
z kara ministra pavēles Ns 22.

ttkojums par «Noteikumu par preču
tranzītu pa zemes ceļu no Daugav-
pils un Grīvas stacijām caur Vilku
miesta muitas punktu uz Lietavu pa-
pildinājums".

Valdības rīkojami un pavēles

Iz kara ministra pavēles Nr. 22.
Rīgā, 1926. g. 19. jūlijā.
Pārvaldības daļa.

§ 1.
Atsevišķi šis pavēles pielikumā izslu-

dinu manis apstiprinātos noteikumus par
eskadres komandieri.

Pielikums: noteikumi.
§ 3.

Kara ministra 1925. g. 41. pavēles
5. § izsludināto noteikumu par karavīru
paaugstināšanu dienesta pakāpēs 49. p.
papildināt ar šādu piezīmi:

Piezīme. Farmaceiti-leitnanti, kuri bei-
guši universitātes pilnu četrgadīgu
kursu ar farmaceita grādu, paaug-
stināmi par farmaceitiem-virsleitnan-
tiem pēc 2 gadu izdienas iepriek-
šējā dienesta pakāpē.
Ka^a ministris, ģenerālis

Ed.Kalniņš.

Kara ministra 1926. g.
22. pav. 1. § pielikums.

Noteikumi par eskadres komandieri.
1. Eskadres komandiers padots tieši

armijas komandierim.
2. Eskadres komandierim padots

eskadres stabs un visas jūras daļas.
3. Attiecībā uz viņam padotām daļām

un eskadres stabu, eskadres koman-
diers izpilda divizijas komandiera pie-
nākumus un viņam piešķirtas divizijas
komandiera tiesības, kādas paredzētas
«Noteikumos par karaspēka daļu pār-
valdību" un „Noteikumos par divīziju
komandieru .tiesībām un pienākumiem
divizijas saimniecībā miera laikā*.

4. Eskadres komandiers ikgadus sa-
stāda kuģošanas un apmācības plānus
un pēc viņu apstiprināšanas no armijas
komandiera izved tos dzīvē.

5. Eskadres komandiers izstrādā sa-
skaņā ar armijas komandiera aizrādīju-
miem mobilizējamo ūdens satiksmes lī-
dzekļu un ostu ierīču izmantošanas
plānu (Likums par ūdens satiksmes
līdzekļu un ostu ierīču mobilizāciju).

6. Ekskadres komandiers izstrādā jūras
karaspēka daļu speciālo mantu tabeļu
projektus.

7. Sērgu izplatīšanas novēršanai eska-
dras komandiers rīkojas saskaņā ar
starptautiskiem karantinas noteikumiem.

8. Eskadres komandiers rūpējas, lai
jūrnieku izglītība stāvētu laika prasību
augstumos un seko kara jūrniecības zi-
nātnes attīstībai. Viņš rūpējas par at-
tiecīgu instrukciju, noteikumu, apmācības
plānu, programu, reglamentu u. t. t. iz-
strādāšanu ^ un iesniedz viņus apstipri-
nāšanai pēc piekritības.

Kara ministra sekretāra v. p. i.
pulkvedis-leitnants (paraksts).

Rīkojums Ne 126.
1926. g. 17. jūlijā.

«Noteikumu par
^

meču tranzitu pa
zemes ceļu no Daftvpils un Grīvas
stacijām caur Vwrc miesta muitas
punktu uz Lietavu" (rik. Nb 33, izsl.
,Vald. Vēstn." 1925. g. 32. numurā)

papildinājums.
Noteikumos par preču tranzitu pa

zemes ceļu no Daugavpils un Grīvas
stacijām caur Vilku miesta muitas puaktu
uz Lietavu 1. p. uzskaitīto tranzītam at-
ļauto preču sarakstā ieskaitīt ari bencinu
un smēreļļas.

Minēto preču pārliešana no cisternām
mucās Daugavpils vai Grīvas stacijās
izdarāma saskaņā ar rīkojumā Ne 33,
10. p. paredzētiem noteikumiem.

Finansu ministris J. Blumbergs.
Muitas departamenta v. direktors

Vaguls,

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.

Grozot savu š. g 13. jūlija paziņojumu,
iespiesto „Valdības Vēstneša" 151. nu-
murā, paziņoju, ka paātrinātais preču
vilciens Mņ 2002, piena, eksportsviesta
un citu ātribojājošos preci pārvadāšanai,
sākot ar ceturtdienu, 22. jūliju starp
Renģi-Rīgu apgrozīsies kā jaukts vilciens
Ns 212 pēc sekoša saraksta:

Vilc. Ns 212 aties no Reņģes pīkst. 12.45,
Aucē pienāk 13.13, aties 13.40, Bēnē
14.00-14.12, Penkulē 14.25-14.31, Ab-
guldē 14.40-14.50, Krimūnās 15.08-15.23,
Glūdā 15.39-15.57,Tērvetē 16.10—16.14,
Jelgavā 16.32—17.05. Daibē 17,32-17.34,
Olainē 17.49—17.55, Torņkalnā pīkst,
18,35—18.45, Rīga pas. pienāks pīkst,
18.55.

Vilcienā N« 212 bus ieslēgti ari viens
III klases un I bagāžas vagons un tas
pieņems pārvadāšanai no Reņģes līdz
Rīgai ari pasažierus un viņu bagāžu, kā
ari bagažu-preci.

Atpakaļ no Rīgas uz Reņģi tukšo
piena kannu, pasažieru ātruma preču un
dzīvnieku pārvadāšanai paliek apgrozībā
paātrinātais preču vilciens -Ns 2001, bet
pēc sekoša izmainīta saraksta:

No Rīgas pas. vilc. JN» 2001 aties
pīkst. 2.15, Torņkalnā 2.24—2.41, Olainē
3.20-3 30, Daibē 3.45—3.50, Jelgavā
4.20-6 31, Tērvetē 6.47—6 50. Glūdā
7.04-7.14, Krimūnās 7.30-8.00, Ab-
guldē 8.20-8.27, Penkulē 8.38-8.46,
Bēnē 9.01—9.11. Aucē 9.33 - 9.48, Reņģē
pienāks pīkst. 10 22.

1926. g. 19. jūlijā.
Ekspluatācijas direktors

T.Dumpis.
Rīcības nodaļas vadītājs

Ed. Stankevičs.

Meklējamo personu saraksts
Nr 269

(1. turpinājums.)

20944. Inge, Ženija Brūna m., 21 g. veca, pied.
pie Pērkones pag. — Pazinot dzīves vietu Liepājas
lauku miert. uz JN"9 96 no 9. jūnija 1926. g: (21-V1-26

20945. Ivanovs, Samuils Nikita d., 38 g. v.,
pied. pie Silajāņu pag, — Rēzeknes apr. 3. iec.
miert. raksts k? 1236 no 11. jūnija 1926. g.
(21-V1-26).
apv. ttz sod. lik. 440. p. un 578. p. 3. d. — Apciet.

2H946. Irbe, Jānis Annas d., dzim. 27. dec.
1904. g., pied. pie Kurmenes pag. — Rīgas pils.
knmaiīd. raksts no 14. jun. 1926. g. JVs 3461
(17-VI-26), dezertējis. — Apcietināt.

20947. legorovs, Pēters Fadeja d.; dzim.
1905. g., pied. pie Augšpus pag. — 4. iec. kara
izm. tiesn. raksts no 20. maija 1926. g. JVfe 1209
(21-VI-26), apv. uz kara sod. lik: 128. p. 1. d. un
133. p. — Apcietināt.

20948. Ivanovs, Safons Miroņa dēls, dzini.
1905. g., pied. pie Naujenes pag. — Paziņot dzīves
vietu Daugavpils apr. 1. iec. miert. uz JV°418 K
no 5. jun. 1926. g. (18-VI-26).

20949. Iksteins, Staņislavs Domenika d., 41 g.
vecs, pied. pie Krustpiis pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas pils. 3. iec. miert. uz JV°453 no 5. jun.
1926. g. (18-VI-26).

20950. Jeggi, Marija Aleksandra m., agrāk
dziv. Alūksnes ielā N° 7, dz. 5, pases >& 252415. -
Pazinot dzīves vietu Rīgas pils. 3. iec. miert- uz
Ko 1105 no 31. maiia V926. H. (17-VI-26).Ko 1105 no 31. maija V926. g. (17-VI-26).

20951. Jankovskis, Bernhards Jāna d.. 50 g
vecs pied. pie Zentenes pag. — Dobeles iec. miert.

raksts no 3. jun. 1926. g. Ni> 147 (17-VI-26), aps.
pēc sod. lik. 607. p. — Apcietināt.

20952. Joffe, Boriss Josela d., 33 g. vecs, Latvi-
jas pilsonis. — Paziņot dzīves vietu Rīgas pils.
3. iec. miert. uz JVa 594 no 31. maija 1926. g.

(17-VI-26).
20953. Kodolev.s, Michails Michaila d.. dzim

1896. g., pied. pie Pildas pag. — Pazinot dzīves
vietu Ludzas apr. 2. iec. miert. uz N? 1345 ne
7. jun. 1926. g. (18-VI-26).

20954. Krišans. Arvids Anša d., 33 g. vecs,
pied. pie Vecpiebalgas pag. — Paziņot dzīves

vietu Rīgas 4. iec. miert. uz Ms 765 no 9. jūnija
1926. g. (17-VI-26).

20955. Kochanovskis, Leons Jāzepa d., 24 g.
vecs, Lietavas pav. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
pils. i. iec. izm. tiesn. uz Nģ 1284 no 19. maija
1926. g. (17-VI-26).

20956. Krūms, Kristaps-Aleksandrs Friča d.,
dzim. 20. janv. 1900. g., pied. pie Liepājas. —
Pazinot dzīves vieta Jelgavas pils. iec. miert.
uz JVs 506 no 17. apr. 1926. g, (17-VI-26).

20957. Kleins, Alfrēds Jēkaba d., dzimis
1898. g., piederīgs pie Kokneses pagasta. — Pa-
zinot dzīves vietu kriminālās pārv. Rīgas nod.
priekšniekam uz JV° 9414/R. (17-VI-26). '

20958. Krilovs, Voldemārs Makša d., 22 g.
vecs, pied. pie Omanu pag.. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 11. iec. miert. uz N« 586 no 1926. g,
21. maija (17-VI-26).

20959. Kalējs, Alfrēds Mārtiņa cl., dzim.
1905. g., pied. pie Dreiliņu pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas kara apr. priekšu, uz JVs 21894 no
19. maija 1926. g. (18-VI-26).

20960. Kahans, Dāvids Menachema d., dzim.
1905. g., Ludzas pils. — Tas pats.

20961. Konikovs, Dāvids Josela d., dzim.
1903. g. — Tas pats.

20962. Kregers, Jorgens Gorgena d.. dzim.
1905. g. — Tas pats".

20963. Kaplans, Ābrams, dzim. 1901. g., Rīgas
pils. — Tas pats.

20964. Kochs, Helmuts Ervina d., dzim.
1902. g. — Tas pats.

20965. Kostrels, Mozus Leiba d., dzim.1903. g.
Tas pats.

20966. Levinsons, Roberts Ādolfa d., dzim.
1904. g. — Tas pats.

20967. Labanovskis, Augusts Ignata d., dzim.
1873. g , pied. pie Rīgas — Paziņot dzīves vietu
Jelgavas apr. miert. uz Nš 389 25. no 12. jūnija
1926. g. (21-VI-26).

20968. Labonovskis, Augusts Ignata d., 53 g.
vecs. — Pazinot dzīves vietu Rīgas 5. iec. miert.
uz N° 207 no ' 15. jūnija 1926. g. (21-VI-26).

20969. Lapiņš, Jānis Jāņa d., 24 g. vecs. p ied.
pie Litenes pag. '— Paziņot dzīves vietu Madonas
apr. 2. iec. miert. uz JV° 545 no 8. jūnija 1926. g.
(18-VI-26).

2(1970. Lauks. Pēters Pētera d., 50 g. vecs.,
pied. pie Dzelzavas pag. — Paziņot dzīves vietu

Rīgas apr. 3. iec. miert. uz JVs 457 no 8. jūnija
1926. g. (18-VI-26).

20971. Litvinskis. Ādains Ādama d., 31 g. v.,
pied. pie Skaistas pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 6. iec. miert. uz JV° 1288no 7. jun.

1926. g. (18-VI-26).
20972. Lukašenko, Maksims Efima dēls.

dzim. 1877. g. — Pazinot dzīves vietu Rīgas 5. iec.
miert. uz .\° 739 no 9* jūnija 1926. g. (!7-VI-2fi ).

20973-. Labanovskis, Augusts Ignata d., 58 g.
vecs., pied pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu
Jelgavas pils. iec. miert. uz X» 703 no 4. jūnija
1926. g. (17-VI-26).

20974. Levsteins, Kušets JeVela d., 26 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu Madonas
apr. 2. iec. miert. uz .V' 917 24. no 14. maija
1926. g. (17-VI-26).

20975. Malada, Jānis Anša un. Dores d., 19 g.
vecs. pied. pie Tukuma. — Tukuma iec. miert.
raksts N°340 5 no 7. jūnija 1926. g. (18-VI 26),
notiesāts uz 4. mēn. cietuma pēc-sod. lik. 591. p.
— Apcieti i

.. Millers, ' Emils Krišiāna' d., dzim.

15. sept. 1907. g., pied. pie Salaces pag. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nod. nriekšn. raksts no
11. jūnija 1926. g. '(I7-VI-20), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

20977. Maliņš, Aleksandrs Friča d.. i!* g. v.,
pied. pie Jaunsvirlaukas pag. — Paziņot dzīves
vieto Rīgas 7. iec. miert. uz JY° 942 no 26. maiia
1926. g. (17-VI-26), sod. ar Ls 10 vai 5 dien. aresta.

2H978. Mattisons, Pauls Vilhelma d., dzim.
1905. g. —' Pazinot dzīves vietu Rīgas kara apr.
priekšn, uz JVs 21894 no 19 maija 1926. g. (I8-VI-26.

20979. Minkevičs, Antons Antona d., dzim.
1904. g., pied. pie Rēzeknes apr. — Tas pats.

20980. Metrikins, Jēkabs Mendeļa d., dzim.
1902. g. — Tas pats.

20981. Marks. Mozes, dzim. 1902.'g- —Tas pats
20982. Magarams, Leo Hirša dēls, dzim.

1904. g. — Tas pats.
20983. Nagļi, Jevsejs Jefraima d., dzini.

1905. g., Latvijas pils. — Tas pats.
20984. Nikifprova, Praskovja Feodora m., 40 g.

veca, pied. nie Sakstigales pag. — Paziņot dzīves
vietu Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz JNš 56 24 no
8. jūnija 1926. s;. (I8-VI-26).

20985. Ošenieks, Vilis Roberta d.. dzim.
1905. g., pied. pie Mežniuižas pag. —.Paziņot
dzīves vietu Rīgas kara apr. nriekšn. uz j\21894
no 19. maija 1926. g. (18-VI-26).

20986. Prussaks, Beintis Jozefa dēls, dzim.
1905. g., pied. pie Rīgas. — Tas pats.

20987. Polčevsl'ijs, Staņislavs Ādama dēls,
dzim. 1905. g., pied. pie Līvāniem.—Tas pats.

" 20988. Puriņs Voldemārs Friča d., dzim.
1905. g., pied. pie Kabiles pag. — Tas pats.

20989. Paķers-Pekers, Morduchs Zusmana d.,
dzim. 1904. g., Liepājas pils. — Tas pats.'

20990. Petersons, Vilis Kārļa dēls, dzim.
1905. g. —Tas, pats.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O. Tifentāls

Darbvedis A. Zaķis.

fnikta par .Valdībai Vēstnesi" sākot ar 1. apriti:

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) pār:

g!t!« . . . La 22.— gadu ... Li 18.—
tyi gadu . . . 12— V» gadu . . . 10.—

aēn. . . . 6.— 3 mēn. . . . 5.—
i . ... 2— 1 . ... 1.70

FH atkalpāi- Par atsevišķu
Savējiem . . —.12 numuru . . , —.10

Valsts zemes fonda ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr.85*)
ii (102. turpinājums)

agģ j
'§.3l'ā* Apriņķis un Nekustamu īpašuma Atsavināto nekustamo

2 to 5 s īpašumu bij. īpašnieku
!2 illl pagasts nosaukumi uzvārds, vārds un tēva

2: c- S E-M vārds
<
~ O <U ļļ

B N *"

Vitebskas Daugavpils

7628 149 Piedrujas Pundu iolv. Ade!e, Leons un Jānis Grži-
malovski, Marija Dovna-Re_ nes rovič un Marta Mochučij.

7629 Viļenu Jakušku folv. zemes Formakovs, Vladimirs Va-
gabals ar nosau- silija d.
kurnu .Pļaviņas".

7630 Kauntas Kārpiņu iolv. Jerinarchs, Severjans uu
Kupiijans Lariona d. d.

Jaunlatgales Grezoovi.

7631 1943 Gauru .Plešanovas sādžas at- Lupiniņš, Aleksandrs Jāņa d.
griezums".
(Turpmāk vēl.)

1926. g. jūlijā.
Zemkopības ministris M. G a i 111s.

Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.
Latgales zemes ierīcības daļas vadītāja p. H. Bērziņš.

*) Skaties .Valdības Vēstneša" 1923. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125.
130., 131., 140., 151., 161., 178., 215., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 270., 284., 287., 1924. g
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 41., 43., 44., 45., 69., 75., 98., 100., 103., 104., 111., 112., 113.
114., 115., 139., 140., 146, 170., 171., 172., 173., 181., 182., 186., 187., 197., 198., 228., 229., 255.
267., 278-, 280., 281, 287., 1925. g. 12., 13., 14, 29., 48., 79., 82, 93., 102., 103., 106., 107.
110., 111., 136., 156., 193., 195., 197., 219., 252., 271 ,1926. g. I., 2., 17., 27., 59., 92., 94., 120., 121.
138. un 155 numura.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistočie noteikumi
par tirgošanas laiku Jaunlatgales ap-
riņķa bieži apdzīvotas vietās, kufām

nav miestu pašvaldību.
Pieņemti Jaunlatgales apriņķa p. 1. valdes
1925. g. 30. decembra sēdē prot. Nš 33.
§ 25. un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta ar 1926. g. 3. jūlija

rakstu J* 405361.

§ 1. Tirdzniecības uzņēmumus atļauts
atvērt darba dienās no pulksten 8 rītā
līdz pulksten 20, bet nedēļas un gada
tirgu dienās no pulksten 7 rītā līdz pulk-
stea 20, svētdienās no pulksten 13—18.

§ 2. Ēdienu veikalus, tējnīcas jun kon-
ditorejas atļauts atvīrt kā darba dienās,
ta ari svinamās dienās no pulkst. 7 rītā
līdz pulksten 22.

§ 3. Tirgotavas, kas tirgojas ar pienu,
piena produktiem, maizi un pārējām

Latvijas valdības j^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JfcJgģ|||^j|^| svētdienas un svētkudienas

Redakcija:
«W^Al^^m Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī No 3. Tel. Mi 20032 ^S^^^^^^S* Rīgā, pilī K« 1. Tel. N°20031
Rūsas stundas »o 11—12 IT^p'^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

C) no pr ivātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin. ) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personai —.80



ēdienu precēm, atļauts atvčrt darbdienās
no pulksten 7 līdz pulksen 20, bet svi-
namās dienās no pulksten 7—10, 13—18.

§ 4. Skārņus un gaļas tirgotavas at-
ļauts atvērt darbdienās no pulksten 7—
20, bet no 1. maija līdz 1. oktobrim no
pulksten 6-20, bet svinamās dienas no
pulksten 7—9.

§ 5. Bufetes, viesnīcas bez reibino-
šiem dzērieniem atļauts atvērt darbdienās
no pulksten 8—22, bet svinamās dienās
no pulksten 14—22. Biedrību un klubu
bufetes izrīkojumu laika atļauts atvērt
pa visu izrīkojuma laiku.

§ 6. Reibinošu dzērienu tirgotavas,
kā traktieri, vlntirgotavas un t. t., slē-
dzami un atverami piemērojoties likumam
par žūpības apkarošanu.

§ 7. Veikalus atļauts atvērt vienu
stundu agrāk un slēgt divas_ stundas
vēlāk kā noteikts § 1 visu nedeļu_ pirms
ziemas, vasaras un lieldienas svētkiem.
Svētdienā pirms ziemas svētkiem, tā
sauktā zelta svētdienā, atļauts tirgoties
kā § 1 minētās darba dienās.

§ 8. Bārddziņu veikalus atļauts atvērt
darbdienās no pulksten 8—20, svinamu
dienu priekšvakaros no pulksten 8—22,
bet svētdienās no pulksten 7—11.

§ 9. Veikaliem jābūt cauru dienu
slēgtiem 1. janvārī, 6. janvārī, 26. janvārī,
lielā piektdienā, visu triju lielo svētku
pirmās dienas, 1. maijā, Jēzus debess-
braukšanas dienā, Jāņa diena un 18. no-
vembrī, valsts proklamēšanas svētkos.

§ 10. Šie noteikumi neattiecas uz
dzelzsceļa bufetēm un aptiekām.

§ 11. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz soda likumu pamata.

§ 12. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu piekrīt pagastu un apriņķa
valdēm un policijai.

§ 13. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienas pēc viņu publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Jaunlatga'es apriņķa
pašvaldības likvidācijas valdes

priekšsēdētāja v. J. B u k s.
3 _ Darbvedis (paraksts).

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Viļānu miestā.

Pieņemti miesta domes 1926. g. 29. janv.
sēde un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g. 5. jūlija

rakstu >6 105394.
1. Darbdienās tirdzniecības uzņēmumi

atverami pulksten 8 rītā un slēdzami
pulksten 8 vakarā, bet laika no 1. sept.
līdz 30. aprilim atverami pulksten 9 rītā
un slēdzami pulksten 7 vakarā.

2. Svētdienās, kā ari 26. janvārī,
tirdzniecības uzņēmumi atverami no
pulksten 1 līdz pulksten 5 pēc pusd.

Piezīme. Visi tirdzniecības uzņē-
mumi slēdzami visu dienu sekošās

dienās: Ziemas svētku, Lieldienu un
Vasaras svētku pirmās dienās, Lielā
piektdienā, Jauna gada dienā,
Satversmes Sapulces sanākšanas
piemiņas dienā (1. maijā). Varoņu
piemiņas dienā (22. jūnijā) un La-
tvijas valsts proklamēšanas dienā
(18 novembrī).

3. Bārddziņu veikalus atļauts _ atvērt
svētdienās ari no pulksten 7 rīta līdz
pulksten 10 dienā.

4. Augļu ūdens tirgotavas, kafejnīcas
un konditorejas atļauts atvērt svētdienās
no pulksten 8 rītā līdz pulksten 10 vakarā.

5. Ēdienu namus ua tējnīcas, bez

reibinošiem dzērieniem ai ļauts atvērt
svētdienās no pulkstenS rītā līdz pulk-
sten 10 vakarā, bet svētku un svinamās
dienās no pulksten 8 līdz 10 rītā un no
pulksten 2 pēc pusdienas līdz pulksten
10 vakarā. Darbdienās atverami no
pulksten 7 rītā līdz pulksten 11 vakarā.

6. Virs 1. pantā noteikta laika tiek
atļauts turēt trīs dežūras bodes ar pār-
tikas precēm un desu veikalu darbdienās
līdz pulksten 11 vakarā, bet svētdienās
ari no pulksten 7 līdz 10 rītā un no
pulksten 1 līdz 11 vakarā. Gaļas bodes
atveramas svētdienās ari no pulksten 7
līdz pulksten 10 rītā.

7. Tirgošanās tirgos atļauta: no
1. maija līdz 31. augustam no pulksten
6 rītā ildz pulksten 6 pēc pusdienas,
bet no 1. septembra līdz 30. aprilim no
pulksten 7 rītā līdz pulksten 5 pēc
pusdienas.

Piezīme. Bodītes uz tirgus lau-
kuma, kuras iznomātas uz mēne
šiem, atļauts atvērt tai pašā laikā,
kā pārējās tirgotavas.

8. Uzņēmumi, kuri tirgojas ar reibi-
nošiem dzērieniem, slēdzami saskaņa ar
saistošiem noteikumiem par tirgošanās
laiku ar alkoholiskiem dzērieniem Vijēnu
miestā, kuri publicēti 1925. gada „ Val-
dības Vēstneša" 260., 261. un 262. nu-

muros.

9. Šie noteikumi neattiecās uz aptie-
kām, iebraucamām vietām, mēbelētām
istabām, viesnīcām un dzelzsceļu bufetēm,
kuras pieejamas ceļotājiem pēc vaja-
dzības.

10. Attiecībā uz kalpotājiem jāievēro
likums par darba laiku.

11. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

12. Vainīgos par šo noteikumu neie-
vērošanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

13. oie noteikumi stājas spēkā 14
dienas pēc viņu publicēšanas «Valdības
Vēstnesī".

Viļēnu miesta valdes
priekšsēdētājs K. Meļņo,

3 Sekretārs Abeltiņš.

Valsts bibliotēka.
Uz preses likuma pamata ienākušo grāmatu 15. saraksts.

No 1926. g. 11. līdz 15. jūlijam.
80-1 Cīņas dziesmas.

Zihņas dfeefrcas.
(Rīgā) [19261 Lalwijas Soz.-dem. Strahdn.

Part. jld. Spst. «Nākotne". 18x11 cm. 8 lpp.
467* 2000 eks.

244 Dare, Daniel.
Oa Inner Peace by Daniel Dare.
Riga, 1926. (Apg.) The RevivaI Press.

Printed at the „Latvia\ 15x11 cm. 12 lpp.
2000 eks.

468 Christ Life Series N° 1.
653 Ezeriņš, Dānis.

Guldošas dārzā < pantografijā. >
[Rlgāl, 1926. Latviešu stenografijas biedrī-

bas .Roze" izdevums. Valtera un Rapas akc.
sab spst. 22X14 cm. (38) lpp. Ls — 75.

469 Stenografa bibliotēka Ne 1.

350 Finansu Ministrijas Muitas departaments.
Fin. Min. Muitas departamenta uz 1924. g.

31. decembri spēkā esošo Rīkojumu, notei-
kumu un isstrukciju krājums. Oficiāls izde-
vums.

(Rīgā), 1926 .Lēta". Armijas spst. 24x15
470 cm. 492 lpp. 750 eks.

550 Gutmans Mļarģersļ.
Daugavas krāču izcelšanās. Latvijas uni-

versitātes raksti. XIII 1926. Atsevišķs novil-
kums. (Ar 6 zīm. tekstā.)

[Rīgā], 1926. Valstspaplru spst. 21VI7 cm.
(22) 457-478 lpp.

Latvijas universitāte. Ģeoloģijas institūts.
471 Raksti Jfg 2. 200 eks.

520 Klose, Aļlfredļ.
Die Sākularstorungen einiger Planeten vom

Hestiatvpus. Latvijas universitātes raksti XIII.
1926, Sonderabzug.

Rīgā, 1926 Vahtspapīru spst. 21x17 cm.
(14) 641-654 lpp.

Mitteilungen aus dem Institut fur theore-
tische Astronomie und analvtische Mechanik

472 Ka 1. 250 eks.

334 Kooperatīvu pārstāvju kongress.
(Trešam) III Vispārējam Kooperatīvu Pār-

stāvju Kongresam < 1926. g. 20. un 21. martā > i
iesniegtās tēzes.

[Rīgā, 1926. ] (Iesp.) ,Latvju Kultūra", Rīgā.
473 26x17 cm. 7 + (1) lpp. 700 eks.

010 Latvijas universitāte.
Latvijas universitātes filoloģijas un filosofi-

jas fakultātes bibliogrāfisks pārskatsl919.—1925.
Rīgā, 1926. .Latvju Kultūras" spst.

474 23X15 cm. 32 lpp. 500 eks.
334 Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskā Sa-

biedrība.
Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskās Sa-

biedrības darbības pārskats par 1925. gadu
(Ilustrēts.)

XIX. gads. Rīgā, 1926. Iesp. Akc. Sab.
B. Dīriķis un b-dri spst. 29x23 cm.

475 (4)+67+(l)+4 lapas ar attēliem.

243 Lelos Jubilejas Pīmine ...
Lelos Jubilejas Pīmine vai Jubilejas atlaidu

imontošanas veids 1926. goda.
Reiga, 119261 „Katoļu Dzeives" laikraksta

izdav. Druk. .Dorbs un Ziniba* Rēzeknē
476 14x3 cm. 64 lpp.

245 Lieldienas dziesmas ...
Lieldienas dziesmas dziedamas Rigas katoļu

baznicas laikā no Lieldienām līdz Vasaras
svētkiem.

Rigā, 1926. Izd. Latviešu Katoļu Savienība.
B. Dīriķa u. bdr. spst. 16x23 cm. 8 Idd.

477 3000 eks.

Dziesmas, Lieldienas ...
Sk.: Lieldienas dziesmas . . .

100 Mever, Rudolf,
Ursache und Wirkung. Nach einem ai

1. Februar 1926 im Naturforscher-Verein i
Riga gehaltenen Voitrag von Rudolf Mever.

[Riga, 1926.] (B. a.) (Iesp.) R. Ruetzu. O
478 A. G. 30x23 cm. 8 lpp. 150 eks.

250 Ozoliņš K.
K. Ofoliņfch. Waj Deewam tizet?
Riga, [1926] L [atvijas] B[aptistu] D[raudfcln

Saweenibas apgahdnee^ibas ifdewums Sp
479* ,Latwija". 20x13 cm. 32 lpp. 30 snt.

241 Plamšs Arturs.
Arturs Plamfchs. Ejunftrahdā! Jauneefc'

kā Kriltus darbineeki.
Riga, 1926. K. Brehķa Kriftigu rakltuap!

B. Dihriķa u. bdr. fpft. 20x14cm. 31+0)'Pl
480* 6C0 eks.

375 Pragramv.
IlparpaMbi Be;iapycKae Oa^TKOBae LUko-*

y JlaTBii. UpaaKT.
Pbira, 1925. Beaapvcid Arķsm 4

FajiovHbiM LLlKOJibHbiM YnpayjieHbHi Mi»
CTspcrsa ripacbse™ . 21x13cm. 87+(I)'Pl

48i 1000 eks.

590 Princis, C.
C. Princis. Sur le tambourinagedesP'Rīgā, 1926. JApg.^. Universitāte] ^

«Dzintars". 24X16 ^K (2)+4+(2) lpp-
Latv. Universitātes saTldzin. anatomijas ļļ

482 eksperiment. zooloģijas institūta darbi Ks"
620 Projected, The Hydro-Electric Power DeV

lopment . . . at Dole . . .
The Projected Hydra-Electric Power De»

lopment on the RiverDaugava<DvinaDole; near Riga.
Riga, 1926. (B. a.) Printed af the S*

Prlnting-Office. 29X22 cm. 56 lpp.+7 10
483 ar plāniem.

Pārgrozījumi

saistošos noteikumos
par trotuāru ierīkošanu un gfavm

tirīšanu Jaunjelgavas pilsētā.

Pieņemti Jaunjelgava^ pilsētas dqmes
1926. g. 20. maija sēde un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas buvvaldes
1926. g. 29. jūnija rakstu M 96508.

1926. g. „_ValdIbas Vēstneša" 9.,
mūra publicēto noteikumu § 3, 4 m,
atcelt un to vietā izteikt:

1) Trotuāru pamats jāpārklāj Jelgava,
Rīgas, Lielās Daugavas un Rātuža ieij
no cieti dedzinātiem ķieģeļiem vai d
menta gabaliem, kuri pietiekoši stip
jānostiprina uz pamata. Pārējās ie|
trotuārus atļauts brsģēt ari no brui
akmeņiem. Minētās ielās trotuāri bi*
ģējami tikai vienā pusē, tas ir tai pm,
kura jau priekš kara tika bruģēta 1
ķieģeļiem.

2) Jelgavas, Rīgas un Lielās Daugavi
ielās trotuāriem jābūt 1 metru 30 ceit
metriem, bet pārējās ielas 1 meli
platiem.

3) Trotuāri un grāvji jāsaved pilnīg
kārtībā līdz 1926. g. 1. septembrim.

Šie pārgrozījumi stājas spēkā pj
2 nedēļām no to publicēšanas «Valdība
Vēstnesī" .

Jaunjelgavā, 1926. g. 13, jūlijā.

Par pilsētas galvu Ed. D ai mans,

1 Sekretārs (paraksts),

Latvija un citas valsi

Latvija un Krievija.
Rīgā, 19. jūlijā. Šodien pulkstei

ārlietu ministrijā parakstīts n
līgums par sīku robežko
fliktu caurskatīšanu un i
lemšanu, kas rodas uz Latviļ
un SSSR robežām. No Latvi
puses parakstīja ārlietu ministris K l
manis un no Padomju Savienil
puses sūtnis Č e r n i c h s.

Ārzemes.
Ziemeļvalstu pretalkohola

kongress.
Tallinā, 19. jūlijā. Vakar Ta

tika atklāts 12. ziemeļu valstu ai
alkoholiskais kongress. Viņā piedali
Igaunija ar 62 pārstāvjiem, Norvēģija
ar 10, Zviedrija ar 26, Somija ar
Lietava ar 2, Latvija ar 4 un Dai
ar 1 pārstāvi. No rīta kongresa 1
lībnieki piedalījās svinīgā dievkalpoju

Takss mērniecibas darbiem
Cēsu pilsētas robežās.

Pamatojoties uz pilsētas domes s. g.

28. jūnija lēmumu, žurn. Ns 31, Cēsu
pilsētas valde ar šo paziņo, ka ir
apstiprināts sekošs pagaidu tarifs par
mērniecības darbu izvešanu daba uz
valsts fonda zemēm to mērniecības izde-
vumu segšanai, kuri uz likuma pamata
jānes zemes ieguvējiem:

Iemaksa
Gruntsgabalu platība no katra

objekta

no 0,0 i—0,05 ha . . . Ls 4.—
, 0 06-0,10 .' ...« 10.—
„ 0,11-0,20 . ... , 16.-
„ 0,21-0,30 „ ... „ 18.—
„ 0,31—0,50 , . . . „ 22.—
, 0,51-0,80 „ . . . . 26 —
, 0 81-1, 10 , ... „ 30.—

, „ 1,11—150 , . . . ? , 35.-
„ 1,51-2 00 „ . . . , 40.-
„ 2,00-2,50 „ . . . „ 45.-
, 2,51—3,00 50.—

pāri par 3,00 , ... „ 60.—

Piezīme ļ. Augšējais tarifs attie-
cināms kā uz jauniemērītiemgrunts-
gabaliem, tā ari uz pastāvošiem
obroka gabaliem.

Piezīme 2. Izdarītās avansu
iemaksas mērniecības darbu izde-
vumiem līdz valsts fonda zemju
piešķiršanas dienai ir no augšējās
takses atrēķināmas.

Piezīme 3. Tanīs vicās, kur būs
ielikti koka robežu stabiņi, iemaksa
par katru gruntsgabalu resp. objektu
pamazināma pa Ls 4.

No valsis iestādēm un pilsētas paš-
valdības, kuriem ir piešķirti objekti ar
lielāku platību, noteikt avansu iemaksas
mērniecības darbu izvešanas izdevumu
segšanai pa Ls 6 no katra hektāra pie-
šķirtas resp. resora rīcībā nodotas
zemes.

Ja pie galīgas norēķināšanās par iz-
devumiem, kas pilsētai cēlušies sakarā
ar mērniecības darbu izvešanu, izrādītos,
ka iemaksas pēc augšminētās takses
pārsniedz patiesos izdevumus, tad atli-
kums izmaksājams zemju ieguvējiem
proporcioneli iemaksām, bet gadījumā,
ja iemaksas nesegtu visus pilsētas iz-
devumus, tad no zemju ieguvējiem pie-
dzenamas papildu iemaksas tai pašā
proporcijā, kāda pieņemta šinī pagaidu
tarifa.

Cēsīs, 1926. g. 5. jūlijā. Ks 1249Z.

Pilsētas galvas b. J. Āboliņš
Zemes ierīcības nodaļas darbvedis

2 Fr. F r e i b e r g s.



80-1 Puškin Ajleksandrj Sļergejevič |

A. C. nVIHKHH. CK33K3 0 pbl6aKC H
pbl6KC. C pHCbHK3MH.

Pāra, ļ 1926 J KHHroH3A. H. Tvanoša.
484 Tan. A. HnTaBCKaro. 19X14 cm. 12 lpp.

058 Rīgas pilsētas valdes Tirdzniecības nodaļa.
Firmenregisler der Stadt Riga fflr das

Jahr 1926.
(Rīgā, 1926.] Herausgegeteu vom Rigaschen

Handels- u. Gevvarbeamt. Buchdr. Golt und
Jurjan. 25X17 cm. (2)+212+(8 sludin.)lpp.

485 Uz vāka: Oifizielle Ausgabe.

058 Risas pisētas valdes Tirdzniecības nodaļa
Rīgas pilsētas iirmu un tirdzniecības-rūp-

niecības uzņēmumu saraksts par 1926. gadu.
[Rigā, 1926 | Izdots no Rīgas pilsētas

valdes Tirdzniecības nodaļas. Golta un Jurjana
spst. 25X17 cm. (2)+274+(22 eludin.) lpp.
Ls 5,—. 600 eks.

486 Uz vāka: Oficiāls izdevums.

325 Rimscha, Hans von
Um die baltische Zukunft. Jugendbewe-

gung, Korporationen und wir. Von Hans von
Rimscha.

Riga, 1926. Verlag der Buchh. G. Loffler.
(Iesp.) R. Ruetz u. K, A.-G.

(Sonderdruck aus den „Balt. Akad, Blāttern
487 te 21, 1926.) 300 eks.

087 Rodina

PoiiHHa CoopHHK-b ansi abtch h k>ho-

uiecTBa nonT* pesaKuiefl o. M. BvpHameBa.
(Ilustrēts).

Pnra 1926. H35.. h nei. Aku,. O-bo

.Ca.iaiviaHapa". 29X22 cm. 88 lpp. + 4 lapas
ar krāsainām gleznu reprodukcijām.

Uz vāka: Zlenb Fvcckoh Ky;ibTypbi —

488 .FOAHHa' — PVCCKOMV K)HOUieCTBy.

Burnašev, M. — red.
Sk.: Rodina.

653 Roze, Dānis
Raksts vispārīgi un stenografija sevišķi kā

kultūras faktors. Autora Jāņa Rozes priekš-
lasījums Latvijas Universitāte 19. janvārī 1926.

[Rīgā, 1926.1 (B. a. u. s.) 13x16 cm. 16 lpp.
489 1500 eks.

245 iSteiks Jānis.]
Golgātā. Kalwarī.
I Limbažos, 1926. Apg. J. Steiks.j (Iesp.)

490* K. Pauzits. 16x12 cm. (4) lpp.

81-1 Strādnieku sportistu dziesmas.
Rīgā, 1926. B-bas „Strādnieku Sports un

Sargs* galvenās valdes izdevums. Spst. ,Nā-
49i' kotne". 18x11 cm. 8 lpp. 20C0.

338.5 Vako.
Wako. Nekustamu īpašumu katalogs Ns 22.

Rīgā, (1926 I J. Pētarsona spst. 17x13 cm.
492 80 lpp. 5000 eks.

80-3 Verne, Jules.
Ž Veras. Ceļojums uz zemes centru.

Franču akadēmijas godalgots darbs <slās!s-
iantazija> . No 58, franču izdevuma, tulkojusi
Alma Gobniece. (Ilustrēts.)

Rīgā, 1926. Grāmatu apgādes .Rīts* izd.
A. Gulbja spst. 20x13 cm. 260 lpp. Ls 3.20.

Zelta sērija. Rakstu krājums jaunatnei.
Longina Ausēja redakcija. Ns 5.

493 Vāku iesp. drkt. .Dzintars'. 3000 eks.

Gobniece, Alma.
Sk.: Verne, Jules: Ceļojums uz zemes

centru.

Verns i
Sk : Verne, Jules.

337 Vidbergs, Dlidriķisl
Lettlands Zolltarife ...
Ing.-Techn. D. Widberg, Revident des Zoll-

departaments, Sachverstāndiger der Zolltarif-
Uniiikations-Kommission Lettland-Eesti. Lett-
lands Zolltarife fiir dfe Ein- und Ausfuhr von
Waren. Mit den durch das Gesetz vom 25. Mārz
1926 festgesetzten erhohten Einfuhrzollsātzen
und einer Beilage ūber die Verbrauchssteuern
<Akzisen> voo gevvissen Einfuhrwaren. In-

officidle Ausgabe.
Riga, [1926.J Selbstverlag. Valters un Rapa akc.

sab. spfestmt. 34x21 cm. (3) + 37 -f (2) lpp.
Preis Ls 7.—, mit Zustellung durch die Post

494 Ls 7.50.

Lettlands, Zolltarife
Sk.: Vidbergs, Didriķls.

241 (VVfhiteļ, E. G.)
Deews ir mihleltiba.
(Rigā), [1926.J S. D. A. Starptaut. mifiones

beedr.,ReformazijasKtItiba" Latvijā. 19xl3cm.
495* 16 lpp. Māktā 20 īant. 5000 eks.

784 Ziņģu lustes.
Ziņģu lustes 1926. g. Jūnija.
I Rīgā], 1926. Izd. ,Radio". Iesp. Golts un

4S6 Jurjane. 22x15 cm. 16 lpp. 20 snt.

634 Ziediņš, M.
Eeneiiga augļkopiba. Praktitka rokas grah-

mata augļu un ogu dahrfu eerihkofchanā un
kopfchanā. Sattahdijis praktifks dahrīkopis M.
Siediņfch.

Rigā, 1926. Apg : Aug. Lauzis. Spl'c. „Hako".
497* 23x15 cm. 87 + 0) lpp.

245 Žakov, K alistrat F alilejevič!
ripOfp. K. ©. >KaKOB"b. fHMHbl. I.
Pnra, 1926. Hsķ. M. fl. 3apHHb. Tnn. A.

498 KpeciHHa. 20x11 cm. 11 -r (1) lpp. 10C0 eks.

augstskolas baznīcā. Kongresu atklāja
pulksten 5 p. pēc pusdienas augstskolas
aulā, kura bija greznota kongresa
dalībnieku valstu karogiem. A klāšanas
runu teica organizācijas komitejas priekš-
sēdētājs prof. Poļds. Par kongresa
priekšsēdētāju ievelēja riigikogu locekli
Tenisoua, par galveno sekretāru maģistri
Ernitiu. LTA.

Siseņu posts Krievijā.

Maskavā, 17. jūlijā. Padomju prese
sniedz uztraucošas ziņas par siseņu
briesmām Dienvidkrievijā, kuru apmēri
šogad, pateicoties sausai un kaistai va-
sarai, ir ārkārtīgi. Jzveštija" raksta, ka
dažos rajonos dienas laikā iestājas pus-
tumsa, siseņu mākoņiem pāri lidojot.
Veci ļaudis neatceroties tik milzīgus si-
seņu barus, kādi patlaban apsēduši Dien-
vidkrieviju, virzoties no Kalmiku stepes
pret ziemeļrietumiem. Salskas, Stavro-
poles un Teras apvidi izsludināti izņē-
muma stāvoklī, Donas Kubanas un Ar-
maviras apvidi skaitās par apdraudētiem.
Mobilizētas iedzīvotāju masas, lauksaim-
nieciskie darbinieki un autotransports.

Cīņai ar siseņu briesmām nodibināta
trīsvīru izpildkomiteja, kurai padotas
apgabalu trīsvīru komiteja?. Noskaidrots,
ka siseņi noposta galvenā kārtā va-
sarāju.

No vietām ziņo par atsevišķiem ļoti
lieliem s sēņu bariem: tā p. p. Stavro-
polei tuvojas 7 k lometrus garš un
47a kil. plats siseņu mākonis, nopostot
ceļā laukus un dārzus. Viņam pretim
izsūtītas 5 lidmašīnas ar nāvīgiem šķi-
drumiem. Apkārtnē, dežurē kavalerijas
patruļas, kuras ziņo par siseņu baru
kustību. Teiegramas ar virsrakstu . si-
seņi" tiek noraidītas ārpus kārtas.

Apmēram 25 kilometrus garš siseņu
pūlis apmeties Tinaki kūrortā un tā ap-
kārtnē Astrachanas tuvumā, postot lau-
kus un dārzus. Kūrorta iemītniekiem
kopā ar zemniekiem izdevies lielāko daļu
siseņu pārdzlt atpakaļ pāri Volgai, kur
tie apiretušfes pļavās. Zemnieki apdrau-
dētos apgabalos ārkārtīgā steigā novāc
labību. LTA.

Krize Francijā.

Parizē, 18. jūlijā. Tautas vietnieku
nama izšķirošās debatēs sestdienas va-
karā H e r r i o, kurš bij ieņēmis vietu
radikalsocialistu frakcijas sēdekļof, uz-
stājās pret likumprojektu par valdības
ārkārtējām pilnvarām Viņš uzsvēra, ka
tas esot pretkonstitudonels un aicināja
valdību vairāk uzticēties parlamentam.
Ministru prezidents Brians atbildēja,
ka no vaid bas ieņemtām pozīcijām ue-

atkāpšoties. Likumprojekts nebūt neiz-
nīcināšot valdības kopdarbību ar parla-
mentu un tikai pavairošot pēdējā prestižu.
Valdība rīkojoties

^
savas ārkārtēji smagās

atbildības apziņā. Valsts iinansielais
s'āvoklis esot tāds, ka pavēloši prasa no-
teiktu un ātru- rīcību, kādai parlamenta
metodes un parašas būtu nepietiekošas
Labā spājna deputāts Luijs Marēns
asi kritizēja projektu. Valdība prasot
pārmērīgas pilnvaras, kuras tai atļautu
vest sarunas par ārzemju kredītiem, ieķī-
lāt Francijas bankas zelta iondu u. t. t.
Parlaments nevarot iet tik tālu savu
tiesību sašaurināšanā.

Valdības krize plašāko sabiedrību zi-
nāmā mērā pārsteigusi un visur izsauc
ļoti nospiestu garastāvokli. Visi laik-
raksti prasa ātru krizes atrisināšanu,
jo citādi valsts Iinansielais stāvoklis kļū-
šot katastrofisks. Aizrāda, ka valdīoas
ārkārtējo pilnvaru likumprojekta noraidī-
šana tautas vietnieku namā pa daļai no-
zīmējot parlamenta atteikšanos piekrist
Vašingtonas līgumam, kura ratificēšanu
prasīja Kaijo un Brians. Labā spārna
laikraksti prasa tautas viet-
nieku nama atlaišanu un
jaunas vēlēšanas.

Herrio izredzes sastādīt
kabinetu liekas diezgan v ā-
j a s. Labā spārna deputāts Luijs Ma-
rēns, kura uzstāšanās pret valdības piln-
varām pēc tam, kad to pašu bija darījis
Herrio, izšķīra Briana — Kaijo kabineta
likteni, — vakar izteicies, ka esot ar
mieru ieiet Herrio valdībā, ja vien tās
programa būšot ieturēta izlīdzinošā, plašai
koalīcijai pieņemamā garā. Bet vēlāk,
pēc apspriedes ar Herrio, Marēns pa-
skaidrojis, ka necerot uz finansielā stā-
vokļa uzlabošanu ar tāda ministru kabi-
neta palīdzību, kura priekšgalā stāvētu
Herrio. Visi labā spārna laikraksti ir
kategoriski pret Herrio kandidatūru.

^
Politiskās aprindās sagaida, ka Herrio

mēģinās sastādīt kreiso pilsonisko par-
tiju valdību, kurai zocialisti apsolītu savu
pabalstu. Stāvoklis tāds, ka ari _ .Kreisā
bloka" atjaunošana liekas izslēgta, jo
zocialisti nākuši klājā ar ļoti lielām pra-
sībām. Pēc Havasa informācijas tie
prasa sev kara un finansu portfeļus un
kategoriski uzstājas par to, lai jaunās
valdības finansu programa būtu pare-
dzēts nodoklis uz kapitāliem.

Lielu vērību politiskās aprindās.pie-
griež Puankarē pārbraukšanai no Mesas
departamenta, uz kurieni tas bij devies
atvaļinājumā. .Petit Pariesien" ziņo ka
šodien notikšot Puankarē apspriede ar
Herrio, kurš ļoti noteikti vēloties to pie-
aicināt valdībā.

Visā visumā Parizes prese noskaņota
ļoti pesimistiski. .Journal" pareģo pat

masu nemiera izpaušanos ielu demon-
strācijās. Parizē angļu valodā iznākošais
„Newyork Herald" izdevums atrod, ka
jauna inflācija Francijā esot neizbēgama,
neatkarīgi no tam, vai valdības krize
drīzi beigsies vai ne.

Vakar, Herrio piebraucot automobilī
pie Elizejas pils, notika zīmīga demon-
strācija pret to: publikā, kura drūzmējās
ap pili, lai redzētu, ar kādām personām
apspriežas republikas prezidents, atska-
nēja svilpieni un kliedzieni: ,Nost ar
Herrio ! ? Pret demonstrantiem tūliņ uz-
stājās lielāki policijas spēki, pie kam
izcēlās sadursme. Daudzi arestēti.

I.TA.

Tirdzniecība un rūpniecība.

KURSI.
Rīgat biržā, 1925 gada 20. jūlijā.

D e v i z e 1:
1 Amerikas dolārs .... 5,182 — 5,192
1 Anglijas mārciņa .... 25,21 — 25,27
100 Francijas franku. . . . 11,10—11,30
100 Beļģijas franku .... 11,85 — 12,10
100 Šveices franka .... 99,90 — 100,80
100 Itālijas liru 17,10 — 17.45
100 Zviedrijas kronu.... 138,50 — 139,55
100 Norvēģijas kronu . . . 112,95—114,65
100 Dānijas kronu .... 136,55 — 138,60
100 Čechoslovaķijas krona . 15,25 — 15,55
100 Holandes gulde ņ* . . . 207,75 — 209,30
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 52,00 — 62,00
100 Lietavas litu 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņeci ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 344S
Sudrabs 1 kg 98— 106

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

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kaceni

Zvērināts biržas māklera Th. Šummera

Teiegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju teiegramas.)

Pa rf zē, 20. jūlijā. Herrio pa-
gājušo nakti pīkst. 11 sastā-
dījis jauno Francijas m 1n is t r u
kabinetu. Viņš personīgi uzņemies
premjera un ārlietu ministra pienākumus.
Finansu ministris ir senators d e
Monsi (radikāls), tieslietu — Kolrā,
iekšlietu — Šotams, kara — P e n 1e w ē,
flotes — Renē Rēno, izglītības —

Daladjē, satiksmes — Heis, tirdznie-
cības — Lušē, zemkopības — Keijs,
koloniju — Dariaks, daiba — Paskē un
pensiju — Bonnē. Visi ministri, iz-
ņemot Kolrā un Dariaku, pieder pie
«kreisā bloka" aprindām un gandrīz
visi bijuši par pirmā Herrio kabineta
locekļiem.

Herrio kabineta izredzes
prese un sabiedrība vērtē
ļoti pesimistiski.

Redaktors: M. Xroas
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šim numuram 6 lapas puses.

Noteikumi kurinātajiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

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

tipogrāfijā) ... 6ā snt.
ar piesūtīšanu pa pastu 85 ,

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodā
un frizieru darbnīcu ierīkošanu

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī. istaba 1.

Galvena štāba sastādījuma

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās.
1923. g. izdevums.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 0,50
ar piesūtīšanu .... 0,72

Instrukcija ___
par karavīru atvaļināšanu
no aktivā kara dienesta,
līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezer-
vistu un zemessargu reģi-
strāciju, kontroli un iesauk-

šanu apmācībā.
Oficiāls izdevums 1924. g.

Maksā: brošēts eksemplārs Ls 1,40
ar piesūtīšanu .... 1,70

Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pili, istabā 1.



Tiesu sludinājumi, j
Rigas apgabaltiesas 3.civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958 p.,
paziņo, ka 27 [u 1 ij a 1926g. minētas
nodaļas atklātā tiesas _ sēdē nolasīs
1926. g. 3. martā miruša Zaubes pag.
. Jaunzemu' mājas īpašnieka Pētera
Jēkaba d Skuja testamentu.

Rīgā, 19. jūlijā 1926. g. L. Ni>3256
Priekšsēd. v. A Blumentals

8616 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958._ p.,
paziņo, ka 27. jūlijā 1926._g, minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē attaisīs
un nolasīs 192. g. 15. janija Rīga
mirušā atraitņa Matīsa Jāņa d. Vi-
dzirkste testamentu

Rīgā, 19. jūlijā 1926. g. L.A6 3768
Priekšsēdētāja v A. Blumentals.

8617 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
paziņo, ka 27. jūlija 1916 g minētās
nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs
1925. g. 7. martā mirušās Burtnieku
pag. .Jegeru fts 5' mājas _ īpašnieces
Minnas Rozālijas Teņa m. Plūme, dzim.
Riekstiņ, testamentu

Rīgā, 19. jūlijā 1923. g. L. J* 3506
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

8612 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
8. jūlijā 1926. g. uz Izraēla Jakobsoīt
lūgumu un civ. prot. lik. 2081.—2081
p. p. nolēma: 1) parādu 6300 rtļ
pirmvērtfbas lielumā, tagad atlikta
5000 rb[. pēc obligācijas, izd. uz Edu»
dines Fridricha m. Reder, dzim. taļ
vārdu un 1908. g. 12. jūlijā ar žiffl
Ne 611 nostiprinātas uz Izraelim Jaītfcļ
d. Jakobsonam piederošas nekustam!
mantas Liepājā ar krep. Ko 3151 ata
par pilnīgi samaksātu līdz arvisieni pfi
centiem un obligāciju par iznīcinātu
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes gfi
matu nodaļā minētā parāda izdzēšat
iz zemss grāmatām.

Liepāja, 9. jūlijā 1926. g. K° 707 ,2;
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8039a Sekretārs A
^

Jjinsons
^

Liepājas apagabltiesa,
uz sava 1926. g. 8. jūlija lēmuma paīra
meklē pēc sodu lik. 51. un tnuit. I»
1065. p. p. apv. Joeļu Chaima d. Gold»
kūja pazīšanas zīmes sekošas : 23 g. yeCS
nelielu augumu, sarkaniem mati*
gaišu seju, pelēkām acīm, palīku degu*

Katram kam zināma Oolda uztMļ
šanās vieta vai ari kur atrodas viļ*
piederoša mantība par to bez kavesa*
jāziņo Liepājas apgabaltiesai vai tuvā*»
policijas iestādei.

1926. g. 10. jūlijā. JV°4837 11 g-
Tiesas loceklis (paraksts).

8045a Sekretāra v. (paraksts);,

Liepājas apgabaltiesa,
dara zināmu, ka saskaņā ar viņas 192tM
28. jūnija lēmumu uzdots Ventsp ils f*.
bāreņu tiesai iecelt aizgādņus nezin*
prombūtnē esošā Kazimira* Dažkev 1'
atrodošos Ventspilī mantībai. Daz ,
vira pēdējā dzīves vieta bija VenW
pilsēta. ,,,

Liepājā, 1926. g. jūnijā. Ko 459-1/'
7237a Sekretāra v. E. Ro_ļav*,

Rīgas apgabaltiesas II iec. W
izpildītājs

paziņo, ka 27. jūlijā 1926 g., P<iW
12 diena, Rīgā. Valdemāra iela J«*
pārdos Voldemāra Ulmaņa ktU'»
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
vērtētu par Ls 1060.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ^J
apskatīt pārdodamo mantu varēs p'
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 15. jūlijā 1926. g. .
Tiesu izpild. Ed. KaimP

Jelgavas apgabaltiesa
ar šo dara vispārībai zināmu, ka tiesas
kopsapulces š. g. 30. jūnija sēdē nolemts:
privat-advokatam Eberhardam Lbfile-
r a m izd^t apliecību par tiesību vest
svešu lietas pie Jelgavas apgabaltiesas
rajona miertiesnešiem un Jelgavas ap-
gabaltiesā ka apelācijas nstancā

Eberharda Leif era dzīves vieta Grīvā.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).

8565 Kanclejas pārz (paraksts)
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ, proc. lik. 1967.. 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1923. g. 5. maijā mirušā Remtes
pag., Smuku ,,Vēju" māju jaunsaim-
nieka Kārļa Rtiļa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legata-
riem, fideikomisariem,kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteik-
tas tiesības ieskatīs par spē'ku zaudējuš.

Jelgavā, 1926.g. 7. jūlijā. L Ko 1687/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7964a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa
ar šo dara vispārībai zināmu, ka tiesas
kopsapulces š. g. 30. jūnija sēde no-
lemts: zvērināta advokāta palīgam A.ol-
fam V e i s m a n i m izdot apliecību par
tiesībām vest svešu lietas p.e Jelgavas
apgabaltiesas rajona miertiesnešiem un
Jelgavas apgabalie;ā kā apelācijas in-
stancē.

Ādolfa Veismaņa dzīves vieta Jelgavā.
Pr.edšsēdētāja b. (paraksts).

8564 Kanclejas pārz. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 29. apr. mirušā Jēkab-
pils apr., Sēlpils Rizgu māju īpašnieka
Kārļa Jāņa d. Rizga atstāto mantoju-
mu kādas tiesības kā mantiniekiem, le-
gatariem, fideikomisariem, kreditoriem
ti. t. t., pieteikt savas tiesības šai tesai
sešu mēnešu laikā skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas. Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs par speķu zau-
dējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūlijā. L Ko 1029/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7969a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309i. p. p.
pamata uzaicina Aleksandru Līdaku,
kura dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no iesūdzības raksta tin pieli-
kumiem Latvijas bankas prasības lietā
pret Aleksandri Līdaku dēļ 18.390,— Ls
parāda pēc obligācijas un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas' pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un [visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā un uzskatīs par
izsniegtiem. .

Jelgavā, 1926. g. 29. jūnijā. L Ko 30426
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7232a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309i. p. p.
pamata uzaicina Juri-Voldemāru Kule,
kura dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no iesūdzības raksta un pieli-
kumiem Latvijas bankas prasības lietā
pret Juri-Voldemāru Kule dēļ 5960 —
Ls parāda pēc obligācijas un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez viņas klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus papirus atstās tiesas
kanclēiā un uzskatīs par izsniegtiem.
Jelgavā, 1926. g. 29. jūnijā. LKo 303/26

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
7233a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1926. g. 25. febr. mirušā Mikeļa
Sadovska atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem , legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteik-
tas tiesības ieskaits par spē'ku zaudējuš.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūlijā. LKo 1662/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7965a Sekretārs v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 26. okt. Nogales pag.
mirušā Gotfrida Makevica (Mackevits)
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 ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.7. jtiliiā. LKs1647/26
Priekšēd. v. P. Efferts.

7967a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1921. g. 28. maijā mirušā Talsu
namīpašnieka Johana-Kristapa Šēdlera
(Schodler) atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.7. jūlijā. LKol773/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7966a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. uti
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1910. g. 13./26. okt., mirušā
Dignājas ,,DauguIu-Klīveru" māju īpaš-
nieka Anša Klīvera atstāto mantoju-
mu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideijkomsariem, kredito-
riem u. t. t, pieteikt savas' tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikāfskaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskaitīs par spēku
zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 6. jūlijā. L Ko 1651/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7796a Sekretāra v. (paraksts).
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 14. maijā mirušā Dvie-
tes pag. jaunsaimnieka Donata Valpē-
tera atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiedu-
ma dienas. Termiņā nepieteiktas tiesī-
bas ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 6. jūlijā. L Ko 1178/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7797a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309i p. p.
pamata uzaicina Michailu Bucenieku,
kura dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no iesūdzības raksta un pieli-
kumiem Latcvijas bankas prasības lietā
pret Michailu Bucenieku dēļ 1240,— Ls
parāda pēc obligācijas un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neiuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus pārējos papirus atstās
tiesas kanclejāu.uzskatīsparizsniegtiem.

Jelgavā, 1926. g.29. jūnijā LKs302/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7318a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šis tiesas sēdē š. g 29. jūlijā
attaisīs un nolasīs 2. aprīlī 1926. g
mirušā Jāņa Jēkabsona testamentu,

Jelgavā, 12. jūlijā 1926.g
Priekšsēdētaja v. P. Efferts.

8556 Sekretāra v. (aaraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdī š. g. 12. aug.
attaisīs un nolass 11. decembrī 1925. g,
mirušā Jāzepa Rūža testamentu.

Jelgavā, 12. jūlijā 1926. g. L. N» 1863
Priekšsēdeja v. P. Efferts.

8885 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
3*ziņo, ka šīs tiesas sēdē 1926. sada
29 jūnijā attaisīs un nolasīs 1926. g.
4. jūnijā miruša Friča Matiza d. Jau-
ni a č a testamentu.

Jelgavā, 12 juhjā_ 1926. g. L. Mi 1932/26
Priekšsēdētaja v. P. Efferts.

8557 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958 p.
oaziņo, ka šīs tiesas sēdē 1926. g.
29. jūlija attaisīs un nolasīs 1923. g
31. decembrī mirušā Kristapa Jēkaba d
P u šg a 1 v a testamentu.

Jelgavā. 12. jūlijā 1926 g. L. >6 1931/26
Priekšsēdētaja v. P. Efferts.

85f8 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1913. g. septembrī Ilūkstes
apr., Dvietes pag. mir. ,,Zacharevska
Ko 48" māju līdzīpašnieka Jāzepa
Lepera atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, 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. 30. jun. LKo633/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7466a Sekretārs Ķ. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 23. apr. mir. Panteleja
Semjonova atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, 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. 30. jun. LXs531/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7467a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1915. g. februārī mirušā
Pētera Jāņa d. Caunes atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, 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. 30. jun. LXol294/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7468a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1908. g. mir. Ilūkstes apr.,
Salienas pag. ,,Zaboru" māju ilggadējā
nominieka Vasilija Jasenoviča, alias
Kozlovska atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, 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. 30. jun. LKol219/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7469a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 13. martā mirušā Jāņa
Rineka (Rijnieka) atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legata-
riem, fideikomisariem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Terminā nepieteik-
tas tiesības ieskatīs par spēku zaudējuš.

Jelgavā, 1926.g. 30. jūnijā. LKo 20/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7470a Sekretārs K- Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa

pamatodamās uz sava ša gada 10. jun.
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
šādas uz Jēkabpils apr. ,,Alsviķu "
muižu ar hip. Ko 26 korob. obligācijas:
1) par 2000 kr. r., korob. 1903.' g.
8. aug. un 2) par 7500. kr. r., korob.
1900. g. 29. sept, atzītas par iznīci-
nātām un lūdz. Jaunjelgavas krāj-
aizd. sabiedrībai dota tiesība prasīt
jaunus aktu norakstus, kuri stāsies
nozudušo oriģinālu vietā.'
Jelgavā, 1926. g. 30. jun. LKo155/26

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
7479a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka laulātie
Jānis Jāņa d. Rijnieks un Klāra Jāņa
m. Rijniek, dzim. Makim 1925. *g.
19. jun. noslēguši savstarpēju līgumu
reģ. pie Jēkabpils notāra Ernsta Jagda
tai pašā 19. jun. pēc reģ. Ko 2569, ar
kuru attiecībā uz viņiem' atcel priv.
lik. 41.—66., 79. un turpm. p. pare-
dzētās laulāto kopējas mantas at-
tiecības, ievedot pēdējo vietā, saskaņā
ar priv. lik. 27. un 28. p. atsevišķas
mantas sistēmu.

Jelgavā, 1926. g. 5. jul. LKo960/25
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7557a Sekretārs Ķ. Pu'ssars.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 10. jūnija
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka
obligācija par 3000 c. r., korob. 1911. g.
28. martā uz Sēlpils pag. „Riškan-
Mistre Ko 96" mājām ar hip. Ko 1551,
atzīta par iznīcinātu un lūdz. Sēlpils
krāj-aizd. sabiedr. dota tiesība, prasīt
jaunu obligācijas norakstu, kurš stāsies
nozudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 1926. g. 6. jul. LKo320/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7785a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar viņas
š. g. 26. apr. nolēmumu nodibināta
promesošā Pētera Girvidza mantībai
aizgādniecība.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7963a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas aogabaltiesa
uz 1921. g. 1. febr. likuma par laulību
50., civ. proc. lik. 339., 366., 411.,
698., 700. un 718. panta 1. punkta
pamata ar šo dara zināmu Lavīzei
Skat, dzim. Strautman, ka tiesa š. g.
31. maijā aizmuguras nosprieda viņas
laulību ar Jāni Skatu šķirt.

Jelgavā, 1926. g. 29. jun. LKo38/26
Priekšsēd. v. R. Mullers.

7379a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa

uz 1921. g. 1. febr. likumu par laulību
50., civ. proc. lik. 339., 366., 693. un
722. pantu pamata ,ar šo dara zināmu
Leonam Reinsonam, ka tiesa 1925. g.
14. dec. aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar Martu Reinson, dzim. Major
šķirt.
' Jelgavā, 1926. g. 1. jul. LKs322/25

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
7559a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. febr. likuma par laulību
50., civ. proc. lik. 339., 366., 411., 706.
un 718. panta pamata ar šodara zināmu
Idai Augustei Dorotejai Bechman, dz.
Kaziks, ka tiesa š. g. 10. jūnijā aizmu-
guras nosprieda viņas laulību ar Krišu
Bechmani šķirt.

Jelgavā, 1926. g. 30. jun. LKo87/26
Priekšsēd. v. R. Mullers.

7380a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa
uz 1921. g. I. febr. likuma par laulību
50., 76., civ. proc. lik. 339., 366., 411
698., 700. un 718. panta 1. punkta
pamata ar šo dara zināmu
Augustam Andersonam ka tiesa š. g
31. maijā aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar Gotlību Mariju Anderson,
dzim. Muceniek šķirt.

Jelgavā, 1926. g. 3. jul. LKol75'26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7561a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus ,kam
būtu uz 1926. g. 21. martā mir. Dr.
Jozefa Benjamiņa d. Vunderbara at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, feideikomi-
sariem, kerditoriem 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. 29. jun. LKe1812/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7317a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. febr. likuma par laulību
50., civ. proc. lik. 339., 366., 411., 698.,
700. un 718. panta 1. punkta pamata,
ar šo dara zināmu Hermanim Stāra-
stam ka tiesa š. g. 10. jun. aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Almu Starast,
dzim. Kronberg šķirt.

Jelgavā, 1926. ģ. 2. jul. LKol 18/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7558a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1919. g. 18. martā mir. Mārtiņa
Lāča atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideiko-
misariem, 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. 30. jun. LNsl 727/26

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
7465a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 9. nov. mir. Jelgavas
apr., Dobeles pag. Mazbērzes muižas
jaunsaimniecības Ko 23F. īpašnieka
Jāņa Tamsona atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, le-
gatariem, fideikomisariem, kerditoriem
un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespieduma '* dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 29. jun. LKol851/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7316a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar viņas š. g.
26. apr. nolēmumu nodibināta prom-
esošā Ādolfa Girvidza mantībai aiz-
gādnība.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūlijā. LKol09/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7962a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g.5. febr. mir. Aleksandras
Zaļivako, dzim. Kivatickas 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
dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1926. g. 30. jun. LK°1382/26

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
7464a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesasreģistr,„pamatodamās uz 18. jul. 1923 . s J,
par biedrībām, savienībām n
tiskām organizācijām 17. panta
ka minētā tiesa civilnod. 28
1926. g. atklātā sēdē nolem
Bukaišu lopkopības pārraudz. biedri,,Ausma II" ievedot viņu to biedAreģistra pirmajā daļā.' kurām ļļ
pelņas iegūšanas mērķa.

'Reģistr. nod. pārz. E. Feldnian»
7562a Sekretāra v. Freibe ro,'

Jelgavas apgabali, reģ. nodāļT^
pamatodamās uz 18. jūlija 1923 . o m.
par biedrībām, savienībām un politLf
organizācijām 17. panta pazi ņo" l
minētā tiesa civilnod. 28. jun . 1925
atklātā sēdē nolēma reģ. Blīdenes 1
kopības pārraudzības biedrību , ilVe, ļ
viņu to biedrību reģistra pirmā dat
kurām nav peļņas iegūšanas mērķa

Biedrības valdes sēdeklis atrod--
Blīdenes pagastā.

Jelgavā, 1926. g. 3. jūlijā.
Reģistr. nod. pārz. E. Feldmans

7563a Sekretāra v. Freiberes

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1926. g. 14. jūnija lēnu.
mu un pamatojoties uz priv. iik. 3-
piezīmi pie 36. p. un 2. piezīmi pie notai
nolik. 280. p. p. ar šoizsludina, ka ļauj
Anša d. Reizenbergs un Lavize Uldti|m. Reizenberģe, dzim. Kārše noslē gs
pie Ventspils notāra Suleks-FreimV
5. jūnijā 1926. g. ar reģ. 2101 līgumu/j
kuru viņi atcēluši attiecībā uz viņiem
viet. priv. lik. 79. un sek. p. p. paredzēs-
laulātu ļaužu mantas kopību, pie kar
Jānis Anša d. Reizenbergs saņēmis 1!
Lavizes Uldriķa m. Reizenberģ 'es, dzim
Kārše, savā pārvaldīšanā dažādu kusti
mu mantu kā mēbeles, veļu u. c. vērti
Ls 1400,— un skaidrā naudā Ls 600,-
kopā Ls 2000,—, kura skaitās pr
Lavizes Uldriķa m. Reizenberģes , dzini,
Kārše, atseviķu īpašumu.

Lienāiā. 28.iunijā 1926. g. JNs 51I-l.w
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

7236a Sekretāra v. E. Rolava.
Liepājas apgabaltiesa,

8. jūlijā 1926. g. uz Tevela NeufeM
lūgumu un civ. proc. lik. 2081
p. p. nolēma: 1) parādus pēc sekošāi
obligācijām nostiprinātām uz Tevelai
Josela d. Neufeldaam piederošas neto
stamas mantas Liepājā ar krep. JVe 324
un proti: 1) 1861. g. 4. febr. uz Liepājs
krājkases vārdu 3000 rbļ. pirmvērtibt
lielumā, tagad atlikumā 2900 rtļ
2) 1896. g. 20. dec. ar žurn. Ks 979 li-
tās pašas krājkases vārdu 5000 rti
lielumā, 3) 1914. g. 5. martā uz. uzrādi
tāja vārdu par 2000 rbļ. izd. norakstam
1904. g. 17. jūlijā ar žurn. K° 470 u
Movšas-Mortcheļa Chackeļa d. Kagai
vārdu nostiprinātas 10000 rbļ. lieli
obligācijas krepostakta un 4) 1912.1
1. aug. ar žurn. Ko 1238 uz Jēkaba Mirs
d. Gotliba vārdu 3000 rbļ. lielumā p'ārļļj
jušas Abrama-Jankeļa Hirša d. Svara
ipašumā, atzīt par pilnīgi samaksātie!
līdz ar visiem procentiem un obligācija
par iznīcinātām; 2) atvēlēt lūdzēji
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā minēt
parādu izdzēšanu iz zemes grāmatā»

Liepājā, 9. jūlijā 1926. g. Ko 6213
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8040a Sekretārs A. Jausons.



Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. jūlijā 1926. g., pulksten
10 diena,_ Rīgā, Audēju ielā J* 6,
veikalā, pārdos I un II ūtrupē Jāņa
(Ivana) un Vladimira Ž i g 1 e v i č u
kustamo mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas un dzelzs precēm un novērtētu
par Ls 14162,20.

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

Rīgā, 19. jūliji 1926. g.
8602 Tiesu izpild. J. O r i n 1 e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. jūlijā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, 1. Kalēju iela Ns 56,
Ziemeļu bankas a/s un citu kreditoru
prasības lietas pārdos Mendeļa
Mozeasa kustamo mantu, sastāvošu no
salmu cepuru šujmašīnām un novērtētu
par Ls 550.

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

Rīgā, 19. jūlijā 1926. g.
8603 Tiesu izpild. J. Q r i n f e 1d s.

K|ūdas Izlabojums, i
.Vaid. Vēstn.* šā gada 14. jūlija

152 numura ievietotā Rīgas apriņķa
2. iec. tiesu izpildītāja sludinājumā
Marijas K r ē s 1 i ņ nek. īpaš. pārdoša-
nas lietā ieviesusies kļūda: 3. punktā
iespiests: .ar hipotēku parādiem par
Ls 2000", kas nepareizi; vajaga būt un
jālasa: .ar tkiļ»ot parādiem
par ZOOO cara raftltem'

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja _ atrodas Rigā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka
2. augustā 1926. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā,
lielā Kalēju iela t& 9/11, sētā, Sv. dara
mājā pārdos Aleksandra D o e r i n ga
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 1630.

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

Rīgā, 19 jūlijā 1926. g.
8604 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka
2. augustā 1926. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Kalpaica bulv. J*ft 5, dz. 5, p a r d o _s
Viļā Vagara kustamo mantu, sastā-
vošu no divana un persiešu grīdsegas
un novērtētu parLs 750.

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

Rīgā, 19. jūlijā 1926. g.

8605 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas VI lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 29. jūlijā 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ns 3,
Leizera Baumgarta lietas pārdos
Ābrama Š e e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 4360.

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

Rīgā, 5. jūlijā 1926. g.
8606 Tiesu izpild. J. Z i r|e 1s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
26. jūlija 1926. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, Brīvības iela Ns 16, dz. 3,pārdos vairāksolīšana
Leiba K a c a kustamo _ mantu, novērtētu
par Ls 409_ un sastāvošu no dažādām
mēbelēm deļ viņa 1924. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 17. jūlijā 1926._ g.
8600 Piedzinējs D e r i n g s.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesas izpi ditajs
27. j u 1i j ā 1926. g

^
pīkst. 10 no rīta,

Jelgava, Uzvaras iela Nš 33,

Mm vairāksolīšana
Jelgavas atslēgu un buvapkalumu fabri-
kas a/s kustamo mantu, sastāvošu no
dažād em pusfabrikātiem (slēdzamiem
un cit.), dažādas bantdzelzs, apaļas un
četrkantīgas dzelzs, drāts un cit., novēr-
tētu Ls 5520.
8574 Tiesu izpild. J. Veiss.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesas izpildītājs

30. j ul i j ā 1926. g., pīkst. 10 no rīta,
Jelgavā, Katoļu iela Nš 43, seta,

Pārdos ualraksolišonā
Pētera Z u p a n a kustamo mantu, sa^
stāvošu no karsttvaika lokomobiles
16 nomina! zirgu spēka Angļu fabrikas
.Richātd Garret", novērtētu Ls 1500.
8573 Tiesu izpild. J. Veiss.

[ Citu iestāžu sludinājumi.
Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, kc
26. jūlijā 1926. g., pulksten 3 dienā,
Liepājā, Vakzales ielā Nš 43,

liis vairāksolīšana
M e n d e 1 Mozus kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 170_ un sastāvošu ne
dzīvokļu iekārtas deļ viņa 1925. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Liepājā, 17. jūlijā 1926. g.
8575 Piedzinējs (paraksts).

Ilūkstes apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo vispārībai, ka š. g. 29. jūlijā
Eglainē uz tirgus pārdos

atklāti niHim
pilsonim Harlampijam Izo t o va m pie-
derošo govi, valsts parada segšanai.

Govs apskatāma ūtrupes dienā uz vietas.
8579 PrieKŠn. pal. (paraksts!.

Rīgas policijas X iec. priekšnieks
kura kanclejā atrodas Kuģu ielā N° 15,
paziņo, ka 1926. g. 29. jūlijā, pulksten
12 dienā, Kuģu ielā Nš 16, dz 22
notiks

otiračla manto izmitinu,
piederošu Helēnai Raff un sastāvošu no
istabas lietām.

Pamats: Rīgas IV rajona īres valdes
izpildu raksts no 21. maija 1926. g.N» 410.

Rīgā, 19. jūlijā 1926. g.
8595 Priekšnieka v (paraksts).

Rīgas policijas Jūfmaas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 30. j u 1 i j ā š. g., pulksten
10 rītā, Bulduros, Lielā pr J* 47/49,

pārdos
otrreizējā vairāksolīšanā
.Kazino' pilnvarniekam Karolim N a c li-
ni a n i m piederošās mantas, kā: astoņ-
padsmit galdus, novērtētus par Ls 288,
sešdesmit vienkāršus nekrāsotus krēslus,
novērtētus par Ls 240 un divus ,Bac-
carat" spēles galdus, novērtētus par
Ls 400, saskaņā ar tiešo nodokļu depar-
tamenta rakstu no š. g. ar N° 5912/111.

Dubultos, 17. jūlijā 1926. g. Ns2471/25
8576 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas II iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 27. j u 1i j ā , pīkst
10 rītā, Aspazijas bulv. Nš 4,

pārdos laiHua
brāļu L. B. _u. J. G'iksmaņa kustamu
mantu, sastāvošu no: vienas metāla
kontrolkases ,the National Cach Re-
ģister Co" firmas, kopvērtībā par Ls 40.
8610 Priekšnieka pal. v. i. (paraksts).

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 28 jūlijā, pulksten
Vali rīta, Rīgā, Ģertrūdes ielā 34, dz. 9,

pārdos laHiiaoa
pils. Izraelam Bovšoveram pieder,
mantas, sastāvošas no flīģeļa, rakstām-
galda, 3_ sienas spoguļiem, tauku bu-
fetes, drēbju skapja un bufetes, novēr-
tētas par Ls 987,70, piedzenot šo sumu
par labu Saldus virsmežniecībai.

Apskatīt pārdodamās mantas varēs
uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā, 19. jūlijā 1926. g. Ns 17850.
8593 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pils. polic. I iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 23. jūlijā, pīkst. 12,
Nometņu ielā Ns 16,

pantos vaMksolBanfl
pils. Rivai L a n g e un Idai Z i 1b e r
piederošo sekošo mantu: vienu rieksta
koka bufeti.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz vietas.
8581 Priekšnieks (paraksts).

Apriņķa ceļu inženiers Jelgavā izdos
1926. g. 30. jūlija, pulkst. 11, sa/ā
kanclejā Upes ielā Ns 9,_ rakstiska un
mutiskā izsolē mazākprasītajiem sekošus
darbus:

1) 2 dzelzsbetona caurteku būvi uz
valsts mežu resora ceļa gabaliem Vānes
pagastā un 2 dzelzsbetona caurteku
būves uz valsts mežu resora ceļa gubala
Pūres pagastā; drošības nauda Ls 50.

2) 1 cautekas būvi un 1 caurtekas
remontu uz Tukuma-Slokas ceļa Milz-
kalnes pagastā; drošības nauda Ls 30.

3) 1 dzelzsbetona caurtekas būvi uz
valsts mežu resora ceļa gabala Vec-
auces pagastā; drošības nauda 'Ls 20.

4) Caurteku remontu uz Bauskas-
Codes šosejas; drošības nauda Ls 120.

5) Bauskas-Žeimes bruģa tekošu re-
montu; drošības nauda Ls 480.

Tuvākas ziņas kanclejā darbdienās no
pulksten 9-15. 3 8619

Daugavpils pilsētas polic. II iec
priekšnieks

paziņo, ka 29. julijā _ 1926. g., pulksten
11 diena, Iebraucama ielā Ns 52,

pārdos vairāksolīšana
Ābramam Kvīnam pieder, mantas:
naudas skapi, 2 rakstāmgaldus, sienas
pulksteni un zirgu, novērtttus par
Ls 488, piedzenot šo naudu ienākuma
nodokļa nomaksāšanai.

Mantas varēs apskatīt pārdošanas
dienā uz vietas.
8582 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. III iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības apL,
izd. no Rīgas kāja apr. pr-ka 2. jūlija
1925. g. Nš 33016 uz Markus Zālamana d.
Zelmanovičv., dz Tērbatas iela J& 48,
dz 2. 8518

Igaunijas Konsulāts izsludina par ne-
derīgu pazaudēto pasi Nš 224198_ uz
pils. Augusta Jāņa d. M i I j a n a vārdu
no Valkas apr, legeviesta pag. 8596

Kokneses pag. valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas, sekošas kara
klausības apliecības:

1) Nš 8091, izd. 1. iebr. 1924. g. no
Artilērijas laboratorijas priekšnieka
uz Matveja Gordeja d. G r i g o r-
j e v a vārdu un

2) I*37821, izdotu 11. aug. 1921. g.
no Rīgas apr. apsardz. priekšnieka
uz Alberta Voldemāra Reiņa d.
Kaktiņa vārdu. 7176

Apriņķi ceļa inženieri Jelgavā
izdos 26. jūlija š. g., pulksten 13,_ savā
kanclejā, Upes iela Nš 9, galīga rak-
stiskā un mutiska izsolē mazākprasī-
tajam 159 kub. mtr grants pārvadā-
šanu no Vecplatones stacijas uz Jelgavas-
Meitenes šosejas 12—16 klm. Drošības
nauda Ls 120. Tuvākas ziņas kanclejā,
darbdienās no pulkst. 9—15. 3 8618

Dalaccli flRfaldei materiālo apgāds
izsludina rtihst. forgus

5. aug. š. g,_uz 1) segām, gultas — 50 gab.
2) spilveniem, spalvas — 40 gab.

5. aug. š.g., uz sienas pulksteņiem, mar-
kas .ZenittT — 40 Rab._

Torgusakums _ pulksten 11 diena. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā 10_°/o drošības
nauda nj piedāvājuma vērtības. Tu-
vākas ziņas izsniedz Dzelzsceļu virsvalde,
Gogoļa ielā Nš 3, ist. 101. 2 8621

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsliid. rakst. konkurenci 30. jūlijā š g. uz
aitādas kažoku šūšanas

8319 darbiem 1
uz 500—600 gab. Adas un virsdrēbe
dzelzsceļa, piederumi uzņēmēja. Kon-
kurences dalībniekiem jāiemaksā drošība
10° o apmēra no piedāvājuma vērtības.

SIuUinājiini5.
No Daugavpils pilsētas domes ievelēta

bijušās Daugavpils pilsē-
tas sabiedriskas bankas

likvidācijas komisija
dara vispārībai zināmu, ka viņa iesāk
savu darbību un pieņem bij. bankas
klientus Daugavpils pilsētas valdes tel-
pās, Domes ielā Nš 1, otrdienas un
ceturtdienās, no pīkst. 6 līdz 8 vakara,
izņemot svētku dienas.

Dokumentus reģistrēšanai, kā arī
visādus pieprasījumus minētās bankas
lietās, likvidācijas komisija pieņems
6 mēnešu laikā, skaitot no pirmā sludi-
nājuma iespiešanas dienas. 1
8391 Likvidācijas komisija.

Ezeres pagastam,
Kuldīgas apriņķī, caur Ezeri, dzelzsceļa
piestātne Reņģe, priekš Ezeres 6-kl.
pamatskolas ar 1926./27. mācības gada
sākumu vajadzīgs

skolas-pārzinis
ar pilnam 6-kl. pamatskolas skolotajā
tiesībām, muzikāls un ar praksi.

Kandidāti, kas vēlētos min. pārziņa
vietu pieņemt, tiek uzaicināti ierasties
7. augustā š.g, pulksten 12 {dienā, pie
pagasta padomes personīgi, līdzņemot
savus skolotāju dokumentus. Var ari
pieteikties rakstiski, piesūtot savus do-
kumentus līdz min. termiņam.

Alga pēc kategorijas, viens hektārs
saimnieciski izmantojamas zemes, dzī-
voklis ar apkurināšanu un elektrisku ap-
gaismošanu. 2 8587

Grencu 6-kl. pamatskolai,
Grenču pag, Tukuma apr., c. Irlavu,

vajadzīgs

skolas pārzinis
un otrs skolotājs (ja),

abi ar pilnas II pakāpes pamatskolas
tiesībām. Skolotāji vēlami muzikāli un
sabiedriski darbinieki. Pieņemšana no-
tiks 30. jūlijā 1926 g., pulkst. 3 p. p,
pie pagasta padomes Irlavas - Grenču
pagastnamā, uz kuru dienu tiek uz-
aicināti kandidāti ierasties personīgi vai
ari pieteikties rakstiski, iesniedzot vaja-
dzīgos dokumentus. 8592

Bauskas pagasta
sešklasīgai pamatskolai

vajadzīgs

skolos pārzinis («iriet.)
on II skolotājs (jo).

Priekšroka dziedātāju koju vadītajiem,
ticības mācības pasniedzējiem un sa-
biedriskiem darbiniekiem.

Kand dati ar pilnas pamatskolas tie-
sībām tiek lūgti ierasties uz vēlēšanām
pie padones š. g. 7. augustā pīkst. 10
no rīta vai ari iesniegt dokumentus par
līdzšinējo darbību pagasta padomei l.dz
minētam termiņam. Adrese: c. Bausku.
8269 2 Pagasta valde

Ances pagasti
(Ventspils apr.) vajadzīgs

ārsts
Alga, atlīdzība par izbraukumiem un

receptēm pec vienošanās. Ārsti tiek
lūgti pieteikties rakstiski vai personīgi
pie pagasta valdes līdz 10. augustam š.
g. uzstādot noteikumus no savas puses.

Tuvāka dzelzsceļu stacija Liel-Irbe
18 klm 2 85H

Ventspils osto; volde
izdos 1926. g. 3. augustā pīkst. 12 d.

slitā galīgā izsolē
Ventspils muitas nolikt,

remonta darbus.
Piedāvājumi, nomaksāti ar 40 sant.

zīmognodokli, jāiesniedz Ventspils ostas
valdei, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu „Uz
3. augusta 1926. g. noliktavu remontu
izsoli".

Drošibas nauda Ls 1000 jāiemaksā
ostas valdes kasē līdz augšminētai die-
nai pīkst. 12.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi Vents-
pils ostas valde darba dienās no pīkst.
9—15. 2 8504

I
U\i Hnftta lirnHK. Daippils grupa.

Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā Ns 26, grupas kanclejā izsludina 29. jūlijā
1926. g., pulksten 12 dienā,

jauktu galīgu izsoli
uz remontu darbu izvešanu sek.zemāki min.vietās:

1) Cietokšņa ēkā Ns 22 drošības nauda Ls 790.—
2) . . Ns 344 450.-
3) . _ . Ns 99 580.-
4) . ēkās Nš J* 11 un 59 , ,1000.—
5) . J* 59, jumta remontu darbi, . , , 300.—
6) Virssardzes ēkas pārbūve, Rēzekne ... . » , 570.—

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs , kā ari lūgumi piedalīties mutiskā
solīšana apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupas kanclejā līdz
pulksten 12 izsoles diena. Līdz tam pašam laikam katram izsoles dalībniekam
jāiemaksā uzradītā drošības nauda.

Ar izsoles noteikumiem un darba maksas aprēķiniem var iepazīties Daugav-
pils grupas kanclejā, no pulksten 9—15 darbdienās. 1 8454

Dzērbenes, Drustu, Taurenes un Skujienes pag.
pašvald. rīcības komisija

Dzērbenes Z fintf. laoksafnn. skolos ierīkošanai
5. augusta š. g., pīkst 12, Dzērbenes pag. nama izdos

mazākprasītajiem
rakstiskā, mutiska izsolē, bez pecizsoles, Dzērbenes 2 gad. lauksaimniecības skolas
izbūves darbus (Dzērbenes muižā, 3 km no dzelzsceļa stac. Dzērbene). Būvdarbi
izvedami divās būvsesonās.

Lūgumi par pielaišanu pie izsoles, līdz ar apliecībām par agrāk izvestiem
būvdarbiem, iesniedzami rakstiski rīcības komisijai (Dzērbenes pag nama) nomaksāti
ar Ls —,80 zīmognodokli — 3., 4. un 5. augustā š. g., reize iemaksājot drošības
nauda Ls 2000 skaidra naudā vai kraj-aizdevu sabiedrību garantiju rakstiem, kura
suma nosolītajam tūliņ pēc izsoles jāpapildina līdz 5°/ 0 no nosolītas sumas. Turpat,
norāditā laikā, var iepazīties ar izbūves noteikumiem, projektiem un darbu ap-
rakstiem.

Rīcības komisija patur sev tiesību izdot darbus vienam no trīs pēdējiem
mazākprasītajam, kurš viņai izrādītos par drošu labāku darbu izvešanai un termiņa
ieturēšanā. 3 8499

ŪTRUPE.
4. augusta š. g., pīkst. 3 pec pusd. akc. sab. .Transtred" Noliktavas ielā 5,

uzdevumā un uz attiecīgas personas rēķina, pārdos augšm akc. sab. noliktava,
Puškinā icl *ī 14

uthlūtūvairāksolīšanu%T»
Pārdodama vilna apskatāma ikdienas Puškina iela 14.

8608 Zvēr, biržas maklers F. Šumers.

ApnņKa ceļu inženiers Kiga,
sava kanclejā, Lāčplēša iela Ns 24, dz. 8, š. g. 30. jūlijā, pīkst. 10 izdos

mazākprasītajiem jauktā izsolē
kazarmes Nš 1 pie Murjāņiem uz Rīgas—Limbažu šosejas remonta darbu izvešanu
Drošības nauda Ls 150. Tuvākas ziņas kanclejā. 8620

IZSOLE.
Apriņķa ceļu inženiers Cēsis, Liela Dārza iela Nr. 6,

izdos rakstiski no mutiskā tad
31. jūlija 1926 g., pīkst. 10, tiltu un caurteku pārbuvas darbus uz Vidzemes šosejas

1) km 74 caurtekas Ns 37, drošības naudas Ls 160
2) . 86 . Ns 52, , , .93
3) . 89 tilta Ns 58, . . ,150
4) , 99 . Nš 75, . 190
5) . 99 . Ns 76, , . . 190
6) , 1C0 , Nš 79, , . 300
7) , 101 , Ns 80, . 170
8) . 118 caurtekas Ns 109, . . ,110

Tuvākas ziņas kanclejā ikdarbdienās no pulkst -n 9—15. 2 8446

*

Pasta-telegrafa virsvaldes galvenā darbnīca
izsludina š. g. 4. augustā

rakstisku izsoli uz:
1) Stikla caurulēm 160 kg
2) Nikelina stiepuli 1 .
3) Konstantan stiepulēm 4 .
4) Vara stiepulēm ar zīda un kokvilnas izolācijām . 625 .
5) Komutaroru auklām 1000 m
6) Rozetes auklu 1600 .
7) Vizuli . 30 kg
8) Porcelāna sedlveidlgiem izolatoriem 5000 gab.

š. g. 6. augustā uz:
1) Dekapeta dzelzs skārda 1000 kg
2) Dzelzs 1725 .
3) Tērauda stiepulēm 8 .
4) Dzelzs cinkotu stiepuli 100 ,
5) Mašīneļļu 650 ,
6) Štaufer taukiem 160 »

Techniskie ua izsoles noteikumi, kā arī zīmējumi saņemami darbnīcas
komercnodaļa, Slokas ielā Ns 2 no 10—13 dienā. 1 8450
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Maksāt nespējīgā parādnieka

Indriķa Dzērves
zvērināts kurators uzaicina kreditorus uz

sapulci,
kura notiks š. g. fl. augustā, pulkst.
7 vakarā, Rīgas apgabaltiesā, istaba Ms 1.

Dienas kārtība:
1) Zvērināta kuratora ziņojums.
2) Visuma aprēķina pieņemšana.
3) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
Zvērināts kurators zvēr. adv. pal.
8598 D. E 1j a še v s.

Kokrūpniecības akciju sabiedrība

„Brā|i — Kān Ventspili,

kārtēja pilna akcionāru sagulu
notiks 16. aug ēsta 1926. g., pulkst.
3 pec pusd., Ventspilī, Plostu ielā N° 19.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Pārskata, bilances ua budžeta caur-

skatīšana.
3) Valdes priekšlikumus grozīt statūtus

§§ 1 un 18.
4) Vēlēšanas.
5) Tekošo jautājumu apspriešana.
8601 Valde.

Kosas lauksaimniecības biedrība ir
nozaudējusi savu reģistrēto statūtu oriģi-
nālu, kādēļ tas skaitāms par nederīgu.

Dzērbenes
krāj-aizdevu sabiedrības

ārkārtējā

pili biedra sapulce
tiks noturēta svētdien, 25. jūlijā š. g.,
pulkst. 2 pēc pusdienas biedrības namā,
bet ja tad nesanāktu st. § 86. nosacītais
biedru skaits, tad tāda sapulce notiks
piektdien, 6. augustā, pulkst. 3 p. pusd.,
neskatoties uz sanākušo biedru skaitu.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Ziņojums par sabiedrības darbību un

stāvokli. '
3) Pārskats par sabiedrības 35 gadu

darbību.
4) Tekoši jautājieni.

Dzērbenē, 15. jūlijā 1926. g.
8577 Valde.

Rīgas cementa
fabrikas un eļļas spiestuves sabiedrība

C. Ch. Smidt, Rīgā,
sasauc uz š. g. 3. augustu, pulksten
5 pēc pusdienas,

liftipilna sapulču
kura netiks sabiedrības galvena kantorī,
Rīgā, mazā Svaru ielā Na 1.

Dienas kārtība:
1) Darbības pārskats, direkcijas decharge.
2). Budžets. 8599
3) Velēšanas.
4) Priekšlikumi Direkcija.

likiu un miuislpi laiiiHa
lOtiUlD Ilijl!.
1926. gada 12. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istaba, kur ari vienīgi jagrieža;

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . . 0,30

Saturs:
91) Likums par nodokli no nekustamas

mantas pilsētās un miestos.
92) Valsts budžets 1926./27. saimnie-

cības gadam.
93) Noteikumi par valsts zemes fonda

piešķirto zemju izpirkšanas līgumiem
94) Noteikumi par preču statistikas darbu

normēšanu un par virsnormas darbu
atlīdzību uz dzelzsceļiem.

95) Papildinājums noteikumos par kara
zinību pasniedzēju atalgojumu.

96) Noteikumi par papildu atlīdzību
kara lidotājiem.

97) Noteikumi par akcizes nodokli no
augļu, ogu, ķekaru un rozinu vīniem.

98) Pārgrozījumi un papildinājumi no-
teikumos par zemes ierīcību.

99) Pārgrozījumi Ziemeļ-Latvijas dzelzs-
ceļu sabiedrības statūtos.
Kļūdas izlabojums līgumā ar Z. Amej-
rikas Savienotām Valstīm attiecība
uz parādu par kara laika piegādā-
jumiem (Lik. kr. š. 2. 41).

Maksātnespējīga parādnieka

Mendeļa Jakobsona

Kreditoru sapulce
6. augustā 1926. g., pulksten 17,

Marijas ielā Ns 19, dz. 15.
Dienas kārtība:

1) Pretenziju galīga pārbaudīšana.
2) Konkursa valdes pārskats.
3) Mendeļa Jakobsona maksātnespējības

iemeslu apspriešana.
4) Atalgojuma noteikšana konkursa valdei
5) Konkursa masas sadalīšana.
6) Konkursa slēgšana. 8597
Konkursa valdes priekšsēdētājs

zvēr. ariv nal. .1. Dnmhpkdlns.

Tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība

KIRSNER un MEYER.
Bilance uz 1. janvāri 1926. g.

Aktīvs. Ls Pasivs. Ls

Kase . . 757,68 Kapitāls ... 501.000,—
Debitori . ' . ! 61.334,06 Kreditori 408134,97
Preces 353596,52 Akcepti . . 23.744,75
Vekseļi 36.444,33 Peļņa 1925. gada 514,25
Pēcmaksas 518,50
Inventārs 10,604,40
Materiāli 7.012,46
Zelts 149,—
Mašinas 140,110,68
Vērtspapīri 555,—
Koka materiāli ...... 149.700,32
Imobiļi 155.313,54
Zaudējums 1924. gadā . . 17.297,48 ,

933.393,97 933.393,97

Peļņas un zaudējumu konts.
Debets. Ls Kredits. Ls

Procentu rēķins . . . . . ' 23.938,04 Preču rēķins 161.076,02
Dubio rēķins 667,44 Fabrikācijas rēķins . . . 66638.21
Tirdzn. izd. rēķins .... 133.422,88 Komisijas rēķins .... 1.132,66
Algu rēķins 56.064,33
Kursu rēķins 393,31
Nodokļu rēķins 5.164.34
Amortizāciju rēķins . . . 1.178,27/
Automobiļa rēķins .... 1.418,65
Materiaiu rēķins .... 6.085,38
Peļņas rēķins 514,25

~~
228.846,89 228.846,89

7783 Valde.

Kuizemes savstarpīoās Kredllbleilr. Jeloava liftvīdatiji
Bilance uz 1926. g., 1. jūliju

A k t i v s.
Kase _. 4693.18
Tekošs rēķins Latvijas banka
Vērtspapīri . 12085.48
Diskontēti vekseļi: »

a) portfelī 20250.21
b) pie korespondentiem 2000.02 22250.23

Aizdevumi . ._ . . . . _ . 5.53
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vērtspapīriem " . . 4606.22
b) vekseļiem 122.40
c) precēm un preču dokumentiem 11.837.44 16.566.06

Korespondenti nostro . ... . . . 20,434.14
Protestēti vekseļi 5.523.30
Inventārs 21.040.—
Tekoši izdevumi 9931.96
Pārejošas sumas . 16.415.3i
Pārējie aktivi nodokļi 2055

Ls 128.97Z34
Inkaso vekseļi un dokumenti:

a) portfelī 7.422.23
b) pie korespondētiem . —.— 7.422.23

Ls 742223
Portfeli esošo vērtspapīru starpā:

Rezerves kapitāla vērtspapīri 2040.—
Apgrozības kapitāla vērtspapirij
a) valsts un valdības garantēti un pašvaldību

aizņēmumi un ķīlu zimes 1.34
b) negarantēti aizņēmumi un akcijas .... 10.044.—
c) ārzemju vērtspapīri , —.14 10.045.48

Ls 12.085748

Pasivs.
Akciju kapitāls (Pamatkapitāls) 11.634 47
Rezerves kapitāls . 2.174.— '
Speciāli rezerves kapitāli - ? . . 18.363.04
Noguldījumi uz noteiktu laiku 20.900.—
Noguldījumi uz nenoteiktu laiku 190.80
Tekoši rēķini . . ... . 15.297.31
Korespodenti loro . . 46.981.92
Procenti un komisija . 6.581.74
Dividende , 761.64
Dažādi pasivi - . 6.087.42

Ls 128.972.3!!

7691 Valde.

~ Akciju sali. ialftif Ri, Bauskas ielā Nr. 32,
bilance uz 1. janvāri 1926. g.

Aktivs Pasivs
Ls Ls

Kase 5957,21 Akciju kapitāls . 95000,-
Npkustams īpašums 77260,92 Amortizācijas kapitāls .... 1202,74
Inventārs 253067,35 Rezerves kapitāls 80,15
Vekseļi uu debitori .... 21997,28 Aizņēmumi 503115,50
Jelvielas un pusfabrikāti . . 144347,83 Kreditori un izdotie vekseļi . 47749,60
Preces .....' 140885,93
Zaudējums ...... . 3631,46 . _

Ls 647.147,99 Ls 64714799

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1025. g.
Debets. Ls Kredits, Ls

Zaudējums ...... . . 3.631,461 Bilances rēķins . . . . . . 3.63Ļjļļ
3.631,46 3.63M6

6958
"~" " Valde^,

Latvju apava!abr.A/s.„Lafas"Rīga.Kurmanova ielā 21.
(Bilance uz 1. ļanv. 19ZG &

Aktīvs Ls Pasivs Ls
Kasē . 4.365,38 Kapitāls . 7a00

?'«Inventārs un mašinas . . .116.065 66 Kreditori un vekseļi . . . 104.795,7»
Materiāli un pusfabrikāti . . 104.742,12 Aizņēmumi 253.993. 4S

Preces ... ... 110.480,80
Debitori un vekseļi _ . . . 73.272,24
Avansi un tekoši rēķini . . 445,22
Zaudējums 19.417,82 ____

428.789,24 428.789JJ

Peļņas un zaudēj. rēķins par 1925. to
Debets. Ls Kredits. Ls

Zaudējums ... . . . 19.417,82 BilancfS rēķins . \9AYlJj

19.417,82 īg^LjJ

6957 Valde.

Alus un Iesalu rūpniecības okc. sab. ..Livonija" pārskats par 1925- g.
£iifances rēķins.

Debets Kredits
Ls Ls

Kases rēķins 7097,90 Kapit. rēķins 100000 —
Alus rēķins 23051,58 Obligsc. rēķins 80519,22
Iesala rēķins 29856,— Dažādi kreditori 64760,71
Kuiin. mat. rēķins .... 299,38 Akceptu rēķins .... 10800,—
Korķu rēķins 239,44 Slimo k»ses rēķins .... 363,43
Apiņu reķļns 16800,35 Pudeļu zaloga rēķins .... 269,42
Pakmat._ rēķins 270.—
Ledus rēķins 880,—
Etiketu rēķins 504,55
Pudeļu _ rēķins ....... 3307,74
Pud. luz. rēķins ...... 400,—
Inventara _ rēķins ...... 64873,54
Zaloga rēķins 215,—
Vekseļu rēķins ..... 6907,88
Nek. īpaš. rēķins . ... 75860,28
Tirdzn. pat. nod. rēķins . 772,—
Mazo miežu rēķins . . . 16,—
Peļņas un zaud. rēķins . . 25361,14

Ls 256712,78 Ls 256712,78

<?eli««s un Kmādēļunmrēķins
Algas proviz. gratiiak. rēķins 60942,01 Alus, mazo miežu, kaltēt, dra-
Ekspedic. fraktu rēķins . . . 21779,34 biņu, īres rēķ. _ 133926,63
Pudeļu, ledus, korķu, etiketu, Rezerves kapit. rēķins . . 958,20

pakm. rēķins . . . 21498,— Peļņas un zaudēj. rēķ. 1924. g. 10671,72
Papildu pat., nekust. īpašumu .... 1925. g. 25361,14

nodokļu rēķins 11903,67
Tirdzn. izdev., ceļu izdev, slu-

din. rēķins ... . . 13198,91
Stradn.. apdr., slimo kases reķ. 4806,18
Kurin. mat., apgaism., ūdeņa rēķ. 8553,33
Remonta rēķins . . ... 6678,35
Procenti, inventāra rēķins . 21557,90

Ls 170.917769 Ls 170917,69

6959 . Valde
^

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

PaP,r
XUusatied?r

rikaS
H. i IMUHL Ū

Bilance uz 1926. g. 1. janvāri.
Aktivs. Pasivs.

Kases konts 37.410,67 Akciju kapitāla konts . . . 2.000.000 —
Vērtspapīru konts _. . . . 40.480,— Rezetvu kapitāla konts . . 44 435,57
Tekošs rēķins bankās . . . 51.084,99 Remontu speciāla kapitāla
Vekseļu konts ...... 336.670,94 konts 28.940,94
Nekustamo īpašumu konts . 131.000,— Peļņas un zaudējumu konts
Kustamo īpašumu konts . . 568.800,— 1924. g 29.169,24
Lapu tabakas konts ....2.006.099,25 Amortizācijas konts . . . 193.460,06
Fabrikācijas konts .... 104.082,23 Vekseļu konts 237.752,42
Gatavu_ izstrādājumu konts 65.227,37 Kreditoru konts . . . . 674.325,80
Noņēmēju konts 249.152,07 Peļņas un zaudējumu konts
Debitoru konts ...... 24.088,55 1925. g 430.126,50
Strādnieku un kalpotāju al-

gas konts 9.819 —
Zalogu konts 77.20
Zīmognodokļu kons . . . 213,26
Apkurināšanas konts . . . 3.200.—
Nodokļu konts 1.050,—
Apdrošināšanas konts . 9.755,—

Ls 3.638.210753 Ls 3.638.2l6753

Peļņas un zaudējumu konts,
Debets. Kredīts

Zaudējums no kursu ster- Peļņa no kursu starpību
pību konta 13.082,19 konta . .. 3.077,08

Zaudējums no kustamo īpa- Peļņa no izstiādājumu re-
šumu konta .... 8.812,— ķina 745.390,21

Zaudējums no Maskavas fa-
brikas likvidācijas . . 294.227,—

Zaudējums no protestētu
vekseļu konta 2.219,60

Tīra peļņa .... . . 430.126,50
Ls 748.467,29 Ls 748.467,29

Skaidras peļņas izdalīšana.
Skaidra peļņa ... ., . 430.126,50
1924 g. neizdalītas peļņas atlikums 29.169,24

"Ls 459.295,74

Ieraksta: Kopā:
Amortizācijai 60.952,41
Gratifikācijas . . 21.749,
Valdes locekļa rīcībā 10.CiOO,—
Nodokļu nomaksai 100.000,—
Rezerves kapitālā ieskaitāms 11.871^25
Dividendes akcionāriem 250.000.— 454.572,66
Neizdalītas peļņas atlikums ...... ."~—"\ 4.723,08

~
Ls 459.21577 4

Dividende par akcijām, 12/2 0/0 — Ls 5,— par akciju, izmaksājama valdes
telpas, sākot no 1926. e. 1. maija. 6824 Valde.

Latvijas piensaiiE centrālo siro,
bilance uz 1.Janvāri 1926. sadu.

Aktivs. Ls Pasivs. Ls
Kase 31.290,70 Spec. tekoši rēķini:
Vienkāršie tekošie rēķini . 41.547,32 1) Latv. bankā 103.559,44
Debitori .... . . 297.892,32 2) Latv. taut. b-kā 572,25 104.131,69
Saņemti vekseļi . . . 133.624— Kreditori 1.420.152,41
Akcijas un pajas .... 6.450,— izdoti vekseļi . ... 96.644 03
Produkti, dažādi . . . 491.109,16 Neizmaksātas algas . . . 704,75
Māsiņas un preces . . . 470.931,94 Paju kapitāls 200.377,33
Komisijas preees .... 18.666,65 Rezerves kapitāls . . 22.236,73
Dazadi materiāli .... 8.861,72 Amortizācijas kapitāls . . 26.979,31
Nekustams īpašums _. . . ? 226.689,86 Qa(ja grāmatas izdošana 3.947,50
Izstādes paviljona būve . 8.888,90 Piensaimniec. veicināšanai 2.153,-
Invenlars 113.350,87 vals's un pašvald. nodokļi 1.405,37
Bibliotēka . ..... I-116,97 Valdibas pabalsts . . . 536,-
Macibas līdzekļi .... 1.713,29 Centrāles rēķini ..... 182.730,66
Protestē» vekseļi . . . 5,343,81 Pārejošas sumas .... 12.611,38
Nedroši debitori_ ... 1,— pina par 1925. g. . . . 19.399,32
Atzaiojuma uzbūve . . 11.809,—
Piena centrāles izbūve . . 8 287,90
Pārbūves 6.715,32
Instruktoru nodaļa .... 1.225,40
Tirdzniecības izdevumi . . 13.904,42
Pārejošas sumas .... 11.858,27
Nodaļu rēķini . . . . ? 182.730,66 ^2.094.009,48 2.094.009.48

6231 Valde.
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