
Ministru kabineta sēde š. g. 17. jūnijā.
Cenas karaspēka vajadzībām mobilizē-

jamiem vai rekvizējamiem zirgiem,
transporta līdzekļiem un to pie-
derumiem.

Papildinājums rīkojumam par zvejnie-
cību Latvijā.

Rīkojums par pārgrozībām pagaidu ta-
rifā un noteikumos JY° 27 pasažieru
un bagāžas pārvadāšanai.

Valdības rīkojumi un pavēles,

Cenas
karaspēka vajadzībām mobilizē-
jamiem vai rekvizējamiem zirgiem,
transporta līdzekļiem un to pie-
derumiem, noteiktas saziņa ar
finansu un iekšlietu ministri,

tekošam 1926. gadam.
1. Zirgu cena.

Kavalerijas zirgam . . . . Ls 650 —
Smagās artilērijas zirgam . . „ 625,—
Vieglās artilērijas zirgam . . „ 575,—
Vezumnieku 1. šķiras zirgam. , 400,—
Vezumnieku 2. šķiras zirgam. „ 300,—

2. Ratu, ragavu un aizjūgu
ce n as.

A. Ratu cenas:
Vieniem divjūga ratiem uz

dzelzs asīm Ls 162,—
Vieniem vienjūga ratiem uz

dzelzsasīm „ 108,—
Vieniem divjūga ratiem uz

koka asīm _. „ 90,—
Vieniem vienjūga ratiem uz

koka asīm „ 63,—
B. Ragavu cenas:

Vienām apkaltām divjūga
ragavām L . Ls 54,—

Vienām apkaltām vienjūga
ragavām . £6,—

C. Aizjūgu cenas :

Vienam loka aizjūga komplektam, ādas:
1 saksm bez dzeņaukstēm Ls 7,20
1 saku rezerves ķisenam . . , 2,70
1 pārim dzeņaukstu ...» 5,40
1 slejām 9,—
1 sedulkaiar pavēderes jostu „ 6,30
2 sedulkas siksnām .... 1,80
1 iemauktiem ar pavadu . . 5,40
1 grožiem 4,E0
1 lokam . . 2.70

Kopā Ls 45,—
Vienam loka aizjūga komplektam, auduma

vai striķa:
1 sakām apšūtām ar drēbi

bez dzeņaukstēm . . . Ls 3,60
1 saku rezerves ķisenam . „ —,90
1 pārim dzeņaukstu . . . „ -^,90
1 slejām ........2,70
1 sedulkai ar pavēderes jostu , 3,60
2 sedulkas siksnām, adas . , 1,80
1 iemaukiem ar pavadu . , 1,80
1 grožiem ? 1.80
1 lokam , 2,70

Kopā Ls 19,80

Vienam šoru aizjūga komplektam, ādas:
1 krūšu šorām Ls 9,—
2 krūšu siksnām . . . . * 3,60
2 ilkšu siksnām ..... 3,60
2 streņģēm . 18,—
2 streņģu makstim. .... 1,80
1 sedulkai ar pavēderes jostu „ 6,30
2 sedulkas siksnām .... 1.80
1 iemauktiem ar pavadu . . 5,40
1 grožiem . . . . ? . . 4,50

Kopā Ls 54,—

Aizjūgu daļām:
1 stūrilkses (dīsteles) ādas.

siksnai Ls 1,80
1 pārjūga ādas grožiem. . . 9,—

2 ķēdes vai striķa streņģēm Li 3,60
1 sturilks (dīsteles) ķēdei vai

striķim —.90
2 auduma vai brezenta streņ-

ģu makstim „ —,90
1 pārjuga striķa grožiem . . 3,60

3. Lldzdodamo priekšmetu un
piederumu cenas.

Zirgu apkalšanai, ierēķinot
pakavas 4 kājām . . . . Ls 3,60

1 ādas iemauktiem ar pavadu „ 5,40
1auduma vai striķa iemauktiem

ar pavadu 1,80
1 auzu tarbai —,45
Auzām par kilogramu . . . „ —,13
Sienam par kilogramu . . . , —,11
1 skārda spainim „ 1,35
1 koka spainim „ —,90
1 uzgriežņu (mitriķu) atslēgai „ —,90
1 smēru trauciņam . . . . „ — .22

Piezīme. Mobilizējamiem vai
rekvizējamiem transporta līdzekļiem,
kā kuģiem, automobiļiem, moto-
cikletiem, velosipēdiem, viņu pie-

derumiem un t. t., kuru cenas šeit
nav noteiktas, cenu nosaka mobili-
zācijas vai rekvizīcijas komisija,
pieaicinot gadijurrā ja priekšmeta
vērtība pārsniedz 1000 latu, bez
attiecīga speciālista, vēl pārstāvi no
finansu ministrijas, bet valsts kon-
troles pārstāvi likumā paredzētos
gadījumos.

Pamats. 1922. gada 17. marta
likuma 5. pants, par zirgu, ratu,
ragavu, aizjūgu, automobiļu un citu
transporta līdzekļu mobilizāciju un
rekvizīciju karaspēka vajadzībām
skat. .Valdības Vēstneša" 1922. g.
66. numuru.

Rīgā, 1926. g. 15. jūnijā. JNs 1504/Go.
Kara ministris, ģenerālis

Ed. Kalniņš.
Galvenā štāba priekšnieks,

ģenerālis P e n i ķ i s.

Papildinājums
„Rīkojumam par zvejniecību

Latvija".
Rīkojuma par zvejniecību Latvijā (publ.

«Valdības Vēstneša" 1922. g. 6. numurā)
§ 6 tiek papildināts sekosi :

Lašus un taimiņus, kuri zvejoti atļautā
laikā un pieteikti zemkopības ministrijai
vai viņas pilnvarotām iestādēm līdz sau-
dzēšanas laika iestāšanos, kā ari lašus,
taimiņus, sīgas un citas zivis, kurai uz
atsevišķu atļauju pamata zvejotas sau-
dzēšanas laikā mākslīgas zivju perināša-
nas vajadzībām — atļauts uzglabāt, pār-
vadāt un pārdot zem sekošiem notei-
kumiem :

1) Katrai zivij vai ari katram viņas at-
sevišķam gabalam jābūt plombētam,

2) Plombēšanu izdara zemkopības mi-
nistrija vai viņas pilnvarotas iestā-
des un personas. Par plombēšanu
sastādams atsevišķs akts.

3) Pie pārdošanas laši un taimiņļ grie-
žami no galvas, ar tādu aprēķinu,
lai plomba paliktu vienmēr pie ne-
pārdotā gabala.

4) Plombēšanas izdevumu segšanai,
zemkopības ministrijai tiesība ņemt
no plombējamo zivju īpašniekiem
sevišķu maksu.

Līdz ar šo tiek atcelts augšminētā rī-
kojuma § 3 papildinājums, kurš publi-
cēts šī rīkojuma grozījumā « Valdības
Vēstneša" 1923. g. 76. numurā,

1926. g. 15. jūnijā. N» 17109.

Zemkopības ministra vietā E. B.i t e.
Lauksaimniecības pārvaldes

priekšnieks V. G u 1 b e,
Zvejniecības un zivkopības

nodaļas vadītā.s V. Miezis.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu

1926. g. 5. jūnijā.
Satiksmes ministris

P. A r on i e ts.

Rīkojums Ntt 217
par pārgrozībām „pag. tarifā un
noteikumos Nr. 27 pasažieru un

bagāžas pārvadāšanai".
I. .Pagaidu tarifu un noteikumus

N° 27 pasažieru un bagāžas pārvadā-
šanai", kuri publicēti 1919. g. .Valdības
Vēstneša" 62., 63., 66.-69. numuros un
.Satiksmes un darbu ministrijas vēst-
neša* 6. numurā, papildināti un groziti
ar vēlākiem rīkojumiem, un 1924. g.
iespiesti atsevišķā izdevumā, uzdodu
grozīt sekosi:

1) 14. § beidzamās 2 rindkopas iz-
mest un to vietā ierakstīt: „Maksu par
šinī paragrāfā paredzētām biļetēm ap-
rēķina saskaņā ar 15. §."

2) 15. § līdzšinējo redakciju dzēst un
tās vietā ievietot sekoio:

.15. §.
Maksu par pasažieru braucieniem

III klasē nosaka sekojošās tabeles, kurās
maksas uzrādītas latos.

Par braukumu II klasē maksu ņem
III klases biļetes cenas divkārtīgā, bet
par braukumu I klasē — III klases bi-
ļetes cenas trīskārtīgā apmērā.

Par bērniem skaitās pasažieri, vecumā
no pilniem 5 līdz pilniem 10 gadiem.

A. Maksa par braucieniem III klasē
ar vienas reizes biļetēm:

Maksa bez Maksa ar 3°/o
kult. fonda kult. ionda

.,,-, piemaksas un piemaksas unAttamms Sark ktusta Sark kfusta
kj]0 _ nodokļa nodokli

metros g § J g
uiw = ^ >t« 'ļi

3 ^ ;r" ^
š « i ffl

1—8 0,20 0,10 0,25 0, 15
9 0,25 0,15 0,30 0, 15
10 0,25 0,15 0,30 0,15
11 0,30 0,15 0 35 0,20
12 0,30 0,15 0 35 0.20
13 0,35 0,20 0,40 0 20
14 0,35 0 20 0,40 0 ,25
15 0,40 0,20 0 45 0,25
16 0,40 0,20 0 45 0,25
17 0,45 0 25 0 50 0 25
18 0,45 0 25 0,50 0,30
19 0,50 0,25 0 55 0 30
20 0,50 0 25 0,55 0.30
21 0,55 0,30 0 60 0 30
22 0,55 0 30 0,60 0,35
23 0,60 0,30 0.65 0,35
24 0,60 0,30 0,65 0,35
25 0,65 0,35 0,70 0,35
26 0 65 0 35 0,70 0,40
27 0,70 0,35 0,75 0 40
28 0,70 0 35 0,75 0 40
29 0,75 0,40 0,80 0,40
30 0,75 0,40 0,80 0,45
31 0,80 0,40 0 85 0,45
32 0,80 0 40 0,85 0,45
33 0,85 0 45 0 90 0 45
34 0,85 0,45 0 90 0,50
35 0,90 0,45 0,95 0 50
36 0 90 0 45 0 95 0,50
37 0,95 0,50 1,00 0,50
38 0,95 0 50 1 00 0 55
39 1,00 0,50 1,05 0,55
40 100 0 50 1,05 0,55
41 1,05 0 55 1 10 0 55
42 1,05 0,55 1.15 0.60
43 1,10 0 55 1, 15 0 60
44 1,10 0 55 120 0,60
45 1, 15 0,60 1,20 0 60
46 1.15 0 60 1.25 0,65
47 1,20 0 60 1,25 0,65
48 1,20 0 60 130 0,65
49 1.25 0 65 1,30 0 70
50 1.25 0,65 1,35 0,70
51 1,30 0,65 135 0 70
52 1,30 0 65 1 ,40 0 70
53 135 0.70 1 40 0 75

Maksa bez Maksa ar 3°/o
kult. fonda kult. fonda

A*t3i„.n« piemaksas un piemaksas unAttamms Sarļ{ krustfl Safk krusta
kilo- nodokļa nodokli

metros ,1 E § g g
CJ >c« £ OJ >w

M |S M ioJ
ā « % «

54 1,35 0,70 1,45 0,75
55 1,40 0,70 1,45 6,75
56 1,40 0,70 1,50 0,75
57 1,45 0,75 1,50 0,80
58 1,45 0,75 1,55 0,80
59 1,50 0 75 1,55 0,80
60 1,50 0,75 1,60 0,80

61-64 1,60 0,80 1,70 0,90
65-68 1,70 0,90 1,80 0,90
69—72 1,80 0,90 1,90 1,00
73-76 1,90 1,00 2,00 1,00
77-80 2,00 1,00 2,10 1,10
81-84 2,10 1,10 2,20 1,20
85-88 2,20 1,10 2,30 1,20
89—92 2,80 1,20 2,40 1,30
93-96 2,40 1,20 2,50 1,30
97—100 2,50 1,30 2,60 1,40

101—110 2,70 1,40 2,90 1,50
111—120 3,00 1,50 3,10 1,60
121— 130 3,20 1,60 3,40 1,70
131— 140 3,50 1,80 3,60 1,80
141-150 3,70 1,90 3,90 2,00
151— 160 4,00 2,00 4,10 2,10
161—170 4,20 2,10 4,40 2,20
171-180 4,50 2,30 4,70 2,40
181-190 4,70 2,40 4,90 2,50
191-200 5,00 2,50 5 20 2,60
201—210 5,20 2,60 5,40 2,70
211-220 5,50 2,80 5,70 2,90
221-230 5,70 2,90 5,S0 3,00
231—240 6,00 3,00 6.20 3,10
241—250 6,20 3,10 6,50 3,30
251-260 6,50 3,30 6,70 3,40
261—270 6,70 3,40 7,00 3,50
271-280 7,00 3,50 7,20 3,60
281—290 7,20 3,60 7,50 3,80
291—300 7,50 3,80 7,70 3,90
301-320 7,90 4,00 8,20 4,10
321—340 8,40 4,20 8,70 4,40
341—360 8,90 4,50 9,20 4,70
361-380 9,40 4,70 9,80 4,S0
381—400 9,90 5,00 10,30 5,20
401—420 10,40 5,20 10 80 5,40
421-440 10,90 5,50 11,30 5,70
441-460 11,40 5,70 11,80 5,90
461—480 11,90 6,00 12,30 6,20
481—500 12,40 6,20 12,80 6,50
501—520 12,90 6,50 13,40 6,70
521-540 13,40 6,70 13,90 7,00
541-560 13,90 7,00 14,40 7,20
561-580 14,40 7,20 14,90 7,50
581—600 14 90 7,50 15,40 7,70

B. Maksa par turp un atpakaļ brau-
cieniem III klasē ar turp un atpakaļ
(retur) braucienu biļetēm, ieskaitot 3°/o
kultūras fonda piemaksu un Sarkanā
krusta nodokli:

Attālums Maksa
kilometros Pieaugušiem Bērniem

1—8 0,50 0,30
9 0,50 0,30
10 0 60 0,30
11 0 60 0,40
12 0 70 0,40
13 0,70 0,40
14 0,80 0,40
15 0,80 0,50
16 0,90 0,50
17 0,90 0,50
18 1,00 0,50
19 1,00 0,60
20 1, 10 0,60
21 1,20 0,60
22 1,20 0,60
23 1,30 0,70
24 1,30 0,70
25 1,40 0,70
26 1,40 0,70
27 1.50 0,80
28 1,50 0,80
29 1.60 0,80
30 1,60 0,80
31 170 090

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

par: (saņemot eksped.) par:
adu . . . Ls 22.— gadu . . . Ls 18.—

Vi gadu . . . 12.— «/» gadu . . , 10.—
S inen. . . , 6.— 3 mēn. . . . 5.—
I . ... 2.— 1 . ... 1.70
Pie atkalpar- Par atsevišķu

devējiem . , —.12 numuru . . , —.10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katrutālāku rindiņu —.15

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas , —.80

Latvijas valdības _%% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot -fl^ļliffllikJlt^ svētdienasunsvetkudienas

Redakcija: jffigļg|ftĶ[jg|j§^ģg^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 3. Tel. N» 20032 ^jfKsSSP^ Rīgā, pilī N<> 1. Tel. N° 20031
Runas stundas no 11—12 U^^g^TT Atvērts no pulksten 9—3.



Attālums Maksa
kilometros Pieaugušiem Bērniem

32 1,70 0,90
33 1,80 0,90
34 1,80 0,S0
35 1,90 1,00
36 1,90 1,00
37 2,00 1,00
38 2,00 1,00
39 2,10 1,10
40 2,10 1,10
41 2,20 1,10
42 2,20 1,20
43 2,30 1,20
44 2,30 1,20
45 2,40 1,20
46 2,40 1,30
47 2,50 1,30
48 2,50 1,30
49 2,60 1,30
50 2,60 1,40
51 2,70 1,40
52 2,70 1,40
53 2,80 1,40
54 2,90 1,50
55 2,90 1,50
56 3,00 1,50
57 3,00 1,50
58 3,10 1,60
59 3,10 1,6060 3,20 1,60

61—64 3,40 1,70
65-68 3,60 1,80
69—72 3,80 1,90
73—76 4,00 2,00
77—80 4,20 2,10
81—84 4,40 2,20
85—88 4,60 2,30
89-92 4,80 2,40
93—96 5,00 250
97—100 5,20 2,60

101—110 5,60 2,90
111— 120 6 10 3,10
121—130 6,70 3,40
131—140 7,20 3,60
141—150 7,70 3,90
151—160 8,20 4,10
161—170 8 70 4,40
171-180 9,20 4,70

|

6. Maksa par braucieniem III klasē
ar viena mēneša biļeti, ieskaitot 3°/o
kultūras fonda piemaksu un Sarkanā
krusta nodokli:

a) No Rīgas pas. stacijas līdz se-
košu iecirkņu stacijām un pieturas
punktiem ar biļešu operācijām :

%^~&ZlL ^slēdzot ari Ķe-
Attālums «f-|^aiemeru' Bolderājas,

R M-sSda i Rembates,Siguldas,
kilometros ggJigSj H&'«S '*

Rīga—Jelgava J gavas SIac,)u-

Maksa
Pieaugušiem Bērniem

1—8 6,20 3,20
9 7,00 3 50
10 7,80 3,90
11 8,60 4,30
12 9,30 4,70
13 10,10 5,10
14 10,90 5,50
15 11,70 5,90
16 12,40 6,20
17 13,20 6,60
18 14,00 7,00
19 14,70 7,40
20 15,50 7,80
21 16,30 8,20
22 17,10 8,60
23 17,80 9,00
24 18,60 9,30
25 19,40 9,70
26 20,20 10,10
27 20,90 10,50
28 21,70 10,90
29 22,50 11,30
30 23,20 11.70
31 24,00 12,00
32 24,80 12,40
33 25,60 12,80
34 26,30 13,20
35 27,10 13,60
36 27,90 14,00
37 28,70 14,40
38 29,40 14,70
39 30,20 15,10
40 31,00 15,50
41 31,70 15,90
42 32,50 16,30
43 33,30 16,70
44 34,10 17,10
45 34,80 17,50
46 35,60 17,80
47 36,40 18,20
48 37,10 18,60
49 37,90 1900
50 38,70 19,40
51 39 50 19,80
52 40,20 20,20
53 41,00 20,50

a) No Rīgas pas. stacijas līdz se-
košu iec:rxņu stacijām un pieturas
punktiem ar biļešu operācijām:

^
a~&e,meri-.J Ieslēdzot ari Ķe-

Attālums Riga-Bolderaja Bolderājas,Rīga - Rembate Rembates Siguldas,
kilomptro* o- lga— MI- Mangaļu un Jel-Kilometros R.ga-Mangaji fvas stacijuRīga—Jelgava ļ & '

Maksa

Pieaugušiem Bērniem
54 41,80 20,90
55 42,60 21,30
56 43,30 21,70
57 44,10 22,10
58 44,90 22,50
59 45,60 22,90
60 46,40 23,20

61—64 49,50 24,80
65—68 52 60 26,30
69-72 55,70 27,90
73-76 58,80 29,40
77—80 61,90 31,00
81-84 65,00 32,50
85-88 68,00 34,10
89—92 71,10 35,60
93-96 74,20 37,10
97—100 77,30 38,70

„ g bl Starp visām pārejam stacijām un
E -£ pieturas punktiem:
j| Maksa

2c; 2 Pieaugušiem Bērniem
1-8 10,40 5,20

9 11,70 5,90
10 12,90 6,50
11 14,20 7,20
12 15,50 7,80
13 16,80 8,40
14 18,10 9,10
15 19,40 9,70
16 20,70 10,40
17 22,00 11,00
18 23,20 11,70
19 24,50 12,30

20 25,80 12,90
21 27,10 13,60
22 28,40 14,20
23 29,70 14,90
24 31,00 15,50
25 32,30 16,20
26 33,50 16,80
27 34,80 17,50
28 36 10. 18,10
29 37,40 18,70
30 38,70 19,40
31 40 00 20,00
32 41,30 20,70
33 42,60 21,30
34 43,80 22,00
35 45.10 22,60
36 46,40 23,20
37 47,70 23,90
38 49,00 24,50
39 50,30 25,20
40 51.60 25,80
41 52,90 26,50
42 54,10 27,10
43 55,40 27,80
44 56,70 28,40
45 58,00 29 00
46 59,30 29,70
47 60,60 30,30
48 61,90 31,00
49 63,20 31,60
50 64,40 32,30
51 65,70 32,90
52 67 00 33,50
53 68,30 34.20
54 69,60 34,80
55 70,90 35,50
56 72,20 36,10
57 73,50 36,60
58 74,70 37,40
59 76,00 38,10
60 77,30 38,70

61-64 82 50 41,30
65-68 87,60 43 80
69—72 92,80 46,40
73 -76 97,90 49,00
77—80 103,10 51,60
81-84 108,20 54,10
85-88 113,40 56,70
89-92 118,50 59,30
93-96 123,70 61,90
97—100 128,80 64,40
Trīs mēnešu braucienu biļetes maksa

līdzinās 1 mēneša braucienu biļetes trīs-
kārtīgai maksai.

Ja vieca vai trīs mēnešu biļetes nav
pavisam izlietotas vai izlietotas tikai pa
daļai, tad šādu biļešu maksu par neiz-
lietotiem braucieniem Dzelzsceļu virs-
valde atmaksā viņu īpašniekiem tikai tad,
ja pēdējie nav vatējuši biļetes pilnīgi
vai pa daļai izlietot dzelzsceļu satiksmes
pārtraukšanas dēļ ne mazāk kā uz
5 dienām, vai ja ir iesaukti kara die-
nestā, pie kam, aprēķirot minēto atmaksu,
biļeti skaita kā izdotu 69 braucieniem
mēnesī.

D. Maksa par braucieniem III *"'ase
ar abonementa biļetēm (10 braucieniem),
ieskaitot 3°/o kultūras fonda piemaksu cn
Sarkanā krus a nodokli:

Attālums MaU<.A'tālums Maksa
kilometros

maKS kilometros

1-8 1,70 40 8,30
9 1,90 41 8,50
10 2,10 42 8,70
11 2,30 43 8,90
12 2,50 44 9,10
13 2,70 45 9,30
14 3 00 46 9,50
15 3J20 47 9,80
16 3,40 48 10,00
17 3,60 49 10,20
18 3,80 50 10 40
19 4,00 51 10 60
20 4 20 52 10,80
21 4,40 53 11,00
22 4,60 54 11,20
23 4,80 55 11,40
24 5,00 56 11,60
25 5,20 57 11,80
26 5,40 58 12,00
27 5,60 59 12,20
28 5,80 60 12,40
29 6,00 61-64 13,30
30 6,20 65-68 14,10
31 6,50 69-72 14,90
32 6,70 73 -76 15,70
33 6,S0 77-80 16,50
34 7,10 81-84 17,40
35 7,30 85-88 18,20
36 7.50 89-92 19,00
37 7,70 93-96 19,80
38 7,90 97-100 20,70
39 8,10

3) 16. § otrās rindkopas beigās izmest
vārdus .ja biļete maksā 10 sant. un vairāk".

4) 37. § līdzšinējo redakciju dzēst un
tās vietā ievietot sekošo:

.37. §.
Maksa par bagāžas pārvadāšanu aprē-

ķināma pēc zemāk pievestām likmēm :
Veduma maisa santimos.

Attālums Par . 10 kg bagāžas

kilometros Bez kultūras Ar3°/o kultūras
fonda piem. fonda piem.

1 0,50 0 52
2 1.C0 1,03
3 1,50 1,55
4 2,00 2,06
5 2,50 2,58
6 3,00 3,09
7 3,50 3,61
8 4,00 4,12
9 4,50 4,64

10 5,00 5,15
11 5 50 5,67
12 6,00 6,18
13 6,50 6,70
14 7,00 7,21
15 7,50 7,73
16 8,00 8,24
17 8,50 8,76
18 9,00 9,27
19 9,50 9,79
20 10,00 10,30
21 10,50 10,82
22 11,00 11,33
23 11,50 11,85 !
24 12,C0 12 36
25 12,50 12,88
26 13,00 13,39
27 13,50 13,91
28 14,00 14,42
29 14,50 14,94
30 15,00 15,45
31 15,50 15,97
32 16,C0 16,48
33 16,50 17,00
34 17,00 17,51
35 17,50 18,03
36 18,00 18,54
37 18,50 19,06
38 19,00 19,57
39 19,50 20 09
40 20,00 20 60
41 20,50 21,12
42 21,00 21,63
43 21,50 22,15
44 22,00 22,66
45 22,50 23,18
46. 23,00 23,69
47 2350 24,21
48 24,00 24,72
49 24,50 25,24
50 25,00 25,75
51 2550 26,27
52 26,00 26,78
53 26,50 27,30
54 27,00 27,81
55 27,50 28,33
56 28,00 28,84
57 28,50 29,36
58 29,00 29,87
59 29.50 30,39

Par 10 kg bagāžas
Atiālums

Bez kultūras Ar 3°/ > kultūraskilometros fonda piem. fonda piem,

60 20,00 30,90
61_64 32,00 "32,96
65-68 34,00 35,02
69_ 72 36 00 37,08
73_76 38 00 39,14
77_80 40,00 41,20
81_84 42,00 43,26 *
85_88 44 00 45,32
894600 47,38
93_96 48,00 49,44
97_100 50,00 51,50

101_110 54,00 55,62
H1—120 59,00 60 77
121—130 64 00 65,92
131-140 69,00 71,07 ,
141-150 74,00 76,22 i

151-160 79,00 81,37
161-170 84,00 86,52
171-180 89,00 91,67
181-190 94,00 96,82
191-200 99.00 101,97
201-210 101,00 107,12
211-220 10900 112,27
221—230 114,00 117,42
231-240 119,00 122,57
241-250 124,00 127,72
251—260 129,00 13287
261—270 134 00 138,02
271—280 139,00 143,17
281—290 144.00 148,32
291—300 149,00 153,47
301—320 158 00 162,74
321—340 168 00 173,04
341—360 178 00 183,34
361—380 188 00 193,64
381—400 19800 203,94
401-420 208,00 214,24
421-440 218,00 224,54
441—460 228,00 234 84
461—480 238,00 245,14
481-S00 248.00 255,44
501-520 258,00 265,74
521-540 268,00 276,04
541-560 278,00 286,34
561—580 288,00 296,64 j
581-600 298,00 306,94

Aprēķinot veduma maksu, sūtījumu
svars noapaļojams uz augšu līdz pilniem
10 kg (skaitot nepilnus 10 kg par pil-
niem 10 kg), pie kam maksa par katru ļ
atsevišķu bagāžas sūtījumu, bez kultūras
fonda piemaksas nevar būt mazāka par
20 sant, tet ar kultūras fonda pie-
maksu — nevar būt mazāka par 25 sant.

Pēc vienas bagāžas kvitēs pienākošās ļ
veduma maksa attiecīgos gadījumos ai
ieskaitīto kultūras fonda piemaksu noapa-
ļojama uz augšu līdz pilniem 5 vai 10.,
santīmiem*

5) Pēc 38. § ievietot sekošu jaunu ļj
paragrāfa:

.38\ §.
1) Maksu par laikrakstu un citu pe-

riodisku izdevumu pārvadāšanu aprēķina i
par katru kilogramu (skaitot nepilnus
kilogramus par pilaiem kilogramiem)
sekošā kārtībā:

Veduma maksa santimos, ieskaitot
Attālums 3°/okulturas fonda piemaksu par

kilometros 1 kg laikrakstu un citu periodisku
izdevumu pārvadāšanu

1-60 2
61—120 5

121—lfiO 8
181—240 11
241—300 14
301-400 17
401-500 20
501—600 23

Šādā kārtā aprēķinātā veduma maksa
visos gadījumos, ja tā beidzas ar nepil-
niem 5 vai 10 sant., noapaļojama uz .
augšujīdz pilniem 5 vai 10 sant., pie
kam ta par katru atsevišķu sūtījumu ne-
var but mazāka par 15 santīmiem.

2) Laļkrakstu un citu periodisku izde-
vumu su ījumus svarā līdz 20 kgpieņem.pārvadāt ar sevišķām šim nolūkam dzelzs- '
ceļu virsvaldes izgatavotām markām,

3) Sutījumus_ svarā virs 20 kg, kā ari
uz sūtītāja velēšanos, sūtījumos svarā
līdz 20 kg, dzelzsceļi pieņem pārvadāt .
ar bagāžas kvltem, kā bagažas-preces
sūtījumus un šādos gadījumos p iemēro
bagāžai noteikto tarifu

4) Uz otrā punktā minētiem sūtīju-
miem sūtītājs uzlīmē pavadadresi, W?
uz>ada: gala stacijas nosaukuma, sa-
ņēmēja vārdu, uzvārdu un dzīves vietu.
Nododot šādus sūtījumus, sūtītājs *P"
maksā sūtījumu veduma maksu ar o'r!* f y
punktā paredzētām markām, uzlīmējot
tās uz sūtījumu pavadadreses. U*'
metas markas dzēš stacijas darbiniek»-



Re'ze ar sūtījuma nodošanu pārvadāt,
sūtītājam jāiesniedz izsūtāmai stacijai
pārvadājamo laikrakstu sūtījumu saraksts,
kuru paraugu nosaka dzelzsceļu virs-
valde. Saraksti sastādami tr jos eksem-
plāros uz katru vilcienu atsevišķi. Uz
saraksta pirmā eksemplāra izsūtāmā
stacija parakstās par sūtījumu saņemšanu
un izsniedz to atpakaļ sūtītājam, otrs
eksemplārs paliek izsūtāmā žtacijā, bet
trešais eksemplārs noder kā izdalīšanas
sarakstsiutījumu nodošanai gala stacijās.

_ 5)_ Sutījumus _ gala stacijās izdod sa-
ņēmējiem pec suti,urnu adresēm".

II. „Pagaidu noteikumos piena pār-
vadāšanai pa Latvijas dzelzsceļiem", kas
publicēti 1919. g. «Valdības Vēstneša"
32. numurā un ..Satiksmes un Darba
ministrijas vēstneša" 1. numurā, grozīti
un papildināti ar vēlākiem rīkojumiem
un iespiesti .Pagaidu tarifa un notei-
kumu Ks 27 pasažieru un bagāžas pār-
vadāšanai" 1924. g. izdevuma pieli-
kumos — strīpot 5. § un tā vietā
ierakstīt sekošo:

.5. §.
Maksa par piena pārvadāšanu aprēķi-

nāma pec sekošas tabeles:
Veduma maksa santimos.

2 Par 4kg piena "2 Par 4 kg piena
gg pie piena biļ., SļS pie piena bij.,
g g iesk. 3°/o kult. 5 g iesk 3% kult.
5; 5 fonda piem. <Jā fonda piem.

1 0,C6 54 2,79
2 0,11 55 2,84
3 0,16 56 2,89
4 0,21 57 2,94
5 0,26 58 2,99
6 0,31 59 3,04
7 0,37 60 3,09
8 0,42 61-64 3,30
9 0,47 65-68 3,51

10 0,52 69—72 3,71
11 0,57 73—76 3,92
12 0,62 77-80 4,12
13 0,67 81-84 4,33
14 0,73 85—88 4,54
15 0,78 89—92 4,74
16 0 83 93-96 4,95
17 0,88 97-100 5,15
18 0,93 101-110 5,57
19 0,98 111-120 6,08
20 1,03 121—130 6,60
21 1,09 131-140 7,11
22 1,14 141-150 7,63
23 1,19 151—160 8,14
24 1,24 161—170 8 66
25 1,29 171-180 9,17
26 1,34 181—190 9,69
27 1,40 191-200 10,20
28 1,45 201-210 10,72
29 1,50 : 211—220 11,23
30 1,55 221-230 11,75
31 1,60 231—240 12,26
32 1 65 241—250 12,78
33 1,70 251—260 13.29
34 1,76 ; 261-270 13,81
35 1,81 271—280 14,32
36 1,86 281—290 14,84
37 1,91 291-300 15,35
38 1,96 i 301—320 16,28
39 201 I 321-340 17,31
40 2,06 ! 341—360 18,34
41 2,12 ļ 361—380 19,37
42 2,17 I 381—400 20,40
43 2,22 ; 401-420 21,43
44 2,27 | 421—440 22,46
45 2,32 I 441—460 23,49
46 2,37 461—480 24,52
47 2,43 i 481-500 25,55
48 2 48 I 501-520 26,58
49 2,53 521-540 27,61
50 2,58 541—560 28,64
51 2 63 561—580 29,67
52 2,58 581-600 30,70
53 2 73

Piena trauku lielums, veids un svars

var būt dažādi, bet veduma maksu par
viņos pārvadājamiem piena sūtījumiem
aprēķina par piena un trauka kopējo
svaru, skaitot nepilnus 4 kg par pilniem
4 kg, pie kam maksa par katru atse-
višķu piena sūtījumu nevar but mazāka
par 15 santīmiem

Šts rīkojums spēkā ar 1926. gada
1. septembri.

Dzelzsceļu galvenais direktors
ARode.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš

Valdības iestāžu paziņojumi.

Dzelzsceļu virsvaldes paziņojums.

Vājas pasažieru apdzīvotības dēļ atcelti
sākot ar sestdienu, 19. jūniju, starp Rīgu-
Sloku vilc. N2 37 ua 48.

Eksploatacijas direktora
vietas izpildītājs R. Lielais

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miežans.

Iecelšanas.
Pavēle J* 252.
1926. g. 8. jūnijā.

Jānis Friča d. Stabulnieks ^ pieņēmis Lie-
pājas muita par tnotoilaivas .Ergls motorista
vietas pagaidu izpildītāju, skaitot ar š.g. 8. jūniju.

Alga pec XIII amatu kategorijas 1. pakāpes.
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.
*

Pavēle J* 253.
1926. g. 8. jūnijā,

Rīgas muitas revidentam Aleksandram D ii n s -
b e r g a m ar š. g. 9. jūniju uzdodu pagaidām
izpildīt Rīgas muitas priekšnieka palīga pie-
nākamus.

Finansu ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors E. D u n d u r s.

*
Pavēle J6 254.
1926. g. 8. jūnijā.

Muitas departamenta vecākais eksperts Alfrēds
Koppe dienesta labā pērcelts tanī pašā amatā
uz Rīgas muitu, skaitot ar š. g. 9. jūniju, uzdodot
viņam ar to pašu datumu izpildīt Rīgas muitas
kanclejas pārziņa pienākumus.

Alga pec IX amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdienu no 1924. g. 7. aprija.

Pavēle Mš 255.

1926. g. 9. jūnijā.
Muitas'dpartamenta 2._ šķiras darbvedis Alfrēds

Grinbergs paaugstināts par 1. šķiras darbvedi,
skaitot no š. g. 1. jūnija.

Alga pēc XI amatu kategorijas I. pakāpes, ar
izdienu no 1926. g. I. jūnija.

Pamats. Muitas dep-ta admin. nod. vadītāja
1926. g. 9. jūnija ziņojums.

Pavēle J* 2E6.
1926. g. 9. jūnijā.

Reņģes muitas vecākais muitas uzraugs Fricis
Bergman s paaugstināts par tās pašas muitas
virsuzraugu, skaitot ar š. g. 1. jūniju.

Alga pēc XVI amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdienu no 1925. g. 1. jūnija.

Pamats. Reņģes muitas priekšnieka 1926. g.
22. aprija raksts N» 2125.

Pavēle N» 257.

1926. g. 9. jūnijā.
Reņģes muitas jaunākais muitas uzraugs Arturs

R o _b u r g s paaugstināts par tās pašas muitas
vecāko muitas uzraugu, skaitot ar š. g. 1. jūniju.

Alga pēc XVIII amatu kategorijas 1. pakāpes,
ar izdienu no 1926. g. 1. jūnija.

Pamats. Reņģes muitas priekšnieka 1926. g.
22. aprija raksts N° 2128.

Pavēle J* 258.
1926. g. 10. jūnijā.

Rīgas muitas noliktavu pārzinis Kārlis L ū č i ņ š
uz paša lūguma pamata atlaists no dienesta,
skaitot ar š. g. 9. jūniju, ar kādu datumu to ari
dzēst no minētās muitas darbinieku sarakstiem.

Pamats. Rīgas muitas 1926. gada 8. jūnija
raksts Nt 8788 un K. Lūciņa š. g. 8. jūnija
lūgums.

Pavēle >fe 259.
1926. g. 10. jūnijā.

Rīgas muitas jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītājs Indriķis T r e i j e r s, kurš
pieņemts dienestā 1925. gada 9. decembrī, kā
nokalpojis muitas resora dienestā sešus mēnešus,
apstiprināts amatā par štata darbinieku, skaitot
ar š. g. 9. jūniju.

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes,
ar izdienu no 1925. g. 9. decemb{a.

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

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

Valdības darbiba.
Ministru kabineta sēde

1926. g 17. jūnijā.
1. Pieņem un nolemj izdot pārvaldes

kārtībā:
1) noteikumu; par papildu atlīdzību

kara lidotājiem,
2) papildinājumu noteikumos par kara

zinību pasniedzēju atalgojumu,
3) noteikumus par akcizes nodokli no

augļu, ogu, ķekaru un rozinu
vīniem.

2. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-
šanai konvenciju starp Latvijas un Igau-
nijas republiku par nodokļu piedzīšanu
un ziņu apmaiņu par nodokļu maksātā-
jiem.

3. Ieceļ Zviedrijas pavalstnieku Mar-
tinu Andersenu par Latvijas konsulu
Stokholmā.

4. Ieceļ līdzšinējo miertiesnesi pie
Latgales apgabaltiesas Nikolaju D ī b i et i
par Latgales apgabaltiesas locekli.

5. Atļauj pieņemt dienestā par III šķiras
mērnieku uz brīva līguma pamata bij.
Krievijas pavalstnieku inženieri Sergeju
Čichačevu.

6. Atļauj Latvijas tuberkulozes ap-
karošanas biedrībai sarīkot mantu izlozi
par Ls 20 000 —.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par atklātu grāvju ierīkošanu,

uzturēšanu un tīrīšanu
Jelgavas pilsētas administratīvās

robežās.
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19. maija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. gada

2. jūnija rakstu Afe 10471$.

1. Tādās Jelgavas pilsētas daļās, kur
vēl nav ierīkota apakšzemes kanalizācija,
zemes nosusināšana un lietus un māju
ūdeņu novadīšana notiek caur atklātiem
grāvjiem.

2. Grāvji gar ielām un ceļiem, kur
pēc pilsētas valdes atzinuma tie nepie-
ciešami, jāierīko (jāizrok), jāuztur un
jātīra to gruntsgabalu īpašniekiem, kuru
zemes attiecīgai ielai vai ceļam pie-
slienas.

3. Visi jau pastāvošie grāvji, kuri
novada ūdeņus no vairāk, ka no viena
zemes gabala, no ielām vai laukumiem,
jāuztur un jātīra tiem zemes īpašniekiem,
caur kuru zemi ūdens tek, ari tad, ja
grāvis nav iezīmēts attiecīgos zemes
plānos.

Ja grāvis tek gar atklātu ielu vai ceļu,
tad viņu uztur un tīra tas nama, vai
zemes īpašnieks, kurā pusē atrodas
grāvis, pie kam puse sākas no ielas,
vai ceļa braucamās daļas ass.

Ja grāvis tek starp diviem gruntsga-
baliem (robežu grāvis), tad viņa uzturē-
šana un tīrīšana piekrīt abiem zemes
gabalu īpašniekiem, pie kam katrs no
viņiem uztura un tīra labo grāvja pusi
(t. i. labā pusē, raugoties no zemes
gabala).

Ja kāds grāvis iznīcināts bez pilsētas
valdes piekrišanas, tad tas atjaunojams
saskaņā ar šiem noteikumiem, pēc pilsētas
būvnodoļas aizrādījumiem.

4. Par atklātiem grāvjiem skaitās visā
savā garumā, ari atsevišķās vietās,
mākslīgi noslēgtie ūdens novadi (caur-
tekas zem ielām, zem tiltiem u. t. 1.).

5. Ja gfāvja sienas vai dibens no-
stiprināti pilsētas līdzekļiem ar koka
dēļiem, plienu akmeņiem vai citu mate-
riālu, tad šie mākslīgie ierīkojumi jā-
uztur kārtībā un vajadzības gadījumā
jāatjauno pilsētas valdei, bet kārtīgi jā-
tīra attiecīgo zemes gabalu īpašniekiem.
No zemes gabalu īpašniekiem ierīkotie
uostiprinājumi un nosegumi jāuztur un
jāatjauno ierīkotajiem pašiem.

6. Ūdens novada grāvju rakšanai, pa-
dziļināšanai vai tīrīšanai jānotiek pēc
pilsētas būvnodaļas aizrādījumiem.

7. Ja ūdens novadišanai vajadzīgos
grāvjus neierīko vai neuztur kārtībā un
netīra no pilsētas valdes noteiktā laikā,
šie darbi tiek izvesti uz pilsētas valdes
rīkojuma pamata un izdevumi, pieskaitot
tiem 12% gadā, tiek piedzīti no attie-
cīgu gruntsgabalu īpašniekiem.

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

9. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā, pēc viņu izsludināšanas
„Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva P. Godinans,
2 Pilsētas sekretārs V. Švanbergs.

Saistošie noteikumi

par reklāmu stabu un tāfeļu lietošanu
Jelgavā.

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19. maija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g. 2. jūnija

rakstu M> 104717.

§ 1. Afišas un vispārīgi dažāda veida
sludinājumus aizliegts pielipināt jeb pie-
sist pie māju sienām, sētām u. t. t., bet
viņus var pielīmēt vai citādā veid* pie-
stiprināt pie reklāmu stabiem un tāfelēm,
kuras pilsētas valde ierīko tam nolūkam.

Piezīme. Katram sludinātājam ir
tiesība izlikt sludinājumu pie nama,
kurā izrīkojums notiek, vai uz kuru
sludinājums attiecas.

§ 2. Iepriekšējā § minētos visāda
veida sludinājumus drīkst izlīmēt un no
ņemt tikai p.lnvarota no pihētas valdes
persona, kurai nodotie sludinājumi un
afišas jāpiestiprina pie reklumu stabiem
resp. tāfelēm vēlākais 24 stundu laikā.

Piezīme. Afišas un sludinājumi,
kuri nodoti izllmēšanai līdz pīkst.
1 dienā, izlīmējami uz reklāmu sta-
biem un tāfelēm nodošanas dieaā.

§ 3. Par sludinājumu izlikšanu un
aizņemto vietu jāmaksā pēc takses, ko
noteic pilsētas dome.

§ 4. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumīgas atbildības.

§ 5. Šie noteikumi stājas spēkā 6 ne-
dēļu laikā pēc viņu izsludināšanas „Val-
dības Vēstnesī".
2 Pilsētas galva P. G o d m a n s.

Pilsētas sekretārs V. Švanbergs.

Bauskas pilsētas
saistošie sanitārie noteikumi.

Pieņemti Bauskas pilsētas domes 1926. g.
17. februafa sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada 22. maija rakstu Ms 104508.

I. Par sētu tīrību, samazgu
bedru un cūku staļļu būvēm.

1. §. Sētas, pagrabi un trepes ar vi-
siem piederumiem arvien jātur tīri.
Aizliegts izmētāt malku, žagarus, skaidas,
lupatas u. t. t., kā ari sētās turēt žagaru
blāķus.

2. §. Katrā seta vajag atrasties mēslu
bedrei-kastei, ne mazāk kā 1,30 m ga-
rumā un 1 m platumā un apm. 1,30 m
dziļumā. Mēslu kaste jābūvē ciešām sie-
nām no dēļiem, pusbaļķiem, blankām vai
mūra. No ārpuses zemes daļa jāapliek ai
mālu kārtu, vai ari no akmeņa vai ce-
menta ar labi slēdzošu vāku eņģēs un
jārūpējas, lai mēslu bedrēs-kaslēs ne-
ietecētu netīrs lietus vai sniega ūdens.
Mēslu kaste jāiztīra ja viņa ir pilna.

3. §. Sētām un pajumtēm, kuras iz-
lieto iebraukšanai vai kustoņu pagaidu
novietošanai, jābūt izbruģētām ar ak-
meņiem un arvien tīri uzturētām. Aiz-
liegts turēt vai uzkrāt mēslus sētās vai
pajumtēs.

4. §. Sētās un dārzos nedrīkst sa-
krāties ūdens peļķes vai stāvošs, smir-
došs ūdens. Vajadzības gadījumos sētas
jābruģē vai jāietaisa, izbruģētas renes
ūdens novadīšanai.

5. §. Aizliegts novadīt netīru ūdeni
uz kaimiņa robežu. Netīru ūdeni, bet
nekādā gadījumā smirdošu, atļauts no-
vadīt uz ielu tikai tur, kur ielas ir
bruģētas un ūdens notecēšanai ir pie-
tiekošs kritums. Pretējā gadījumā
netīru ūdeni vajag novadīt vai
nu bruģētās renēs uz dārzā atrodošiem
grāvjiem, ja grunts ir smiltaina un ūdens
drīz iesūcas zemē, bez kā sakrātos peļķēs
un nepaliktu par stāvošu, smirdošu
ūdeni, vai ari dārzā vajaga ietaisīt se-
višķu, netīra ūdens bedri, ne mazāk kā
1,30 m garumā un platumi un ne
vairāk kā 1,80 m dziļumā, no pus-
baļķiem un akmeņa ar grīdu vai bez
grīdas, bet ar labi slēdzošu vāku, kuras
jāizved, kad ir pilnas.

6. §. Raugoties, cik sēta plaša, vai
māja liela, sētā var tikt būvētas un uz-
turētas cūku kūtis, bet ikkatrā gadījumā
tikai ar pilsētas valdes atļauju.

7. §. Cūku kūts jābūvē, ja viņa nav
no akmeņa, ciešām sienām, ne mazāk
ka 6 santimetri biezumā (no dēļiem vai
pusbaļķiem), bet pamatiem trijās pusēs
jābūt no akmeņa un 30 santimetri
augstāk kā grīda. Cūku kūtīm, ja viņas
nav ciešās ēkās, ar pretuguns mūriem
pie kaimiņu robežas, vai ielas, jābūt no
kaimiņu robežas vai ielas ne mazāk kā
1,80 m.

8. §. Pie katras cūku kūts tieši vajag
atrasties cementētai akmeņu bedrei, ne
mazāk kā 1 m garumā, platumā un
dziļumā, labi slēgtai ar vāku eņģēs;
grīdai jābūt cementētai un slīpai, lai
šķidrums ērti varētu notecēt bedrē. Virs
cementētās grīdas var būt koka grīda ar
caurumiem šķidruma notecēšanai.

9. §. Cūku kūtis var būt viena vai
vairāk aizgaldas vai būdas. Ja ir vairāk
aizgaldas, tad vircas bedre jātaisa lielāka
pa 0,50 m uz katru tālāku aizgaldu un
šķidrumam jānotek bedrē caur segtām
renēm vai ari var taisīt kopīgu bedri visu
aizgaldu garumā.

10. §. Cūku kūtis jātur arvien pie-
tiekoši sausas, tās vajaga pēc vajadzības
iztīrīt un pakaisīt, bet bedre jāiztīra, ja
viņa ir pilna.

II Par ielu aptīrīšanu.
1. §. Par pilsētas ielu, trotuāru un

ielu grāvīšu (reņu) aptīrīšanu pienākas
gādāt tiem īpašniekiem vai viņu viet-
niekiem, kuru mājas vai gruntsgabali
atrodas pie aptīrāmās vietas.

2. §. Katram īpašniekam jāaptīra iela
gar viņa gruntegalu līdz ielas vidum.

3 §. Ielas aptīrīšana jāizdara katru
dienu vismaz vienu reizi, sākot no
1. apriļa lidz 31. augustam Hdzpalksten



7 rītā un no 1. septembra līdz 31. mar-
tam līdz pulksten 9 rītā.

Sakrātie mēsli, stundas laikā pēc ap-
tīrīšanas, jāaizved.

4. §. Bez noteiktās aptīrīšanas ielu
aptīrīšana jāizdara katrā dienas laikā pec
vajadzības. Pie ielu aptīrīšanas, ārpus
3. § norādītā laikā, ielas pirms aptīrī-
šanas jāapslaka.

5. § Ziemas laikā ledus un sniegs
po trotuāriem jānotīra un jāaizved līdz
pu'ksten 8 litā, bet ja trotuāri slidesi,
tie jānokaisa smiltīm; kailsala laikā
trotuāri jānokaisa vairāk reizes dienā.

6. §. Ziemas laikā kāpas uz ielām
jānolīdzina

7. §. Uz ielas sakrājies, kamanu
ceļam nevajadzīgais sniegs, kā ari ledus
un sniegs no trotuāriem, vai no jumtiem
krītošais sniegs jāsamet kaudzēs un jā-
aizved drīzā laikā.

III. Par iebraucamām sētām.

1. §. Iebraucamo vietu sētām jābūt
bruģētām un bruģiem jābūt pastāvīgi
kārtībā. Katra bruģabojājums steidzoši
jāizlabo, par ko jārūpējas nama īpaš-
niekam.

2 § Iebraucamo vietu staļļiem jābūt
tīriem, to sienas, v smaz reizi gadā, un
proti: apriļa mēneša sākumā jāizbalsina
r-r kaļķa atšķaidījumu.

3. §. Iebraucamo vietu sētās un staļ-
ļos mēsli, vismaz reizi dienā, ir jāizvāc.
Tie novietojami mēslu kastes vai bedrēs
tin siltā laikā jāapkaisa ar smalkiem
kaļķiem.

4. §. Zirgu un lopu dzirdīšanai ie-
braucamās sētās ir jātur pietiekošā
daudzumā tīri spaiņi, kuri nedrīkst tikt
lietoti citām vajadzībām. Tie vismaz
reui nedēļā jāizskalo ar kaļķa atšķaidī-
jumu.

5. §. Telpās, kuras nolemtas cilvēku
uzturēšanai, jābūt pietiekoša ventilācija.
Guļamās telpās nekādā gadīumā ne-
drīkst būt kopīgas nāras, bet guļamā
vieta jābūt katrai personai atsevišķi.
IV. Par ateju vietām un citu
šķidru netīrumu novietošanu.

1. §. Uz katra apdzīvota gruntsgabala
jābūt ierīkotai atejas vietai, iedzīvotāju
vajadzībām. Atejas vietas bedrei jābūt
cietai' un segtai ar cietu dubultvāku.
Ateju vietas nedrīkst atrasties tuvāk par
12 metriem no ūdens smeļamās akas.
Atkāpšanās no šī noteikuma pielaižama
tikai ar katrreizēju pilsētas valdes atļauju.

2. §. Ateju vietu bedrēm jābūt iz-
būvētām ķieģeļiem, betona, vai abām
pusēm darvota koka, pēdējā gadījienā
ateju bedrei jābūt apliktai ar 0,75 m
biezu mālu kārtu.

3. §. Savienot citu veidu netīrumu
bedres ar ateju bedrēm ir aizliegts.

4. §. Ateju vētu lietošanā jāievēro
vislielākā tīrība un katra netīrība tūliņ
jānovērš.

5. §. Ateju vietu bedru izvešana ir
Izdarāma tūliņ, ja ateju bedres ir pie
pildījušās, bet ne retāki kā vienu reizi
gadā.

6. §. Ateju vietu netīrumus var izgāst
vienīgi no pilsētas valdes uzrādītās vie-
tās, bet ne tuvāki kā 1 kilometri no
pilsētas apdzīvotām vietām.

7. §. Ateju vietu izvešana ir izdarāma:
ziemā no pulksten 9 vakarā līdz pulk-
sten 7 rītā, bet vasarā no pulksten 11
vakarā līdz pulksten 5 rītā. Vasaras
laiks skaitās no 1. apriļa līdz 30. sep-
tembrim. Šis laiks nav attiecināms uz
hermētiski slēgtām mucām.

8 §. Iebraucamo vietu un citu publisku
ateju vietas siltā laikā vismaz 2 reizes
nedēļā izlaistāmas ar kaļķa atšķaidījumu
un smakas novēršanai vismaz reizi ne
dēlā ieberami smalki kaļķi.

9. §. Lopu kūts vircas un citu šķidru
netīrumu novietošanai katrā sētā, kur
tas būtu vajadzīgs, jāierīko no cieta ma-
teriāla sevišķas, ar vāku pastāvīgi slēgtas
bedres. Bedres vietā var būt ierīkotas
ari mucas. Ja bedres vietā tiek ierīkota
muca, vai tā ierīkota no koka. tad tām
jābūt no abām pusēm darvotām un ār-
pusē apliktām ar māliem.

10. §. Šis bedres un mucas, nenogai-
dot to pārplūšanu, ir jāizved.

V. Par akām.

1. §. Dzeršanai un ēdiena pagatavo-
šanai ūdens jāņem no akām, vai avo-
tiem, bet nekādā gadījumā no upēm, dī-
ķiem vai citiem dabīgiem ūdens rezer-
vuāriem.

2 §. Akas nevar but ierīkotas tuvāki
par 12 metriem no ateju vietām, mēslu
bedrēm, lopu kūtīm un tamlīdzīgām
vietām.

Piezīme. Šie noteikumi neattiecas
uz artēziskām akām.

3. §. Ap akas grodiem jāapliek ap
60 līdz 90 cm dziļumā un 1 m platumā
māli un tie jānosedz ar cietu materiālu:
cementu vai akmeņiam, pie kam visap-
kārt skai jābūt notekai lai nerastos ūdens
pe.ķes.

4. §. Akās jābūt tīram, lietojamam
ūdenim. Ūdeni semaitājoši cēoņi no-
vēršami.

5. §. Visapkārt akai 3 m attāli nav
brīv nok;aut dažādus priekšmetus. Maz-
gāt vai skalot veļu aku tuvumā ir aiz
liegts.

VI Par pārtikas produktu
tirdzniecību un izgatavo-

šanas telpām.
1. §. Tējnīcu, ēdienu māju, maiznīcu,

gaļas un to izstrādājumu pārdotavām, kā
ari pārtikas un gaļas pārstrādāšanu darb-
nīcu ierīkošanai ir vajsd.īga pilsētas
pašvaldības atļauja.

2. §. Augšējā pantā miuēto veikalu
un darbnīcu telpām jābūt pastāvīgi tī-
rām, pietiekoši gaišām un vēdinātām.

3. §. Pārtikas produktu aizsargāšanai
no putekļiem un mušām ēdienu un pār-
tikas produktiem pārdotavās jābūt ap-
klātiem ar šķidru drēbi, sietiņu vai stikla
aizsargiem.

4 §. Tējnīcās, ēdienu mājās un trak-
tieros trauku un galdiņu slaucīšanai lie-
tojamiem dvieļiem jābūt pastāvīgi tīriem.

5. §. Sabojājušos produktus nedrīkst
turēt pārdotavās vai pārstrādāšanas tel-
pās. Tanīs nedrīkst būt ari nepiederoši
priekšmeti.

6. §. Pie pārtikas izstrādāšanas lieto-
jamiem rīkiem un Iraukiem jābūt pastā-
vīgi vislielākā tīrībā.

7. §. Produktus aizliegts ietīt avīžu
vai jau lietotā papirl.

8. § Labāka izskata piedošanai nav
brīv pārtikas produktus krāsot vai tiem
piejaukt kaut kādus sāļus vai veselībai
kaitīgus piemaisījumus.

9. §. Šo noteikumu 1. § minēto pār-
dotavu trn darbnīcu turētājiem jārūpējas
par mušu iznīcināšanu, kurā nolūkā va-
saras laikā telpās jābūt pietiekošā dau-
dzumā mušu ķeramo vai iznicināšanas
ierīcēm.
VII. Frizieru darbnīcu ierī-
košana, uzturēšana un no-

darbošanās.
1. §. Katrai frizieru darbnīcai jāatro-

das atbildīgas personas vadībā. Par at-
bildīgu frizieru darbnīcas vadītāju ir
tiesība būt tikai tādām abēja dzimuma
personām, kuras no pilsētas valdes da-
būjušas atļauju nodarboties frizieru amatā.

Piezīme. Ja frizieru darbnīca man-
tošanas ceļā pāriet uz veikala īpaš-
nieka atraitni, kufai nav tiesība
nodarboties frizieru arodā, tad pē-
dējā tomēr var turpināt darbnīcu uz
vīram izdotas atļaujas pamata, pie-
ņemot atbildīgu darbnīcas vadītāju.

2. §. 1 § minētās atļaujas izdod pil-
sētas valde, pamatojoties pie tam vai nu
uz frizieru amata sabiedrības vai pilsētas
valdes ieceltas pārbaudīšanas komisijas
izdotām apliecībām par to, ka attiecīgās
personas ir ierrācījušās frizieru amatu.

3. §. Šo noteikumu 2 § minētās pār-
baudīšanas komisijas priekšsēdētāju un
locekļus ievēl pilsētas valde un noteic
komisijas locekļu skaitu. Komisijā ar
balss t esību piedalās frizieru amata
priekšstāvis Pilsēti s valdei ir katrā laikā
tiesība, vajadzības gadījumā, pāivēlēt
augšminēto komisiju.

4. §. Frizieru darbnīcu telpām jā-
sastāv no vienas vai vairāk gaišām un
tīrām istabām ar logiem, pa kuriem
brīvi iekļūst dienas gaisma. Telpās
ierīkojama apstākļiem piemērojama ven-
tilācijas ietaise.

5. §. Frizieru darbnīca vienmēr jā-
uztur tīra un glīta. Visi pie amata iz-
pildīšanas atliekošie atkritumi tūliņ jā-
aizgādā projām

6. §. Publikai paredzētās istabas fri-
zieru darbnīcās nedrīkst izlietot ne kā
dzīvokļus, ne ari nakts pārguļai, ne
kādam citam uzņēmumam. Frizieru
darbnīcas istabās atļauts uzglabāt tikai
tādus priekšmetus un vielas, kuri vaja-
dzīgi frizieru amata izpildīšanai.

VIII. Vispārīgi noteikumi.
1. §. Veikalos, pirtis, konditorejās,

maiznīcās, delikatešu, gaļas un citos
tamlīdzīgos veikalos, kā ari gaļas un
pārtikas produktu pārstrādāšanas darb-
nīcās nevar būt nodarbināta» ar venē-
riskām, āda?, acu un citām lipīgām sli-
mībām slimojošas personas.

2. §. Dzīvokļiem jābūt pastāvīgi
tīriem un pietiekoši vēdinātiem. Mēslu
un netīrumu uzkrāšana un āda žāvēšana
dzīvokļos nav pielaižama.

3. §. Atejas, mēslu kastes vai bedres
un lopu kūtis var tikt ierīkotas ne tuvāk
par 1 metru no kaimiņa robežas.

4. _ §. Ja pilsētas valde ierīko kādā
pilsētas daļā kanalizāciju, tad visiem pie
attiecīgas ielas piegulošiem grunts-
gabaliem ir jātiek pievienotiem pie
kacalfzacijas tīkla, ierīkojot šachtas un
ievelkot rores līdz ielas tlKlam.

5. §. Uz gruntsgabalu īpašnieku uz-
aicinājumu, kā ari tanī gadījumā, ja tas
nesper nekādus soļus priekš pievieno-
šanas, tad pievienošanu izdara pilsētas
valde, uzliekot pēc darbu izvešanas
īpašniekam samaksāt darba un materiāla
faktisko vērtību, vienā reizē vai par
daļām.

6. §. Pilsētas valdei, sanitārai komi-
sijai un policijai ir tiesība katrā laikā
luvoties par tīrību veikalos, ielās, pa-
galmos, kā ari ierosināt par šo no-
teikumu neievērošanu saukšanu pie at-
bildības. Atsevišķos gadījumos var tikt
dots laiks trūkumu novēršanai. Dzīvokļu
kontroli var izdarīt pret iedzīvotāju pie-
kršanu tikai epidēmiju gadījumos.

7. §. Ādas un krāsošanas iestādēm
atļauts izdarīt mazgāšanas un skalošanas
darbus zem lejas dzirnavām vai uz paša
dambja. Citas iestādes padotas vis-
pārīgiem saistošiem noteikumiem.

8§. Nonīkušus liel- un sīklopus ne
kavējot jāizved un jāaprok no pilsētas
valdes norādītā vietā.

9. §. Šo saistošo noteikumu pār-
kāpēji vai neievērotāji saucami pie at-
bildības, saskaņā ar pastāvošiem liku-
miem un valdības rīkojumiem.

10. §. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc 14 dienām no viņu izsludi-
nāšanas .Valdības Vēstnesī".

Bauskā, 1926. g. maijā.
Bauskas pilsētas galva A. Ilziņš.

2 Sekretārs E. Lauva.

rūmi un instrumenti pēc lietošanas katru
reizi pamatīgi un rūpīgi jānotīra (jāde-
zinficē).

10. §. Frizieru darbnīcās lieto-amai
veļai jābūt tīrai un ;āatrodas labā kārtībā.
Kādas personas ģīmja vai matu noslau-
cīšanai lietoto veļu pirms mazgāšanas
stingri aizliegts lietot otrreiz. Klientu
vajadzībām izlietotā vate un papirs tūliņ
pēc lietošanas jāiznicina. Galvas atbalsti
pie lietošanas katru reizi jāpārklāj ai
tīru zīda papira gabaliņu vai tīri izmaz-
gātu audeklu.

11. §. Frizieru darbnīcas personālam
jāģērbjas tīri un pieklājīgi. Izpildot
iriz era amatu, personām jāvalkā tīri. balti
priekšauti ar piedurknēm vai balti priekšā
sapogojami svārki.

12. §. Personālam stingri aizliegts
aiztikt pirkstiem ievainojumus, kas ra-
dušies pie bārdas dzīšanas vai matu
griešanas. Veikalā jābūt p.'ee amiem
dezinfekcijas līdzekļiem brūces dezin-
fekcijai.

13. §. Friziera amata izpildīšana nav
atļauta personām, kas slimo ar lipīgām
slimībām vai kādu ādas vai matu slimību.
Frizieru darbnīcas atrodas zem pilsētas
valdes un viņas sanitarārstu kontroles
Ārstu apskatīšanas rezultāti ierakstāmi
sevišķā šņores grāmatā, kuru izdod
Bauskas pilsētas valde un kura turama
katrā darbnīcā.

14. §. Personas, kurām kāda matu
vai galvas slimība, nemaz nav ielaižamas
darbnīcā bārdas dzīšanai vai matu grie-
šanai, bet ja frizieru darbnīcas personāls,
kad tas jau stājies pie darba, pie klienta
atrod matu vai galvas ādas slimību, tad
pie tādām personām lietotie instrumenti
un veļa tūliņ jānoliek atsevišķi un pirms
jaunas lietošanas pamatīgi jāmazgā ar
ziepēm un karstu ūdeni Instrumenti
pēc tam vēl jānotīra ar vati vai drēbi,
kas iemērcēta dezinf'cējošā Šķidrumā,
piem. 1% lizolu atšķaidījumā, ziepju
spirtā vai tīrā alkoholā.

15. §. Visām frizieru darbnīcām virs
ieejas durvīm ielas pusē jāpiestiprina
izkārtne ar īpašnieka vārdu un uzvārdu.
Frizieru darbnīcās, katrā publikas lieto-
šanā nolemtā istabā, šie saistošie no-
teikumi izkarami redzamā vietā.

7. §. Frizieru darbnīcas telpās jāat-
rodas pietiekošā vairumā virsdrēbju pa-
karamiem un mazgājamiem traukiem ar
tīru ūdeni darbnīcas personāla vaja-
dzībām.

8. §. Frizieriem pie klientu apkalpo-
šanas jābūt arvienu tīrām rokām un
nagiem.

9. §. Visi frizieru darbnīcas piede-

Rīga.

Somijas baltās gvardes orķestrs

šodien, 18. jūnijā, pulksten 5 pēcpusdienā,
dos koncertu Vermaņa dārzā.

Māksla.
Nacionālais teātris. Piektdien, 18. jū-

nijā, pulksten 9 vakarā interesanta orģi-
nalkomedija — Annas Brigader .Lie-
lais loms", kurā daudz jautru skatu
un tautas tipu. Sestdien, 19. jūnijā,
pulksten 2 dienā par tautas izrāžu cenām
V. Grēviņa dramatizējums «Princi»
un ubaga zēns", kurā izmantots slavenā
amerikāņu humorista Marka Tvenaromans.
Pulksten 9 vakarā R. Blaumaņa drāma
.Pazudušais dēls", kurā spilgti
dramatiski, labos tēlojumos izpaužas mūsu
ievērojamā dramatiķa Blaumaņa tēli.
Svētdien, 20. jūnijā, pulksten 2 dienā
tautas izrādē Ed. Vulfa komēdija
.Svētki Skan galē". Pulksten
9 vakarā Hebbeļa traģēdija . J u d i t e".
Pirmdien, 21. jūnijā, A. Jārviluomas luga
.Ziemeļnieki". Otrdien, 22. jūnijā,
pulksten 9 vakarā Aspazijas .Boass
un Rute".

Daiļos teātris. Piektdien, 18. jūnijā,
pulksten 9 vakarā A. Allunana .Seši
mazi bundzinieki", sestdien, 19.jū-
nijā, pulksten 2 dienā Dodē un A. Belč
drāma .Safo" un pulksten 9 vakara
P. Gruznas ,Rlga". Svētdien, 20. jun.,
pulksten 2 dienā A. un B. Tomasa
.Čarļa krustmāte" un pulksten
9 vak. K. Ābeles .Ligatura". Pirm-
dien, 21. jun., 9 vakarā V.Greviņa .Grafs
Montē Kristo*. Uz visam izrādēm
biļetes jau dabūjamas.

Tirdzniecība un rūpniecība
KURSI.

Rīgas biržā. 1926. gada 18. jūnijā.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs . . . . 5,18 — 5,19
1 Anglijas mārciņa .... 25,20 — 25,27
100 Francijas franku .... 14,45— 14,70
100 Beļģijas franku .... 14,55—14,85
100 Šveices franku .... 99,90 — 100,80
100 Itālijas liru 1P,50—18,90
100 Zviedrijas kronu .... 13865 — 139,70
100 Norvēģijas kronu . . . 114,30—116,00
100 Dānijas kronu .... 136,45 — 138,5©
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25— 15,55
100 Holandes guldeņa . . . 207,50 — 209,10
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 43,00 — 53,00
100 Lietavas litu 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņecs ....

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

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

zīmes 96 — 97

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

Zvērināts biržas māklera P. Rupnert.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)'

R ī g ā,_ 17. jūnijā. Ārlietu ministrija
ziņo: Pēc tam, kad pagājuša gada
mai ā Tautr Savienības ģeneralsekreta-
riatā bija ienākusi Latvijas bijušo
lielgruntnieku pēti cija Tautu
Savienības padomei mūsu agrārreformas
lietā un novembri Latvijas valdības at-
bilde uz to, Tautu Savienības padomes
triju vīru ko m it ej a š. g. 8. jūnija
sēde, vispusīgi apspriedusi visus lietā
esošos dokumentus un paskaidroju-
mus, nākusi pēc atzinuma ,
ķa šai lieta pēc visiem
ienākušiem doku mentiem nav
pamata ziņot Tautu Savie-
nības padomei, ka Latvija*
valdība būtu pārkāpusi starp-
tautiski garantētās minori-
tatu aizsardzības tiesība*
un ka, pamatojoties uz ienākušiem doku-
mentiem, šī lieta Tautu Savieaības pa-
domes triju vīru komitejā ir izbeigta.

Redaktors : M. Ārons.

oim numuram 8 lapas puse».



r Tiesa sludinājumi.
Jfcafa Mesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kāja tiesu lik. 951. un
953. p., meklē 1. Liepājas kājnieku
pulka kareivi Broņislavu Ignata d. K a-
ranu, apvainotu uz kara sodu lik. 128.
p. 1. d., 129 p., 133. p. un 162. p.
1. pkt. pamata.

Karans 27 gadus vecs, pēc tautības
latvietis, gara auguma, blonds, vāju
seju, bez usam, kreisajā pusē zem zoda
rēta.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanas vieta, nekavējoties ziņot
kāja tiesai un tuvākai policijai, kurai
to apcietināt un ievietot Liepājas garni-
zona virssardzē, ieskaitot 2. iec. kara
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, par ko pa-
ziņot pēdējam un tiesai.

Rīga. 16. jūnijā 1926. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

kapteinis H Jakobsons.
63f9 Sekr. k. ier. A. R u m p e

Kara tiesa,
p«matodemās uz sava rīcības sēdes lē-
muma un Kara tiesu lik. 951. un
963. p.p.,, meklē Zemgales artile
rijas pulka bij. kareivi Jāzepu Ādama d.
Šķipuru-Šķiporu, apvainotu uz
K. S. lik. 128. p. 1. d. un 134. un
162. p. 1. d. pamata.

Šķipurs-Šķipors dzimis 1898. g. Dau-
gavpils apr. izvoltes pag. piedeiīgs, ka-
toļticīgs, dzīvojis uz Latvijas iekšzemes
pases Ne 3752 pamala, kura izdota uz
viņa vaidu no Izvoltes pagasta valdes.

Personām, kūjām būtu zināma viņa
uzturēšanas vieta, nekavējoties ziņot
kara tiesai vai tuvākai policijai, kūjai
to apcietināt un ii skaitīt 5. iec. kara
izmeklfšanas tiesneša rīcībā, par ko pa-
zinot pēdējam un tiesai.

Rīgā, 1926. g. 16. jūnijā.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

kapteinis H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs,

6400 kara ierēdnis A. Rumpe.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
?a Latvijas civillikuma kop. 36. p. pie
licies pamats, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Zamuels Teveļa dēls
Rezniks un Mirjama Judela meita
Reznik, dzim. B umentāl, noslēguši
savstarpgo laulības līgumu pie Rī-
gas notāra A. IV eike 1926. gada
1. jūnijā reģistra J\fe 38/13778, ar Kuru
viņi, atliecu,a «3! vigu noslēgto laulību
ir atcēluši vietējo civillikumu Ī9. un
turpm. p. p. paredzēto laulāta manta:
kopību.

«Īga, 15. jūnija 1926. g. L. J* 3638
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

6248 SrtrM.T» A. Kulvf

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Ādolfs Pidriķa dēls
Puiens un Zelma Jēkaba meita Pū-
re n, dzim. Ciemiņ, noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1926. gada 27. maijā reģi-
stra M 97/13838, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 8. jūnijā 1926. g. L. Ne 3607
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

5723 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ļaziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Miķ'lis Jekaba_dels
Ērģelnieks un Emma Rūdolfa m. Erģel-
niek, dzim. Berc, noslēgusi savstarpigo
laulības līgimu pie Rīgas notāra J
Kreicberga 1926. g. 22. maijā reģļstre
J* 45/1U496, ar kuru viņi, attiecība uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Kije», 7. jūnijā iffi6. g. L. J* 3586
Priekisēd. v. A. Veidners.

5725 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ii Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
ifmrs pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Arvīds-RobertsrHer-
berts Ādama dēls Jurke un Laura-Līna
Jēkaba meita Jurke, šķirta Svenne, nc-

s|ēguši savstarpīgo laulības Ilgumu pie
Rīgas notāra J. Kreicberga 1926. gada
21. maijā reģistra J6 44/10449, ar Kuro
viņi, attiecioā uz viņu noslēgto
laulību, ii atcēlusi vietējo civillikumu
79. un turpm- P- p- paredzēto laulāto
mantas kopību.

RIgi, 7. jūnija 1926. g. L. H 3573
Priekisēd. v. A. Veidners.

5726 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civlnodaja

uz civilproc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p
pamata paziņo, ka pēc 1907. g. 24. aug.
Aizkraukles ' pagastā mirušā Mārtiņa
Andreja d. Ou 1 bj a ir atklāts mantojums
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, 1. jūnijā 1926.g. L.JMa 3508.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
5174a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgatbaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 29. _ jūnijā 1926_ g. minētās
nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs
Rīga miruša Jāņa (Ivana) Zinovija dēla
Moločajeva notarielo testamentu.

Rīgā, 16. jūnijā 1926. g. L. J* 3712
Priekšsēdtāja v. A. Veidners.

6401 Sekretārs A. Kalve
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uz civilproc lik.2011., 2014. un.2019.p.p.
pamata paziņo, kāpēc 1926. g. 24. martā
Ķēču pagasta ..Medņos" mirušā Kārļa
Jāņa d. T titāna ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo .mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem u. L t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešumēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, I. jūnijā 1926. g. L. A9 3503.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

5175a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 26. jūlijā
Kraukļu pagastā ,,Jaun-Jost-Pāpani"
mirušā Jēkaba Andreja d. Medņa
(Medena) ir atklāts mantojums un .uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. 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 ka šīs tiseības zaudējušas.

Rīgā, 1. jūnijā 1926. g. L. Ne 3536.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

5176a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uz civilproc.lii.2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1920. g. 22. febr.
Rīgā mirušā Hermaņa Jāņa (Johana) d.
Vīksnes ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. 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, 1. jūnijā 1926. g. L. JV° 3513.
Priekšsēdētāja v. Veidners. A.

5177a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 8. sept.
Arakstes pag. ,,Viķu" mājās' mirušā
Jāņa Ādama d. Rubina 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 nepieteijs, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1. jūnijā 1926. g. L. JVŠ3501.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

5178a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011,-2014..
2079. un pric. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g.
12. martā mirušā Jāņa Māres d. Vējiņa
mutiski sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,.Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1926. g. 3. jūnijā. L JV6831 26
Priekšsēd. v. E. Feldmaris.

5762a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011. —2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g. 17.
februārī mirušās Paulines-Libes Kriš-
jāņa m. Trenc 1924. g. 14. oktobrī
Lielsesavas Bittēs mājas kārtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
„VaIdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1926. g. 7. jūnijā. LJMŠ1436/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5763a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g. 20.
sept. mirušā Arlavas pag., Cunces Kalnu
māju jaunsaimnieka Indriķa Vanaga
15. sept. 1925. g. mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
..Valdības Vēstnesī".

Jelgavā, 1926. g.8. jūnijā. L>'°1318 26

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
5950a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kā'di strīdi vai ierunas pret 1925. g.
18. dec. mirušā Jāņa Jēkaba d. Jekab-
sona, alias Jakobsona 24. nov. 1925. g.
notarielai kārtībā sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skitot no sludinājuma
iespieduma dienas ..Valdības Vēstnesī".

Pēcminētātermiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par'spēku zaudejuš.

Jelgavā, 1926. g.7. jūnijā. LNŠ 1784 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5764a Sekretārs Ķ. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014..
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kuļ-ām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g. 17.
oktobrī mirušā Jura Ezeriņa 31. aug.
1925. g. mājās kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas „VaId.
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1926. g. 8. jūnijā. LJMŠ1612 20
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5965a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1914. g. 14. nov. mirušā Tukums
apr., Ozolnieku zemes gabala JVs 111
īpašnieka Jēkaba Jēkaba d. K1 ap k a 1n s
atstāto mantojumu kādas tiesības kī
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien!
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 8. jūnijā. LNsl778/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5967a Sekretārs Ķ. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1910. g. 14. janv. mirušās Trīnes
Kančuk atstāto-mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 8 jūnijā. LX?1772 2G
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5968a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g.
28. janv. mirušā Jāņa Čurišķa mājas
kārtībā 1923. g. 2. apr. sastādīto kodicilu
un 1923. g. 15. apr. sastādīto testamentu
pieteikt savas strīdus un ierunas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstnesi".

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

Jelgavā, 1926. g.3. jūnijā. LNŠ1538/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5528a Sekretārs K. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014..
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1926. g.
19. janv. mirušā Luda (Ludviga) An-

dreja d. Neimaņa 1926. g. 18. janv.
Jelgavā, notarielā kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termina notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudejuš.

Jelgavā, 1926. g. 3. jūnijā. L.NM500 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5361a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1905. g. 15. maijā mirušā Pētera
Pēteja d. Čerņevska atstāto mantoju-
mu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma dienas. Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs par speķu zau-
dējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūnijā. LX°1682/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5765a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1917. g. 18. aug. mirušās Līzes
Gulbis, dzim. Staltman atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem. fideikomisariem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskaitīs par spēku
zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūnijā. LNe 629,26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5766a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 10. jun. mir. Jēkab-
pils apr., Seces muižas ,,Poriet V"
māju īpašnieka Friča Steinberga
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomi
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. jun. L.Nsl790,26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5958a Sekretārs K. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 26. jul. .Kalkūnes muižā
mirušā Eduarda Indriķa d. Cāliša at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t.. pieteikt savas
tiesības šai tjesai sešu mēnešu laikā,
skait. no sludinājuma iespieduma dienas
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūnijā. L JVs509,26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5959a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 1919. g. 19. oktobrī mirušā
Mozesa-Bēra Vulfa d. Feldhūna atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskaitīts par spēku
zaudējušām.
_ Jelgavā. 1926. g. 7. jūnijā. L*fei288 20

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
5960a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293.. 301. un 309l. p,
pamata, uzaicina Mārtiņu Plūmu,
kura dzīves vieta nezināma, četru mēne-
šu laikā ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no viņa sievas Paulas Plūm,
dzim. Kļaviņ iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no pieliku-
miem, un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā. Ja minētā laikā aicinā-
mais neierasties, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes. Ja
ieradīsies, bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas kanc-
le jā.

Jelgavā, 7. jūnijā 1926. g. L Ne 311/26.
"" Priekšsēd.J v. R.J! Mūllers.ļfe

5768a Sekretārs F. Ķāps.v

» Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.,12011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1918. g. 9. dec. mirušā Kārļa
Roberta Ādolfa d. Zelmera atstāto
mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā,1926. g. 3. jun. LNŠ1734/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5769a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1904. g. 23 martā mirušā
Tukuma apr., Vānes Helenes kroga
māju īpašnieka Viļā Šterna atstātu
mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. ī., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 3. jun. L> 1742 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5770a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1916. g. 9. jūlija mirušā Jāņa
Anša d. Vīksnes atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, le-
gatariem, fideikomisariem, kredito-
riem un t. t, pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 3. jun. LAsl557/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5771a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzqicina visus, kam
būtu uz 1912. g. 23. apr. mirušās
Marianas Pilac, dzim. Plečkianov,
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 3. jun. UV>1603 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5772a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1914. g. 31. jūlijā mirušā Jēkab-
pils apriņķa, Bogu (Neihof) muižas
,,Vērdiņ-Lejas .Vs 42" māju īpašnieka
Pēteja Leijiņa atstāto mantojumu
kādas tiesības ' kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludināju-
ma iespieduma dienas. Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs par spēku zau-
dējušām.
"^Jelgavā, 1926. g. 8. jūnijā. LM1780 26

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
5961a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1970.. 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
britu uz 1895. g. 26. apr. v. st. mirušā
Slagunes muižas ,,Jaun-Jakšenu" māju
īpašnieka Didricha Tomsona alias Tam-
sona atstāto mantojumu kādas tiesības
ka mantiniekiem, legatariem. fideiko-
misariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 8. jūnijā. LJMŠ1621/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5962a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 5. martā mirušās Olgas-
Henrietes Jakobson atsiāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 8. jūnijā. LXs7748 /26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5963a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 14. apr. , Salonajas pag.
mirušā Antona Ādama d. Alīčēvska
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 8. jūnijā. L Ne 343/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5904a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1926. g.21. janv. mirušā Roberta
Kurpnieka atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekieņi, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteik-
tas tiesības ieskatīs par spēku zaudēju-
šām.

Jelgavā, 1926. g. 8. jūnijā. LJV°1779 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5906a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 5. janv. Krievijā mir.
Jaunjelgavas namīpašnieces Annas Pu-
riņ, dzini. Ērglis atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, le-
gatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 3. jun. LJMsI220,<26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5773a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 21. martā mirušā
Talsu apr.. Aizupes Kalniņu māju
īpašnieka Pētera Reiņa atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
riem un t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 3. jun. LNsl513/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5774a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 21. jun. mirušā Tukuma
apr., Tumes pag. „Puriņu" zemes gab.
īpašnieka Jura Ernesta d Pūriņa
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1926. g. 3. jun. L.\°1744 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5776a Sekretārs K. Pussars.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011. un 2014.,
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu kādas uz 1905. g. 24. dec. mir.
Icika Joela Maikala (Maikela^ atstāto
mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem.
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma die-
nas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā 1926. g. 3. jun. LMi>l646'26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5775a Sekretārs K- Pussars.

Latgales apgabaltiesas I Mm. nod
saskaņa ar savu 1926. g. 14. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p. un
591. p._5. d. pamata apsūdz. 20 g.
veco Rēzeknes apr., Rēznas pag. piede-
rīgo, Ļubovi Andreja m. Krasnonosovu,
kuras pazīmes ir sekošas: vidējs au-
gums, apaļa seja, melni mati un melnas
acis.

Atrašanas gadījumā no Krasnonoso-
vas pieprasāms galvojums Ls 500,—
apmērā, līdz kāda galvojumu piestādī-
šanai ievietot apcietinājumā, ieskaitot
Latgales apgabaltiesas rīcībā, par ko
paziņot tiesai.

Daugavpilī, 11. jūnijā 1926. g.
6083 Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I krim. nod.
saskaņā ar savu 1926. g. 29. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 618. p.
pam. apsūdzēto Antonu Osipa d. Le-
vicki, bij. Krievijas pavalstnieku.

Meklējamā Levicka sevišķas pazīmes:
43 g. v., tumšiem matiem, pelēkām
acīm, iegarenu seju un taisnu degunu.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināma minētā Antona Levicka
dzīves un viņa mantas atrašanas vieta,
jāpaziņo Ludzas apr. 1. iec. izmeklē!
tiesnesim.

Daugavpilī, 4. jūnijā 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

5543 Sekretāra pal. v (paraksts).

Latgales apgabali. I krlmlnalnod
saskaņā ar savu 1926. g. 9. jūnija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 578. p.
3. d. pamata apsūdzēto Aleksandru
Joakima d. Bogdanovu, pied. pie Litenes
pag.

Meklējamais Bogdanovs 30 g. vecs.
Visām iestādēm un personām, kufām

zināma minētā Bogdanova dzīves
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpa-
ziņo Jaunlatgales apr. 2. iec. izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 10. jūnijā 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

5°81 Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabaltles. I. krimināla.
saskaņa ar savu 1926. g. 10. jumja
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
4. nurn. no 7. janv. 1926. g. iespiesto
sludinājumu par apsūdz, uz sod. lik.
51. p. un 581. p. 2. d. pamata Sergeja
Amosa d. Gogoļeva meklēšanu, jo
minētais Sergejs Oogoļevs ir atrasts.

Daugavpilī, 14. jūnijā 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

6418 Sekretāra p. v. (paraksts)

Laucesas pag. tiesa,
Ilūkstes apriņķī, pamatodamas uz savu
1926. g. 6. februāra lēmumu un uz pa-
gasta tiesu likuma 108 un 109. pantu,
izsludina, ka Jāzeps Adamad. Savickis
dzīv. Draņicu m., pieņem bērna vietā —
adoptē dzim. 4. martā 1910. g. viņa
sievas Antoniņas Savickas, dzim. Alšev-
skij-Elksniņ ārlaulībā dzimušo meitu —
Kazimiru Annas m. Elksniņ, piešķirot
adoptējamam visas likumīgās bērna
tiesioas un uzvārdu Savicki. Personas,
kurām pret šo adopciju būtu kādas ie-
runas, tiek uzaicinātas pieteikties šai
pagasta tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājima iespiešanas .Valdības
Vēstnesi* trešo reizi.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
adopcija skaitīsies par likumīgā spēkā
gājušu 3

Priekšsēdētājs A. Lukovskv.
27173 Darbvedis Zariņš.

Kārķu pagasttiesa.
Valkas apriņķī, dara ar šo vispārībai
zināmu, ka viņa ar savu 14. februāra
1922. g. lēmumu, pamatotu uz pagasta
tiesu ustava 278. p., Vidzemes zemnieku
likuma 952. p. un Baltijas prov. lik.
175., 176., 180., 183., 184., 185, 187.
un 188. p. p. ir atļāvusi Jāiim Ādama
dēlam Kazekam un viņa sieva] Alvīnei
Kazek, kuriem pašiem_ laulībā bērnu nav,
adoptēt par savu bērnu un mantinieci

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Zemkopības ministrijas lūguma par
zemes grāmatu ieraksta atjaunošanu uz
Pichtiļovas folvarku platībā 111,619 ha,
Rēzeknes apr., Bukumuižas pag., kura
īpašuma 100 ha pārsniedzošā dala
ieskaitīta Valsts zemju fondā uz agrārāa
refornas likuma 1. daļas 2. panta un
3. panta ,,e" punkta pamata kā Stepana
Šurina bijušais īpašums, uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, no izsludināšanas dienas ,.Vald .
Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētais Pichtiļevas foļvarks var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri ar visām attiecīgām tiesībām.
Pēc tam minētais foļvarks tiks pār-
vests uz Valsts vārdu un bij. īpašn.
būtu iespējams korob.savu neatsavināmo
daļu.

Daugavpilī, 1926. g. 11. jun. JNs23514
Kom. priekšsēd. E. Hellviebs.

6115a Darbvedis J. Strads.

mirušā Kārķu pagasta Vārtnieku mājas
rentnieka Jāņa Gusta d. Ķīkuļa un viņa
sievas Emmas Ķikul pirmdzimto meitiņu
Alvīni Ernestīni Ķīkul, dzim. 24. dec.
1913. g. v. st, piešķirot viņai uzvārdu
.Kazeks."

Personas, kuram pret šo adopciju ir
kādi iebildumi, tiek uzaicinātas pie-
teikties šai pagasttiesā^ 6 mēn:šu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstn." trešo reizi.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-
cija skaitīsies par likumīgā spēka gājušu.

Kārķu pagasttiesā, 1926. g. 7. janija
1 Priekšsēd. P. C a b u 1.

6046 Darbvedis A Kauliņš.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Aleksandras Michaila m. un Niko-
laja Vasilija d. Venediktovu lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
zemes gabala 14 des. 528 kv. saž. plāt.
dačā zem nosaukuma pūstošs Psovo —
Andrjuchino, kufš izdalīts no Ablezovas
pūstošas un Anisimova dačas otrās
daļas, kurā īpašumā lūdzēji mantoja
tiesības uz 1/3 daļu no Vasilija Vene-
diktova par kura līdzīpašnieku uz pār-
ejām 2/3 daļām skaitās Osips Kirjanovs,
atrodošas Jaunlatgales (bij. Ludzas,
senāk Ostrovas) apr., Kacēnu pag.
(bij. Kačanovas pag.), ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
min. nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētie lūdzēji var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādīto
tiesību īpašniekiem bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 11. jun. N<?23486
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

6112a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Jezupa Pētera d. un Rozālijas Do-
nata m. Driču un Tadeuša Matveja d.
un Jadvigas Onufrija m. Urtanu lūgumu
par nekustamas mantas, kufu Tadeušs
Matveja d Urtans ieguva kopīgi at
Jegoru Ivana d. Urtanu un pārējo
lūdzēju mantojuma devēja Pēteri Osipa
dflu Driču, kā Kubolovkas trīssaimnieku
sabiedrība, sastāvošas no tiesībām uz
13 des. 2230 kv. saž. zemes Zaicevo
ari Kubolovo pūstošā, atrod. Jaunlatgales
(bij. Ludzas, sen. Ostrovas) apr., Gauru
(bij Višgorodas) pag., ievešanu zemes
grāmatu reģistri — uzaicina visas per-
sonas, kufām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs Tadeušs Matveja d.
Urtans un minēto pārējo lūdzēju manto-
juma devējs PētersOsipa d. Dričs un pēc
tam pārējie lūdzēji var tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mant .s īpamiek. bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavp ,1925.g. 10.okt f*236 37 23540
Komisijas priekšsēd. E. Hellvichs.

Sekretārs A. B e r gs.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Staņislava Lukaša d. Romāna lūgu-
mu par nekustamas mantas, sastāvošas
no Bolvu muižas izdalītā zemes gabala
ar nosaukumu ferma ,,Ažedamb Ne 4",
platībā 59 des. 2208 saž., vairāk vai
mazāk, atrodošos Jaunlatgales (bij.
Ludzas) apriņķa, Balvu pagastā ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, no izsludināšanas dienas ,, Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās neku-
stamās mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī. 1926. g. 8. jūnijā. Ne23026
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5817a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komissijas

uz Ādama Jāņa (Joņa) d. Ikaunīeka
(Ikovnika) lūgumu * par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemniekiem pie-
šķirtas zemes gabala Ne 10, plat"*bā
12 des. 1200 kv. saž., Rēzeknes apriņķa,
Barkavas pagastā, Aizkorkli sādžas
zemes robežās, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī", pretē-
jā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitī-
sies par iznīcinātām un minētais lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās manta
īpašnieku, bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 9. jūnijā. Ne 23151

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
5984a Datvbedis J Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Jāņa (Joņa) Pētera d. Staleidzana
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemniekiem piešķirtas zemes
gabala Ne9. platībā 12 des. 1964 kv. saž.,
Rēzeknes apriņķaBarkavas pag., Aiz-
korkli sādžas zemes robežās, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītas nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pāedošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 9. jūnijā. Ne 23167
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5985a Darbvedis J. Strads.
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija,
uz Jāņa Friča d. Veilanda lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
Vec-Žagares (Starije Žagori) muižas at-
dalītā zemes gab. Ne 36 platībā 25 des.
504 kv. saž., tagad zem nosaukuma
,,Priedaiži", Jelgavas apr., Ukuru pag.
(senāk Šauļu apr., Žagares pag.), ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā, no izsludi-
nāšanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznicinātām un minētais
lūdz. var tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekust,
mantas īpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 11. jun. Ns23496
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

6113a Darbvedis J. Strads.
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija,
uz Frola ivanov, tagad pēc uzvārda
Frolova, lūgumu par nekustamas
mantas sastāvošas no 11 des. 1219 kv.
saž. Plangirevas pūstošā pēc plāna
Korovskaja Guba ari Plangirevo pus-
daļā, kuras platība 34 des. 1219 kv.
saž. Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk
Ostrovas) apr., Gauru (bij. Višgorodas)
pag., ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā, no izsludi-
nāšanas dienas ,, Vaid. Vēstn.", pre-
tējā gadījumā nepiteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītas nekust,
mantas īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpili, 1926. g. 11. jun. N°23506
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

6114a Darbvedis J. Strads.
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija
uz Jāņa Antona d. Ruskuļa, Apolo-
nijas Jāņa m. Ruskui, dzim. Bican,
Teklas, Vmcentinas, Pāvila un Donata
Augusta bērnu un Teklas Pētera m.
Ruskuļ lūgumu par nekustamas man-
tas, sastāvošas no Kameņec muižas
atdalītā viena zemes gabala pēc plāna

ar vietējo nosaukumu ,,Ugolok",
platībā 4,67 des.. atrodošos Daugavpils
apr., Kapiņu pag., kuru īpašumu
lūdzēji mantojuši no Augusta un An-
tona Boguslava d. d. Ruskuļiem, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —?
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas „Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzēju mantojuma devēji Augusts
un Antons Boguslavs d. d. Ruskuļi un
pēc tam ari viņi paši, lūdzēji, var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 31. maijā. .Ys22306
K"in. priekšsēd. E. Hellvichs.

3474i Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

u -i Annas Genrietas (viņa ari Eteļ-Eta

Olga) Borisa m. Šabades, Klāras
Borisa m. Ippo, Minas Borisa m.
Poļak, Marijas Samuila m. Ippo un
Stefānijas Samuila m. Zegelbergas
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no dzimtsīpašuma grunts-
gabala, plāt. 44 kv. saž. ar ekam un

bez tam vēl uz šī īpašuma daļu skaitās
10l3 kv. saž. no kopējas sētas un caur-
brauktuves (pēdējā no Saules, bij.
Pēterpils ielas) un tiesības uz caune-
šanu caur ar koridoru aizņemto zemes
gabala Ne 12 daļu, kurš zemes gabals ātro
das tirg. Kārniņa dzimtslietošanā, at-
rodošos Daugavpilī, 18. kv. Ne 11
(bij. 6. kv. Ne 16) Valdemāra ielā Ne 18,
kuru nekustamo īpašumu lūdzējas man-
toja no Cecīlijas Borisa m. Ippo, ie-

vešanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas „Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzēju mantojuma devēja Cecīlija
Borisa m. Ippo un pēc tam ari viņas
pašas, lūdzējas, var tikt ievestas Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par no-
rādījās nekustamās mantas īpašnie-
cēm bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1926. g. 31. maijā. JV°2230C

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
5473a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Zemkopības ministrijas lūgumu par
zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Podoles muižu, plāt.
269,683 ha vairāk vai mazāk, atrod.
Rēzeknes apr., Labvāržu pag., kuras
muižas 100 ha pārsniedzošā daļa ie-
skaitīta Valsts zemju fondā uz agrārās
reformas lik. 1. d. 2. p. un 3. p. ,,e "
punkta pamata, kā Jevgeņijas Aleks-
andra m. Bržezinskas (mantojuse no
Aleksandra Josifa d. Bržezinska, Ma-
rijas Aleksandra m. Bržezinskas un
Annas Aleksandra m. Genne, dzim.
Bržezinskajas) bijušais īpašums, —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziķojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un augšmin.
Podoles muiža var tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu reģistri ar visām
attiecīgām tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 31. maijā. MŠ22255
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5468a Darbvedis ļ. Strads.

Latgales zemes grāmatu at-
jaunošanas komisija,

uz Jevgeņijas Nikolaja m. Šulman,
dzim. Golovkin un Annas Nikolaja m.
Popovas, dzim. Golovkin lūgumu par
nekustamas mantas .sastāvošas no dzimt-
lietošanas tiesību pilsētas gruntsgabala
Ne 17 Iit. ,,b" un Ne 2 1it. „g" 150,15 kv.
saž. platībā ar ēkām Daugavpilī, 1. pils.
iec, 41. kv. Miesnieku ielā zem policijas
Ne 12, kuru lūdzēja mantoja no Varvaras
Leva m. Zverevas. bet pēdējā no sava
vīra Dmitrija Aleksandra d. Zvereva,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētie lūdzēju
mantojumu devēji Varvara un Dmitrijs
Zverevi un pēc tam ari viņas lūdzējas
pašas var tikt ievestas Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekust,
mantas īpašniecēm bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpili, 1926. g. 11.jun. .Ns23463
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs

l<i 109a Darbvedis |. Strads!
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija,
uz Alekseja Semjonova, tagad pēcTīz ^vārda Kuznecova un Aleksandras Alek-
sejavas, tagad pēc uzvārda Rumjan-
cevas lūgumu par nekustamas mantas
sastāvošas no Poddubjes pūstošas, plāt
118 des. 780 kv. saž., kurā Kuznecovam
pieder tiesības uz 30 des. 6822 'r kv. saž
un Rumjancevai — uz 5 des. 1708/i« kv!saž. kopā ar citiem minētās pūstoša»
līdzīpašniekiem Natāliju Jēkaba m.Arkis, Stepanu Ivanovu, tagad pēc uzvārda Blažnoi, Aleksandru un AgafļuAmsimovām un Annu Jakovļevu atrodošos Jaunlatgales apr., Linavas pagievešanu zemes grāmatu reģistri _
uzaicina visas personas, kurām irkādas tiesības uz minēto nekustamomantu, iesniegt komisijai par to pa-ziņojumu 4 mēnešu laikā, no izsludi-nāšanas dienas ,, Vald. Vēstn " pretējā
gadījumā nepieteiktās tirsības skaitīsies
par iznīcinātām un minētie lūdzēji vartikt ievesti Latgales zemes grāmatureģistri par norādīto tiesību īpašniekiembez kādiem aprobežojumiem ar ne-apstrīdamas pārdošanas un hipotekari-
sku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī , 1926. g. 11.jun. >23470
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs

Darbvedis |. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Grigorija Maksimova, viņš ari
Grigorijs Maksima d. Beļajevs, lū-
gumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no tiesībām uz 3/4 d. noda-
lijuma no kopējām 9 daļām, kūpi
platība 56 des. 1776 kv. saž. zem-
niekiem piešķirtās zemes, atrodošos
Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk Ost-
rovas) apr., Augšpils (bij. Višgorodas)
pag. pie Bieļajevo sādžas, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas ,.Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī , 1926. g. 31. maijā. JV°22314
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5475a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Jāna un Pētera Sīmaņa d. Leišu
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no diviem atsevišķiem zemniekiem
piešķirtas zemes gabaliem ar nosaukumu
.Gušakovskije Otrezi", kopplatībā 25

des. vairāk vai mazāk, atrodošos Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apr. ,Kacēnu (bij. Kačanovas) pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu ,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no s'udinājušanas dienas

Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un lūdzēji var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašniekiem bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926.g. 31. maijā.JNb22211
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5282a ļ Darbvedis J. Str ads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Kriša Jura d. Baloža lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no Ukru
muižas atdalītā zemes gabala pēc
kopējā muižas plāna Ne 10, platībā
8 des. 2256 kv. saž., tagad zem nosau-
kuma ,.Baloži" atrod. Jelgavas apr.,
Ukru pag., (senāk Kaunas gub., Šauļu
apr., Žagares pag.), ievešanu zemes
grāmatu reģ., — uzaicina visas personas
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas „Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģ. par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī,!926. g. 31. maijā. JVs22263
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5469a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Timoteja Fadeja d. Fedotova
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no Krustpils muižas daļas
atdalītā zemes gabala pēc plāna JY° 169,
platībā 36 des. 1269 kv. saž. vairāk vai
mazāk, atrod. Daugavpils apr:, Līvānu
pag., ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā no izsludināša-
nas dienas „Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitī-
sies par iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas īpašn.
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 31. maijā. JVs22196
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5284a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Anatolija Miroņa d.(Natana Meera d.)
Romanovska un Hajas-Annas Ābrama
m. Romanovskas lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no pilsētas
dzimtslietošanu tiesību gruntsgabala,
platībā 260 kv. sāž. ar ēkām, Daugavpilī,
1. pils. iec, 206. kvart. Ne 4, Nometņu
ielā Ne 5, kuru īpašumu lūdzēji manto-
juši no Meera Šmuiļa d. Romanovska,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas ' dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par izni-
cinātām un minētie : lūdzēju mantojuma
devējs Meers Šmuila d. Romanovskis
un pēc tam ari viņi paši, lūdzēji, var
tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas manta
īpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī. 1926, g. 31. maijā .\e22204
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5283a Darbvedis J. Strads. _

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 15. dec. mirušā Jelgavas
apr., Kalnciema pag. zemes gab. ,,Bergs"
īpašnieka Kārļa Berga atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem. fideikomisariem, kredito-
riem un t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. jun. LJVsl781 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

5951a Sekretārs K. Pussars.



Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Antona Jura d. Indričeva lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no 3 ze-
mes gabaliem pēc plāna .N°.N° 21, 27. un.

71., kopplatībā 17 des. 2075 kv. saž.,
atrodošos Rēzeknes apriņķa, Stirnienes
pagastā, Vilkauši — Inda'ni — Utnani
ciema zemes robežās ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,,Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktas tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībqm.

Daugavpilī, 1926. g. 8. jūnijā. Ne 23058
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5813a __ Darbvedis ļ. Strads.

iHlio! toroos ni
Jāņa Indriķa d. Vī'oliņa un viņa sievas
Annas Indriķa m Vitoliņ, dzim. Grotiņ,
nekust, apakšīpašumu,

neaizskarot virsīpašnieka tiesības, kurš
atrod. Rīgā, Jelgavas priekšpils, Morica
ielā J* 15, IV hip. iec. ar zem. grām. reģ.
N? 1057 (grupa 64, grunts .N? 45) un
sastāv m Zasulauka muižas dzimts
rentes gruntsgabala 3328'/-' kvad a«is
platībā ar uz viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 30000;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par 38,000 cara rbļ. un par Ls 21,400;

4) ka personām, kuras veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvertešanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rigas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
iz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 14 jūnijā 1926. g.
6382 Tiesu izoild. V. P o ž a r i s k i s.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

tiz Danieļa Ādama d. Bojara lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
Kozello fermas atdalītā zemes gabala
pēc vietējā nosaukuma ,,Berjozovki "
platībā 6,96 des., Rēzeknes apr., Lab-
vārža (bij. Bērzgales, senāk Kuļņevas)
pag., ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojtfmu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētais lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās man-
tas īpašnieku, bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Datigavpilī,1926.g. 11. jun. JM<>23530
Koni. priekšsēd. E. Hellvichs.

6107a Darbvedis J. Strads.
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija.
tiz Boleslava Boleslava d. Zigern-
Ķorna lūgumu par nekustamas man-
tas, sastāvošas no Kornepol muižas
127des.720kv.saž.plāt.arNovinuzastenku

52 des. 1680 kv. saž. platībā, atrodošos
Rēzeknes apr., Rozentovas pag., ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —

uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitī-
sies par iznīcinātām un minētais lū-
dzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās neku-
stamās mantas īpašnieku, bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 11. jun. JN923455
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

6108a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

tiz Antona Jura d. Ikaunieka (Ikov-
nika) lūgumu par nekustamas mantas ,
sastāvošas no zemniekiem piešķirtās
zemes gabaliem NeNe 3 un 7, platībā
JVe 3 — 8 des. 602 kv. saž. un Ne 7 _
1 des. 612. kv. saž., bet kopplatībā 9 des.
1214 kv. saž. Rēzeknes apriņķa, Barka-
vas-pagastā, Aizkorkli sādžas zemes
robežās, ievešanu zemes grāmatu reģ., —.
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
„Valdibas Vēstnesi", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un minētais lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 9. jūnijā. JV°23097
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5810a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Ignata Ladusa d. Grudula lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
zemniekiem piešķirtas zemes gabaliem
NeNe 12 un 28, platībā Ne 12 — 9 des.
1662 kv. saž. un Ne 28 — 170 kv. saž.,
kopplatībā abos gabalos 9 des. 1832 kv.
saž., Rēzeknes apriņķa, Barkovas pag.,
Aizkorkli sādžas zemes robežās, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs var tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bezkādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 8. jūnijā. Ne 23075
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5811a Darbvedis J. Strads.
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija,
uz Krišjāņa Jēkaba d. Stūrmaņa lūgu-
mu par nekustamas mantas, sastāvošas
no ,,Starija-Žagori", bij. Adamoviča,
muižas atdalītā zemes gabala pēc kopējā
muižas plāna Ne 33 tagad ar nosaukuma
,,Pūriņi", platībā 18 des. 1560 kv: saž.,
atrodošos Jelgavas apriņķa Ukru pag.,
(senāk Kaunas guberņas šau'u apriņķa,
Žagares pagastā)ievešanu zemesgrāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ..Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā, nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

^
Daugavpilī, 1926. g. 8. jūnijā. Ne 23066

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
5812a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Andreja, Ādama, Donata un Jāņa
(Ivana) Jāņa (Ivana) d. d. Apiņu
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no zemniekiem piešķirtās ze-
mes viensētas divos gabalos NeNe 5 un 7,
kopplatība 29 des. 1241 kv. saž. Jaun-
latgales (bij. Ludzas) apr., Balvu pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, no izsludināšanas ' dienas
,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par iz-
nicinātām un minētie līdzēji var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpašn.
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 11. jun. NŠ23478
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

6111a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Lariona (Ilariona) Davidova, viņš
ari Kustovs, lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Bolvu-Aleksan-
dropoles muižas, uročišče ,,Vikstamež"
izdalīta zemes gabala pēc plāna Ne 10,
platībā 36,46 dec, vairāk vai mazāk
atrodošos Jaunlatgales (bij. Ludzas)
apriņķa, Balvu pag. ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā, no
izsludināšanas dienas ..Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas man-
tas īpašnieku bez kādiem aprobežoju-
miem un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1926.g. 8. jun. Ne 22907
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5802a Darbvedis J. Strads.
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas

komisija,
uz Kondrata Antona d. Prinča lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
diviem zemes gabaliem Ne 2 un 4, plāt.
JVs 2 — 7 dec. 100 kv. saž. un Ne 4 —
1200 kv. saž., bet kopplatībā abos gaba-
los 7 dec. 1300 kv. saž., atrodošos Rē-
zeknes apriņķa Ozolmuižas pagastā,
,,Knišino" sādžas robežās ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
no izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku, bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1926.g. 8.junijā. Ne 22915.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5803a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Jēzupa Pētera d. Ikaunieka (Ikov-
nika) lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemniekiem piešķirtās
zemes gabaliem NeNe 8 un 11, platībā
jvjb 8 — 7 dec. 1902. kv. saž. un .Vs 11 —
5 des. 350 kv. saž., bet kopplatībā 12 des.
2252 kv. saž., Rēzeknes apriņķa, Bar-
kavas pagastā, Aizkorkli sādžas zemes
robežās, ievešanu zemesgrāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, no izsludināšanas dienas
,.Valdības Vēstnesi", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un minētais lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīd, pārdos, un hipotekar. apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 8. jūnijā. Ne23083
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5809a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija t

uz Izidora Pētera d. Bernana lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
diviem zemes gabaliem, pēc plāna NeNeS
un 10, platībā Ne 8 — 11 des. 760 kv. saž.
un N° 10 — 1 des. 267 kv. saž., bet kop-
platībā 2 gabalos 12 des. 1027 kv. saž.,
atrodošos Rēzeknes apriņķa, Stirnienes
pagastā, Bernanu sādžas zemes robežās
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —

uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas' dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norādī-
tās nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g.8. jūnijā. Ne 23034
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5816a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Kazimira Pētera d. Ikaunieka lūgu-
mu par nekustamas mantas, sastāvošas
no 4 zemes gabaliem NeNe9, 32, 2 un 20,
kopplatībās des. 2019 kv. saž., atrodošos
Rēzeknes apriņķa Barkavas (bij. Bor-
kovas) pagastā Staiidzanu ciema zemes
robežās ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 8. jūnijā. Ne 23042
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5815a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Donata Pētera d. Salnieka lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
diviem zemes gabaliem Ne N°35 un 27,
kopplatībā 7 des. 914 kv. sāž., atrodošos
Rēzeknes apriņķa, Barkavas (bij. Bor-
kovas) pag., Trizelnieku ciema zemes
robežas ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— Uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī
jumā nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 8. jūnijā. Ne 23050
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5814a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Alekseja Jevdokima d. Novikova
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvošas no zemes gabala pēc plāna
JVs 9, platībā 17 des. 1806 saž. vairāk
vai mazāk, atrodošos Jaunlatgales (bij.
Ludzas, senāk Ostrovas) apr., Kacēnu
(bij. Kačanovas) pag., Golubovo dačā,
Radovoje muižas daļā, kuru īpašumu
lūdzējs mantojis no Jevdokima Ujina,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitī-
sies par iznīcinātām un minētie: lūdzēja
mantojuma devējs Jevdokims Iljins un
pēc tam ari viņš pats, lūdzējs, var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili,1926. g.31. maijā. .N922273
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5470a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Zemkopības ministrijas lūgumu par
zemes grāmatu reģ. ieraksta atjauno-
šanu uz Dvorčanu muižu, plāt. 244,608
ha, atrodošos Daugavpils (senāk Drisas)
apr., Piedrujas pag., kuras muižas
100 ha pārsniedzošā daļa ieskaitīta
Valsts zemju fondā uz agrārās reformas
likuma 1. d. 2. panta un 3. panta ,.e "
punkta pamata kā Zojas Feodora m.
Koscjuško-Vaļužiņic (pēc pirmā vīra
Geļtcļ) bijušais īpašums, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu

laikā no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētā Dvorčanu muiža var tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu reģ.
ar visām attiecīgām tiesībām.

Daugavpilī,1926. g. 31. maijā. Xa22281
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

5471a Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Gavrila Kononova, viņš ari Gav-
rils Konona d. Bobrovs, lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no Pļeš-
čejevo dačas zemes gabala pēc plāna
Ne 8, platībā 16,9 des., atrodošos Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apr., Kacēnu (bij. Kačanovas) pag.
pie Gribuļek sādžas, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no iz-

sludināšanas dienas „VaId. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī,!926. g. 31. maijā. NŠ22292
Komis. priekšsēd. E. Hellvichs.

5472a Darbvedis J. Strads.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1926. g.
6309 Tiesu izoild. J. O r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1926 g. 6. jūlijā, pulksten
10 dienā, Rīgā, lielā Kalēju ielā Ne 60,
pārdos Nochuma Hurvica kustamo
mantu, sastāvošu no petrolejas ķēķiem
un primusiem un novērtētu par Ls 1250.

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

Rīgā, 15. jūnijā 1926. g.
6311 Tiesu izpild. J. G r i n i e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, 1. Grēcinieku ielā Ne 12,
dz. 4, kantorī, pārdos lirmas .Brāļi
Askov un Ko.' kustamo mantu, sastā-
vošu no kantora iekārtas un novērtētu
par Ls 1000.

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

Rīgā, 15. jūnijā 1926. g.
6312 Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

kūja kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā M? 1, paziņo:

1) ka dēļ nesamaksāšanas parāda Ls
1053,97 ar 6°/o, skaitot no 1925. g.
5. novembra pāri Ls 1000 par labu
Klausām Voigtam, saskaņa ar Rīgas ap-
gabaltiesas 4. civ. nod tiesneša 1925. g.
17. novembra izpildu uzrakstu Ne 1370
uz vekseļa 7. oktobri 1926. g., pulksten
10 rītā. Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē,

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka _ 1. jūlijā 1926. g., pulksten
9 ritā, Rīga. Preču stacijas laukuma 66,
pārdos Eduarda Kupčes kustamo
mantu, sastāvošu no 50 kubikaslm jauktas
malkas un novērtētu par Ls 2260.

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

Rīgā, jūnijā 1926. g.
6383 Tiesu izpildītājs E. S m e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo ka 13. jūlijā 1926. _ g . pulkst.
I dienā, Rīgā, Matisa ielā tk 29,
pārdos Jūlija L e i m a ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no 1 bufetes un
pulksteņa un novērtētu par Ls 350.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1926. g
6385 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. jūlijā 1926. g.._ pulksten
12_ dienā, Rīgā, Marijas ielā ,\» 99,
pārdos Kārļi Roņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 205._

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

Rīgā, 10. jūnijā 1926. g.
63X6 Tiesu izpild. J Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II lec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. jūnijā 1926. g., pulksten
'/2l2 dienā, Ķemeros, Nikolaja iela N° 5,
[I izsolē pārdos Fridricha V e i d e -
maņa kustamo mantu, sastāvošu no
tramvaja vāģa ar motoru, tramvaja pie-
karamā vāģa un truļa un novērtētu par
Ls 3340.

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

Rīgā, 5. jūnijā 1926. g.
6392 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3. jūlijā 1926. g„ pulksten
10 dienā, Salas pagastā, Salas muižā
pārdos mitušā Alfrēda Sprinča kustamo
mantu, sastāvošu no zirgiem un no-
vērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 8. jūnijā 1926. g.
6393 Tiesu izpild. E. L i e p i n š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13. jūlijā 1926 g., pulksten
l1 dienā Inčukalna pag., Sarmu mājā
pārdos Roberta Sārma kustamo
mantu, sastāvošu ne 7 bišu stropiem ar
bitēm un novērtētu par Ls 530.

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

Rīgā, 11. jūnijā 1926. g.
6390 Tiesu izpild E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13. jūlijā 1926. g., pīkst.
12 dienā, Inčukalna pagastā, Litenes
mājā, pārdos Miķeļa A n k o r i ņ a
kustamo mantu, sastāvošu no zirga un
govs un novērtētu par Ls 450.

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

Rīgā, 11. jūnijā 1926. g.
6391 Tiesu izpildīt E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rigā, 1 Kalēju elā N? 60,
pārdos Nochuma Hurvica kustamo
mantu, sastāvošu no traukiem un no-
vērtētu par Ls 3150.

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

Rīgā, 15. jūnijā 1926. g.
6305 Tiesu izpild. J. G r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. jūlijā 1926. g., pulksten
0 dienā, Rigā, 1. Grēcinieku ielā fts 20,

veikalā un Kungu ielā Ns 30, dz. 2,
pārdos firmas .Brāļi Alperovič" ku-
stamo mantu, sastāvošu no kolonial-
precēm un veikala iekārtas un pēc otrās
adreses Bēra Alperoviča — mēbelēm un
novērtētu par Ls 3947,14.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2 jūlijā 1926. g. pulksten
11 dienā, kigā, Turgeņeva ielā .Ns 14,
Dārdos Jāņa un Almas P u r ž e ļ u
kustamo mantu, sastāvošu no 1 auto-
mobiļa un novērtētu par Ls 820.

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

Rīgā 10 jūnijā 1926. g.
63S7 Tiesu izpild J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūlijā 1926 g., pulkst.
10_ dienā, Riga, L. Maskavas ielā Nš 52,
pārdos Edgaia Kocha kustamo
mantu, sastāvošu no 1 naftas, 2 asfalta
un 2 gulšņu katliem un novērtētu par
Ls 500.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1926 g
6388 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14. j u 1i j ā 1926. g., pīkst.
12 diena, Rīgā, Lauku ielā Ne 2, pārdos
Jāņa Brieža kustamo mantu, sastāvošu
no 1 zigmašinas un novērtētu par Ls 280.

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

Rīgā, 10. jūnijā 1926. g.
6389 Tiesu izpild. J. Grinios.

Otu iestāžu sludinājumi.
Noteikumi kurinātājiem

izkāršanai
rūpniecības uzņēmumos

dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, istabi 1.

Maksā: 1 eksemplārs (saņemot
tipogrāfijā) ... 65 snt

ar piesūtīšanu pa pastu 85 ,



Jaunlatgales apriņķa
Baltinovas iec. pol. pr-ks
atsauc savu sludinājumu, iespiestu
1924. g. „V*ld_ Vēstn." 281. num. par
pils Viktora Kārļa d. Elkšņa pases no-
zaudēšanu ; pase bija izdota no Koko-
revas pagasta valdes ar Nš 2570, vienu
laiku nozaudēta, bet vēlāk atrasta, kā-
dēļ tā atkal uzskatama par derīgu. 6358

Lēdurgas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi Ne884,
izd. no šīs pag. valdes 15. jul. 1920. g.
uz Kristīnes Miķeļa m. Saulit v. 4938a

Rīgas polic. Jurmalas iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto La-tvijas iekšzemes pasi, izd. no RīLas Jūr-malas polic. priekšnieka zem K» 5 206cz Eleonoras Krist-pa m. Tolkačov!dzim. Muižkungs vardu. 5527

Nozaudēta Daugavpis pilsētas ap-vidu pase Ks 783, izdota no Lī-vānu pag. valdes .1923. g. 13. dec uzJāzepa Aloizija d. Rušinieka v. uu te-gistreta Daugavpils 3. iec. Nododamaminēta iecirkni. 6435

iespiesto Valsts tipogrāfija.

Kļūdas izlabojums.
Rēzeknes apriņķa Varkļanu iec. polic.

priekšnieka sludinājuma š. g. ,,VaId.
Vēstn." 114. numurā par mantu pār-
došanu vairāksolīšanā pils. Staņislavam
Gruduļam — ieviesusies kļūda: manta
tiks pārdota nevis Staņislavam Grudu-
ļam, bet Jāņam ĶārkUņam' 5173

Doles pagasta valde izsludina par ned.
nozaudēto atvaļinājuma apl. Ne 31846,
izdotu no Rīgas apriņķa apsardzības
priekšnieka 30. septembri 1920. g. uz
Pētera Jēkaba d. Sējas v. 5367a

Bauskas apr. priekšn. pa). I jec \z.zlud.na par nederīgu , ka pieteiktu parnozaugetu Latvijas iekšzemes pasi, iz-
*3 >ļiā 1924. g. zem Ks 3391.uz Emīlijas Antona m. Budrevic v. 4186
Krāslavas pag. valde, Daugavpils apr.izsludina par nederī gu nozaudēto iekš-

IMf/l V4?9'°tU 5- septemb p1921. g. no Krāslavas pag. valdes uz
_Mengisa, Ludviga dv. 95*2

Jiara būvniecības pārvalde,
Citadele Ks 24, izsludina 28. jūnija š. g., pulksten 13,

jauktu salīgu izsoli
pārbūves darbiem Nemēros Karavīru

sanatorijas efca
Rakstiski pie dāvājumi, slēgtas aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmog-

nodokli, ar uzrakstu: .Uz jauktu galīgu izsoli 28. jūnijā š. g. par pārbūves darbiem
Ķemeros*, iemaksājot drošības naudu Ls 700. Kara būvniecības pārvaldes kasē
(var ar iesniegt par tādu pašu sumu Latvijas bankas garantijas rakstu), iesniedzami
28. jūnijā š. g. līdz pulksten lļt\3 būvju un īpašumu daļas kanclejā.

Lūgumi dēļ piedalīšanos mutiskā izsolē iesniedzami 28. jūnija š. g. līdz
pīkst. 1/zl3 būvju un īpašumu daļas kanclejā līdz ar drošības naudu. 6439

Rīsos muita,
uz muitas lik. 1140. p. pamata R'gas
muitas paziņo, ka Finansu ministr jas
muitas departaments caurskatijis š g.
2. jun. tvaik. .Daugava'kapt. Mārtiņa
Zariņa iesniegtās pārsūdzības par
Rīgas muitas š. g. 27. apriļa lēmumiem
J*Ks 6.507 un 6.508 — kontrabandas
lietās NeNe7 un 8 no 1926. g.

nolemts:
tvaikoņa .Daugava' kāpt. Māitiņa Za-
riņa pārsūdzības atstāt bez ievērības.

Minētos lēmumus, uz muit. lik. 1143. p.
pamata, var pārsūdzēt uz Senāta admi-
nistratīvo departamentu viena mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī". Pār-
sūdzība jāapmaksā ar att ecīgu ar
zīmognodokli un jāiesnieds tieši
Senāta adminsitrativam departamentam
6349 Muitas prrekšn. v. Dunsbergs.
Kontrabandas nod. pārzinis A. B r u s s

Patta-telesraf a virsv. galv. darbn.
izsludina

rakstisku izzoli š. g. 9. jūlijā uz:
1) Gabalu svariem _ 3 gab.
2) Vīlējamo un zāģējamo mašīnu 1 ,
3) Motoriem 3 fāzu strāvai 3 .
4) Ekscentera presēm 2 ,
5) Urbjmasinu . 1 .
6) Frēzmašinas apaļo galdu . . . 1 ,
7) Automātisko viipu . 1 .
8) Automat. zobratu frezej. mašinu 1 ,
6) Rēķinu mašinu 1 ,

10) Rakstāmmašīnu .......i 1 ,
Techniskie un izsoles noteikumi, kā ari zīmējumi saņemami darbnīcas

komercnodaļā, Slokas ielā Ne 2, darbdienās no 10—13, 2 6440

Kara tiiDieias pārvalde. Būvju un īpašnii dala.
Citadelē Ks 24, izsludina 28. jūnija 1926. g, pulksten 12 diena,

jauktu galīgu izsoli
Krustpiļs kazarmju elektriskās apgaism darbiem.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, ar uzrakstu: ,Uz jauktu galīgu izsoli š. g. 28. jūnijā, par elektriskās ap-
gaismošanas darbiem Krustpiļs kazarmēs", iemaksājot drošības naudu Ls 600.—
Kara būvniecības pārvaldes kasē (var ari iesniegt par tādu pašu sumu Lat-
vijas bankas garantijas rakstu), iesniedzami 28. jūnijā š. g. līdz pīkst l jz 12 d.
Būvju un īpašumu daļas kanclejā.

Lūgumi dēļ piedalīšanās mutiskā izsolē, iesniedzami šī gada 28. jūnijā līdz
pulksten * .'212 Būvju un īpašumu daļas kanclejā līdz ar drošības naudu. 6438

Intendanta Liepājos noliktava
29. jūnijā 1926. g. pīkst. 10 rīta, Liepāja, Kara osta, Zemitana ielā 41,

mutiskā izsolē vairiksolltšjieni pārdos:
Kviešu klijas — 4,5 to
Miežu klijas — 16,5 to

Pārdodamās klijas apskatāmas darba laikā no pīkst. 9—15, noliktavā,
Zemitana ielā 41.

Sacensības nodrošināšanai nosolītajiem jāiemaksā noliktavas kasē drošības
nauda 25t>/° apmērā no nosolītās sumas.

Ar sīkākiem_ noteikumiem ieinteresētās personas var iepazīties noliktavas
kanclejā, Kara ostā, Zemgales iela 38, darba laikā no pīkst. 9- 15. 6370

Galvenā cietumu valde
Antonijas ielā Ne 6, dz. 1,

izfoj rnRjtijRB un mutijRB honKurencē
izdos š. g. 30. jūnijā pīkst. 11:

80 m. ton. vietējo rudzu, 27 m. ton. vietējo miežu un 3 m. ton. vietējā sālīta cūku
speķa piegādāšanu Rīgas central un termiņa cietumu vajadzībām.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli iesniedzami
līdz konkurences atklāšanai galvenās cietumu valdes priekšniekam, vai izsoles dienā —
konkurences komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms konkucences atklāšanas, jāiemaksā 3°/o drošības
naudas no to prņdcktu kopvērtības uz kuriem vēlas sacensties.

Ar produktu kondicijām un konkurences noteikumiem var iepazīties valdes
saimniecības nodaļā no pulksten 9—15. 6371

Vircavas virsmežniecība
izdos š. g. 2. jūlijā pīkst. 12, virsmežniecības kanclejā, Jelgava, Lielajā iela Ne 65,

jauktā izsolē ar pēcizsoli
5. jūlijā pīkst. 12., sekošus būvdarbus saskaņā ai pagaidu noteikumu 2. p. par
darbu izdošanu un maierialu piegādāšanu valsts iestādēs (.Vaid. Vēstn." Ne 95,
1924. g.):

Vircavas virsmežniecības II itcirkņa _ 13. apgaitas mežsarga dzīvojamas un
vienas saimniecības ēku jaunbūve; iemaksājamā drošības nauda Ls 280.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu .Uz 1926. g. 2. jūlija būvju darbu izsoli Vircavas virsmežniecībā *
un lūgumi ar 40 sant. zīmognodokli deļ pielaišanas mutiskā solišanā iesniedzami
kopā ar drošības naudu līdz š. g. 2. jjlijam pīkst. 12 dienā, Vircavas virsmež-
niecībā.

Ar izsoles noteikumiem, darbu un materiālu aprakstiem un plāniem var
iepazīties Vircavas virsmežniecības kanclejā.
6396 3 Vircavas virsmežniecība.

Apr. ceļo iDžeoIm Jelgava
izdos 1926. g. 28, jun., pīkst. 11, sava
kanclejā Upes iela Ks 9,

rakstiska on mutiskā izsolē,
mazākprasītājiem sekošus darbus:
1) Jelgavas-Zaļās muižas II šķiras ceļa

bruģēšanu, Zaļenieku psg. robežas,
0,25 km garumā; drošības nauda
Ls 430.

2) 1557 kub. m akmeņu pārvešanu no
dzelzceļa teritorijas uz Jelgavas-Te-
telmindes ceļu; drošības nauda
Ls 265.

3) Divu nobraucamo caurteku būvi uz
Jelgavas-Meitenes šosejas 8,185 un
9,27 km; drošības nauda Ls 50.

Tuvākas ziņas kanclejā, darbdienas no
pīkst. 9—15. 2 6238

Apriņķa ce]a inženieri
Jelgavā_ izdos 1926' g. 29. jūnijā savā
kanclejā, Jelgavā,_ Upes ielā Ķs 9, rak-
stiskāun mutiskā IZSOLE mazāk-
prasītājiem sekošus darbus:

1) pulksten 10 Tukuma-Auces 2. šķi-
ras ceļa bruģēšanas darbus Jaunpils pa-
gasta robežās, 0,30 km garumā; drošī-
bas nauda Ls 170,—;

2) pulksten 11 2 km gara ceļa no
Līvbēizes stacijas uz Bērzmuižu jaunbū-
ves un labošanas darbus: a) jaunbūves
darbus uz 0,71 km gara gabala un la-
bošanas darbus uz 1,29 km gara ga-
bala: drošības nauda Ls 550,—.

Tuvākas ziņas kanclejā darbdienās no
pulksten 9-15. 3 6436

„Kara skola",
š. g. 28. jūnijā, pl. 10, Daugavp ils no-
metne, pārdos

Mksolišanfl,
2 armijai nederīgus zirgus.
Skolas priekš, v. i. Pulkvedis (paraksts)
6397 Adjutants, kāpt. (paraksts)

Garozes2. pak.pamatsk.,
Garozes pag- caur Garozes staciju ,

vajaczīgs

skolas pārzinis.
Kandidāti ar 2. pakāpes pamatskolas
skolotāja tiesībām — muzikāli, var _ pie.
teikties rakstiski vai personīgi vēlēšana
dienā pie pagasta padomes pagasta
namā 1926. g. 3. jūlija, pl. 12 dienā.

Pie lūguma pieliekami klāt dokumenti
par izglītību, veselības stāvokli un
80 sant. zīmogmarkas. Alga pēc vai-
dibas noteikumiem, brīvs dzīvoklis ar
apsildīšanu un apgaismošanu. 6381

PīrmssRTgas maīzesfobr akc.scb.
„Nik. Rozentals"

valde uzaicina akcionārus š. g. 11. jūlija,
pīkst. 10 rītā uz

āilaii. ligu. sapīti
sabiedr. telpas Rīgā, Bruņinieku iela Ks 73- i

Dienas kārtība:
1) rēķinu apstiprināšana par mašinu ļ

veitību, pārvešanu no ārzemēm un uz- ,
stādīšanu fabrikā; 2) instrukcijas valdei |
apstiprināšana par visiem jautājumiem,
kuri attiecas uz fabrikas ražošanas orga-,
nizešanu; 3) atalgojuma noteikšana
valdes un revizijas komisijas locekļiem
ka ari fabrikas personālam; 4) tekošas ļ
lietas; 5) valdes un akcionāru priekšlikumu

6373 Valde.

Ceraukstes pag, Bausk .
apr, Griķu pamatskolai

vajadzīgs

Z. jkolotilj
ar pilnas pamatskolas skolotajā tiesībām ,
muzikalisks un sabiedrisks darbinieks.

Vēlēšanas pie pagasta padomes š. g.
3. jūlijā, pl. 12 d.

Griķu pamatskola atrodas 9 km no ļ
Bauskas. 1 '212
* \

Dažādi sludinājumi
v —V

Rūpn.u.tirtizn.chc. s-bas ^Ausma"

t»ispāri$a sapulce
notiks 15. jūlija 1926.g. pīkst. 5 dienā
Rīgā, Kaļķu ielā 1, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) sapulces daibinieku vēlēšanas,
2) valdes ziņojums, revizijas komisijas

ziņojums un gada pārskata apsti-
prināšana par 1925. darbības gadu,

3) budžets 1926. gadam,
4) vēlēšanas,
5) dažādi jautājumi.
6372 Valde.

Dzelzsceļu virsvaldes materiālo apgāde %
RAKSTISKUS TORGUS

1926 e 8 jūlija uz auklu plombēšanai
2 m/m — LtlOU kg.

Torgu sākums pulksten 11 diena.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības

nauda r0°/o apmērā no p iedavaj. vērtības.
Tuvākas zinas dzelzsceļu virsvaldē, Go-

goļa ielā Ki 3, ist. 101. 2 6437

Tukuma-Talsu kara apr.
pārvalde, Tukumā,

kara apr. pārvaldes namā, š. g. 1. jūlijā,
pulksten 11 rīta, pārdos .

atklātu izsolē
vairāksolītajiem

vienu gada vecu kurnēju.
Kumeļa apskatīšana izscles diena no

pulktttn 10 ntā.
Tukuma-Talsu kara apr. pr-ks

6177 Pulkv. Ma nguls.

Dagdas iec. policijas
priekšnieks

pazico, ka 30. J ūnijā š. g., pl. 10,
Dagdas muitā par.'os

konliscēt:s medības bises, šaujumus _ pie-
derumus un veļu, apskat šana pardo-
šinas dienā uz vut?s.
6132 Prekšnieks (paraksts)

Cauru pagasta
padome

Jaunlatgales apr. (12 km no Punduru
stac), 5. jūlijā 1926. g., pl. _ 12 dien.,
pagasta valdes kanclejā, ar pectorgiem
9. jul. 1926 g., pl. 12 dienā, noturēs

jauktu
izsoli,

kura izdos mazākprasītājiem jaunceļama
(no lauku akmeņiem) pag. nama jaun-
būves darbus, aprēķinātus par apmēram
Ls 21.000, izsoles dalībniekiem jāiemaksā
drošības nauda 5°/o apmērs, kāda suma
pie izmaksas par izdarītiem darbiem
jāpapildina līdz 10°/o, vai jāiesniedz La-
tvijas bankas garantija, no psg. valdes
sagatavotisekošie būvmateriāli: akmeņi,
grants, mals, cements, kaļķi, ķieģeļi un
baļķi.

Padome patur sev tiesības būves
darbus izdot vienam no mazākprasī-
tājiem. ku[š tai izrādītos par spējīgāku
un drošāku termiņā ieturēšanas un darba
izvešanas ziņa.

Ar būves plānu, maksas aprēķinu un
darba noteikumiem var iepazīties pag.
valdes kanclejā, katru darba dienu no
pīkst. 9—15.
6380 Priekšsēdētājs (paraksts)

Talsu pils. latvju 6 klās.
pamatskolai

vajadzīgi

ZjhoIutfljHas,
kuri varētu pasniegt bez citiem obligat.
priekšmetiem ari dziedāšanu, etiķu-reli-
ģiju, matemātiku un zēnu rokdarbus
(galdniecību).

Kandidātus ar pilnaspamat skolas sko-
lotāju tiesībām, iesūtot dokumentus
lūdzam pieteikties Talsu pils. skolu valdē
"^ velēšanu drenai — š. g. 19. jūlijam-

Velēšanu diena vēlama kandidātu ie-
rašanas
6326 2 Talsu pils, valde.

Liepājasapriņka priekšn.
II iecirkņa palīgs

paziņo, ka 1926. g. 3 jūlijā, sestdien,
pīkst. 12 dienā,_ Bārtas pagastā, Sud
mala namelī izūtrupēs

min taiiiksoīiiaDi
vairākus lopus: govi, goteni un sivēnu,
novērtētus kopsuma par Ls 300,—, pie-
derošus Ķaupim Klievēnam, soda naudas
piedzīšanai no minētā pilsoņa.

Liepājā, 1926. g. 15. jūnijā. >& 1737.
6354 Priekšn. paligs (paraksts'.

Rēzeknes apriņķa,
Varakļānu iec. pol. p^-ks
paziņo, ka š. g. 29. jūnijā, pl. 10,
saskaņā ar Valsts zemju inspektora
1925. g. rakstu Ks 2444, Barkavas pag.
.Verstiņsala",

piilos allllti niiUllui
pils. Jānim Karkliņam aprakstītas

3 govis,
novērtētas par Ls 240,—, deļ nomas pa-
rāda Ls 206,46 piedzīšanas.

Pārdodamās govis apskatāmas pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Varakļānos 1926. g. 16. jūnijā.
6398 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 28. jūnijā 1926. g.,pīkst. 10,
Virsnieku ielā Ks 19,

pin» niritsUiH
Jānim Krūmiņam pied. 1 trimo spoguli,
novērt, par Ls 51,60, piedzenot šo sumu
proc. peļņas nodokļa nomaksāšanai.

Apskatīt spogulī varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
6357 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pol. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 28. jūnijā š. g., pīkst. 10
Saules ielā Ni 37,

pžīto «aifflišanā
Maidelsm Goronam piederošus 2 pat-
vārus, novērtētus par Ls 9,65, piedzenot
šo sumu dzīvokļa nodokļa nomaksāšanai.

Apskatīt aprakstīto mantu varēs pār
došanas dienā uz vietas.
6356 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas IV iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 16. jūnijā, pulksten
10 rītā, Brīvības ielā Ks 60/66, dz. 33,

pārdos vairāksolīšanā
Puichusa Kac manti', sastāvošu no
1 ozola koka rakstāma galda, 1 sienas
pulksteņa ozola koka skapīti. ?? 1 ozola
koka bufetes, tumšas krāsas kopvērtībā
par Ls 152,— par labu Jēkabpils apiiņķa
nodokļu inspektoram.
6376 Priekšnieks (parakstsV

Kokorevos pag. pleiualmnieku
s-bajtjavusala"

izbeidz savu darbību apvienojoties ar
Kokorevas pap. piensaimnieku sabiedrību
Keibe". 6369
Kokorevas pag. piensaimnieku sabie-

, drības .Keibe" valde.
Ebreju jaunatnes Latvijā Josifa Trum-

peldora vārdā nacionālā kulturelā spor»
biedrība Rīgā, Merķeļa ielā 11, ar*
paziņo atklātībai, ka naudas vākšanas y
listes ar Ks 137 un j* 146 naud«*
vākšanai par labu lauksaimniecība*
looi" TlumPeldor* — starp 1.-8. apn»
i»^b. gada ir pazudušas un tapec tie*
uzskatītas par nederīgām. 6368

Priekšsēdētājs (paraksts)-

M. ialiijas privātai! lombiids
valde, Rīga, teātra ielā Ks9, tālr,58-48,caso paziņo, ka no viņas izdotā ķīlu zīme ,
*6 202805 ir no tās īpašnieka nozau-
dēta un tiek uzskatīta par nederīgu.

6375 Vaķte

Adu apstrād. un krasos,
akciju sa-bas „Elektra"

valde uzaicina akcionārus uz otrreizējo

ii iiējB apļo
1. jūlijā 1926. g., pīkst 5 p. p , sabie- ,
drības kantorī, Rīga, Ādmiņu ielā 4.

Dienas kārtība:
1) valdes un revizijas komisijas ziņo-

jumi; 2) 1925. gada pārskata un bilances
caurskatīšana un pieņemšana; 3) peļņas
sadalīšana; 4) 1926. gada izdevumu
budžets ; 5) velēšana; 6) Tekošas dalī-
šanas.

Šī sapulce ir pilntiesīga p e kalu
akcionāru skaita klātbūtnes.

Akcionārus, kuri vēlētos piedalīties .
pilna sapulce , lūdz iesniegt valdei, (Rīgā.
Ādmiņu iela 4) savas akcijas vai pa-
gaidu apliecības, saskaņā ar sabiedtīb»
statūtu § 52 ne vēlāk kā līdz1926.i24. jūnijam.

6374 Valde
^
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