielajā ielā Ns 35: Jānis Šlicovs, dzīv.
Jelgavā, Katoļu ielā Ks 34; Jānis Frei-

manis, dzīv. Jelgavas dzelzsceļa stacijā ;
Anna Veideman, dzīv. Rīgā, Brīvības
iela Ns 49.

Sabiedrības pamatkapitāls 109.000 latu
un sadalās 100 akcijās pa 1.0001s katra.

Valdes sēdeklis atrodas Jelgavā.
Tlrdzn. un bankas nod. pr. A. Ka c e n s.

3979 Revidents R. Bērziņš.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo,_ ka 9. j u n i j ā 1926. g., pulkst.
1 diena, Rīga, Darzaugļu ielā Ns 10,
pārdos II to gos Andža P ē t e r -
s o n a kustamo mantu, ^sastāvošu no
1 harmoniuma un novērtētu par Ls 450

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

Rīgā, 10. maijā 1928. g.
4326 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo ka 11 jūnijā 1926 g., pulksten
12 rītā, Rīgā, Rēveles iela >6 79,
pārdos Pētefa G o r i s a kustamo
mantu, sastāvošu no 1 bandzāģa un
novērtētu par Ls 300

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

Rigā, 17. maijā 1926. g.
4327 Tiesu izpild. I G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. jūnijā 1926. g., pulksten
'/ai dienā, Siguldas pagasta Vec-Peltēs
II izsolē pārdos Rūdolfa M i ķ e l -
s o n a kustamo mantu, sastāvošu no
linijdroškas un kamanām un novērtētu
par Ls 280.

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

Rīgā, 18. maijā 1926. g.
4334 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

|

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5'. jūnijā 1926. g., pulksten
2 dienā, Siguldas pagasta Perpēteru
mājā pārdos Kārļa Vanaga ku-
stamo mantu, sastāvošu no govs un
zirga un novērtētu par Ls 640.

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

Rigā, 18. maijā 1926. g.
4335 Tiesu izpildīt. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9. jūnijā 1926. _ g., pulksten
10 dienā, Bīriņu pagastā, Liepkalnu
mājās pārdos Jāņa un Ottilijas Mei-
j e r u kustamo mantu,_ sastāvošu no 2
zirgiem un go/s un novērtētu par Ls 640.

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

Rīgā, 18. maijā 1926. g.
4337 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8. jūnijā 1926. g„ pulksten
J-/211 dienā, Inčukalnā, — un pulksten
12 dienā, Inčukalna muižā, Debsaiņa
šķūnī I un II izsolē pārdos Inčukalna
patērētāju biedrības .Avots" kustamo
mantu, sastāvošu no krūzītēm, pannām,
kannām, spaiņiem, veikalu bufetes un
kases, kuļmašīnas, sēklu šķīrēja, labības
pļaujamās mašinas un t. t. un novērtētu
par Ls 2490.

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

Rīgā, 18. maijā 1926. g.
4336 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas I
komisija,

uz Afanasija Osipova, tagad pēc uz-'
vārda Nadežina lūgumu par nekusta- !
mas mantas, sastāvošas no zemes
gabala, pēc plāna Ks 4, platībā 16 des.
676 saž., vairāk vai mazāk, atrodošos
Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Linavas (vij. Tolkovas)
pagastā Rodovas muižas daļas Ščer-
bovo dačā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,,Vald. Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas man-
tas īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1926.g.28.aprilī. Ns 13635.
Komisijas priekšsēd. E.Hellvichs.

2657a Darbvedis ļ. Strads.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 31. maijā 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīga, Avotu ielā Ns 24,
pārdos Viļā B e r z 1a p a s kustamo
mantu, sastāvošu no elektromotora un
novērtētu par Ls 230.

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

Rīgā, 14. maijā 1926 g. ļ
4316 Tiesu izpild. J. Kazubierns. I

Kigas apgabaltiesas i ii iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g.,_ pulksten
10 diena, Rīga, Marijas iela Ks 13,
dz. 131, pārdos Jāņa Vīganta
kustamo mantu, sastāvošu no ēvel-
mašina? un novērtētu par Ls 440.

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

Rīgā, 14. maijā 1926. g.
4317 Tiesu izpild. J. Kazubierns. ļ

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnija 1926 g.. pulksten
10 dienā, Rīgā, Ģertrūdes ;ielā Ks 119,
o ā r d o s Viļuma Krēsliņa kustamo

mantu, sastāvošu no linu dzijām un no- ļ
vērtētu par Ls 425.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka aii
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par- i
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 14. maijā 1926. g.
4318 Tiesu izpild 1. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnija 1926._ g., pīkst, ļ
10 dienā, Rīga, Marijas iela Ks 10 b, ļ

veikalā, pārdos Ābrama G e r s o n a ļ
kustamo mantu,_ sastāvošu no kungu .
mēteļiem un novērtētu par Ls 220

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

Rīgā, 14 maija 1926. g.
4319 Tiesu izpild. J. Kazubierns. ļ

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu!
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Marijas iela Ks 8,
veikalā, pārdos Lazara P o k a ku-
stamo mantu, sastāvošu no bērnu
mēteļiem un novērtētu par Ls 270.

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

Rīgā, 14 maija 1926. g.
4320 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesasVIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnijā 1926.g., pīkst.
5 dienā, Rīgā, Marijasjela Ks 67, dz. 7,
pārdos II torgos Kārļa B e r g m a ņ a
kustamo mantu, sastāvošu no tepiķiem
un galda un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 21. maijā 1926. g.
4393 Tiesu izpild. J. Grimos.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. jūnijā 1926. g. pīkst.

4 dienā, Rīgā, Vējzaķu salā, pa r d o s
Kārļa Jākobsona kustamo mantu, sastā-

vošu no 1 koka būdas un koka ceļama
rāmja un novērtētu par _Ls _ 400. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-

šanas diena uz vietas.
Rīgā 21. maija 1926. g.

4324 Tiesu izpild. j. G r i n i o s.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Pāvela Ilariona d. Kolosova un
Jekaterinas Ilariona m. Michaiiovskas,
dzim. Kolosovas lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no dzimtslietošanas
tiesību pilsētas gruntsgabala, platībā
126 un Tļz'16 kv. saž. ar ēkām, atro-
došos Daugavpilī, 3., tagad 4. pilsētas
iecirknī, 180. kvartālā, ar Ns 1, 1it. b.,
Viļņas ielā ar policijas Ks 138 un Suvo-
rova, tagad Užvaldas ielā ar policijas
N»jV° 2 un 4, kuru nekustamo īpašumu
viņi mantojuši kopīgi ar Sergeju un
Autonomu Ilariona dēliem Kolosoviem

?no Vasilija Jeļistrata d. Kuzņecova,
bet pēc minēto Sereeia un Autonoma
Kolosovu nāves īpašums pārgājis lūdzēju
vienīgā īpašumā, ievešanu zemes grā-
matu reģistri. — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās rtiesības
skaitīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzēju mantojuma devēji Vasilijs Kuz-
ņecovs un Sergejs un Autonoms Kolo-
ŠĢvi un pēc tam ari viņi paši lūdzēji
var tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās man-
ws īpašnieniekiem bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926.g.28.aprilī. Ns 13676.
Komisijas priekšsēd. E.Hellvichs.

2654a Darbvedis A. Strads.

Lat gales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

jĶ Nikandra Andreja d. Onufrijeva
'«gurnu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemniekiem piešķirtās zemes
gabala , platībā 9 des. 314 kv. saž.,
atrodošos Daugavpils apriņķa Vārkavas
Pagasta ,,Seiļu sādžā" ievešanu zemes
grāmatu reģistri , — uzaicina visas
Personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
'aikā no izsludināšanas dienas „Vald.
vēstnesī", pretējā gadījumā nepie-
teiktas tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
pjas nekustamās mantas īpašnieku bez
ļadiem aprobežojumiem ar neapstrī-

damas pārdošanas un hipotekarisku
aPgrutmājumu tiesībām.

Daugavpilī ,i926.g.28.aprilī. Ks 13619.

,- Komisijas priekšsēd. E.Hellvichs.
iH22? Darbvedis J. Strads.

Lat gales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

"* Kuzma un Vasilija Filipa d. d.
sa«-1Qgumu par nekustamas mantas
^avošas no

tiesībām
uz 11

des.
°saž. Podļešei, ari Podoļešje pūstošā,

kuras platība 55 des. 2384 kv. saž..vairāk vai mazāk, atrodošos jaun-latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Kacēnu pagasta ievešanu zemesgrāmatu reģistri, — uzaicina visaspersonas, kurām ir kādas tiesības uzminēto nekustamo mantu, iesniegt ko-misijai par to pazi ņojumu 4 mēnešulaika no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesi", pretējā gadījumā nepieteik-
tas tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un lūdzēji var tikt ievesti Latgaleszemes grāmatu reģistri par norādītotiesību īpašniekiem bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pār-došanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī,1926.g.28.aprilī. Ns 13627. J
Komisijas priekšsēd. E.Hellvichs. i2656a Darbvedis J. Strads.

Lafales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Nikitas Petrova, tagad pēc uzvārda
Berezkina , lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemes gabala,
0ēc piana Ks 6, platībā 16 desetinas

1612 kv. saž., vairāk vai mazāk, atro-
došos Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk
Ostrovas) apriņķa Linavas (bij- Tol-
kovas) pagasta Sčerbovo dačā, Rodo-
voje muižas daļā ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,,Vald. Vēstn",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās neskutamās man-
tas īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošamas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī,1926.g.28.aprilī. Ks 13668.
Komisijas priekšsēd. E.Hellvichs.

2661a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Pētera Mārtiņa d. Bērziņa lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
četriem zemniekiem piešķirtās zemes
gabaliem ar NsNs 2, 11, 26 un 40., kop-
platībā 9 des. 1373 kv. saž., atrodošos
Daugavpils apr. Vīpes (bij. Mežmuižas,
agrāk Ungurmuižas) pagastā pie Luko-
peieku sādžas, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātān un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās man-
tas īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1926.g.5.maijā. Ks 17782.
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

3145a Darbvedis J. Strads.

(fti£us apriņfta €.eĶta. inženiers
1. jūnijā š g., pulksten 10 rītā, savā kancleja, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8,

Izdos Jauktā Izsolē 1 gab. tiltu būri
uz Jumpravas-Krapes II b. šķ. ceļa Jumpravas pagasta.

Drošības nauda Ls 300. Tuvākas ziņas kancleja. 1 4197

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 29. ma i jā 1926.. g pulkst. 3 dienā,
Rīgā, Stabu ielā Nš 13, dz. 1,

pfirdos vairāksolīšana
Oskara Zīka kustamo mantu, novērtētu
pat Ls 1050,— un sastāvošu no da-
žādām mēbelēm, dēļ viņa 1924. gada
ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
4344 Piedzinējs (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
29. maijā 1926. g., pulksten 12 dienā,
Rīgā, Bruņinieku ielā Ns 12, dz. 31,

Dārdos faiiāiioliiā
Ferdinanda Lange kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 269,—, un sastāvošu no
mēbelēm, dēļ viņa 1924. g. ienāk, no-
dokļa segšanas.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4345 Piedzinējs D e r i n g s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 29. maijā 1926. g., pīkst. 2 dienā,
Liepāja, Vilhelmines ielā Ks 58, pārdos

vairāksolīšanā
Rūdolfa Siktarnieka kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 75,— un sastāvošu no
dažādšm mēbelēm, dēļ viņa 1924./1925.
g. procent. nodokļa, 1925. g. dzīvokļa
nod. un 1925. g. kanalizācijas maksas
segšanas.

Liepājā, 20. maijā 1926. g.
4348 Piedzinējs T. R u d u 1s.

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 3. jūnijā 1926. g, pulksten
10 rīta, m. Kalēju iela Ns 2,

pārdos vairāksolīšana
Bertiņa Krevica dzīvokļa iekārtu, notak-
sētu par Ls 1.360,—.

Rīgā, 21. maijā 1926. g.
4351 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 3. jūnijā 1926. g., pulksten
10rītā, Krāmu ielā Ks 6, dz. 1,
pārdos vairāksolīšanā

Inas Hautau vienu veikala pulti un
vienu rakstāmgaldu, notaksētus kopvēr-
tībā par Ls 45,85 par labu Rīgas ko-
pējai slimo kasei.

Rīgā, 21. maijā 1926. g.
4352 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 4. jūnijā 1926. g. pulksten
10 rītā, Rīdzenes ielā Ks 29,

pārdos vairāksolīšanu
Nikolaja Franča dažādas krasas vilnas
drānas un audeklu, pavisam 9 metrus,
kopvērtība par Ls 186.

Rīgā, 21. maijā 1926. g.
4350 Priekšnieks (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ks
28. maijā 1926. g., pulksten 12 dienā,
Rīgā, Stabu ielā Nš Ks 30, dz. 3,

pārdos vairāksolīšanā
Faivusa Abramovīča kustamo mantu,
novērtētu par Ls 854 un sastāvošu no
gaļas mašīnām, deļ viņa 1925. g. proc.
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4341 Piedzinējs D e r i n gs.

Tiešo nodokļu departamenta
inžāau muKsaļumu pieazinejs paziņo, it
28 maijā 1926. g., pulksten 2 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Nš 42, dz. 18,
pārdos

vairāksolīšanā
Notela Epšteina kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 265,— un sastāvošu no
mēbelēm, dēļ viņa 1923. g. ienākuma
un proc. peļņas nodokļu segšanas.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4342 Piedzinējs (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
29. maijā 1926. g., pulksten 12 dienā
Rīgā, Lenču ielā Ns 2, dz. 22,

pfirdos ualrfiksolHtanā
Arkivda Icika kustamo mantu, novērtētu
par Ls 343,— un sastāvošu no dažādām

Apriņķa ceļu inženieri, Cēsis
Liela Dārza ielā Nš 6,

izdos galīgā raksflskā un mutiskā
izsolē
2«. maijā, jpfftsf..

uz valsts mežiem piekrītošo klaušu ce|u 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. ldus (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. Ogres (20), 41. Katrīnas (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. 1 3992

Jiļtrtnķa cēlu inženiers €esif
L. Dārza ielā Ns 6 izdos 2. jūnijā, pīkst. 13

rakstiskā un mutiski izsolē
Sniedzenu pakalnes bruģēšanas darbus uz Mazsalacas-Puikules ceļa. Drošības

naudas Ls 700.
Tuvākas ziņas kancleja ik darbdienas no pīkst. 9—15. 1 3988



Purvmalas pag. valde izsludina par
nederīgiem nozaudētos sekošus doku-
mentus :

1) iekšzemes pasi Ns 97, izdotu no
Bokovas pag. valdes 1923. g. 3. okt.
uz Vasilija Osipa d. Cvetkova v., dz.
1909. g.,~

2) iekšz. pasi Ns 146/2147, izdotu no
Bokovas pag. valdes 1923. g. 28. sept.
uz Jāņa Vasilija d. Krestova vārdu, dz.
1906. g.;

3) iekšz. pasi Nš 12824795, izdotu
no Kārsavas pag. valdes 1921. gada
25. apr. uz Jēkaba Jezupa d. Vistopola
vardu, dz. 1873. g.;

4) iekšzemes pasi Ns 583, izdotu no
Tolkovas pag. valdes 1921. g. 10. sept.
uz Origorija Nikolaja d. Plotņikova
vardu;

5) iekš. pasi Nš 295, izd. no Tolkovas
pag', valdes 1921. g. 22. aug. uz. Pro-
skovjas Pētefa m. Makajevas vardu,
dzim. 1872. g. 602

Rēzeknes apriņķa priekšnieka
I. iecirkņa palīgs

šī g. 11. jūnijā, pulksten 11, Bērzgales
pag., Boksu s., Šeškela mājās, pārdos

alti niUišaii
2 govis

(1 ga'ši sark. spalvas, 1 tumši sark. sp.),
piederošos dzīv. Boksu ciemā Broņislavam
Antona d. Šeškelam, novērtētas uz
Ls 160,— sodu nauda s segšanai pie Lat-
gales apgt. izp. raksta Ns 221/8765.

4365 Priekšnieka palīgs (paraksts).

Daugavpils polic 2, iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1. jūnijā š. g., pulkst. 10,
Rīgas ielā Nš 67,

pfirdos uūirflksolišonfi
M. Zeifam piederošo vienu spoguli, no-
vērtētu par Ls 20,—, slimo kasei par
labu.

Arskatīt spoguli varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
4165 Priekšnieks (paraksts).

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstiskus torgus

27. maijā 1926. g. uz ādas cimdiem—-
1400 pāliem un rakstiskas konkurences
27. maijā 1926. g. uz brezentu — 725 mtr.
27. maijā 1926. g. uz priekšautiem bre-
zenta — 180 gab.

Sacensību sākums pīkst. 11 no rīta.
Sacensību dalībniekiem jāiemaksā dro-
šības nauda 10°/o apmērā no piedāvā-
juma vēitības. Tuvākas ziņas dzelzs-
ceļu virsvaldē Gogoļa ielā Ns 3, istaba
101. 1 3524

Rīgas policijas XII iec. priekšnieks
saskaņā ar Rīgas apgabali izpildu rakstt
Ns 010807, 1926. g. 8. jūnijā, pīkst. 10,

pārdos publiskā vairāksolīšanā
Biķernieku iela Ns 77, Aleksandra un
Luīzes Zvaigzne mantu, sastāvošu
no vienas šujmašīnas un dzīvokļa ie-
kārtas piederumiem, novērtētiem par Ls55.
4356 Priekšn. J. Lācis.

Apriņķa ceļu inženieris Ventspilī
izdos

lalīga laksliska no mutiska izsolē
grants izklaidēšanas, gfāvju_ tīrīšanas,
ceļu nolīdzināšanas un uzturēšanas dar-
bus uz valsts mežiem piekrītošiem
ceļiem sekošos pagastos:
a) 4. jūnijā 1926. g., pīkst. 10 rītā, ap-

riņķa ceļu inženieja kancleja, Ventspilī:
Sarkanmuižas pagastā — drošības

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), _Užavas (Ls 1S0),
Ziras (Ls 80), Ēdoles (Ls 290),
Zlēkas (Ls 310), Piltenes (Ls 230);

c) 9. jūnijā 1926. g., pīkst. 10 rītā,
Talsu apriņķa p. 1. valdes telpās,
Talsos'

Dundagas (Ls 970), Pastendes
(Ls 140), Stendes (Ls 130), Arlavas
(Ls 300), Nogales (Ls 80), Upes-
grīvas (Ls 70), Lubezeres (Ls 70),
Vandzenes (Ls 240), Laidzes (Ls 180),
Mūrmuižas (Ls 230), Lībagu (Ls 30),
Mērsraga (Ls 120), Spares (Ls 90)_ ;

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

Strazdes (Ls20), Zentenes (Ls270),
Cēres (Ls 70), Kandavas (Ls 2(!0),

Virbu (Ls 50) un Valgales (Ls 30).
" Tuvākas ziņas apriņķa ceļu mženiefa

kancleja, Ventspilī, Plosta ielā Ns 21
riarhdienāsnojnidz 1. 2 319»

" i ipnas pag. valde izsludina par nede-

sSsteff»-S™ gp^ndra d. Mazīša v. 2434

~" i «nnkalnes pag. valde izsludina par

nedeS
"ozaSdlto karaklausības .pl.

» 2765 izdotu no Cēsu apsardt pr-ka

Saf * 3- -artā uz Pētera Dmd.
Pliīrnes v. .

"^^i ^ZpļUd Ns97rizdotū
lig

Vē°uap PsatS Pt-ka I»- f
2ļ ja "%fMaiņa Mārča d. Kie^aļa

vārdu. _

M 5920, uz Borisa Gilers° -ta
pazaudēta un ar so tieK

^
par nederīgu.

Zilupes iecirkņa policijas pr-ks

paziņo, ka 4. jūnijā 1926.g., pulksten

12 dienā, Zilupes miesta uz tirgus

laukum Nš 19,

pārdos
oiic Mildas Hildebrandt kustamo

mantu, sastāvošu no mūzikas skapja,

vērtībā Ls 30.
PfiekSnieks (paTaksts).

Daugavpils poi. 2, iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1. jūnijā š. g., pīkst. 10,
Rīgas ielā Nš 65,

jMmniiltsolii
Ābramam Rusonikam piederošo vienu
sienas pulksteni, novērtētu par Ls 18,—,
proc. peļņas nodokļa nomaksāšanai.

Apskatīt pulksteni varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
4164 Priekšnieks (paraksts).

Iespiesta Valsts tipogrāfija.

Jeloai as lina nasofakt. L.?.J.Haff a i.
paziņo saviem akcionāriem, ka kartēja
vispārēja sapulce, sasaukta uz 4. majju
š. g., aiz nepietiekošo reprezentēta
pamatkapitāla nevarēja notikt un tādēļ,
pamatojoties uz statūtu § 61 piekt-
dien, 25. jūnija š. g. pīkst 5 pēc pus-
dienas direkcijas telpās, 1. Smilšu ielā
Ns 1/3, tiek sasaukta

otra pilna sapulce
ar to pašu dienas kartību ka:
1) Priekšsēdētāja vēlēšanas.
2) Gada pārskats un bilance par 1925. g.
3) Rev zijas komisijas ziņojums.
4) 1926. g. budžets.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Pēc statu u § 61 neskatoties uz (o
kādu daļu pamatkapitāla reprezentē
viņā ieradušies akcionāri katrā ziņā lē-
mumspejlga.
4371 Valde.

Ādu tlrdzn. un rflpn. nkcsnb. Mlchlinj un dēli.
(Bilance 1925. g. 15. martā
Aktivs: Ls Pasivs: Ls

Kase 188,76 Pamatkapitāls 100.000,-
Tekoši rēķini 87,21 Vekseļi un trates 114.232,41
Debitori 2.020,41 Kreditori . 82.458,51
Deiicits 294.394,54

296.690,92 296.690,92

(Peļņas un xaud. rēķins par 1025. j*. ffd* 15. maifam
Debets. Ls Kredīts. Ls

Procentu . . 3.156,14 Komisijas 7.68678
Tirdzn., pasta un telegr. ceļ. Preču rēķins 7.126,70

telpu īres .... 2.236,06
Algu, slimo kase un juriskons. 6.559,20
Jūras, dzelzsc, muit. un apdr. 1.082,30
Peļņa . 1.779,78

14.813.48 14.813,48

26P6 Valde.

Lauksaimnieku uilrilliiki.
bilance uz 1. ļamsmA19Z6. **.

Aktivs. Ls Pasivs. Ls
Kase . . . ' 123.542,47 Akciju kapitāls .... 600.000,-
Tek. rēķins Latv. bankā . 47.596 25 Rezerves kapitāls . . . 105.463,01
Ārzemju nauda 1.944,09 Spec. rez. kapitāli . . 2.401,54
Vērtspapiri ... . 47.318,— Noguld. uz noteiktu laiku 502.611,04
Diskontēti vekeļi portfelī . 1.650.966,86 , . nenoteiktu, 11.489,94
Diskontēti solovekseļi . . 370.754,82 Tek. rēķini 416,848,71
Aizdevumi . . . 600.148— Pārķiliāti vekseļi:
Spec. tek. rēķ., rodroš. ar a) Latvijas bankā . . 1.259.555,07

a) vērtspapīriem . . . 181.914,58 b) citas kieditiestades 1.007,—
b) vekseļiem . . . . 431.659,04 Pārķīlātas preces un preču
c) precēm un preču dok. 381.126,68 dokumenti Latv. banka . 630.497,23

Protestēti vekseļi . . 23.085,— Pārķīlāti vērtsp. un dok. . 100.136,94
Neiemaksāts akciju kap. . 6.750,— Paradi uz nekust, mantu . MAlbM
Nekustama manta .... 357.138.65 Procenti un komisija . . 96.908,34
Inventārs 12.563,14 Nodokļi 3.380,56
Procenti un komisija . . 20.117,48 Dļvidende nfMlTekoši izdevumi . . 4.755,— Pārejošas sumas .... 29.404,84
Nama pārvaldes izdevumi 1.993,44 Nodaļu konts 1.190-/61,1/
Pārejošas sumas .... 19.267,11 Dažādi pasivi 424.104,/*
Centrāles konts . . 1.184,899,66 ,

5.467.540 27 ,
^

Jvi67.5t0,27

Inkaso vekseļi un dokumenti portfelī 7.518,80
Avalu un galvojumu debitori . ... 367.639,90

Portfeli atredošos vērtspapīru starpā:
a) rez. kap vērtspapiri . ... 17.(00,—
b) apgrozības kapitāla:

1) valsts un valdības garant. un
pašv. aizņem, un ķīla zīmes . 263,—

2) negarantēti aizņ. un akc. 30.055,—

47.318,—

delnas un zaudējumu rēķins.
Zaudējums. Ls Peļņa. ^

a) Nomaksātie un par pār- a) Pagājušā gada peļņas atli- .g '
skata gadu maksāj. augļi: kūma pārnesums . . . "Od ,

par noguldījumiem .... 34.478,64 b) Saņemtie un par pārskata
, tekošiem rēķiniem . . 25.163,— gadu saņemtie augļi: .
, pārdiskontēt. veks. . 67.614,82 par vekseļu diskontu . . . 221-046.81
, b-kas spec.tek. r-niem 50 256,21 r

spec. |ek. rēķiniem . . 8O.80WJ
. citiem aizņēmumiem . 83.893,94 dažādiem aizdevumiem. I09 6ļ^

pieskaitīti augļi rez. kapit. 1.709,03 noguldīj. Latv. bankā . L32&,»°
, spec. . 129,50 ,

6
, citāskreditiest. H$

b) Norakstījumi: , vertspapiriem .... ļ-ļ& g'99
protestēti vekseļi .... 11.252,30 izstāvošās rentes .... ';' '
šaubīgas prasības . . . 212,93 c) Komisijas 3 °° '
kursa zaudēj. uz vērtspap. 1.600,-) Kursa starpības; ,..a
kust. mantas amortizācija 1.256,32 uz valūtas operācijām .. . \f%\,
namu saimn. izdevumi . . 10,592,56 % vērtspapīriem ^

c) Dažādi izdevumi: e) Dažādi ienākumi: .,,, 36
tekošie izdevumi 120.764,13 norakstītu prasību atmaksa. °*5q'go
valsts nodokļi 2.982.C9 peļņa no nekust, mantas . lb^j34
vēl maksājami izdevumi . 15.061,08 ieturēti valsts nodokļi . .

d) Tīra peļņa 51.696,67 -:
? 478.663,22 ^Jttti^

2473 Valde.

Latvijas kuģniecības sab

„Austra"
uzaicina savus biedrus-akcionarus

^

Kārtēju gada sapulču
kura notiks š. g. 5. jūnijā pīkst. 1 h
sabiedrības nama Valdemāra ielā 17 ,ļ
sekošu dienas kārtību:
1) Gada pārskats par 1925. gadu.
2) Revidentu ziņojums.
3) Budžeta pieņemšana.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi
5) Velēšanas.

Ja uz šo pirmo satulci nesanāks sta-
tūtos paredzētais biedru skaits, tad š ģ
21. ļunijā pikst. 5 p. pusd. tajās pattelpas tiek sasaukta ctra pilna sapulce
ar to pašu dienas kartību, kura būs
pilntiesīga izlemt visus jautājumus, ne-
skatoties uz sanākušo akcienaru skaitu
4372 Valde.

Elektrības akc. sab. Brasla
izsludina

rakstisku sacensību
15. jūnijā š. g. uz

1) koka pievedcauruli aprn. 450 mtr.
garu un

2) centrāles ēkas būvi.
Techniskie noteikumi un plāni A/S

Braslas Rīgas kantorī, Elizabetes iela
83/85 no pīkst. 11—12 dienā.

Piedāvājumi iesniedzami rakstiski
slēgtĒs ap'oksnēs akc. sab. Braslas
kantorī Elizabetes ielā Ns .83/85, 18. jū-
lija līdz pīkst. 12 dienā.
4373 Valde.

Liepajā1926. g. 19._ maija notikusi
valsts ieiedņu un kalpotāju kooperativa

īrkarīiia pilnaBīadīQ saiolce.
ktifa nolēmusi augšminēto kooperativa
darbību ievest

likvidācijas stāvoklī,
uz bo pilnvaroja kooperajiva valci, kūja
atrodas Liepājā, Lielā ielā Ns 1.

Kooperativa valde ar šo uzaicina vi-
sas personas un iestādes, kufām pret
minēto kooperatīvu būtu kādas prasības
iesniegt attiecīgus pieteikumus koofe-
rativu valdei uz augšminēto adresi 6
men. lak?, f ka tot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa izbeigšanas ne-
pieteiktās prasības netiks ievērot* s.
4370 Valde.Rigas policijas IX iec. priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 31. maijā, pulksten
10 rītā, Lībiešu salā,

pārdos vairāksolīšanā
koku zāģētavai ,Titans*_ piederošu
elektrisku motoru, novērtētu par
Ls 107.66, deļ Rigas kopējai slimo kasei
pienākošos sumu piedzīšanas.
4355 Priekšnieks (paraksts).

Rigas policijas IX iec. priekšnieks
paziņo, ka 31. manā š. g., pulksten 10
»ta, Vitebsķas ielā Ns 12/14,

Bardos valiibsoliSans
Jēkabam Z ā ģ e r i m piederošu mantu,
sastāvoša no 2 ziigiem un 1 mahagoni
koka bufetes, novērtētu par Ls 855,78,
dēļ valstij un Latv. apdroš. sabiedrībai
pret strādn. nelaimes gadīj. pienākošos
sumu piedzīšanas.
4354 Priekšnieks (paraksts).

Rigas policijas V iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 31. maijā 1926. g.,pīkst. 10 rīta, Ganību dambi N° 27

otkldtā NīrflksolīSana
tiks pārdotas Bertholdam Hammeram
piederošas: 1 bufete un 1 .Treselta*firmas pianino novērtēti kopsuma par
Ls 630 īres paradu segšanai. Pārdo-
damās lietas apskatāmas pārdošanas
dienā uz vietas.

18. maijā 1926. g.
4353 Priekšnieks (narskatsl.

Kigas policijas I iec. priekšnieks

IW SSAlB ?!:?* *'
Pārdos faiittniiiaia

A-/S. „K. Ginters un b-ri- vienusimtuj)aru dažāda lieluma vīriešu nn
^.

eV
B^T

a,pavu
' kuf' notaksēti kopvērtībāpar o9d,/l.

Rīgā, 21. maijā 1926. g.
4349 Priekšnieks (paraksts).

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
8. maija ir apstiprinājis Rankas melio-
rācijas sabiedrības „Ezende' statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 66. lp. ar Ns 66.

Sabiedrības valdes sēdeklis Rankas
pagastā, Sapas pusmuižā.

Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.
4183 Darbvedis F. Briedis.

Dzelzceļu VIII ceļu iec.
priekšnieks

izsludina š. g. 3. jūnijā, pulksten 12,
savā kantorī, Jelgavas stacija,

konkurenci
zemāk minēto darbu izvešanai:

1. Stacijas piebraucamo ceļu pār-
brugēšanas daibiem Krimūnas, Bēnes un
Auces stac. — diošibasnaudaLs85,—.2. Pie preču šķūņa laukuma nobru-
ģēšanai Daudzevas stacija — drošības
nauda Ls _ 12,—.

3. Grāvju atjaunošanai:
a) uz līnijas Jelgava—Reņģe — droš.

nauda Ls 100,—;
b) uz līnijas Jelgava—Meitene — dr.

nauda Ls 100,—;
c) uz līnijas Jelgava—Sece — droš.

nauda Lš 150,—;
d) uz līnijas Eķengrave—Nereta —

droš. nauda Ls 70,—
e) uz lin. Eķengrave—Šiliņi — droš.

nauda Ls 40,—.
4. Uz Meitenes—Bauskas lin. 30. km

Kaucmindes upes tilta uzbēruma nogāžu
velenošanu ar iepriekšējo planešanu —
droš. n. Ls 240,-.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darb-
dienas no pl. 9—15. 4369

1926. g. 8- un 9. mūijfl
ievēlēto

Rūjienas pils.
Initai on vi Hītu

sorakts.
No saraksta Nr. 2. (Laukstrādnieku

arodbiedrības.)
Domnieki:

1. Oskars Sedmals.

Kandidāti:
2. Jānis Bišofs.
2. Jānis Miķelsons.
3. Kārlis Zvirgzdiņš.
4. Jānis Miķelsons.
5. Jānis Dukurf.
6. Juris Virsis.
7. Eduards Portnais.

No saraksta Nr. 3. (Zocialdemo-
kratu strādnieku partijas.)

D om nieki:
1. Jānis Bērziņš.
2. Atveds Kuplis.
3. Jānis Sprir.cis.
4. Jānis Avots.
5. Eduards Vītols.
6. Kārlis Upīts.
7. Jānis Aspers.

Kandidāti:
1. Aleksanders Purgails.
2. Jānis Plotnieks.
3. Augusts Pluncis.
4. Kārlis Plotnieks.
5. Kārlis BokŠa.
6. Pēteris Plotniekf.
7. Mīla Sermule.
8. Jānis Kre/cmanis.

No saraksta Nr. 4. (īrnieku liste.)
Domnieki:

1. Pēteris Kārkliņš.
2. Jānis Rumbe.

Kandidāti:
1. Fridrichs Gulbis.
2. Arnolds Mušperts.
3. Ādams Krastiņš.
4. Pēteiis Šmidts.
5. Aleksanders Miķelsons
.6. Ādams Puķīts.
7. Eduards Kiūskops.
8. Jēkabs Skuja.

No saraksta Nr. 6. (Namsaimnieku
un tirgotāju.)
D omni ejki:

1. Voldemārs Kidde.
2. Augusts Pitcovs.
3. Pichards Jende.
4. Alberts Muzikants.

Kandidāti:
1. Kārlis Meijers.
2. Ādams Ramats.
3. Jānis Jurisons.
4. Edusrds Klucis.
5. Nikolajs Kreišmans.
6. Daniels Ozols.
7. Roberts Bušs.
8. Pēteris Griinvalds.
9. Bernhards Dedzis.

10. Augusts Leitlands.
11. Paulis Brambat?.

No saraksta Nr. 7. (Demokrātisko
pilsoņu.)

Domnieki:
1. Robeits Gailis.

Kandidāti:
1. Jānis Platacs.
1. Ādams Aps ts.
3. Indriķis Dambīts.
4. Juliuss Priedits.
5. Eduards Paukšens.
6. Fricis Kitcs.

Rūjienā, 1926. g. 18. maijā.
Pilsētas valdes pr-ks (paraksts).

4175 Daibvedis K. Upīts.

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka l. _ j u n i j ā 1926. g., pīkst. 10,
Vagzales iela Ns 71,

pārdos volrsKsoīīšano
Staņislavam Stašonokam piederošas
mantas: vienu šujmašīnu un vienu
drēbju skapi, noverletus par Ls 120,—,
prec. peļņas un traktiera nodokļu no-
maksāšanai.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
4'66 Priekšnieks (paraksts).

Aizputes apr. priekšn.
ar šo dara zināmu, ka š. g. 28. maijā,
pl. 10 rītā, Aizputes pilsptā, pie tirgus
laukuma

pārdos vairāksolīšanā
Aizputes apr. robežpolicijas lietošanā
esošo zirgu .Odiseju*, 15 g. v., 2 arš,
augstu, bēras spalvas
4364 Priekšnieka v. (paraksts).

Ezeres pag. tiesa,
pamatodamās uz sava š. g._ I9. maija
lēmumu, ar šo paziņo vispārībai, ka
14. jūnijā š. g., pulksten 10 no rīta,
Ezeres muižā,

ūtrupē pārdos
29. decembri 1925. g., turpat mirušai
Latvijas pilsonei, atraitnei Anlizei
L i e k n i s piederošu kustamo mantu,
kā sieviešu drēbes, vadmalu, pusvad-
malu, nātnu audeklu, deķi un c, nover-
ētu par Ls 348,55, viņas mantiniekiem
par labu.

I

Ezerē, 19. maijā 1926. g. Nš 24.
Priekšēdētājs H e r b s t s.

4229 Darbvedis M. Š a 1m e.
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