
Pārgrozījumi likumā
par izvedmuitas tarifu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likuma par izvedmuitas tarifu (Lik,
kr. 1923. g. 15.) I daļas 3. panta 7. un
8. punktus un 19. pkt. (29. pkt.) piezīmi
atvietot ar sekošo:
7) par egles papīra malku,

garumā līdz 8,5 pēdām un
caurmērā tievgali no 4-8
collām ieskaitot, par kubik-
asi (6x6x6) Ls 30.—

8) stutmalka:
a) eglesun priedes.garumā

līdz 9 pēdām un caur-
mērā tievgali līdz 4 coll.
ieskaitot, ari jaukta . brīva

b) priedes, garumā līdz
9 pēdām un caurmērā
tievgali no 4—7 collām
ieskaitot, bez egles pie-
jaukuma tnva

19) Piezīme. Žagaru un
celmu malka, kā ari
kritušu un nokaltušu
koku kurināmā malka
no tādiem pierobežu
mežu novadiem, kur
satiksmes ceļu trūkuma
dēļ tā nav izmantojama
iekšzemes vajadzībām,
ar Zemkopības mini-
strijas mežu departa-
menta vai pēdējā piln-
varotas personas iz-
dotām atļaujām . . . brīva

v Pārgrozījumi stājas spēkā ar izpludinā-
šanas dienu.

Saigales Aučos,
1926. g. 10. jūnijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi
noteikumos par pilsētu ienāku-
miem, izdevumiem, budžetiem un

pārskatiem
Noteikumos par pilsētu ienākumiem,

izdevumiem, budžttiem un pārskatiem
(Lik. kr. 1921. g. 2. un 1922. g. 118.)
22. nodalījumu līdz ar 74.-78. p. atvietot
ar sekošo:

22) Vasarnieku un peldu
vi esu nodoklis.

74 Nodoklis ņemams no personām,
k "ras iebrauc un uzturas pilsētās peldu
*ezonā vai pa vasaras laiku.

75. Nodoklis ņemams:
a) no vasarnīcu īpašniekiem vai nom-

niekiem ne vairāk ka 5°A> no va-
sarnīcas īres maksas;

D) no katras personas vai ģimenes
galvas, ja tie nav vasarnīcu īpašnieki
vai nomnieki, ne vairāk kā 5 lati;

c) no ģimenes locekļiem un no ģimenes
saimniecībā nodarbinātiem strādnie-
kiem un kalpotājiem ne vairāk kā
2 lati no katra.

Piezīme. Šī likme attiecas ari
uz visu 1926. g. sezonu.

76. No vasarnieku un peldu viesu
nodokļa atsvabināti:

1) vakts un pašvaldību darbinieki, kas
iebraukuši amata darīšanās;

2) bērni jaunāki par 15 gadiem;
3) jūrnieki, kuru kuģi uzturas ostās;
4) audzēkņi un bērni — bērnu patver-

smēs un vasaras kolonijās;
5) visi trūcīgie un nespējnieki slimnī-

cās un patversmēs;
6) fiziska darba strādnieki, kuri no-

darbojas uz vietas;
7) personas, kas uzturas pilsētā ne

ilgāk par trīs dienām.

77. Ienākumi no vasarnieku un peldu
viesu nodokļa izlietojami tikai pilsētas
veselības un sanitāro apstākļu uzlabo-
šanai, kulturelo pasākumu pabalstīšanai
un uzturēšanai, kā ari vispārīgām vaja-
dzībām, kuras nāk tieši šī nodokļa
maksātajiem par labu.

Piezīme. 20°/o no peldu viesu no-
dokļa Rīgas Jūrmalas pilsētā ieskai-
tāmi sevišķā fondā Lielupes krastu
nostiprināšanai.

78. Nodokļa iekasēšanas kārtību un
laiku noteic pilsētas dome. Noteiktā
termiņā nesamaksātās nodokļa zumas
pilsētas valde piedzen līdz ar soda naudu
un piedzīšanas izdevumiem tādā kārtībā,
kāda paredzēta valsts nodokļu piedzī-
šanai. Soda naudas lielumu nosaka
pilsētas dome, bet ne augstāku par 2°/o
mēnesi no nokavētās nodokļa zumas, ap-
rēķinot nepilnu mēnesi un nepilnu latu
par pilniem.

Šis likums stājas spēkā ar izsludinā-
šanas dienu.

Saigales Aučos,
1926. g. 10. jūnijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi likumā
par agrāko līgumu un parādu

nokārtošanu,
Likuma par agrāko līgumu un parādu

nokārtošanu (Lik. krāj. 1923. g. 23.)
3. pantu izteikt sekosi:

3. Līdz 1920. gada 18. martam
cēlušos hipotekariskos parādus, izņemot
periodiskos alimentus un mūža rentes
prasījumus, parādnieks var dzēst pilnīgi
vai pa daļai pirms likumā noteikta vai
nolīgtā termiņa un neatkarīgi no pa-
rāda uzteikšanas. Ja parāda prasītājs
liedzas maksājumu saņemt, vai ja viņa
dzīves vieta parādniekam nav zināma
vai sasniedzama, vai ja parāda pra-
sītājs nespēj izsniegt maksātājam at-
tiecīgu prasības dokumentu, tad parādu
var dzēst, raugoties pec apstākļiem,
kārtībā, kas noteikta civilprocesa li-
kumu 2047. pantā vai to pašu likumu
2081. pantā un sekojošos, pie kam
2061. pantā paredzētais publikācijas
termiņš ir vienu mēnesi garš, bet
2083. p. paredzētās obligācijas vai tās
noraksta vietā var iesniegt zemes grā-
matu izrakstu par dzēšamo obligāciju.

Saigales Aučos,
1926. g. 10. jūnija.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi un papildinājumi
procesa likumos un likumā par
agrāko Krievijas likumu spēkā

atstāšanu Latvijā.
A.

Kriminālprocesa likumos izdarīt sekošus
grozījumus:

I. 1922. g. izdevuma 38., 39. p. l.pkt.,
101. p. piez., 103. p. 2. pkt, 118. p.
3. pkt. un 130. p. un 1914. g. iz-
devuma 203., 207., 250. p. piez.,
288^ 320., 355., 360., 361., 368. p.
piez., 417., 600. p. 3 pkt., 707. p.
4. pkt., 861., 910. p. 3. pkt., 933.,
950., 978., 984., 986, 990., 1125.,
1161., 1216, 1216, 1220., 1224.,
1226 p. un II pielik, (pie 1124. p.)
IK nodalījumu izteikt šādi:

38 Miertiesnešu kompetencei piekrīt
lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, par
kuriem draud naudas sods, arests vai
cietuma sods, kas nav saistīts ar tiesību
zaudēšanu (Sodu lik. 30. p.). .

39 p. 1. pkt. ... 1) ja sods par no
ziedzlgu nodarījumu savienots ar aizlie-
gumu piedalīties sabiedriskās sapulcēs, ar
vēlēšanu un balsstiesību zaudēšanu (Lik.
kr. 1922.g. 90, 11. p.), ar fabriku, darb-
nīcu vai citu rūpniecības vai tirdzniecības
iestāžu slēgšanu, fabriku un darbnicu
mašīnu vai ražošaras līdzekļu iznicinā-
šanu, kā ari ar aizliegumu nodarboties
ar tirdzniecību vai rūpniecību vai pie-
kopt zināmu arodu.

101 p. piez Ja par piedalīšanos no
ziedzīgā nodarījumā vai uz aizdomu pa-
mata par to apcietina personu, kura stāv
vflsts, autonoma valsts uzņēmuma vai
pašvaldības dienestā, vai mācās kādā iz-
glītības ies'.ādē, tad tam, kas devis rīko-
jumu tādu personu apcietināt, nekavējo-
ties jāpaziņo apcietinātās personas priekš-
niecībai.

103. p. 2. pkt. un 600. p. 3. pkt.
. . . kad tiesnesis ir kāda lietas dalīb-
nieka aizbildnis vai aizgādnis, vai kāds
lietas dalībnieks pārvalda tiesneša lietas,
vai otrādi.

118. p. 3. pkt. un 707. p. 4. pkt.
. . . tie, kas stāv ar lietas dalībniekiem
sevišķās attiecībās vai nu caur adopciju,
vai caur aizbildnību vai aizgādnību, vai
ari caur to, ka viens no viņiem pārvalda
otra lietas, vai ari tie, kas prāvojas ar
kādu no lietas dalībniekiem.

130. un 320. Par pieaicinātiem lieci-
niekiem pie apskatīšanas un aplūkošanas
piesaucamas no tuvākiem iedzīvotājiem
personas, kuras bauda vispārēju uzticību.

203. Lietu, kas ienākusi apgabaltiesas
caurlūkošanai, nevar nodot miertiesneša
iztiesāšanai, kaut ari lietu iztiesājot izrā-
dītos ka tā piekrīt miertiesneša pārziņai.

207 Visi noziedzīga nodarījuma līdz-
dalībnieki, tāpat ari personas, kas sau-
camas pie atbildības kopīgi, tiesājami
vietā tiesā, un proti, tajā, kurai piekrīt
tiesāt tos, kas tieši izdarījuši noziedzīgo
nodarījumu vai piedalījušies viņa izpildī-
šanā. Bet ja dažas no šajā pantā mi-,
nētām personām tiesājamas augstākā un
citas zemākā tiesā, tad lieta par visiem
apsūdzētiem piekrīt augstākās tiesas iz-
tiesāšanai.

250. p. piez. Par katru noziedzīgu
nodarījumu, kuru izdarījusi persona, kas
stāv valsts, autonoma valsts uzņēmuma
vai pašvaldības dienestā vai mācās kādā
izglītības iestādē, policija nekavējoties
paziņo šīs personas priekšnieclbai._

288. Svarīgu lietu izmeklēšanas
tiesneši stājas pie iepriekšējas izmeklē-
šanas uz apgabaltiesas prokurora priekš-
likumiem. Sevišķi svarīgu lietu izmeklē-
šanas tiesneši stājas pie iepriekšējas iz-
meklēšanas uz tiesu palātas prokurora
priekšlikumiem.

355. Apsūdzētā garīgo spēju stāvokli
aplūko apgabaltiesas rīcības sēdē caur
tiesas ārstu un diviem citiem ārstiem,
pēc iespējas — specialistiem-psicrratriem.

360 Kratīšanas un lietu izņemšanas
tādu personu telpās, kuras Latvijā bauda
ārzemnieclbas (eksteritorialitates) tiesības,
izdarāmas ne citādi, i»ā pēc sazināšanās
ar ārlietu ministri.

361 Pie kratīšanas telpās, kuras
ieņem valsts vai pašvaldības iestādes, vai
baznīcās, klosteros vai lūgšanas namos,
kā ari cietokšņos un kazarmēs, izmeklē-
šanas tiesnesis .sājas ne citādi, kā pie-
aicinot to personu, kuras pārziņā stāv
kratāmās telpas, lai viņa būtu klāt pie
krptīšinas.

368. p. piez. Dokumentus, kas satur
valsts noslēpumu, izmeklēšanas tiesnesis
pieprasa ar tieslietu ministra atļauju un
izlieto tos saskaņā ar tieslietu ministra
aizrādījumiem.

417. Pret personām, kas apsūdzētas
par noziedzīgiem nodarījumiem, par ku-
riem nedraud ar tiesību zaudēšanu sai-
stīts sods, augstākais drošības līdzeklis
var būt ķīlas ņemšana.

861. Nepilngadīgo un vispār to per-
sonu vietā, kurām nav iespējams izlietot
savas tiesības, pārsūdzības var iesniegt
viņu vecāki, laulātie, aizbildņi, aizgādņi
var ari tie, pie kuriem viņas atrodas
audzināšanā.

910 p. 3. pkt. ... 3) Tiesājamo,
kurš iesniedzis sūdzību par Tiesu palātas
galīgu spriedumu, ar kuru viņš notiesāts
uz ieslodzījumu, var atstāt brīvībā tikai
pēc ķīlas saņemšanas

933 Kasācijas departamenta sprie-
dumi un lēmumi, kuriem ir principiela
nozīme tiesu prakses apvienošanā, ne
mazāk kā reizi gadā izsludināmi pie-
likumā pie Valdības Vēstneša vispārējai
zināšanai.

950 Tāda darbība, kura prasa poli-
cijts rīkojumus, kā: notieslto piegādā-
šana ieslodzījuma vietās, uzraudzība par
Sodu likumu 34. panta nosacījumu iz-
pildīšanu, notiesāto mantas pārņemšana
valsis īpašumā, paziņojums attiecīgām
iestādēm par aizgādnības iecelšanu
par viņu mantu Vidzemē, Kurzemē un
Zemgalē un aizbildnības iecelšanu par
notiesāto mantu Latgalē, — piekrīt poli-
cijai.

978. Par ierašanos uz attiecīgu aici-
nājumu ārpus savas pastāvīgās dzīves
vietas ceļa izdevumu atlīdzību un dienas
naudu valsts_ dienesta darbiniekiem die-
nesta komandējumos valstsrobežās noteiktā
apmērā (sk. Lik. kr. 1923. g. 37.), sa-
ņem: a) valsts dienestā esoši ārsti un
feldšeri, ja viņus aicina pie tiesmedici-
niskas izmeklēšanas, b) policijas darbi-
nieki un citas amata personas, kuriem
likums uzliek par pienākumu ttklāt no-
ziedzīgus nodarījumus, vai sakarā ar
kuru amata darbību noziedzīgs nodarī-
jums atklāts, ja viņus aicina pie tiesas
vai izmeklēšanas kā personas, kas atklā-
jušas noziedzīgu nodarījumu vai cēlušas
kriminalvājāšanu, un c) tiesu ekspertizes
institūta amatpersonas.

984. Lūgumraksti, paskaidrojumi, at-
sauksmes un sūdzības lietās par nozie-
dzīgiem nodarījumiem, kā arī šo lietu
iztiesāšana ir atsvabināti no zlmogno-
dokļa un citiem nodokļiem un nodevām.

986'. Braucamo un dienas naudu
978. pantā minētām amatpersonām iz-
maksā no budžetā atvēlētām zumām tā
iestāde, kuras dienestā šīs personas
atrodas, paziņojot par izmaksāto zumu
tai tiesu iestādei, no kuras nācis aici-
nājums.

990. Lietā par noziedzīgu nodarī-
jumu, kuru izdarījušas vairākas personas
(sk. Sodu lik. 51. p.), tiesu izdevumi uz-
liekami notiesātiem līdzīgās daļās, ar
zolidaru atbildību.

207. pantā paredzētos gadījumos
tiesu izdevumi uzliekami līdzīgās
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daļās, ar zolidaru atbildību, ari tām per-sonām, kuras notiesžtas kopīgi ar galvenā
noziedzīgā nodarījuma līdzdalībniekiem,oet tikai so pēdējo maksātnespējas ga-

11254 . Lietas par pārkāpumiem valsts
mežos, kādi norādīti Sodu likumu 624.,
b25. un 628. panta un par kuriem draudvien.'gi_ šajos pantos, kā ari 627. pantā
paredzētais _ naudas sods, nododamas
tiesas iztiesāšanai:

1) ja persona, kurai uzlikts naudas
sods ar mežziņa vai Zemkopības mini-
strijas lēmumu, likumā noteiktā laikā ne-
paziņo, ka ir ar mieru padoties šim lē-
mumam, un

2) ja persona, kura izteikusi, ka ir ar
mieru padoties Zemkopības ministrijas
lēmumam, noteiktā laikā neiemaksā viņai
uzlikto soda naudu vai, dabūjot atļauju
nomaksāt vairākos termiņos, nesamaksā
kādu soda naudas daļu noliktā laikā, kā
ari, izteikusi vēlēšanos atlīdzināt soda
naudu ar mežu darbiem, neierodas pie
tiem uz mežziņa aicinājumu vai nepa-
beidz tos, vai vispār kautkā neizpilda uz
sevi uzņemto saistību, un ja turklāt Zem-
kopības ministrija nedod rīkojumu pie-
dzīt apsūdzētā nesamaksāto vai neat-
strādāto zumu caur policiju administra-
tīvā kārtībā.

Lietu par apsūdzētā- nesamaksātās
zumas piedzīšanu, kuru Zemkopības mi-
nistrija virzījusi administratīvā kārtībā,
nevar nodot tiesas caurlūkošanai, kaut
ari apsūdzētais vēlāk izrādītos par ne-
spējīgu samaksāt soda naudu.

1161. Lietās par metalnaudas un kre-
ditpapiru pakaļtaisīšanu, pakaļtaisītā
nauda un tās pakaļtaisāmie rīki nosū-
tāmi izmeklēšanai Finansu ministrijas
kreditdepartamentam, bet kreditpapiri —
tai iestādei, kura apzīmēta par viņu ap-
grozībā izlaidēju.

1216'. Ierosināt vajāšanu un apsūdzēt
tiesā vainīgos Mežaizsardzlbas likuma
(Lik. krāj. 1923. g. 72.) pārkāpšanā uz-
likts šim nolūkam Zemkopības ministri-
jas pilnvarotiem valsts mežu resora un
policijas ierēdņiem. Vajāšana par neat-
ļautu meža iznicināšanu un nolīšanu
ierosināma viena gada laikā, bet par
neatļautu blakus izmantošanu mežos —
sešu mēnešu laikā, skaitot no šo pār-
kāpumu izdarīšanas dienas.

1216. Medību noteikumu pārkāpumos,
kas paredzēti Sodu lik. 247., 247.,
248.—251. p., ierosināt vajāšanu un ap-
sūdzēt tiesā vainīgos piekrīt mežu resora
vai policijas ierēdņiem (1215. un 1216.p.).

1220. Pasu noteikumu pārkāpumos,
kas paredzēti Sodu likumu 266., 268. un
269. p. 2. daļā, policija uzsāk pārkāpēju
vajāšanu tiesas ceļā tikai tajos gadījumos,
kad apsūdzētais divu nedēļu laikā no
tās dienas, kad viņam pasludināts poli-
cijas prasījums, neiemaksā soda naudu,
kura pēc likuma no viņa pienākas.

1224. Protokoli par medību notei-
kumu pārkāpumiem sastādāmi saskaņā
ar 1133.—1136., 1140.—1142., 1150. un
1151. pantu, pie kam šinīs protokolos
atzīmējams, kādi ķeramie rīki un kāds
un cik liela daudzuma medījums atņemts
apsūdzētam. Uz protokoliem, kas sa-
stādīti, ievērojot noteikto kārtību, attiecas
1187. panta nosacījumi. Pie vainīgā
atrastais medījums nekavējoties nododams
medību tiesību valdītājam vai nomniekam,
bet ja nav zināms, kur medījums no-
galināts, tas uz policijas rīkojumu pār-
dodams vai iznicināms.

Piezīme. Šinī (1224.) pantā mi-
nētos protokolus par pārkāpumiem,
par kuriem draud naudas sods, ne
augstāks par simts latiem, var sa-
stādīt, nepiedaloties pieaicinātiem
lieciniekiem.

1226 Pagaidām slēgt fabrikas un al-
koholisku dzēnenu pārdošanas vietas,
kā ari atņemt šo vietu

^
turētājiem atļauju

pārdot alkoholiskus dzērienus ir atļauts
administratīvām pārvaldēm uz tiem pa-
šiem pamatiem un ar to pašu atbildību,
kā tas paredzēts 1152.—1155 p, tādos
gadījumos, kad tiesai īr tiesība spert šos
soļus (Sodu lik. 37. p.).

II pielikuma (p!e 1124. p.) III nodalī-
jums. Lietas par 1885. g. Sodu likumu
1112. un 1123.—1126. pantā paredzētiem
pārkāpumiem.

II. 1922. g. izd. 83 un 87. pantā un
1914. g. izd. 1149. pantā vārdu
„verste" atvietot ar vārdu "kilo-
metrs".

III. 1922. g. izdevumu 41. p. piez. un
1914. g. izdevuma 225 , 339., 355. o.
piez., 385., 434. p. 2 daļu, 620.,
691. p. 2. daļu, 951., 965, 978. p.
piez., 978., 991., 992., 999. p. piez.,
1226. p. piez., 1339., 1341. un
1346 p. atcelt.

B.
Civilprocesa likumu 815. p. (1914. g.

izd.) izteikt sekosi:
815. Kasācijas departamenta sprie-

dumi un lēmumi, kuriem ir principiela
nozīme tiesu prakses apvienošanā, ne
mazāk kā reizi gadā izsludināmi pieli-
kumā pie Valdības Vēstneša vispārējai
zināšanai.

C.
Likuma par 1918. g. 6. decembra Lat-

vijas tiesu un tiesāšanas kārtības noli-
kuma pārgrozījumiem un papildinājumiem
(Lik. kr. 1920. g. 164.) 1. panta c punktu
papildināt ar norādījumu uz tulkiem.

D.
1922. g. 12. oktobra noteikumu (Lik.

kr. 209) I daļas 7. pantā ievesto personu
uzskaitījumu, pret kurām kriminalvajā-
šanu uzsāk Senāta virsprokurors, papil-
dināt ar aizrādījumu uz valsts kontrolieri.

E.
Likumu par agrāko Krievijas likumu

spēkā atstāšanu Latvijā (Lik. kr. 1919. g.
154.) papildināt ar sekošo piezīmi:

Piezīme. No Krievijas kara resora
likumiem uzskatāmi par spēkā eso-
šiem tikai tie, kuri pastāvēja Latvijas
robežās līdz 1917. g. 1. februārim.

Saigales Aučos,
1926. g. 10. jūnijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Papildinājums
likumā par nodokļiem no naudas

kapitālu ienākumiem.
1919. gada 2. septembra likuma par

nodokļiem no naudas kapitālu ienāku-
miem (Lik. kr. 137.) 2. pantu papildināt
ar sekošiem d un e punktiem:

d) no Valsts zemes bankas ķīlu zīmēm,
e) no Latvijas hipotēku bankas ķīlu

zīmēm.
Saigales Aučos,

1926. g. 10. jūnijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

232. Rīkojums Na 10/t. Portlandcementa izejviela — de-

(Visām muitām.) dzināts klinkers pielīdzināms port-
landcementam un muitojams pec
ievedmuitas tarifa 65. p. 4-b. pkt.

233. Rīkojums Ns 12/t. Groiot 1922. g. 19. jūnija riko-
(Visām muitām.) jumu N° 10406 par filmu muitošanu

pēc ievedmuitas tarifa 169. p. 1-a.
pkta, muitas departaments sakarā
ar ievedmuitas tarifa pārgrozīju-
miem, izsl. V. V. Ņb 68/1926. g.
nosaka, ka filmas visādas, izņemot
ievedmuitas tarifā 169. p. lc. pktā
minētās kinofilmas, muitojamas pēc
ievedmuitas tarifa 169. p. 1-a. pkta.

234. Rīkojums JNi 15/t. Būvniecības nolūkiem ievedamais
(Visām muitām.) netīrītais sērskābais magnēzijs uz

katrreizēju Rūpniecības departa-
menta apliecību pamata muitojams
pēc ievedmuitas tarifa ..... 104. p. 1. pkt.
pielīdzinot chlormagnijam.

235. Rīkojums N* 16/t. Galalita vai citas vielas uzmavas
(Visām muitām.) uz saules un lietus sargu stāva

stiebriņu galiem uzskatamas par iz-
greznojumu un tamdēļ šādi sargi
muitojami pēc ievedmuitas tarifa .. 211. p. 1. pkta a

burta vai tā paša
panta 2. pkta a
burta,

atkarību no pārvilkuma auduma
vielas.

236. Rīkojums Ne 17/t. No finieru fabrikām, kuras strādā
(Visām muitām.) uz likumu ,.par brlvteritoriju tiesību

piešķiršanu rūpniecības uzņēmu-
miem, kuji ražo eksportam" pamata
(Lik. kr. 1923. g, 10), finieru at-
griezumi pie izlaišanas vietējā tirgu,
ar virsmu līdz 1500 kv. cm pie
maksimālā platuma 30 cm un maksi-
māla garuma 50 cm pielīdzināmi
skaidām un muitojami pēc ieved-
muitas tarifa . . 58. p. l.a. pkta.

237. Rīkojums Ns 18/t. Lai novērstu pārpratumus, muitas
(Visām muitām.) departaments aizrāda, ka saskaņā

ar ievedmuitas tarifa 161. p. 2. pktu
rokas instrumenti, kuri uzskatami
par nažu preci, nav muitojami pēc
ievedmuitas tarifa 161. p. 2. pkta,
bet pēc 158. p. attiecīgiem

punktiem.
238. Rīkojums Nī 19/t. Zivju milti, kā viela, kuru lieto

(Visām muitām.) mēslošanai, pielīdzināmi dabiskām
mēslošanas vielām un muitojami
pēc ievedmuitas tarifa 41. p. 1. pkta.

239. Rīkojums N° 20, t. Fosfora sesquisulfids pielīdzināms
(Visām muitām.) fosforam un muitojams pēc ieved-

muitas tarfa . . . . . . . . 114. p.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

Muitas departamenta
rikojumi par izvedmuitas tarifa pielietošanu.*)

1926. g.
33. Rīkojums N* 9/t. Apaļi apstrādāti bērzu koki caur-

(Visām muitām.) mērā līdz 5" un garumā līdz 60"
pie izvešanas uzskatāmi par vietē-
jiem izstrādājumiem gatavā veidā un
muitojami pēc izvedmuitas tarifa . . 3. p. 17. punkta.

34. Rīkojums Ns 11/t. Gadījumos, ja pie stut- un pa-
risam muitām.) pirmalkas izvešanas preces rīkotājs

piesaka preci kā nezināmu, tad nav
piemērojams departamenta 1922. g.
4. jūlija rīkojuma Ks 11478 pirmā
punkta otrais nodalījums un 1922. g.
25. oktobra paskaidrojums N°20571
attiecībā uz pielaižamo 10% papīr-
malkas piejaukuma stutmalkas sū-
tījumos; jauktfestut- un papīrmalkas
sūtījumi pie pārbaudīšanas tādos
gadījumos sadalāmi pēc izvedmuitas
tarifa iedalījumiem un izvedmuitas
nodoklis aprēķināms neatkarīgi no
piejaukuma procenta lieluma par
katru šķiru atsevišķi.

35. Rīkojums Na 13/t. Žagari, pie izvešanas kā izved-
(Visām muitām.) muitas tarifā sevišķi neminēti, mui-

tojami pēc izvedmuitas tarifa. . . 3. daļas 2. panta.
Zem žagariem saprotami kritušu,

nokaltušu vai augošu dažādu sugu
koki ar visu _ galotni un zariem,
krūšu augstuma caurmērā līdz 8 cm
ieskaitot.

36. Rīkojums N° 14/t. Pie bērzu kluču kubiksatura ap-
(Visām muitām.) rēķināšanas jārīkojas līdzīgi apšu

kluču kubiku satura aprēķināšanai,
t. i. saskaņa ar muitas departa-
menta 1923. g. 8. jūnija cirkulāru
N° 15820. izsl. 1923. g. «Valdības
Vēstneša" 209. numurā.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

,««. *,„Skaties -Vald'bas Vēstneša" 1922. g. 173.. 227., 255 un 1923 e 143 209 257. *1924. g. 19. 8*., 156.. 213. un 1925. g. 8., 91. 196., 273. un 1926T g 48. numurāL "

Valdības rīkojumi un pavēles.
Muitas departamenta

rikojumi par ievedmuitas tarifa pielietošanu.*)
1926. g.

229. Rīkojums Ns 6/t. Izolējošas plates, abpusīgi _ap-
(Visām muitām.) šūtas ar papiri, izgatavotas no jūras

zālēm, pielīdzināmas augu daļām
to dabiskā stāvoklī un muitojamas
pēc ievedmuitas tarifa 62. p. 2. pkt.

230. Rīkojums Ns 7/t. Biezpiens uzskatams par pārtikas
(Visām muitām) vielu ievedmuitas tarifā sevišķi ne-

minētu un muitojams pēc ieved-
muitas tarifa 39. p.

231. Rīkojums Nš 8/t. Techniskām vajadzībām pienā-
(Visām muitām.) košais netīrītais caurspīdīgais brū-

nais trāns muitojams pēc ieved-
muitas tariia . _. 51. p. 2. pkt.
uz katrreizēju rūpniecības depar-
tamenta apliecību pamata.

*ļ SkatieT'valdibas Vēstneša" 1922. g. 19., 41., 67, 102, 124, 148., 173., 201., 227., 255,
279 1923 e 15- «•?g - U3"" 257> l924 g 19'-' 213"' 263- un 1925' g' 8""? 196-
273. ' un 1926 g' 48 numurā.



I Valdības iestāžu paziņojumi.
pzēšami no nosacīti notiesāto

sarakstiem:
1) Sarakstā Ns 9 (sk. 1922. g. 21. sep-

tembra .Vaid. Vestn." 212. numurā)
Ka 758 — Ru sevi es, Jānis Jē-
kaba d.;

2) Sarakstā JVs21 (sk. 1923. g. 20. apriļa
„Vald. Vēstu." 82. numurā) Ns 1892 —
A n c a n s, Antons Pētera d.;

3) Sarakstā Ns 25 (sk. 1923. g. 13. jū-
nijā .Vaid. Vēstu." 124. numurā)
2298 — Malachovs, Vasilijs SI-
maņa d.;

4) Sarakstā Ns 35 (sk. 1923. g. 7. no-
vembra „Vald. Vēstu. 247. numurā)
Ns 3139 — Ozols, Augusts Pētera
dēls;

5) Sarakstā Ns 36 (sk. 1923. g. 22. no-
vembra .Vaid. Vestn." 260. numurā)
Ns 3172 — Aņisimovs, Jānis
Aleksandra d.;

6) Sarakstā Ns 38 (sk. 1924. g. 31. jan-
vāra .Vaid. Vēstn." 25. numura pie-
likumā) Ns 3501 — Kaupe, Edde
Mārtiņa m.;

7) Saraksta Ns 52 (sk. 1925.g. 28. maijā
.Vaid. Vēstn." 117. numura pielikumā)
Ns 6678 — Stārks, Arnolds Jāņa d.;

S) Sarakstā Ns 59 (sk. 1926. g. 9. febr.
„Vald. Vestn." 31. numura pielikumā)
Ns 8218 —Buls, Ādams Meikuļa d.

Rīgā, 1926. g. 8. jūnijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. S a u 1 ī t s

Paziņojums.
Paziņoju, ka nākošos sešos mēnešos

Rīgas apriņķa karaklausības komisijas
kaitējās sēdes pie man uzticētās pārval-
des Kīgā, Kazaku ielā Ns 3/5, notiks se-
košās dienās pulksten 9 no rīta :

9. un 23. julijā,
13. „ 27. augustā,
10. „ 24. septembrī,
8. „ 22. oktobri,

12. „ 26. novembri un
10. un 31. dvcembrī 1926. g.

Pamats: Instrukcijas par darbību
un darbvedību karaklausības lietās
1. pants.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis Kreicbergs.

Vecākais darbvedis, kara ierēdnis
Krie v i ņ š.

Paziņojums.
Veselības departaments vērš ārstu uz-

manību uz Parizē organizējamo ceļojumu
medicinisko studiju nolūkā. Ceļojums
notiks laikā no š. g. 29. augusta līdz
3. septembrim; tā mērķis apmeklēt
Francijas hidromineraliskās un klimatiskas
stacijas Lotringā, Elzasā un Vogezos.

Interesenti ar ceļojuma programu tu-
vāki iepazīties var departamen ā (Skolas
ielā Ns 28, dz 6, ist. 38) darbdienās
no pulksten 9 līdz 3.

Veselības departaments.

Telefona ziņas.
Atklātas telefona palīga nodaļas:

1) Rīgas apr., pie Birzgales pagasta
valdes.

2) Ludzas apr., pie B r i ģ u pag. valdes.
3) Daugavpils apr., Aiviekstes pag,

zem nosaukuma „K r i e v c i e m s\
4) Liepājas apr., pie Medzes pagasta

valdes.
5) Liepājas apr., Durbes pagasta Pa-

dones muižā.
6) Ventspils apr., Dundagas pagasta

P ī t r a g a ciemā.
7) Cēsu apr., Drabešu pag. Spāres-

D o 1 e s pamatskola.
Galvenā direktora vietas

izpildītājs V. K r u mi ņ š.

Eksploaacijas direktora vietā B ā 1 i ņ š.

Sludinājums.
Apmēram 12 jūras jūdzesSO virzienā

no Daugavgrlvas atrasti jūrā zvejas tikli
ar burt em N A uz korķ em.

Tikiu īpašnieki tiek uzaicināti pieteik-
ties mēneša laikā Rīgas oslas 2. iecirknī.

Ostas valde.

Daugavpils pasta kantora
paziņojums.

1926. g. maija mēnesī izņemti
no Daugavpils pilsētas pasta kastī-
tēm un nav nosūtīti pec piederības se-
kosi vienkāršie sūtijumi:

1) 3 vēstules bez adresēm.
2) 5 atklātnes bez adresēm.

3) 1 bandrole bez adreses.
4) 1 pavisam ar pastmarkām neap-

maksāta bandrole.
I šķiras pastmeistars F. A n ž e.

Iecelšanas.
Pavēle J* 236.
1926. g. 2. jūnijā.

Rīgas muitas vecāko grāmatvedi Kārli Subergu
ar s. g 4. jūniju pārskaitu uz paša lūguma pa-
mata muitas departamenta dienestā uz brīva Ilguma
pamata, saskaņa ar civildien. lik. 10. panta no-
teikumu, muitas uzraudzībai akciju sabiedrībā
.Firma Krievu Superfosfatfabrika Mīlgrāvī pie
Rīgas", ar_ algu pec VIII amatu kategorijas 1. pa-
kāpes—ka vecākam sevišķu uzdevum ierēdnim —
līdz ar dzimtas piemaksām, dzīvokļa naudu 15°/o
apmērā no pamatalgas un valsts darbiniekiem iz-
maksājamo 13. mēnešalgu.

Visi Suberga atalgošanai vajadzīgie izdevumi
sedzami no akc. sab. .Pirmā Krievu Superfosfat-
fabrika Mīlgrāvī pie Rīgas", kāpēc no pēdējās
ari iekasējamas visas šim nolūkam nepieciešamās
sumas.

Pamats. Akciju sabiedrības .Pirmā Krievu
Superfosfatfabrika Mīlgrāvī pie Rīgas" 1926. g
27. maija lūgums (muitas dep-ta ienāk. N°8135)
un K. Suberga š. g 21. maija lūgums.

Pavēle .Nš 237.
1926. g. 2 jūnijā.

Rīgas muitas priekšnieka palīgu mašinu inže-
nieri Aleksandru _S t ū 1 u ar š. g. 4. jūniju pār-
skaitu uz paša lūguma pamata muitas departa-
menta dienestā uz brīva līguma pamata, saskaņā
ar civildien. lik. 10. panta noteikumu, muitas uz-
raudzībai akciju sabiedrībā .Finieru fabrika Julius
Potempa*, ar algu pēc VIII amatu kategorijas
3. pakāpes — kā vecākam sevišķu uzdevumu
ierēdnim — līdz ar _dzimtas piemaksām, dzīvokļa
naudu 15/o apmera_ no pamātai, as un valsts
darbiniekiem izmaksājamo 13. mēnešalgu.

Visi Stula atalgošanai vajadzīgie izdevumi se-
dzami no akc. sab. .Finieru fabrika Julius Potempa",
kapec no pēdējās iekasējamas visas šim nolūkam
nepieciešamās sumas.

Pamats. Akciju sabiedrības .Finieru fabrika
Julius Potempa" 1926. g. 21. maija lūgums
un A. S t ū 1a š. g. 27. maija lūgums (dep-ta
ienāk. NŠ 8182).
Finansu ministfa biedrs J. B o k a 1 d e r s.

Muitas departamenta direktors E. D u n d u r s.
*

Pavēle Nš 238.
1926. g. 2. jūnijā.

Alfrēds Reiņa d. D i m i t r i s ar š. g. 4. jūniju
pieņemts muitas departamenta dienestā uz brīva
līguma pamata, saskaņā ar civildien. lik. 10. panta
noteikumu, muitas uzraudzībai akciju sabiedrībā
.Pirmā Krievu Superfosfatfabrika Mīlgrāvī pie
Rīgas", ar algu pēc XIX amatu kategorijas I. pa-
kāpes — kā jaunākam muitas uzraugam — līdz
ar dzimtas piemaksām, dzīvokļa naudu 15°/o ap-
mērā no pamatalgas un valsts darbiniekiem iz-
maksājamo 13. mēnešalgu.

Visi Dimitris algošanai vajadzīgie izdevumi se-
dzami no akc. sāb. Firmā Krievu Superfosfat-
tabrika Mīlgrāvī pie Rīgas", kāpēc no pēdējās ari
iekasējamas visas šim nolūkam nepieciešamas-
sumas.

Pamats. Akc. sab. „Pirmā Krievu Super-
fosfatfabrika Mīlgrāvī pie Rīgas" 1926. gada
27. maija lūgums.

Pavēle Xs 239.
1926. g. 2. jūnijā.

Pauls Sandera d. R i k m a n s ar š. g_. 4. jūniju
pieņemts muitas departamenta dienesta uz brīva
līguma pamata, saskaņā ar civildien. lik 10. panta
noteikumu muitas uzraudzībai akciju sabiedrība
.Finieru fabrika Julius Potempa", ar algu pēc _ XIX
amatu kategorijas 1. pakāpes — ka jaunākam
muitas uzraugam — līdz ar dzimtas piemaksām,
dzīvokļa naudu 15°/, apmērā no pamatalgas un
vaHts darbiniekiem iemaksājamo 13. mēnešalgu.

Visi Rīkmaņa atalgošanai vajadzīgie izdevumi
sedzami no akc sab. .Finieru fabrika Julius Po-
tempa" , kāpēc no pēdējās ari iekasējamas visas
šim nolūkam nepieciešamas sumas.

Pamats. Akc. sab. .Finieru fabrika Julius
Potempa" 1926. gada 21. maija lūgums.

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

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š\

Ministru kabineta sēde
1926 g 8. jūnijā.

1. Apstiprina sekošus tarifus:
1) valsts zemes fonda piešķirto agrāko

beztermiņa nomas, obroka un cinšu
zemju novērtēšanai un izpirkšanas
maksas noteikšanai un

Valdības darbība.

2) Rīgas pilsētas administratīvās ro-
bežās ietilpstošo vahts fonda pļe-
šķirto un piešķiramo zemju novēr-
tēšanai un izpirkšanas maksas no
teikšanai.

2. Pieņem noteikumus par sevišķām
piemaksām iekšējo ūdensceļu pārziņiem
un nolemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

3. Ieceļ Vācijas pilsoni Kārli Immen-
kampu par Latvijas konsulu Kllē.

4 Apstiprina par dekāniem Latvijas
konservatorijā 1926/1927. māc. gadam:

Juri J u r j a n u — pūšamo instru-
mentu nodaļā,

Paulu Jozuu — spec. teor.
un ērģeļu nodaļā,

Annu Sokolovsku — klavieru
nodaļā, .

Pavulu Jurjanu — dziedāšanas
nodaļā,

Otto Fogelmani — stigu instru-
mentu nodaļā

un par obligatorisko priekšmetu pārstāv-
jiem dekānu padomē 1926./1927. mācības
gadam

Jēkabu K ā r k 1i ņ u — oblig. teor.
nodaļā,

Oļģertu Siversu — oblig. kla-
vieru nodaļā.

Māksla.
Mākslas darbu izstāde dziesmu

svētku laikā,
š. g. 13. jūnijā, Rīgas pilsētas pamat-
skolā, Kalpaka bulvārī Ns 8, atklās Ne-
atkarīgo mākslinieku vienības un māksli-
nieku biedrība ,Za]ā Vārna" mākslas
izstādi.

Izstādē piedalās48 autori ar 250 darbiem.

šim numuram 6 lapas puses.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par afišu, reklāmu sludinājumu un citu
ziņojumu izlikšanu Kuldīgas pilsētas

robežās.
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 18. jan-
vāra sēde un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.

11. maija rakstu JSTe 104232.
§ 1. Afišas, reklāmas, izkārtnes slu-

dinājumi un citi ziņojumi, kādā veidā tie
tiktu izgatavoti, var tikt izlikti vienīgi
pēc pašvaldības nodokļu samaksas pil-
sētas kasē.

Piezīme: 1) zem veikalu, rūpniec,
amatniec. izkārtni jāsaprot — veikala
nosaukums ar īpašnieka vārdu un
uzvārdu,

2) nodoklis ņemams domes no-
teiktā apmērā.

§ 2. No nodokļa atsvabināti:

1) valsts un pašvaldību iestāžu slu-
dinājumi,

2) plakāti, afišas un sludinājumi, kuri
attiecas uz pilsētas domesun Saeimas
vēlēšanām, kā ari tautas nobalso-
šanu un likuma ierosināšanu,

3) politiska satura raksti, bezpeļņas
biedrību, organizāciju, sapulču, iz-
rīkojumu un visi pārējie bezpeļņas
rakstura sludinājumi,

4) darba meklētāju un piedāvātāju
sludinājumi un

5) visas likumā paredzētās izkārtnes,
kuras izliekamas obligatoriski (ka
paziņojums partabakas precēm u. 1.t).

§ 3. Visus izliekamos sludinājumus,
reklāmas, afišas un ziņojumus atļauts iz-
likt vienīgi no pilsētas valdes ierīkotās
vietās.

§ 4. Aizliegts izlikt sludinājumus,
afišas un reklāmas uz māju sienām, bū-
vēm, telegrāfa un telefona stabiem, žo-
giem un kokiem.

§ 5. Nodoklis ņemams vienalga vai
reklāmas un dažādi sludinājumi izlikti
uz sludinājumi vietām, vai citādā veidā
izlikti, izdalīti un izvadāti.

§ 6. § 1 noradīto afišu, sludinājumu
etc. izdalīšana jāpieteic pilsētas valdei
iepriekš, iesniedzot 2 eks. no izliekamām,
isdalamām reklāmām, sludinājumiem un
afišām, kuri apzīmējami ar zīmogu.

§ 7. Aizliegts iznicināt vai pārklāt
tādus sludinājumus un afišas, kuru ter-
miņš vēl nav notecējis. Katrā sludinā-
juma vietā izliekams ne vairāk par 1 ek-
semplāru.

§ 8. Par izliktām un izdalītām, bez
pieteikšanas reklāmām, sludinājumiem,
un afišām nodeklis piedzenams divkār-
tīgā apmērā.

§ 9. Šie no'.eikumi stājas spēkā 14
dienu laikā pēc viņu izsludināšanas
.Valdības Vēstnesi".

§ 10. 14 dienu laikā pēc šo notei-
kumu spēkā stāšanās māju īpašniekiem
vai viņu pārvaldniekiem ir jānotīra līdz
šim uzlīmētie uz aizliegtām vietām slu-
dinājumi.

§ 11. Šo noteikumu § 3, § 4, § 6,
§ 7 un § 10 neizpildltājus sauks pie
atbildības uz sodu likuma pamata.

2 Kuldīgas pilsētas valde.

Groz'jumi un papildinājumi
saistošos noteikumos par tirgošanos

laiku Eķengrāves miesta.
(Publicēti .Valdības Vēstneša" 132. nu-
murā — 1922 g. un .Valdības Vēstneša*

101. numurā — 1923. g.)
Pieņemti Eķengrāves miesta domes 1926. g.
24. apriļa sēdē, caurskatīti Jēkabpils ap-
riņķa pašvaldības likvidācijas valdes
1926. g. 11. maijā un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta

1926 g. 20. maija rakstu J* 104448.

§ 1. atcelt un tā vietā noteikt:
, Visas tirgotavas Eķengrāves miesta

atveramas darbdienās visu cauru
gadu no pulksten 8 rītā līdz pulksten
8 vakarā, bet svētdienās no pulksten
2 pēc pusdienas līdz 6 vakarā*.

§ 2. atcelt un tā vietā noteikt:
.Tējnīcas un ēdienu veikali bez

alkoholiskiem dzērieniem atverami

darbdienās no pulksten 8 rītā līdz
pulksten 10 vakarā, bet svētdienas
no pulksten 1 pēc pusdienas līdz
pulksten 10 vakarā".

§ 4. atcelt un tā vietā noteikt:
.Maiznīcas un skārņi var tirgoties

ari nedēļas svētdienās no pulksten
7 līdz 9 rītā un no pulksten 2 līdz
6 pēc pusdienas*.

§ 5. atcelt un tā vietā noteikt:
.Visas miesta tirgotavas, neizslē-

dzot ari tirgus būdas un galdiņus,
pilnīgi slēdzamas šādās dienās:
a) valsts svinamās un
b) visu triju lielo svētku pirmajās

divās dienās.
Piezīme. Lieldienu, vasaras

svētku un ziemas svētku trešajās
dienās un 23. jūnijā — tirgoša-
nās atļauta līdzīgi darbdienām."

§ 6. atcelt.
§ 7. .Kioskiem tirgošanās netiek iero-

bežota".
§ 8. .Vīnu tirgotavas, traktieri un

citas alkoholisku dzērienu tirgotavas
miestā var tirgoties un traktieros tos
var lietot saskaņā ar likumu par žū-
pības apkarošanu".

Šie grozījumi un papildinājumi stājas
spēkā 14 dienu laikā no viņu publicē-
juma .Valdības Vēstnesī*.

Eķengrāves miesta
valdes priekšsēdētājs S t a 11a n s.

3 Sekretārs Bagātajā.

Pārgrozījums
saistošos noteikumos par tirgošanās
kārtības uzturēšanu nedēļas un gada

tirgos Jaunjelgavas pilsētā.
Pieņemts pilsētasdomes 1926. g. 20. maija
sēdē un apstiprināts ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. gada

29. maija rakstu N° 104618.
1926. gada .Valdības Vēstneša" 79. nu-

murā publicēto noteikumu § 6. un 7.
atcelt un to vietā izteikt:

1) Tirgotājiem ar galdiņiem un citām
tirgotavām jāieņem vietas pēc tirgus
uzrauga norādījuma. Virs katra gal-
diņa jābūt piestiprinātai redzamā vietā
izkārtnei ar skaidri salasāmu tirgotāja
vārdu un uzvārdu. Pēc tirgus beigām
visi galdiņi un citi tirdzniecības piede-
rumi viņu īpašniekiem ir tūliņ jānovāc
no tirgus laukuma.
Šis pārgrozījums stājas spēkā pēc

2 nedēļām no tā publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Jaunjelgavā, 1926. gada 3. jūnijā.
Pilsētas galvas vietas izpildītājs

K. Lacenbergs.
3 Sekretārs Toms.

KURSI.
Rīgas biržā, 1926. gada 10. jūnijā.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs . . . . 5,18 — 5,19
1 Anglijas mārciņa .... 25,19 — 25,26
100 Francijas franku . . . . 15,45—15,75
100 Beļģijas franku .... 15,70 — 16,00
100 Šveices franku .... 99,90 — 100,80
100 Itālijas liru 19,00—19,40
100 Zviedrijas kronu .... 138,35 — 139,40
100 Norvēģijas kronu . . . 114,60—116,30
100 Dānijas kronu .... 136,30—138,35
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,60 — 209,20
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 46,00 — 56,00
100 Lietavas litu 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņecs ....

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

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

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētāji A. K a c e n s.
Zvērināts biržas maklers Th. Summers.

-Redaktors: M. Ārons.



ļ Tiesu sludinājumi. )
Rīgas apgabaltiesas

priekšsēdētājs,
paziņo, ka Alūksnes notārs JēkabsA 11 r o k s pārvietoji,- savu kant. Alūkfnēno Bružā ielas Nš_ 2 uz Skolas ielu J* 1
Cc,o Pliekšsedetājs A. B ū m a n i s.
oo43 Sekretārs O. Blumbeius.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētera Miķeja d.
Ozoliņa lūgumu un savu 4. maija
1926. ģ. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Pēteris Miķeļa d. Ozoliņš parādu pēc
obligācijas par 1000 rbļ. atlikumā ,110
obligācijas par 2000 rbļ. pirmatnējā
lielumā," apstiprinātas 9. decembrīl897.g.
ar JVs 745 uz nekustamo īpašumu Val-
mieras apriņķī, Daibes muižas zemnieku
zemes ,,Klētnieku" mājām ar zemes
grāmatu reģ. JVs 85, izdotas no Pētera
Miķeļa dēla Ozoliņa par labu Jānim
Miķeja d. Ozoliņam, kura obligācija ir
pārgājusi uz Arinu Miķeļa m. Rostok,
dzim. Ozoliņ, kas viņu ir cedējis blanko;
2) par 500 'rbļ. no' 29. janv. 1901. g.
ar JVs 44, apstiprinātas uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotas no Pētera
Miķeļa d. Ozoliņa par labu Mārtiņam
Jura d. Zommeram, blanko cedēta un
3) no par 1500 rbļ. no It, sept. 1908. g.
ar JVs 294 apstiprinātas uz to pašu ne-
kustamo īpašumu par labu Miķelim
Mārča d. Bērziņam, blanko cedēta, ir
samaksājis, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteikta laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un Jūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. Ns 3269.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3620a Sekretārs A. Kaive.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uzcivilproc. Iik*2011..2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1921. g. 17. martā
Lauberes pa' gastā Zarumu mājās mir.
Jāņa Andreja d. Graudiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 19. maijā 1926. g. L. Ns 3378.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4056a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011.,2014. un 20!9.p.pl
pamata paziņo, ka pēc 1923. g. 28. apria
Koku pagastā ..Karitenos" mirušā Jāņs
Pētera d. Jurjana Ir atklāts mantojumi
un uzaicina, 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. 18. maijā 1926. g. L. JVa3449.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4059a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 1926. g. 4. maija lēmumu ir atzinusi
Simonu Š(evelu) Jozefa d. Packinu
un Naumu (Noimn) Haima d. Felmani
par maksāt nespējīgiem parādniekiem
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un priekš-
niecībām vajadzīgs labprātīgi-,

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieku
nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņu kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās:

2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt nespē-
jīgiem parādniekiem, kā ari sumas.
kas pienākas iestādēm.

Privātām personām jāpaziņo apgabal-
?i par savu parādu prasībām no

parādniekiem, kā ari par sumām, kādas
parādniekiem pienākas, neskatotk:

maksājumi notecējusi vai ari viņu
termins gaidāms nākamībā, kā ari pār -
maksāt nespējīgo nekustamiem īpa-
šumiem, kuri atrastos viņu pārziņā uz
atsevišķiem noteikumiem.

Augša minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Rīgā, 15. maijā 1926. g. L. Ns 257-1. g.
Priekšsēd'-tāja v. A. Veidners.

3749a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzcivilproc. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 30. maijā
Vecpiebalgas pagastā „Vec-AImu" mājā
mirušā Anža Jāņa d. Endele ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem ū. t. t, pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 14. maijā 1926. g. L. Ns 3451.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4087a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uzcivilproc. lik: 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1906. g. 15. martā
Smiltenes pagastā ,,Lejas-Vielen" mājās
mirušā Toma Jāņa d. Bērziņa ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem', legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem ii. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī Sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. maijā 1926. g. L. Ns 3393.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4058a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas aogabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. iik. 2060. nu
2062. p. p. pamata, ievērojot Ericha
Buša pilnvarnieka zv. adv. Volfganga
Ķīna lūgumi! un savu lēmumu no
II. maija 1926. g. paziņo, ka lūdzējs
Erichs Buša parādu pēc obligācijām:

1) par 7500 rbļ. atlikuma no obli-
gācijas pirmatnējā lieluma par lO.OOOrbļ.
no 10. augusta 1879. g., apstiprinātas
uz nekustamu īpašumu Rīgā, I. hipotēku
iecirknī, ar zemes grāmatu reg. .V 380,
izdota par labu Oskaram Bokslaffam un

2) par 16.670 rbļ. no 12. jūlija 1917. g.
ar Ns 461, apstiprinātas uz nekustamu
īpašumu Rīgā, IV. hipotēku iecirknī,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 496, izdotas
no Ericha Buša par labu Ievai Staņislava
meitai Pavlovai blanko cedēta, ir
samaksājis, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ, ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzis par iznīci-
nātām un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 18. maijā 1926. g. Ns 3317.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4081a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra 19)9. g.
likuma par nozudušu vai iznīcinātu
vērtspapīru mortifikaciju 5, 6 un 7. p. p.
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.
pamata, ievērojot Voldemāra Gustava d.
Mēslina pilnvarnieka — zv. adv. Edvina
Magnusa lūgumu un savu lēmumu no
27. apriļa 1926. g. paziņo, ka lūdzējam
Voldemāram Mēslinam * kara apstākļu
dēļ ir gājis zudumā čeks, izdots no
Rīgas pilsēt. diskonto bankas 16.,29. iul.
1914. g. par 2500 angļu mārciņām uz
Berlines vācu bankas Londonas aģentūra
Londonā (Deutsche Bank Berlin London
Agencij London) ar Ns 294912 par labu
lūdzējam.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicinās visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto čeku pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un. aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
minēto čeku atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam izdos tiesas lēmuma no-
rakstu dēļ čeka dublikāta saņemšanas.

Rīgā, 18. maijā 1926. g. Ns 2665.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4082a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu lēmumu
no 18. maija 1926. g. , paziņo, ka pa-
rādnieks Ādams Ramats parādu pēc
B obligācijām, apstiprinātām 21. febr.
1880.' g. uz nekustamu īpašumu Rīgas
apriņķī, Allažu muižas zemnieku zemes
Jaun-Klūge mājām ar zemes grāmatu
reg. Ns 2664, izdotas no Ādama Ramata
I) ar As 168 par 375 rbļ., 2) ar Ns 169 par
500- rbļ. un 3) ar Ns 170 par 500 rbļ. par
labu Johanam fon Blankenhagenam,
kuras obligācijas ir pārgājušas uz
14. decembri 1890. g. apstiprināta da-
līšanas līguma pamata uz Ottonu fon
Blankenhagenu kā Allažu muižas iegu-
vēju, ir samaksājis, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligatijus atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam, dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. maijā 1926. g. Ns 3431.
Priekšsēdētāja y. A. Veidners.

4896a Sekretārs A. Kalve.

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

p. p.. ievērojot Pēterpils-Tulas
zemes bankas likvidācijas komisijas
lūgumu un savu 11. maija 1926. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks ļānis
Pētera d. Balodis parādu pēc obligā-
cijas par 3500 rbk apstiprinātas uz
7. jūliju rgil.g.arJe 1207 uz nekustamo
īpašumu Madonas apriņķī . Lodes muižas
zemnieku zemes ,.Jurceni JVs 6" mājām,
ar zemes grām. reģ. Ns 2345, izdotas no
Jāņa Pētera d. Baloda par labu Pēter-
pils-Tulas zemes bankai ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, 'skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
..Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteii
obligāciju atzīs par iznicinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. Ns 3330.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3621a retars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p. -
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 16. okt.,
Rīgā mirušās Minnas Kriša m. Misun
(Missun) ir atklāts mantojums un uz- j
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, :
legatarijiem, fideikonisarijiem, kredi-
toeiem un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot '.
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 26. maijā 1826. g. L. Ns 2888.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4514a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011.,2014. un2019".p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1884. g. 8. sept..
Limbažos mirušā Kārļa Gustava Jūr-
gehsona ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā rņantiniekie .m
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4628a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz Civilproc. lik. 2011.,2014. un 2iO9.n.p.
pamata paziņo, ka pēc I926.g.28. marta
Limbažos mirušā Jāna-Adolfa Miķeļa
dēla Kazaka 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 s.s tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot

n0 šī sludinājuma iespiešanas dienas.

ja minētās ' personas savas tiesības

atņkl uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā 18. maijā 1926.g. L. M» 3376.

Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

4060a Sekrēta,- A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 20!!., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 15. jūlija,
Krievijā mirušā Timoteja ' Paula d.
Kolesnikova ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, 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
augšā uzrādītā termiņā nepieteikt, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 26. maijā 1926. g. L. Ns 3489.
Priekšsēdētāja v. A.. Veidners.

4511,1 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
m.civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1898. g. 11. dcc.
Kokneses pagastā mirušā ,,Kampaņu "
mājas īpašnieka Jāņa Leja (Lejiņa)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības 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
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 26. maijā 1926. g. L. JVs3465.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

451 ?;i .^pkretar»; A Kalvi*

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 201 L, 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 28. janv.,
Rīgā mirušā Jāņa Leona Mārtiņa d.
Pa egle ir atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības 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
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 26. maijā 1926. g. L. JVs3380.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4513a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
pamatojoties uz civ. proc. Iik. 2062
2062. p. p., ievērojot Pēterpils-fuS
zemes bankas likvidācijas komisija»
lūgumu un savu 11. maija 1926. g. ļj
mumu, paziņo, ka parādnieks ErnestsMichaila d. Jūrmani« parādu pēc obli
gacijas par 15200 rbļ. apsti prinātas
30. novembrī 1913. g. ar Ns 767 uz ne!
kustamo īpašumu Rīgas apriņķī, Beber

*
beku muižas zemnieku zemes* Purebuf»
mājām ar zemes grāmatu reģ. .\o 141,
izdotas no Ernesta Michaila d. Jūrfhai»
par labu Pēterpils-Ti.laszemes

bankair samaksājis, bet šī augšā minētā ohtt,
gacija nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju , pie-
teikties tiesāsešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteksics ,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā ', 12. maijā 1926. g. JVs3329.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3619a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 18. maijā 1926. g.
izklausījusi Jāna Anža d. Ērgļa lūgumu
dēļ hipotekaīisko parādu dzēšanas,
nolēma : atzīt par iznīcinātu uz Jānim
Anža dēlam Ērglim piederošo Cēsu apr.
Jaunpiebalgas muižas kvotes zemes
māju Lejas-Butler Ns 263, reģistra
JVs 968, apstiprinātu 23. janvārī 1895. g-
ar JVs 17 obligāciju par labu Andrejam
Jāna dēlam Vietniekam sumā 500 rbļ.

Rīgā, 22. maijā 1926. g. Ne 1552.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4427a Sekretārs A. Ķalve
^

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
<a Latvijas civillikuma kop. 36. p. pie-
«lees pamata, pasņi vispārībai. »
laulātie draugi Šloms Leiba d. Fūrs
un Gode Sīmaņa m Fūr, dzim. Ass
noslēguši savstarpīgo laulības līgumvt
pie Rīgas notāra G. Zemgaļa 6. maija
1926. g. reģistra Ns 10/6y61, ar kuru
viņi, uitieclDa u viņu noslēgto ImuDB
ir atcēlusi vietējo civillikuma 79. u»
turpat, p. p. parediēto laulāto manta»
kopību. -M*Rīgā, 1. jūnijā 1926. g. L. J*3515

Piieksued. v. A. Veidners.
5194 Sekretar» » tf < v '

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoaV
uz Latvijas civillikumu kop. 35. p. pie"
zīmes pamata paziņo vispārībai K*
laulātie draugi Pēters Pētera d. Bērz-r»

un Elza Jāņa meita Bērziņ,dzim.LaP*noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pif
Rīgas notāra J. Purgala 1926. g. 18 mai)?
reģistra J* 39/5458 ar kuru viņi, attiecība
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēlusi'
vietējocivillikumu 79. un turpm. P- P-
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1. jūnijā 1926. g. L. Ns 35»
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

5195 Sekretārs A. Kalvg^,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoaV

u Latvijas civillikumu kop. 36. p. P*"
zīme» pamata, taziņo vispārībai , »*
laulātie draugi Pauls (Peisachs) Možas
dēls Švarcs un Lene Izaka meita Svarc,
dzim Feitelbeig, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgs o°tara .1
Kreicbtrga 1926. g. 12. maijā reģistr»
te 39,9768, ar kuru viņi, attiecība J»
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. ag

Rīgā, 1. jūnijā 1926 g. L. J* 3««>

Priekšaēd. v. A. Veidners.
5196 Sekretārs A. K a! v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p.. ievērojot Jāņa Jāņa dēla
Gailīša lūgumu un savu 11.' maija
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis Gailīts parādu pec obligācijas par
3300 rbļ., apstiprinātas 13. septembri
1910. g. ar Ns 604 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apriņķī, Jumurdas muižas Mala
Krogu Ns 17, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1757, izdotas no Jāņa Jāņa dēla
Gailīta par labu Reinholdam Miķeļa d.
Liepiņām ir samaksājis, bet šī ' augšā
minētā obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dē! dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,.Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. Ns 3337.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3618a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata un ievērojot Jāņa
Jāņa d. Brambata lūgumu un savu
lēmumu no 4. maija 1926. g. ar šo pa-
ziņo,ka lūdzējs Jānis Brambats parādu
pēc obligācijām :

t\ par 3000 rt>L>o 18. jūnija 1892. g.
ar JVs 261, apstiprinātas uz nekustamu
īpašumu Rūjienas-Jurates muižas zem-
nieku zemes ,,Brammanu" mājām JNš 16
Valmieras apriņķī ar zemes grāmatu
reģ. JVs2983, izdotas no Jāņa Brambata
par labu Jānim Ottona d. Kreicmanim,
blanko cedēta;

2) par 3000 rbļ. no 7. maija 1904. g.
ar JVs 181, apstiprinātas uz to pašu ne-
kustamu īpašumu par labu Jēkabam
Jēkaba d. Blumentalam, blanko cedēta;

3) par SOOOrbļ. no 28. februāra
1911. g. ar JVs 144, apstiprināta uz to

pašu/ nekustamo īpašumu, izdota no
Jāņa Brambata par .labu Jēkabam
Spriča d. Laubertam, blanko cedēta un

4) par 3000 rbļ. no 18. marta 1913. g.
ar JVs 224, apstiprinātas uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotas no Jāņa
Brambata par labu Augustam Dāvida d.
Līcim, blanko cedēta, — ir samaksājis,
bet šīs augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,, Valdības Vēstnesī" un 'aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām un lūdzējam dos tiesību prasīt
narāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. JVs 3270.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3617a ' Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē II. maijā 1926. g.
izklausījusi mirušā Pētera Pētefa d.
Kule mantošanas lietu, nolēma: par
bezvēsts prombūtnē, esošā Eduarda
Arvida Pētera d. Kūlis atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko paziņot
Valmieras pilsētas Bāriņu tiesai.

Rīgā. 12. maijā 1926. g. Ns 3080.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3629a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 11. maijā 1926. g.
izklausījusi Eižena Buša un Kārļa
Fridricha Teodora Maksimiliana Veilera
lūgumu dēļ obligācijas atzīšanas par
zudušu, nolēma: atzīt par iznicinātu
obligāciju par 5500 rbļ. atlikumā no
obligācijas par 25000 rbļ. pirmatnējā
lielumā, apstiprinātas 3. martā 1882. g.
uz nekustamu īpašumu Rīgā, III hipo-
tēku iecirknī, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 548 par labu Kondradam Eduardam
Jēkabam Bendfeldam, no kuras obligā-
cijas 5. oktobrī 1899.g. ir dzēsti 14000r.,
bet no obligācijas atlikuma 11000 rbļ.
viņa puse par 5500 rbļ. ir gājusi pār uz
atraitni Luizi Juliāni Kaul, dzim.
Bendfeldt, par ko 1905. g. 2. .martā ir
izgatavots atsevišķs zemes grāmatu
dokuments ar JVs 1583, kuru daļu .mi-
nētā Luīze Kaul 1906. g. 7. janvārī ir
cedējusi Marijai Emmai Leonharda m.
Frenkel, dzim. Kaul, bet obligācijas
otra puse — atlikums par 5500"rbļ. ir
pārgājusi uz Oskaru, Almu, Nanniju,
Antoniju pēc vīra Knauer, Annu pēc
vīra Krauze un Idu pēc vīra Strauss,
brāļiem un māsām Bendfeldt. Šī obli-
gācija apgrūtina ar imobliu 111.646.

Rīgā, 18. maijā 1926. g. Ns 1809.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4083a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot Natālijas.
Aleksandra m. Pečokinas lūgumu un
savu lēmumu no 4. maija 1926. g. ar šo
paziņo, ka parādniece Natālija Alek-
sandra m. Pečokina parādu pēc obli-
gācijām:

1) par 10000 rbļ. atlikuma no obli-
gācijas par 15000 rbļ. pirmatnējā lie-
lumā no 10. septembra 1912. g. ar
JVs 118, apstiprinātas uz nekustamu
īpašumu Cēsīs Lielā Dārza ielā ar
zemes grāmatu reģ. JVs 60, izdotas par
labu Heinricham Viktora d. fon Strikam,
blanko cedētu.

Šo augšā minēto obligācijas atlikumu
sumā 10000 rbļ. Nikolajs Edmunda d.
fon Ercdorfs-Kupfer, kā minētās obligā-
cijas blanko cesionars ir viņu atkal
cedējis blanko un

2) par 5000 rbļ. atdalītu no augšā
minētās obligācijas par 15000 rbļ.
pirmatnējā lielumā par labu Hermanim
Nikolaja d. fon Brimeram, par ko
7. jūnijā 1913. g. izgatavots atsevišķs
zemes grāmatu akts ar JVs 3965 — ir
samaksājusi, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniecei dēļ dzēšanas zemesgrāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šīs dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Vald. Vēstn." un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un lūdzējai dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. JVs 2691.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3625a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 23. sept.
Salaces pagastā, „Kannupē" mirušā
Gustava Friča d. Zeimaņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
<īs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

|a minētās personas savas tiesības

azģšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
vina« atzīs kā šīs tiesības zaudēji)

Rīgā, 27. maijā 1926. g. L. JVs3234.
Priekšsēdētāja V. A. Veidners.

4629a Sekretārs A. Kalve.



Rigas 3. apgabaltiesas civilnod.,
u Latvijas civillikuma kop. 36. p. pie-
rimts pamata paziņo vispārībai, kf
laulātie draugi — EmilsAndreas Andreja
dēls Grīnups (Gruenupps) un Margarete
Fridricha meita Grīnup (Gruenupp),
dzim. Meissner, noslēguši savstar-
pīgo laulības tikumu pie Rīgas no-
tāra J. Kruklanda 1926. gada 26.
maijā reģistra _ tfs 95/13709, ar kuru
viņi, attiecība, uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumi
79. un turpm. p. p. paredzēto laulātc
mantas kopību.

Rigi, 8. jūnijā 1926. g. L. Mi 3602
Priekšaēd. v. A. Veidners.

5641 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. prov. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Donas zemes
bankas likvidācijas komisijas lūgumu
un savu 18. maija 1926. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Andrejs Reiņa d.
Šiliņšparādu pēc obligācijas par 2800 rbļ
apstiprinātas 26. novembrī 1912. g.
ar Ns 1447 uz nekustamo īpašumu
Madonas apriņķī, Vietalvas-Odzienas
muižas zemnieku zemes „Kalna-Pežan"
mājām ar zemes grāmatu reģ. JVs 687,
izdotas no Andreja Šiliņa par labu
Donas zemes bankai , ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ kā
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skairot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. maijā 1926. g. Ns 3444.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4103a Sekretārs A. Kalve.

Daugavpils pi.'s. bāriņu tiesa,
uz civ. proc. lik. 1454. p. pamata, uz-
aicina bezvēsts prombūtne esošo Sofiju
Bogdanovič vai viņas likumīgos
mantiniekus pārņemt savu zem aizbild-
niecības stāvošo mantu, atrodošos Dau-
gavpilī, Kaunas ielā Ņs_ 60.

Priekšsēdētājs J. G r u b e.
5576 Sekretāra v. N. Amstete.

Daugavpils pils. bārigu tiesa,
uz civ. proc. lik. 1454. p. pamata uz-
aicina bezvēsts prombūtne esošo Dāvidu
F e i g i n u vai viņa likumīgos manti-
niekus pārņemt savu zem aizbildniecības
stāvošo īpašumu, atrodošos Daugavpilī,
Zaļā ielā Mi 61.

Priekšsēdētājs J. G r u b e.
5577 Sekretāra v. N. A m s t e r e.

Citu iestāžu sludinājumi. ]
Rigas policijas 3. iec. priekšnieks

paziņo, ka š. g. 18. jūnijā, pulkst. 10,30,
Rīgā, Blaumaņa ielā JVs 5,

tiks pārdotas vairāksolīšanā
Jānim Liepiņām (koni. sab. ,,Sabiksme")
piederošais automobils ,,Fiat" firmas,
novērtēts par Ls 601,22, piedzenot no
viņa šo zumu kā ceļu nodevas.

Apskatīt pārdodamo automobili varēs
uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā, 1926. g. 9. jun. JVs 12891
5631a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas I. iec. pr-ks paziņo,
ka 21. jun. 1926. g., pulkst. 10 rītā,
M. Smilšu ielā Ns 9, pārdos vairākso-
līšanā a,s. „Ginters un b-dri" divi
simti pāru dažāda lieluma vīriešu
un sieviešu apavu.

Rīgā, 1926. g. 9. jūnijā.
5632a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata pazioņ, ka pēc 1898. g. 28. nov.,
Rīgā mirušā Mārtiņa Kreicmana ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditariem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot bo šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas aztīs kā Šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. maijā 1926. g. L. JVs 3488.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4630a Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p.
pamata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
5. maija lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: ,,Latvju savstarpējā darbīgā
palīdzības biedrība ,,Radošais darbs",
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
4549a Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1920. g. 5. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Biedrība zem nosaukuma: ,,Vācu skol-
nieku brīvlaiku kolonija" (Deutsches
Schuier-Ferienheim), ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
4550a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nedala
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 5. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Noteikti kristīga jaunatnes biedrība
,,Evaņģēlija cīnītāji", ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis Kglī ?
2551a Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa,

viņas šī gada 5. maija
lēmumu reģistrēta: Rozēnu patērētāju
biedrības ..Zemnieks" biedru pilnā sa-
pulcē 21. martā 1926. g. pieņemtie
stututu grozījumi.

daļas pārzinis Eglīts.
4552a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 30. jūnijā 1926. g.,
pulkst. 10 dienā, Rigā, Blaumaņa ielā
jvfe 5, Jēkaba Klūgmaņa lietā pārdos
Aleksandra Vītoliņa un Arnolda Ēvalda
kustamo mantu, 'sastāvošu no putekļu
sūcēja un spoguja un novērtētu par
Ls 320.

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

Rīgā, 1926. g. 2. jūnijā.
5627a Tiesu izpild. J.Zirģeis.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 2. jūlijā 1926. g.,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 36, dz. 26 Tirgotāju un namu
īpašn. krāj-aizd. s-bas lietā tiks pārdota
Mendeļa Levitāna kustama manta,
sastāvoša no mēbelēm un novērtēta
par Ls 350,—.

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

Rīgā, 1926. g. 4. jūnijā.
5628a Tiesu izoild. I. Zir&els.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 2. jūlijā 1926. g.,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā JVs 36, dz. 26 Tirgotāju un namu
īpaš. krāj-aizd. s-bas lietā pārdos Men-
deļa Levitāna kustamo mantu, sastā-
vošu no drēbju skapja un novērtētu par
Ls 450.

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

Rīgā, 1926. g. 4. jūnijā.
5626a Tiesu izpild. J.Zirģels.

[Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Hermaņa Jēkaba d.
Treimana lūgumu un savu 18. maija
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Hermanis Treimans parādu pēc obligā-
cijas par 1800 rbļ., apstiprinātas 23.
maijā 1914. g. ar JVs 443 uz nekustamo
īpašumu Valmieras apriņķī, Jaun-Attes
muižas zemnieku zemes Solu mājām ar
zemes grāmatu reģistra JVs 459, izdotas
no Hermaņa Jēkaba d. Treimana par
labu Juliusam Gustava d. Ore ir iemak-
sājis Rīgas apgabaltiesas depozītā
Ls 38,40.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kur/ām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
„Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par samaksātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 20. maijā 1926. g. Ns 3411.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4106a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 16. jūlija,
Brantu pagastā, Kalna-Lieduliešu mājā
mirušā Jāņa Friča cl. Kļaviņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iesaie-
šanas dienas.

Ja minētā spersonas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. maijā 1926. g. L. JVs'3198.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4631a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. Iik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Volfa Vange piln-
varnieka zv. adv. Valtera Moor lūgumu
un savu 18. maija 1926. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Volfs Vange parādu
pēc obligācijas par 19000 rbļ., apstipri-
nātas 22. novembrī 1911. g. ar JVs 4129
uz nekustamo īpašumu Rīgā, 1. hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ. JVs 715,
izdotas no Ludviga Neiburga par labu
Rīgas Evang. Sv. Jāņa bankas admini-
strācijai, kupa obligācija ir pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe kā blanko
cesionaru, kas viņu ir cedējis blanko, ir
samaksājis, bet šī augšā minētā obligā-
cija nevar tikt izsdiegta atpakaļ dēļ
dzēšanas zemes grāmatās tamdēļ, ka
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 22, maijā 1926. g. JVs' 3440.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4425a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Dāvā dēla
Bērziņa lūgumu un savu 18. maija
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis Dāvā d. Bērziņš parādu pēc obli-
gācijas par 900 rbļ., apstiprinātas
1. tiec. 1903. g. ar JVs 370 uz Valkas apr.
Smiltenes pilsmuižasdzimtsobroka zemes
gabala pēc plāna JVs 101, reģ. JVs 1343 uz
uzceltām ēkām, izdotas no Jāņa Dāvā d.
Bērziņa par labu kņazam Paulam Paula
dēlam Līvcnam ir * samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 26. maijā 1926. g. Ns 3441.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4527a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu lēmumu
no 18. maija 1926. g. apliecina, ka pa-
rādnieks Reinholds Kriša d. Krieviņš
parādu pēc 3 obligācijām par 300 rbļ.,
500 rbļ. un 350 rbļ. apstiprinātas
21. martā 1881. g. ar JVsJVs469, 470 un
471 uz nekustamo īpašumu Valkas apr.,
Litenes muižas zemnieku māju „KHup
JVs 110" ar zemes grāmatu reģ. Ns 1444
par labu baronam Ernestam Voltam,
pie kam ar Rīgas apgabaltiesas 6. apriļa
1912. g. lēmumu par iznīcinātām atzīto
obligāciju ar JVsJVs 470 un 471 sumas
500 rbļ. un 350 rbļ. vietā izdota bartmam
Katrinei Konrāda m. Volf, Kurtam,
Fridricham un Gotlībam Ernsta bērniem
Voltiem un Katrinei Ernesta m. Cege
fon Manteifel, dzim. baronesei Volf,
viņu noraksti oriģinālu vietā saskaņā ar
26. jūlija 1912. g. ierakstu JVs 56 *7, ir
samaksājis, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz uzaicina visas personas, kupām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikāj
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt parādu
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. maijā 1926. g. JVs 3432.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4098a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. iik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Eduarda Juliusa
Bārsa lūgumu un savu 11. maija
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Eduards Bārs parādu pēc obligācijas
par 9000 rbļ., apstiprinātas 3. martā
1903. g. ar JVs288 uz nekustamu īpašumu
Rīgas pilsētā, I. hipotēku iecirknī, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 280, izdotas no
Kārļa Bārsa par labu Juliusam Volde-
māra d. Šumacheram ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 12. maijā 1926. g. JVs 3354.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3623a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Osvalda Hagena
lūgumu un savu 11. maija 1926. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Osvalds

Hagens parādu pēc obligācijas -par
5000 rbļ., apstiprinātas 11. augustā
1910 g ar JVs 1733 uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, IV. hipotēku
iecirknī, ar zemes grāmatu reģ. JV> 2003,
izdotas no Kirilla Kvita par labu
Ivanam Jēkaba d. Kļaviņām, blanko
cedēta ir samaksājis, bet šī augša
minētā obligācija nevar tikt izsmegta

atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu

tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu ' laikā,
skaitot no dienas, kad šīs sludinājums
iespiests „Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies , obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu.un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. Ns 3320.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3624a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
pamatojoties uz civ. proc. Iik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pēterpils-Tulas
zemes bankas likvidācijas komisijas
lūgumu un savu 11. maija 1926. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Pēters
Pētera d. Kušķis parādu pēc obligācijas
par 3000 rbļ., apstiprinātas 4. maijā
1912. g. ar JVs 660 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apriņķī, Kusas muižas zemnieku
,,Purgail JVs 14" mājām zem zemes
grāmatu reģ. JVs 1885, izdotas no Pētera
Kušķis par labu Peterpiis-Tulas agrar-
bankai ir samaksājis, bet šī augšā mi-
nētā obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatas, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina cisas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. JVs3328.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3622a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētepa Jāna d.
Admina lūgumu un savu 18. maija
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Pēteris Jāņa d. Admins parādu pēc obli-
gācijas par 900 rbļ., apstiprinātas
24. novembrī 1898. g. ar JVs397 uz Valkas
apriņķī, Smiltenes pils muižas esošo ne-
kustamo īpašumu ar reģ. JVs 1095, iz-
dotas no Pētera Jāņa d. Admina par
labu Dāvim Jāņa d. Ādminim ir samak-
sājis, bet šī augšā minētā obligācija ne-
var tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aucina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznicinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 20. maijā 1926. g. JVs 2831.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4107a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 18. maijā 1926. g.
izklausījusi Gerharda Helmuta un Volf-
ganga Kārļa d. Petersonu Rušmanu un
nepilngadīgo Ericha un lrenes Peterson
Rušman aizbildņa Voldemāra Knīrima
lūgumu dēļ obligācijas atzīšanas par
zudušām , nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 7000 rbļ., apstiprinātu
26. augustā 1913. g. ar JVs 507 uz neku-
stamu īpašumu Cēsu apriņķa „Toces"
muižu, ar zemes grāmatu reģistra
** 177 par labu Kārlim-Heinricham-
Hermanim Heinricha dēlam Petersonam
Rušmanim, kura obligācija apgrūtināta
ari tagad Latvijas valstij zemkopības
ministrijas personā piederošo ta paša
apriņķa Ļaudonas pilsmuižu, ar zemes
grām. reģ. JVs 209 un ka uz zemkopības
ministrijas 30. maija 1924. g. pieprasī-
jumu JVs 14604, pamatojoties uz likuma
Par nekustamu īpašumu koroborēšanu
sakarā ar agrārās reformas likuma 3. p.
"i obligācija dzēsta no Ļaudonas pils-
muižas 3. jūnijā 1924. g. ar JVs 381 viņas
Pilnā sumā 7000 rbļ.

Rīgā, 26. maijā 1926. g. JVs 1799.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

ļ"j26a_ Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
*>62. p. p. pamata, ievērojot Haima un
atmana Himmelhocha pilnvarnieka
zv. adv. Osipa Finkelsteina lūgumu
usavu lēmumu no 18. maija 1926. g.
Paziņo , ka lūdzēji parādu pēc obligā-
tam: i) par 40.OOO rbļ. no 20. marta
'- g. ar JVs 742, apstiprināta uz ne-
kustam u īpašumu Rīgā, II. hipotēku
Iecirknī , ar zemes grāmatu reģ. JVs 850,
'zdota no Reina Apmāna par labu
Jēkabam Kārļa dēlam Paeglim,
°'anko cedēta un 2) par 100.000 rbļ. no
'?• Jūnija 1914. g. ar JVs 1445, apstipri-
l^ tas

uz to pašu nekustamo īpašumu,
jzdota no ta paša Reina Apmāna par
'abu Feodoram Ivana ' d. Stabulītim,
D 'anko cedēta, ir samaksājuši, bet šīs

1 minētās obligācijas nevar tikt

izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļauzaicina visas personas, kurām būtutiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „ Valdības Vēstnesī" un aizrādaka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies .obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējiem dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. maijā 1926. g. JVs3337.
Preikšsēdētāja v. A. Veidners

4097a Sekretārs A. Ķ a 1v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot Miķeļa
Jēkaba d. Krūmiņa lūgumu un savu
lēmumu no 4. maija 1926. g. paziņo ,
ka lūdzējs parādu pēc obligācijas par
1000 rbļ., kupa bija visupirms apstipri-
nāta 1875. g. 30. septembrī ar JVs 1826
uz Allažu muižas zemnieku zemes
Lejnieku mājām, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 2104, bet no pēdējām dzēsta
1911, g. 20. maijā un pārvesta uz ne-
kustamu īpašumu Allažu muižas zem-
nieku zemes no Lejnieku mājām at-
dalītām Jaun-Lejnieku mājām Rīgas
apriņķī, ar zemes grāmatu reģ. JVs 5530,
izdota no Jēkaba Krūmiņa par labu
Johanam fon Blankenhagenam , kura
obligācija ir pārgājusi uz Otto Gotlība d.
fon Blankenhagenu, kā blanko cesionaru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko — ir
samaksājis,bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
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 aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nicinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. JVs 162.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

3628a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 18. maijā 1926. g.
izklausījusi ādu fabrikas ,,Latchroms"
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par samaksātām
obligācijas: 1) par 20980 rbļ. 91 kap.
atlikumā no obligācijas par 25000 rbļ.
pirmatnējā lielumā, apstiprinātu 10.janv.
1901. g. ar JVs31 uz nekustamu īpašumu
Rīgas pilsētā, IV. hipotēku iecirknī, ar
zemes grāmatu reģistra JVs 456 par labu
Rīgas biržas bankai, kupa obligācija ir
pārgājusi uz Volfgangu Leo d. Kūenu,
kā blanko cesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko, 2) par 3000 rbļ., apstipri-
nātu 19. oktobri 1910. g., ar JVs 2377 uz
to pašu nekustamu īpašumu par labu
Leo Ernsta d. Kūenam, kas viņu ir
cedējis blanko, 3) par II000 rbļ.*, ap-
stiprinātu 23. oktobrī 1910. g. ar
JVs 2402 uz to pašu nekustamu īpašumu
Fannijai Jēkaba m. fon Repenak un
4) par 10000 rbļ., apstiprinātu 10. martā
1914. g. ar JVs633 uz to pašu nekustamu
īpašumu par labu Volfgangam Leo d.
Kūenam, kas viņu ir cedējis blanko.

Rīgā, 12. maijā 1926. g. " JVs972.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4426a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pēterpils-Tulas
zemes bankas likvidācijas komisijas
lūgumu un savu 18. maija 1926. g. lē,
mumu, paziņo, ka parādnieks Pēteris
Pētera d. Jaunrubens parādu pēc obli-
gācijas par 5600 rbl.. apstiprinātas

iktobri 1908. g. ar .Vs 1295 uz ne-
kustamo īpašumu Madonas apriņķī
Kusas muižas zemnieku zemes .,Kalna-
Kaņepi" mājām ar zemes grāmatu reģ.
JVs1884. izdotas no Pētera Pētera d.
Jaunrubeņa par labu Pēterpils-Tulas
zemes bankai ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot 110 dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. maijā 1926. g. .Ys 3443.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4104a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas
Madonas apriņķa tiesu

izpildītājs,
kura kancleja atrodas Madonā, Liepiņa
mājā, paziņo:

1) ka Jāņa Kalniņa, Dāvida Kriisera,
Kārļa Balka un citu prasībās pret Otto
Šmidtu par 5300 latiem ar procentiem
un izdevumiem, 12. augustā 1926. g.,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zāle,

publiskos loip psiis
Otto Jāņa d. Š m i d t a

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Madonas apriņķī, Iršu
pagastā, ar zemes grāmatu reģistra
JVs 200 un sastāv no amatnieku zemes
gabala Ns 53-A ar ēkām un aptvef
6,50 pūrvietas ar 12,40 taksācijas ienā-
kumu rubļu vērt bu;

1) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem novērtēts par 2500 latiem;

3) ka bezaugšminētas prasības,
īpašums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 8000 un 3150 cara rubļiem;

4) ka saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p.,
solīšana-sāksies no priekšrocigu prasību
sumas, tas ir Ls 8042 un personām, kas
veļas torgos piedalīties, jāiemaksā dro-
šības nauda 805 latu apmērā un jā-
iesniedz apliecība par to, ka tieslietu
ministrijas pases nav šķēršļu minētām
personām iegūt nekustamo īpašumu;

5) ka zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Cēsu-Valkas zemes grāmatu
nodaļā — Cēsīs;

6) ka personām, kūjām ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas pārdo-
šanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda
līdz pārdošanas dienai, un

7) ka visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir ieska-
tam! Rīgas apgabaltiesas 111 civilnodaļa»
kancleja.

31. maijā 1926. g.
5488 Tiesu izpild. J. L i e p i ņ š.



Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 15. jūnijā 1926. g., pulkst. 12 dienā,
Rīgā, m. Ķēniņu ielā JVs 3, dz.—
pārdos vairāksolīšanā Otto K'revitcs
kustamu mantu, novērtētu par Ls 324.
un ' sastāvošu no liela spoguļa ar bron-
zētu iekantējumu, deļ viņa 1925. g.
o/

0 peļņas nodokļa segšanas.
'Rīgā', 1926. g. 9. jūnijā.

5g2Qa Piedzinējs (paraksts).

Strenču miesta valde

izsludina par nederīgu nozaudēto vecā

pa auga pagaidu karaklausības ap iec.br

$846 izdotu no Valmieras dzelzsceu

mezgla'kom. 1920.,gada marta uz Viļ.

Kārļa d. Gintera vardu. 1 *"*

Madonas pilsētas valde ar šo paziņo,
ka 1926. g. 17. jūnijā, pulkst. 10 rītā,
tiks rakstiskā mazāksolīšanā izdoti pil-
sētas vidusskolas jaunbūves nobeigšanas
darbi.

Pirms solīšanas jāiemaksā pilsētas
kasē skaidrā naudā drošības naudas
1000 lati, vai jāiesniedz bankas garantija
par šo sumu.

Pilsētas valde patur tiesības izdot
darbus vieham no solītājiem pēc saviem
ieskatiem.

Ar tuvākiem noteikumiem var ie-
pazīties pilsētas valdē katru darba
dienu no pulkst. 10—1 p. p.

5637a Pilsētas valde.

Rīgas policijas 1. iec. pr-ks paziņo ,
ka 25. jun. 1926. g.. pulkst. 10 rītā, m.
Smilšu ietā JVs 1, pārdos vairāksolīšanā
a/s. ,,K- Ginters un b-dri" vienu
simtu pāru dažāda lieluma vīriešu un
sieviešu apavu un vienu dopelmašinu
apavu apstrādāšanai.

Rīgā, 1926. g. 9. jūnijā.
5634a Priekšnieks (paraksts).

.

Rīgas policijas 1. iec. pr-ks paziņo.
ka 25. jun. 1926. g., pulkst. 10 rītā,
Audēju ielā Ns 6, veikalā, pārdos vairāk-

. solīšanā Dinas Grīntueh dažādas galan-
' terijas preces, notaksētas kopvērtībā
ļ par Ls 418,68.
ļ Rīgā, 1926. g. 9. jūnijā.

i 5633a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas kara apr. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības apl.
Ns 172 no 31. aug. 1920. g., izd. no
A. s. p. Liepājas nolikt, pr-ka uz Jāņa
Jana d. Cielaviņa vārdu, dzim. 1887. *g.

5636a

Latvijas Banka izsludina par nederīgu
nozaudēto pieteikto Latvijas Bankas bo-
jātas naudas kvītī ar Ne 2174, par Ls 30.—,
izdotu S. Skoļnik. 5644

Salaspils pagasta valde, 18 .jūnijā

1926. g., pulkst. 1,0 rītā, Salaspils
pag. „Būdeskalna" mājā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā Reinholdam Jēkaba d.
Puniņam piederošas 3 govis un 1 bulli,
novērtētu par Ls 480, pagasta nodokļu
parādu segšanai.

Pārdodamos lopus varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz vietas.

Salaspilī, 7. jun. 1926. g.
Priekšsēd. A. Jansons.

5638a Darbvedis Vārtiņš.

Rigas policijas 3. iec. priekšnieks
pazinu, ka š. g. 17. jūnijā pīkst. 10,30
Rīgā, Brīvības ielā Ns 11, veikala,

tiks pārdotas vairāksolīšanā,
otrreizējus torgos Šteinbrecheram un
Kampe piederošās mantas,šastavošas no
veikala iekārtas, kā letes, kasēs, plauk-
tiem, galdiņa svariem, elektr. apgaism.
ierīces un ' konditorejas precēm, kā
šokolādes, vīģēm, ievārījumiem u. t. f.,
piedzenot no viņiem īres maksu un
tiesāšanas izdevumus par labu Latv.
Sept. dienas advent. draudzes sav-bai.

Apskatīt pārdodamās mantas, kā ari
izzināt sarakstu varēs uz vietas pārdo-
šanas dienā.

Rīgā, 8. jun. 1926. g. JVs 14310

5630a Priekšnieks (paraksts).

Dzelzsceļu 3. ceļu iec. priekšnieks
izsludina 26. jun. š.g., pulkst. 12 dienā,
savā kantorī, Ruckas muižā pie Cēsu
stacijas jauktu izsoli ar pārsoli 29. jun.
š. g., pīkst. 12 dienā, mazakprasītajiem
uz podnieku, krāsotāju, skārdnieku,
brusētāju un zemes darbiem 3. iec.
ceļu iec. robežās, t.i. uz līnijām Araiži—
Valka un Valka—Ipiķi—Šuidiņi.

Drošības nauda uz katru atsevišķu
darbu Ls 30,—.

Tuvākas zinas iec. kantorī darbdienās
no pulkst. 9—15. 5640a_

lupieiti Valsti tipogrāfijā,

Par vekseļu
diskontu . 7.975.20

Par dažad.
aizdevum. 15818 16

Par koresp.
rēķ. . 9 38

Par vērtspap. 6.59 23 809 33
Komisija 3g2

'
63Kuisa starpības:

Uz valūtas
o,ierac. . 6 60

Uz . veciem
nognldijum.
kriev. naudā 120.81 127.4]
Dažādi ienākumi:

Norakst. vecie
kuponi par
nogul d. . 282.71

Norakst. °/o
nodoklis . 24.23 306.94~ J4j5pļ
Pārskajsapstiprināts Liepājas pilsēta"!

domes sēde 15. marta 1926. g. Valde

Tautas labklājības ministrija

rakstiskā izsolē (galīgā)
S. g- 18. jumja , pulksten 12 dienā, ministrijas mājas, Skolas ielā J* 28,

jumta skārda darbus.
18. junij 'am

āVāiUmi iesniedzami Tautas labklājības ministrijā ne vēlāk kā līdz š. g.

Ņgjgftunms izsniedz sekretariāta kancleja, no pulksten 9-3. 5648

(faxiņoiums.
Finansu ministris 1926. g. 5. jūnijā

apstiprinājis Baltijas savstarpējai kredīt-
biedrība^ sekošus statūtu grozījumus un
papildinājumus:

1) 5. pantā vismazākais kredīts, kas
atļaujams vienai personai, noteikts uz
Ls 1000;

2) 17. panta 2. punkta burts ,b" pa-
pildināts ar piezīmi par ieķīlāto preču
glabāšanu ieķīlātājā telpās;

3) 17 pants papildināts ar jauniem
12. un 13. punktiem par_ nodarbošanos

ar naudas maiņas un ārzemju valūtas
operācijām un par akreditīvu un pār-
vedumu izdošanu;

4) 53. panta valdes locekļu skaits
noteikts uz trim;

5) 56. pantā noteikts, ka korespon-
dence parakstāma no valdes priekšsē-
dētāja vai viņa vietas izpildītāja un
attiecīgā nodaļas vadītajā, bet saistību
raksti no priekšsēdētaja un diviem
valdes locekļiem;

6) 61. panta uzņemšanas komitejas
locekļu skaits noteikts uz četriem;

7) 71. un 72. pantos atklāta norēķi-
nāšanas kārtība saskaņota ar likuma
noteikumiem;

8) 9. panta 2. punkts, 17. panta 3.
un 6. punkti un 29. pants saskaņoti ar
pastāvošiem apstākļiem.

Tirdzn. unbanku nod. pr. A. K a c e n s.
5611 Revidents V. G a i I i t s.

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g,
27. maijā ir apstiprinājis Klīves fonda
zemju meliorac. sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 80. lp. ar JVs 80.

Sabiedrības valdes sēdeklis Kaln-
ciema pag., c. Jelgavu.

Nodaļas vadītāja v. A. Kursis.
5502 Darbvedis F. Briedis.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. jūnijā 1926. g, pulkst. 1 dienā,
Rīgā, Timoteja iela Nš 1-a, dz. 6,

pārdos voīrsksolīšonfl
Mendeļa Dolgopoļka kustamo mantu,
mvērtētu par Ls 4074,27 un sastāvošu
no dažāda koku materiah, deļ viņa
dažādu nod. segšanas.

Rīgā, 9. jūnija 1926. g_
5Q42 Piedzinējs (paraksts).

[ Dažādi sludinājumi.

Liepijas pilsētas.Riāiftase,
dibināta 1825. g.

GADĀ PĀRSKATS
par laiku no 1. jūlija 1924. gada līdz

31. decembrim 1925. g.

Bilance uz 31. dec. 1925.j.
A k t i v s. Ls

Kase ._ 6.514.13
Tekošs reķ. Lajvijas b-kā 2.809 68

, citas kreditie-
_stād?s 21.33

_ A- zemju nauda un vekseļi:
Ārzemju nauda 77.25
Vērtspapīri 1.234.80

Diskontēti vekseļi:
Portfelī . . 165.028.89
Pie koresjond. 387.— 165.415.89
Aizdevumi . 24.961.59
Korespondenti Noslro . . 590.50
Protestēti vekseļi .... 220 —
Inventārs . .... 1.305.62
Atmaksājamie izdevumi . 234.—
Procenti un komisija par

nāk. gadu 630.-
204.014.79

Portfelī esošo vērtspap. starpā:
Rezerves kapitāla vērtspap. 136.—

Apgrozības kapitāla vērtspapīri:
Negarantēti aizņem, un akc. 1.098.80

L234 80

P a s i v s. Ls
Pamatkapitāls .... Jj00.—
Rezerves kapitāls .... 2.483 18
Speciāli rezerves kapitāli . 840.03
Noguldījumi uz noteiktu

laiku 2 742.—
Noguldījumi uz nenoteiktu

laiku _ 56.067.64
Tekoši _ rēķini 35.652.19
Pārķīlati vekseļi Latvijas

bankā . ._ . . . . 86 780.80
Spec. tek. reķ. pret vek-

seļiem Latvijas b-kā . . 10.661.59
Procenti un komisija par

nāk. gadu 3074 57
Pārejošas sumas .... 1.582.23
Nodokļi 184.65
Dažādi pasivi 1.736.64
1924/25. g. tīra peļņa . 1.709.27

204 014.79

TīrdznīecibBS un rūpn. aKc. s-bas „A. Balodis"
pārskats par laiku no 1. jūnija līdz 31. dec. 1925. g.
lieguma bitanmc 31. decembrī 1025. gadā

Aktivs. Ls Pasivs. Ls
Kase uu bankas 86,30 Kapitāls 500.000,-
Dažadi debitori .. .. 123.789,49 Dažādi kreditori . . 267.801,90
Šaursliežu dzelzceļš . . . 6.833,17 Vekseļi . . . 432.536, 52
Dzelzceļi virsvaldes depo . 980— Aizņēmumi pret precēm . 356,245,42
Elektrības ietaise . . . 5084,84 . vērtspap . 65.481,45
Organizācijas izdevumi . . 90.596,58 Bankas " . 244.245, 06
Siksnas 18 636,46 Aizņēmumi pret nek. īpaš. . 175.272,-
ln/entars 14.783,23
Darba rīki 4.63226
Mašinas . . 263 722,42
Transmisijas 23,375.41
Zāģi un naži 20.254,70
Koku iebūvēs pie mašinam 5.136,—
Koku mateiiali 465.525,55
Rīcības , .... 11.681,08
Nekustami īpašumi ... 423.337,98
Vecas fabrikas iekārta . . . 1.'2.608,41
Gruntsgabali 255.072,76
Pārejošas sumas ... .. 57.667,70
Lauksaimniecība . ... 1.008,—
Zaudējums 96.770,01

2.041,582.35 2.0J1.5*?- 35

$€ļiļ *ts unzaudējumurēķinsP™ I«*ft" no I. jūnija fidx 31. decembrim 1925 *
Debets. Ls Kredits Ls -

Amortizācijas 37.162,03 No koku material em .' . . 488.675,09
Kursa starpības 4.102,33 . . atkritumiem. . . . 22.216, 71
Pnekškara paradi . . . 2 497,58 . lauksaimn. rēķina . . . 9b8 »
Muitas izdevumi 9 395,19 Zaudējums . 96.770,0'
ugur.sapdrošinašanas . . . 13.421,11
Stiadn apdroš 3 590,16
Jūs™ . ? ..... 7.577,05
Tirdzn izdev 28.399,14
Preču transporti 28.688,19
Algas strādn. uu ierēdnim . 270.594,54
Slimo kssei 10.381,08
Rīcības izdevumi 18,531 89
Rfntes ... 131 208* 94
luras fraktis 16.090,76

Komisijas . 19 831,91
Dažādi remonti 7.158,17 ^-

608.630,07 608_6j^
4994 ^~~y$fr

Uesvaines oaznicas valde
izdos svētdien, 27. jūnijā 1926. g.,
pulksten 1 diena, baznīcas ģērbkambari
(apm. 2 klm no dzelzsceļa stacijas
.Cesvaine')

mazāksolīšanā
slēgtas aploksnes

bara ārpuses izfuoošan s darbus
par Ls 3000.

Tuvāki darba un izsoles noteikumi ie-
skatam pieejami pie mācīt ija, Cervainē.
5602 Baznīcas valde.

Uz 1926 g. 28. maijā
Kurzemes savstarpīsās kredīt-

biedrības Jelgavā
ārkārtējas pilnas biedru sapulces lēmuma
pamata minētā biedrība

Iii mu iii
un ievelēta likvidācijas komisija, kura
atrodas Jelgava, Akadēmijas ielā Ns 8/10,
ar šo uzaicina visas personas
un iestādes, kūjām pret min. kredīt-
biedrību ir kādas prasības, iesniegt at- i
tiecīgus pieteikumus likvidācijas komisijai
pēc augšminētās adreses 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
pieteiktās prasības netiks ievērotas.

Tāpat likvidācijas komisija uzaicina
biedrības parādniekus savus parādus un
maksājumus nokārtot augšminētā 6 men.
laikā.
5606 Likvidācijas komisija.

1JS.pūs platais lombards
izūtrupēs 30. jūnijā 1926. g„ pīkst.
1 diena, Lombarda telpās, pašu narriā
L. Kalēju ielā N° 18/20, ieķīlātās, bet
neizpirktas vai nepagarinātas ķīlas līdz
N° 87,500,

ūtrupi
noturēs pilsētas ūtrupnieks K. Urbāna kgs.
Nozimeto ķīlu pagarināšana jāizdara ne
vēlāk par 29. jūniju š. g. Zelta un su-
draba lietu pagarināšana vai izpirkšana
izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes, pretēji
jāmaksā provesvaides izdevumi.

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

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Ls

Nomaksātie un par pārskata
radu maksājamie augļi:
Par noguldj. 3.542.53

. diskontēt.
vekseļiem 3 110.06 6.652.59

Norakstījumi:
Uz pārdot īīirupē rok. ķīl. 8.62

Dažādi izdevumi:
Tekoši izdevumi .... 16583.83
Tīra peļņa ... . 1.709.27

24.954 31

Pelnīts. Ls
Pagājušā gada peļņas atli-

kuma pārnesums ._ . 318.—
Saņemtie un par pārskata gadu

saņemtie augļi:

Jitft- ceļu in£en 'Jelgava
izdos 18. jūnijā 1926 g, pulksten
11 ditnā, savā kancleja, Upes ielā Ns 9,

rakstiska un mutisks izsolē
mazakprasītajiem Gludas stacijas pieved.
zemesceļa grantēšanas darbus. Drošības
nauda Ls 120.

Tuvākas ziņas kancleja darbdienas
no pulksten 9—lā. 2 £624

niamiM3

DZ!iiueļPiiiiaiQ« isiggii
izsludina rakstisku** iorgus
14. jūnijā 1926. g. uz 30000 kgr. svinu
lietņos un 50l0 kgr. alvu lietņos un

rakstisku konkurenci
14. jūnijā 1926 g. uz kniedēm, dzelzs,
dažādām — 43200 kgr.

Sacensību sākums pīkst. 11 no rīta
Sacensību dalībniekiem jāiemaksā dro-
šības nauda 10°.o apmērā no piedāvā-
juma vērtības. Tuvātas ziņas dz-ļu virs-
valdē, Gogoļa ielā 3, ist. 101. 4918

Dzelzceļu «Irsv mnter- apgāde
izludina rakstisku

konkurenci
š. g. 28. jūnija uz vagonu svaritm —

3 gab.
Konkurences sākums pīkst. 11 no rīta.
Konkurences dal. jāiemaksā 10'/o dro-

šības nauda no piedāvājumu vērtības,
Tuvākas ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļu
ielā 3, ist 101. 1 4562

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

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

tipogrāfijā) ... 65 snt
arpiesūtīšanu pa pastu 85 ,

Jumurdas pagastam, Cēsu apr., 1. p. p.
skolā vajadzīgs

stti-stis iiis.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties rak-

stiski līdz 28. jūnijam 1926. g., ie-
sūtot dokumentus par izglītību un līdz-
šinējo nodarbošanos vai minētos do-
kumentus līdzņemt ierasties pie Ju-
murdas pagasta padomes 28. jūnijā
1926. g., pulkst. 14 dienā, kad notiks
skolotāju vēlēšanas.

Muzikāliem un sabiedriskiem darbi-
niekiem priekšroka. Pie skolas ap
5 pūrv. zemes, sakņu un augļu dārzi.

Izdevīgākas dzelzsceļa stacijas Kok-
nese un Dzērbene.
5639a Pagasta valde.

Zemkopības min. kuitur-
techniskā nodaja

paziņo, ka zemkopības ministris š. g
27. maijā ir apstiprinājis Rencēnu-
Labrenču gala meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 79. lp. ar N? 79.

Sabiedrības valdes sēdeklis Rencēnu-
pagasta, Labrenču skotā.

Nodaļas vadītāja v. A. Kursis.
5503 Darbvedis F. Briedis.

Pasta un telegrāfa virsvalde
izdos 15. jūnija 1926. g., pīkst. 10 dienā, virsvaldes telpās,

imiMfi gnlisa izsoli
fložOdu būvdarbu izvešanu

Balvu, Cesvaines, Gaujienas, Kapiņu, Lielrendas, Liepnas, Līvānu, Rīgas galv.
pasta, Rīgas telei , Rušūnas, Skaistkalnes un Zeltiņu pasta-telegraia un telefona
kantora ēkas.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi pielaist mutiska
solīšana, apmaksāti ar Ls 0,40 zirnognodokli, atsevišķi uz katru darbu, iesniedzami
līdz izsoles sākumam virsvaldes a chitektam, pievienojot klāt kvīti par drošības
naudas iemaksu pasta tekošā rēķinā N° 700: darbiem Balvos Ls 700,—, Cesvaine
Ls 500,—, Gaujienā Ls 370,—, Kapiņos Ls 600,—, Lielrenda Ls 850,—, Liepna
Ls 600—, Līvānos Ls 500,—, Rīgas g. p. Ls 4500—, Rīgas telei. k. Ls 400,—,
Rušūnās Ls 1600,—, Skaistkalnē Ls 900,— un Zeltiņos Ls 120.—.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi parasta darba laika pie virsvaldes
arehi lekta. *_ 5026

4. ceļu iecirkņu priekšnieks Vecgulnenē
uz 18. jūniju 1926. g, pīkst. 12 izsludina

KONKURENCI
zemāk minēto darbu izdošanai:

1) Vecgulbenes stacijā piebraucamo ceļu pārbūves. Drošības nauda . Ls 180
2) Bolvu stacijā uzbērt bērtni strupceļam. Drošības nauda . . . . ,40
3) Žīguros uzbērt bērtni apbraucamam ceļam un izrakt grāvjus. Dio-

šibas nauda , 200
4) Grāvju atjaunošana, zemes darbi, bruģēšana un planešana uz Pļaviņu-

Vecgūlbenes linijas un mezglā. Drošibas nauda 200

15) Tas pats uz Vecgulbenes-Jaunlatgales linijas. Drošības nauda . , 200
6) Izrakt aku pie puskazarmes 167. km. Drošibas nauda . '. 10

. Tuvākas ziņas 4. iec. kantoti darbdienās no plk. 9—15. 5647

I JiļrriEļka ceļu inženievs (ftī£a,

I

savā kancleja, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, š.g. 18. jūnijā, pulksten 10 no rīta,
izdos mazakprasītajiem jauktā izsolē lOOO i*«l>. dzsfes-
&etona aiz-sarģu stabu izgatavošanu un umstādiš
uz Vidzemes šosejas no 10. klm lidz 38. klm. Drošīoas ņaudi Ls 2000 —

Tuvākas ziņas kancleja. 2 5349
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