
Noteikumi par_ avansiem valsts mežu
saimniecība.

Valdības rīkojumi nn pavēles

Noteikumi
par avansiem valsts mežu

saimniecībā.
(Izdoti uz 1926. g. 15. aprija noteikumu

par avansiem 24. panta pamata.)

Avansu izsniegšana un izlie-
tošana.

1. Valsis mežu darbiniek'em avansus
izsniedz kredīta rīkotājs vai viņa piln-
varota persona no atvēlētiem kredītiem,
kā ari no speciālu līdzekļu, fondu, rīcī-
bas kapitālu un citām sumām.

2 Pastāvīga rakstura avansi izsnie-
dzami tādiem izdevumiem, kuri ir regu-
lāri vai sastādās no sīkiem maksāju-
miem pa ilgāku laiku.

Piezīme. Avansi atalgojumu iz-
māktām nevar pārsniegt viena mē-
neša izdevumu apmērus.

3. Pastāvīga rakstura avanss papildi-
nāms ne agrāk, iekam saņemts norēķins
vai tā otrs eksemplārs (20. un 21. p. p.)
par iepriekš izsniegtās sumas lielākās
daļas izlietošanu.

Piezīme. Atalgojumu avansi pa-
pildināmi pēc tam, kad saņemts
valsts kontrolei iesūtītā avansa no-
rēķina otrs eksemplāra par priekš-
pždējo mēnesi.

4. Vienreizēja rakstura avansi izsnie-
dzami saimniecisku operāciju un būves
izdevumu segšanai, kad darba apstākļu
dē] vajadzīgs uz vietas norēķināties,
un gadījumos, kad iepirkumus izdara pa
daļām vai pret tūlītēju samaksu skaidrā
naudā.

5 Avansi saimnieciskām operācijām
un būvēm pielaižami tikai tad, ja darbus
izved saimnieciskā kārtā, vai ari caur
uzņēmēju, kad darījuma suma ar pēdējo
nepārsniedz astoņi tūkstoši (8000) latu.

6. Maksājumi, kas pienākas darbi-
niekiem sakarā ar dažādu priekšniecības
rīkojumu izpildīšanu, izsniedzami šīm
personām no meža departamenta kaaiera
avans i vai tieši no Latvijas bankas.

Piezīme. Mežu departamenta
kasiera avansu apmērus nosaka
kredīta rīkotājs saziņā ar valsts
kontroli.

7. Izsniedzamā avansa izmaksas order-
ceks rakstāmu, izņemot virsmežziņus un
mežu skolu pārziņus, uz tās amata
personas vārdu, kurai kredita rīkotāji
uztic avansa sumas izlidošanu. Virsmež-
ziņiem un mežu skolu pārziņiem orderčeki
izrakstāmi uz viņu amata, bet ne per-
sonas vārdu. Avansa izmaksas orderčekā
Jāuzrāda izlietojamā kredita apzīmējums
Pēc budžeta.

8 - Virsmežziņi, kuri saņēmuši avansus,
vaf izsniegt iecirkņu mežziņiem sub-
avansus. Subavansieris norēķinās caur
avansieri.

? Saņemtais avanss izlietojams tām
vai3dzlbām , kādām tas saņemts, ievērojot
valsts budžeta likuma nosacījumus.

'0. Avansus, kuri izsniegti no viena
ņudzēta gada kredītiem, nekādā ziņā
neizlietot cita budžeta gada vaja-
d zībām.
,." Neizlietotās avansa sumas atmak-

sājamas valsts kasē attiecīgā kredita
at)aunošanai vai, ja kredits slēgts, valsts
lēmumos. Vienreizēja rakstura avanss
j"?8ksājams kā nevajadzīgs, ja divu
~!enešu laikā no tā nav izdarīti mak-
'ajumi.
J- Visi neizlietotie avansi atmak-

sājami mēneša laikā pēc kredita slēg-
šanas.

Avansa norēķini.
t- Katram pastāvīgu avansu turē-
ja(avansierim) jāved avansu grāmata,

kurā ierakstāmas tūliņ pēc saņemšanas
visas avansu sumas, bet ja tās pārved
aj orderčskiem, tad ierakstljums izdarāms
tulin, orderčeku saņemot. Turpat ierak-
stāmi chronoloģiskā kārtībā izdevumi no
avansa.

14. Ja avansu turētāja rīcībā atrodas
avansi par vairākiem budžeta paragrāfiem
un pantiem, tad avansu grāmatā tie
nošķirami.

15. Avansu norēķini sastādami pēc
paragraiiem un pantiem, pieliekot klāt
attaisnojošos dokumentus. Uz norēķ'na
priekšlapas atzīmējams, kāds bijis at-
likums pēc pēdējā norēķina nodošanas,
cik un pret kādiem izmaksas order-
čekierņ pēc tam saņemts papildināšanai
un kāda suma paliek pie avansiem pēc
norēķina nodošanas.

Piezīme. Par virsmežniecību un
iec. mežziņu kanclejas, apkurinā-
šanas un apgaismošanas, kā ari ap-
tīrīšanas izdevumiem norēķināšanās
nav prasāma. Šo izdevumu lielumu
budžeta atvēlēto sumu robežās no-
saka kredita rīkotājs.

16. Sīkus izdevumus, par kuriem at-
taisnojošo dokumentu dabūšana saistīta
ar neērtībām, kā piemēram, par pārcel-
šanos ar laivu, važoņiem, šķūtniekiem,
tramvaju maksām u. t., var izdarīt bez
attaisnojošiem dokumentiem. Par tādiem
izdevumiem avansieris sastāda no sevis
rēķinu ziņojuma veidā, kurā atzīmējams
atsevišķi katrs izdevums.

17. Attaisnojošos dokumentos jāie-
vēro sekošais:

a) jāuzrāda iestāde vai uzņēmums,
kura vajadzībām izdarīts izdevums;

b) jāatzīmē datums, kad pirkums vai
darbs izdarīts, pie kam par dienas
algas izmaksām jāpieliek algu iz-
maksas saraksts ar naudas saņē-
mēja parakstu, kuru apstiprina
avansa turētājs (vai naudas izmak-
sātajai;

c) ja rēķins nav rakstīts uz firmas
veidlapas, Ud jāuzrāda iesniedzēja
uzvārds, vārds un adrese;

d) jāuzrāda pirktā priekšmeta nosau-
kums, cena, suma un visa rēķina
kopsuma, bet ja rēķins iesniegts
par izdarītiem pakalpojumiem, \ad
pēc iespējas sīki jāapraksta izda-
lītie darbi;

e) jābūt datumam, kadnauda saņemta,
un naudas saņēmēja parakstam,
pie kam saņemtā suma jāizraksta
burtiem; jā maksājums nepārsniedz
piecus latus, tad partksta vietā var
apmierināties ar firmas spiedoga

^samaksāts" uz rēķina vai kases
čeka;

i) rakstīt nepratēja vieta iz viņa lū-
gumu var parakstīties cita persona,
bet ne avansieris;

g) ka rēķinā minētie priekšmeti sa-
ņemti un izdevumi pareizi, to ap-
stiprina uz rēķina avansieris, vai
pieliek pie rēķina atsevišķu pie
ņemšanas aktu, vai taisa atzīmi,

kad un ar kādu numuru pirktie
priekšmeti ierakstīti inventāra vai
materiālu grāmatā;

h) rēķini rakstāmi ar tinti, tintes zī-
muli vai rakstāmmašīnu^

i) ierēdņu un kalpotāju rēķinos par
braukšanas izdevumiem jāuzrāda
braukšanas laiks (no kāda līdz
kādam datumam un stundai), marš-
ruts, atsevišķi katra brauciena iz
maksa (dzelzsceļš, kuģis, važonis
u. t. t.) , kā ari jāpieliek rlkojumr,
uz kura pamata brauciens izdarīts;

j) sīki dokumenti, kā pasta un tele-
graia kvitēs, kases čeki u. t. t. uz-
līmējami uz atsevišķas papira
loksnes;

k) rēķinos par transportešsnas izde-
vumiem jāuzrāda vedamo priekš-
metu nosaukums, daudzums, ve-

duma tālums, laiks un vezumu
skaits ;

1) visi izlabojumi rēķinos izdarāmi
skaidri, ar krāsainu tinti, un izla-
bojumi kopsumās apstiprināmi ar
rēķina izsniedzēja parakstu.

18. Ja naudu saņem pilnvarota per-
sona, maksātājam ir tiesība pārbaudīt
viņas pilnvaru un leģitimāciju.

19. Pie norēķina pieliekamie doku-
menti sakārtojami pēc budžeta pantiem
un avansu grJmatas kārtējiem numu-
riem un brošējami burtnicā atsevišķi no
norēķina un ar saiti cauršujarai. Uz
buitnicas priekšlapas atzīmējams mini-
strijas un iestādes nosaukums, avansa
norēķina numurs un kopiuma, bet uz
pēdējās lapas puses dokumentu skaits.

20. Avansa norēķinu paraksta avansa
turētājs un līdz ar dokumentiem iesniedz
kredita rīkotājam vai viņa pilnvarotai
personai, izņemot virsmežziņus un mežu
skolu pārziņus, kuri rīkojas saskaņā ar
21. panta nosacījumiem.

21. Virsmežziņi un riežu skolu pār
zini nosūta avansa norēķinus līdz ar do-
kumentiem (izņemot norēķinus par būvju
un remontu darbiem, kā ari norēķinus
par avansiem, kas izsniegti no rīcības
kapitālu sumām) tieli vtlsts kontrolei,
bet norēķinu ctros eksemplārus (bez do-
kumentiem un bez to norakstiem) kredita
rīkotājam vai viņa pilnvarotai personai.

Piezīme. Norēķinus par būvju un
remon'a darbiem, kā ari norēķinus
par avansiem, kas izsniegti no rīcī-
bas kapitālu sumām, virsmežziņi un
mežu skolu pārziņi nosūta kredita
rīkotājam vai viņa pilnvarotai per-
sonai.

22. Šo noteikumu izvešanai dzīvē
zemkopības ministris saziņā ar finansu
ministri un valsts kontrolieri izdod in-
strukejss pēc vajadzības.

23. Ar šo atcelti 1925 g. 30. jūlija
noteikumi par avansiem mežu saim-
niecībā (Lik. kr. 146).

Rīgā, 1926. g. 14. jūlijā.

Ministru prezidents A. Alberings
Zemkopības ministris M. Gailīts

Valdības iestāžu paziņojumi

Iecelšanas.
Pavēle 1* 301.
1926 g. 14. jūlijā.

Reņģes muitas jaunākais muitas uzraugs Augusts
Ozoliņš par atkārtojošamies dienesta pārkā-
pumiem un nolaidīgu dienesta pienākumu izpildī-
šanu, kā muitas resora dienestam pilnīgi nederīgs,
atlaists no dienesta uz civildien. lik. 36 panta
pamata, skaitot ar š. g. 17. jūliju, izmaksājot
viņam uz tā paša civildien. lik. panta pamata algu
par divām nedējām uz priekšu.

Pamats Reņģes muitas priekšnieka 1926. g.
19. aprija un 5. jūlija ziņojumi M» 2023
un 4317.

Pavēle Ns 310.
1926. g. 14. jūlijā.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumiem, Rīgas muitas noliktavu
pārziņa palīgs Kristaps B o r _ o_v s k i s ieskaitīts
XIII amatu kategorijrs II pakāpe, ar izdieni no
1926. g. 12. jūlija un algas izmaksu pēc šīs pa-
kāpēs no tā paša gada 1. augusta.

Pavēle J& 311.
1926. g. 15. jūlijā.

Indras muitas jaunākā m-itas uzrauga vietas
pagaidu izpildītājs Eduards Salka paaugstināts
pat tās pašas muitas vecāko uzraugu, skaitot ar
š. g. 16. jūliju, apstiprinot viņu ar to pašu datumu
amatā par štata darbinieku

Alga pēc XVIII amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdienu no 1926. g. 16. jūlija.

Pavēle -Nš 312
1926. g. 16. jūlijā.

Saskaņā ar 1925 g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumiem. Liepājas muitas jaunākais
muitas uzraugs Miķelis S u k 1o ieskaitīts XIX amatu
kategorijas li pskāpe ar izlienu no 1926 g.
16. jūlija un algas izmaksu pēc šīs pakāpes no tā
paša gada 1. augusta.

Pavēle J* 313.
1S26. g. 16. jūlijā.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumiem, Valkas muitas jaunākais
eksperta Jānis Ozoliņš ieskaitīts XI amatu
kategorijas III pakāpe, ar izdienu no 1926. g.
17. jūlija un algas izmaksu pec šīs pakāpes no tā
paša gada 1. augusta.

Pavēle J* 314.
1926. g. 19. jūlijā.

Inž. ķim. Krišs Jāņad. S plīts pieņemts muitas
departamenta dienesta par kandidātu uz eksperta
amata vietas pagaidu izpildītāju, skaitot ar š. g.
19. juliju. _

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojuma noteikumu 10. pantu, Splītam, kā
augstskolu beigušam un kura izglītība piemērota
viņa attiecīgai dienesta nozarei, alga izmaksājama
pec XIII amatu kategorijas 111 pakāpes.

Pavēle >6 315.
1926. g. 19. jūlijā.

Inž. ķim. Augusts Jāņa d. Virsis pieņemts
muitas departamenta dienesta par kandidātu uz
eksperta amatu vietas pagaidu izpildītāju, skaitot
ar š. g. 19. jūliju.

Saskaņā ar 1925.g. 7. jūlija valsts darbinieku atalgo-
juma noteikumu 10. p.,"- Virsim, kā augstskolu bei-
gušam un kura izglītība piemērota viņa attiecīgai
dienesta nozarei, alga izmaksājama pēc XIII amatu
kategorijas 3 pakāpes.

Pavēle N° 316.
1926. g. 19. jūlijā.

Bruno Augusta d. Re i d e pieņemts Reņģes
muitas dienestapar jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītāju, skaitot ar š. g. 20. jūliju.

Alga pec XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.
Pavēle Ks 317.

1926. g. 19 jūlijā.
Viktors Andreja d. Bērziņš pieņemts Rīgas

muitas dicnestapar jaunākā mu tas uzrauga vietas
pagaidu izpildītāju, skaitot ar š. g. 20. jūliju.

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.

Pavēle M 318.
1926. g. 19. jūlijā.

Jānis Mārtiņa d. Upenieks pieņemts Rīgas
muitas dienesiapar 1. šķiras amatnieka vietas
pagaidu izpildītāju, skaitot ar š. g. 26. jūliju.

Alga pec XIV amatu kategorijas I pakāpes.
Muitas departamenta direktora v. i. L. Vagulis.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š

Valdības vietējo īestāzi
rīkojumi.
Noteikumi

par vasarniekuun peldu viesu
nodokļa iekasēšanas kārtību

Rīgas Jur/malas pilsētā.
Pieņemtidoraes 1926. g. 17. jūlija sēdē un
apstiprināti ai iekšlietu ministrijas našval-
dlbas departamenta 1926. gada 23. jūlija

rakstu J* 105869 \
1. Vasarnieku un peldu viesu no-

dokli ņem no personām, kuras iebrauc
un uzturas pils tā peldu sezonā vai pa
vasaras laiku (Not. par pilsētu ienāku-
miem u. t. t. 74. pants).

2. Nodoklis ņemams: a) no vasar-
nīcu īpašniekiem vai nomn ekiem 5°/c
apmērā no vasarnīcas īres mak:as; b) no
katras personas vai ģimenes galvas, ja
tie nav vasarnīcu īpašnieki vai nom-
nieki — 5 lati; c) no ģimenes locekļiem
un no ģimenes saimniecībā nodarbinā-
tiem strādniekiem un kalpotājiem —
2 lati no katra (turpat 75. pants).

Piezīme 1. 5°/o nodokli maksā
katrs vasarnīcas īrnieks vai katrs
vasarnīcas īpašnieks, kurš dzīvo pil»
sēta tikai vasaras sezonā. 5° o no-
dokli aprēķina : nomniekiem no īpaš-
niekam maksājamās nomas, bet pa-
šam vasarnīcas īpašniekam — pēc
līdzīgām tanī rajonā v.stuvākā ap-
kaimē iznomātām vasarnīcām, pie
kam sumas l.'elumu deklarē pats
īpašnieks, tet deklarācijas pareizību
pārbauda pilsētas valde.

Piezīme 2 5 lati māktā katrs va-
saras vai peldu viesis, kurš nav
vasarnīcas īpašnieks vai veselas va-
sarnīcas nomnieki, bet kurš conl
tikai kādu daļu no vasarnīcas un
proti atje/išķas istabas.

Ttft* P« .Valdību Vēstnesi' ilkot ar 1. aprīli:

ļļ piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

īlgrt* . . . 12- V. e?du . . . io.-

I*. ... 2.- 1 . ... 1.70
ļļ. gtkalpar- Par atsevišķu

ttvēļiem . . —-12 numero . . . —.10

Latvijas valdības j^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, «gemot .flhfJMļļilšll^ svētdienas un

svētkudiena»

Redakcija:
Jrr^ŠaPtBSi^lB^» Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili No 3. Tel. *fe 20032 ^Š^S^^^^ Rīgā, pilī M 1. Tel. JV°20031
Ruias stundas ao 11—12 IT^^S^M Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.
par katru_tālāku rindiņu —M

b) dtu iestāžu sludinājumi par katru
vlenslejigu rindiņu , .20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personu .80



PiezImeS. 2 lati maksā katrs ģi-
menes loceklis un katrs no ģimenes
saimniecībā nodarbinātiem strādnie-
kiem un kalpotājiem.

3. No vasarnieku un peldu viesu no-
dokļa atsvabināti: 1) valsts un pašval-
dību darbinieki, kas iebraukuši amata
darīšanās; 2) bērni, jaunāki par 15 ga-
diem; 3) jūrnieki, kuru kuģi uzturas
ostās;_ 4) audzēkni un bērni bērnu pa-
tversmēs un vasaras kolonijas ; 5) trū-
cīgie un nespējnieki slimnīcās un pa-
tversmēs ; 6) fiziska darba strādnieki,
kuri nodarbojas uz vietas; 7) personas,
kas uzturas pilsētā ne ilgāk par 3 die-
nām (Noteikumu par pilsētu ienākumiem
u. t. t. 76. pants).

4. Deklarācijas blankas saņemamas
pilsētas valdē un attiecīga policijas
iecirkni pret 5 sant. samaksu.

5. Deklarācijas iesniedz attiecīgā po-
licijas iecirknī vasarnīcas īpašnieks resp.
pārvaldnieks par katru vasarnīcu atse-
višķi un tās paraksta iesniedzējs. Visos
gadījumos deklarācijās ievedami ari
ģimenes locekļi un kalpotāji (p. 2,
pkt. „a").

6. Peldu nodoklis aprēķināms uz de-
klarācijas pamata; nodokļa sumas sa-
maksājamas vietējā policijas iecirknī
reizē ar peldu viesu un vasarnieku pie-
rakstīšanu, uzrādot mājas grāmatu, de-
klarāciju un maksātāja personas apliecību.
Par nodokļa samaksu pec šo noteikumu
2. panta ,a" punkta maksātājs saņem
attiecīgu kvīti un uz viņa personas ap-
liecību taisa attiecīgu atzīmi, bet par
nodokļa samaksu pēc tā paša panta „b"
un „c" punktu normām uz maksātāja
personas apliecību uzlipina attiecīgas
markas.

7. Ja kāds pelda viesis apmetas jau
deklarētā telpā, tad pie viņa pierakstī-
šanas iesniedzama papildu deklarācija,
pēc kuras policija iekasē no viņa attie-
cīgu peldu nodokli.

8. Attiecībā uz vasarmeuem un
peldu viesiem, kuri tekošā sezonā jau
pierakstīti un peldu nodokli samaksājuši
pēc līdzšinējām normām, vasarnīcu īpaš-
nieki resp. pilnvarnieki iesniedz 2. panta
„a" ua ,b" punktos paredzētās deklarā-
cijas ne vēlāk kā līdz 1. augustam š. g.
Peldu nodokļa starpība starp agrākām
un jaunajām peldu nodokļa normām
nomaksājama ne vēlāk kā līdz š. g.
1. augustam. Par tiem nodokļa maksā-
tājiem, kuri atsakās labprātīgi samaksāt
tekošā gadā papildu nodokli, vasarnīcu
īpašnieks resp. pilnvarnieks iesniedz ne
vēlāk kā līdz 10. augustam š. g. pare-
dzēto deklarāciju Rīgas Jūrmalas pilsētas
valdei, uzrādot maksātāju pastāvīgo dzīves
vietu.

9. Noteiktā laikā nesamaksātais vai
mazākos apmēros samaksātais nodoklis
piedzenams no nodokļa maksātājiem
administratīvi kārtā līdz ar soda naudu
2°/o mēnesī no nokavētās nodokļa sumas,
aprēķinot nepilnu mēnesi un nepilnu
latu par pilniem (Not. par plītētu ienā-
kumiem un t. t. 78. pants).

10. Par apzinīgi nepareizu ziņu
sniegšanu vainīgam draud likumā pare-
dzētais sods.

11. Ar šiem noteikumiem tiek atcelti
1921. g. «Valdības Vēstneša" 100. nu-
murā publicētie obligatoriskie noteikumi

par p?ldu nodokli R^gas Jūrmalas
pilsētā.

Š'e noteikumi stājas spēkā pēc viņu
izsludināšanas «Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galvas v. Stepermans.
3 Sekretāra v. i. Zlemiņš.

Psp Idinājjms
pieņemts domes 1926. g. 5. jūlija sēdē
pēc prot. J*240 un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvald. departamenta 1926. g.

21. jūlija rakstu Ns 105734.

Dia noteikumiem par tirgošanos
laiku Jēkabpils pilsētas admini-

stratīvās robežās,
kas pieņemti 1925. g. 8. jūnija domes
sēdē pēc prot. Ms 218 un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1925. gada 15. iunija rakstu
Ns 1045 83, izsludinātu «Valdības Vēst-
neša" 1925. g. 133. numurā.

§ 3.
Svētdienās un visās svinamai dienās

tirdzniecības veikaliem un uzņēmumiem,
izņemot 4. 5. un 6, § uzskaitītos, jābūt
slēgtiem visu diena; 6. janvāri, 23. jū-
nijā un īvētdienu priekš ziemas svēt-
kiem atļauts tirgoties visu diena.

Šis papildinājums stājas spēkā 14 die-
nas pēc viņa izsludinājuma «Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Viesjāns.
l Sekretārs E. K o r n e t.

Saistošie noteikumi
par labierīcību un veselības aizsardzību
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumos
Madonas apriņķa pagastos un bieži

apdzīvotās vietās.
Pieņemti Madonas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1926. g. 25. marta
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926 g. 13. jūlija

rakstu H° 105552.
1. Tirdzniecības un rūpniecības aiz-

ņēmumi ierīkojami piemērotās telpās,
kurām jābūt gaišām un tīrām un ne ze-
māki par 3 metriem (skaitot no grīdas
līdz griestiem), katrā ziņā jābūt piemē-
rotai ventilācijai.

2. Ēdienu veikali, tējnīcas, kafejnīcas-
konditorejas, gaļas un gaļas p:oduktu,
kā ari frizieru veikalu turētājiem jātur
pastāvīgi priekšzīmīgā kārtībā un tīrībā
ne tikvien veikala telpas, bet ari visa
uzņēmuma iekārta un darba rīki. Vei-
kala personālam jāģērbjas mazgājamos
uzvalkos vai jāaizsien apģērbu sedzoši
tīri priekšauti.

3. Personas, kas slimo ar lipīgām
slimībām, nedrīkst veikalos nodarboties.

4. Ēdienu veiksies, maiznīcās, koudi-
torejās-kafejnJcās ēšanai sagatavotās vie-
las jānovieto tā, ka pie tām netiek klāt
putekļi, mušas un dažādi kukaiņi, kālab
tās turamas zem stikla, vai pārsedzamas
tīriem šķidrautiem vai novietojamas slēg-
tos skapjos.

5. Maiznīcās, konditorejās, miltu un
gaļas produktu veikalos nedrīkst novietot
kā uzņēmumiem nepiederošus produktus-
priekšmetus, neģērētas ādas, trānu, petro-
leju, lupatas u. 1.1.

6. Veikalu telpām jābūt atdalītām no
dzīvokļu telpām.

7. Katra uzņēmuma īpašniekam sērgu
laikā jātur krājumā līdzekļi dezinfekcijas

vajadzībām (kaļķi, lizols) pietiekošā
vairumā.

8. Apriņķi un pagastu valdēm,
apriņķa ārstam, vietējiem ārstiem,
sanitarkomisijas locekļiem ir tiesības
katrā laikā kontrolēt šo noteikumu pa-
reizu izpildīšanu.

Piezīme. Vietējiem ārstiem ir tie-
sība izdarīt kontroli tikai kopīgi ar
apriņķa vai pagasta valdes priekš-
atāvi vai policiju.

9. Vainīgie par šo saistošo notei-
kumu neizpildīšanu saucami pie atbil-
dības uz sodu likuma pamata.

10. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divi nedēļu laikā pēc to publicē-
šanas «Valdības Vēstnesī".

Madonas apriņķa valdes
priekšsēdētājs A. Mūrnieks.

3 Valdes darbveža v. i. (paraksts).

Eiropas valstīm. Senators Džonsomaizrāda uz aegļu, franču un itāļu p^izturēšanos pret Ameriku un uz sav^noto valstu pilsoņu aizkātšanu uz p
rizes ielām un ieteic Amerikai ņemt
kavējot atpakaļ savu lūgumu dēļ pīevlnnošanās starptautiskai šķliē,tiesai, ļj8!vadot viņas parādnieka valstis. **

Ņujorkā,_ 26. jūlijā. Savienoti
valstu senāta ārlietu komisijas prjeļrt
sēdētājs Borā kādā runā aizrādījis, jj.
no 4 miljonu kv. jūdžu teritorijas,' K
pēc pasaules kara beigām sadalīta stai*uzvarētajām valstīm, Anglija nodroij.
nājusi sev 3 miljonus un Francija

^pāri par 800000 kv. jūdžu, kurpr etimAmerika savā ideālismā neesot neko
pieņēmusi. Pēc Anglijas, Itālijas BiBeļģijas parādu fundešanas un projektēti
parādu līguma noslēgšanas ar Franciju
Savienotās valstis pavisam zaudējoi
7 miljardus dolāru, kas smagi gulšotiej
uz amerikāņu nodokļu maksātājiem, p^lielāku piekāpību no Savienoto valstu
puses tādos apstākļos, protams, nevaroi
būt runas. „New York Times" domj
ka senators Barā izlietošot Sabiedroto
parādu jautājumu kā vienu no saviem
galveniem ieročiem nākošā vēlēšanu
kampaņā. LTA.

Jjpana un Krievija.
Parizē, 26. jūlijā. Franču laikrak-

stiem ziņo no Tokijas, ka starp Padomju
Krieviju un Japānu panākta vienošana"
par Mongolijas un Mandžurijas dzēla,
ceļiem. LTA.

Jaunas valstis.
Somija.

Atbildes nota Krievijai.
H e 1 s i n g f o r s ā, 26. jūlijā. Sest-

dien pulksten 12 Somijas ārlietu mini-
stris Selā ā paziņojis PSRS pārstāvim
Lorencam Somijas atbildi neuzbrukšanas
līguma jautājumā. Atbilde ir identiska
ar tanī pašā laikā iesniegtām Latvijas un
Igaunijas atbildes notām. LTA.

Ārzemes

Francija.
P a r i z ē, 26. jūlijā. Aps/eicot kara

ministrijas vārdā patlaban sanākušo Fran-
cijas rezerves virsnieku kongresu, mar-
šals Fošs turēja plašu runu pārtrauci
armijas nākotni, pakavējoties pie viņas
reorganizācijas plāniem. Viņš uzsvēra,
ka turpmāk Francijas miera laika armi-
jai jābūt mazākai par 1914. gada armij».
Kara laikā turpretim armijas rīcībā jā-
būt visiem nācijas spēkiem. Svarīgākie
priekšnoteikumi, lai uzturētu armiju aug-
stākā mērā kaujas spējīgi?, esot preciza
un pilaīga vi§as apbruņošana saskaņā ar
pēdējām zinātnes prasībām un lieli kara-
materiālu krājumi. Kara laikā iz-
šķir o š ā uozl me piekrītot re-
zervu bagātībai. Projektus par
miera laika armijas samazināšanu un kara
laika armijas palielināšanu varot pie-
ņemt zem noteikuma, ka rezerves virs-
nieku kadram jābūt labi sagatavotam un
spējīgam piemēroties visiem apstākļiem.
No atsevišķu elementu krietnības un kop-
darbība?, kura jāizkopj biežos miera laika
vingrinājumos, atkarājoties armijas vie-
nība. LTA.

Amerika un Eiropa.
Ņujorkā, 26. jūlijā. Runājot par

Amerikas attiecībām pret Eiropu, se-
nators Džonsons izteicās, ka Eiropa
esot tikai vienā punktā vienprātīga, proti
naidā pret A-seriki, kuru tā uzskatot par
«pāriju un Šeiloku citu valstu starpā".
Vienīgais iemesls šādam, naidam pret
Ameriku erot tas, ka pēdējā mēģinot
iekasēt vienu, pie tam nelielu daļu no
tām siitnSm, kuras Amerika aizdevusi

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgai biržā, 1926. gada 27. jūlijā.

D e v i z e i:
1 Amerikas dolārs .... 5,182 — 5,192
1 Anglijas mārciņa .... 2520— 25,27
100 Francijas franku .... 12,70 — 12,95
100 Beļģijas franku .... 13,00 — 13,25
100 Šveices franku .... 99,90 — 10080
100 Itālijas liru 16,90 — 17,25
100 Zviedrijas kronu. . . . 13835 — 139,40
100 Norvēģijas krona . . . 113,05 — 114,75
100 Dānijas kronu .... 136,50 — 138,55
100 Čechoslovaķijas krona . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņa . . . 207,60 — 209,25
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marka . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 55,00 — 65,00
100 Lietavas litu 50,55 — 51,60
I SSSR červoņecs .... :

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3<45
Sudrabs 1 kg 98 — 10o

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

zīmes 98 — 97

Rīgas biržas kotacijas koais'ja*
priekšsēdētāja v. A Zalpeteis

Zvērināts biržas makleu P. Rupnen

Literatūra.
Die Buchdrucker Woche. Beilt

Juli 1926.

Redaktors: M. Ārons.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz likumu, no 10. jūnija
1926. g. un civ. pr. lik. 2060. un 2062.
p. p. pamata, ievērojot A/S ,,Aktiebo-
laget Vesterasmaskiner" pilnvarnieka
zv. adv. Volfganga Ķīna lūgumu un
savu lēmumu no 29. jūnija 1926. g. ar šo
paziņo, ka lūdzēja parādu pēc obligāci-
jām, apstiprinātām uz nekustamu īpa-
šumu Rīgā 2.hipotēku iecirkni ar zemes
grāmatu reģ. JNs 689: 1) par 6360 rhļ.
no 25. oktobra !895.g. ar JVs 1072, izdota
par /abu jufiusaffi Emīlam Ferdinanda
dēlam Burchardam. kura obligācija
ir pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kamoe
kā blanko cesionarti, kas viņu ir atkal
Cedējis blanko; 2) par 300 rbļ. atlikuma
no obligācijas pirmatnējā liel
12.000 rbļ. no 28. aprija 1899. g. ar
JVs 872, izdotas par labu Simonām
Hermaņa d. Viksnem, kura
ir pārgājusi uz Ādolfu Bungneru, kas
viņu ir cedējis blanko; 3) par 5000 rbļ.
atlikuma no obligācijas par 10.000 rbj.
pirmatnēja lieluma no 31. maija 191?. g.
ar.Vs 1503, izdota par labu Aleksandram

I. Noldem, blanko cedēta un
obligācijas | rbļ. katra

ivara 1914. g. ;>? . 92.,
9?. un 94., izdot u Aleksandram

ir samaks
bet šīs aus is obligācijas n<

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

Tāpēc apgabaltiesas ?. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 30. jūnijā 1926. g. JVa 3255.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

7201a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas :?;. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1920 g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.
ievērojot Augustes Roessler pilnvarnieka
zv. adv. Maksi [ntelmaņa lūgumu un

no 29. jūnija 192:".. g. lēmumu, pa-
zii i. ka parādniece Auguste Roessler
parādu pēc obligācijas par 10.000 rbļ.,
apstiprinātas 20. oktobrī 1910. g. ar
JVa 2?S4 ii-? nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā 1. hipot. iecirknī ar zemes grām.

Nš 414, izdotas no AugustesRoi
par labu Kārlim Lui d. Lēzerani, ir
iemaksājusi Rīgas apgabaltiesas depo-
zītā l.s 213,35 dēļ kapitāla un ° „ dzē-
šanas.

rāpēc apgabaltiesas 3. ci
uzak; personas, kurām būtu
tiesība? uz augšā aprādītu obligāciju.

pieteikties tiesā viena mēneša laikā.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības, Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcināju un lūdzējai dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes gāmatā.

Rīgā, 30. jūnijā 1920. g. JVs 3155.
Priekšsēdētā v. A. Veidners.

7202a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļ»
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.pJ
pamata paziņo, ka pec 1926. g*>
21. janvārī Rigā mirušā Teodora *
maņa (Stmjona) dēla M a j akpir atklāts mantojums un uzaicis-
kam ir uz šo mantojumu, '*
sakarā ar to, tiesības ka rnai*
niekiem, legatarijiem, lideikorm»'
jiem, kreditoriem u t. t., pieteikt *
tiesības minētai tiesai sešu mēnt'
laikā, skaitot no šī sludinājuma iesi*
šanas dienas...Ja minētās personas savas tiesit*
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks. «?
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudep'

Rīgā, 1926. g. 6. jūlijā. L. J* 3f9!

Priekšsēdētāja v. A. Veidners-
7614 Sekretārs A. K jjS

stigas apgabali. 3. civilnoo-

oz Latvijas civillikumu kop. 36. Pj lļļ
zīmes psmata, ar šo paziņo'visp*"

^ks laulātie draugi Edvins Jaga dēls
tiņš un Olga-Johana-Pētera me..
tin, dzim. Oše noslēguši savstsrfļ»
laulības līgumu pie Rīgas ™~j
M. Čulkova 1926 g. reģ. J* 136

p^kuru viņi attiecībā uz viņu noslēg-^
^Iību ir atcēluši vietējo civillikumu 7*3

lurpm. p. p. paredzēto laulāto «"n
kopību.,Rigā,20jūlijā 1916g.L

Priekšsēdētāja v. A. B 1 u m e
8695 Sekretārs A. Ka'"*

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļs,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Hugo Bruno Eduarda
Reinvalda pilnvarnieka zv. adv. Jāņa
Dreimaņa lūgumu un savu lēmumu
no 29. jūnija 1926. g. paziņo, ka lūdzē-
jam gājusi zudumā sekoša obligācija
par 6000 rbļ., apstiprināta 19. decembrī
1911. g. ar Ni 450?. uz nekustamu
īpašumu Rīgā, !V hoipteku iecirknī
ar zemes grāmatu re:. JVs 2052 .izdota
no Paulines Štigeman par labu Hugo
Eduardam Brūn i Reinvaldam.

Tāpēc Apgabaltiesas 3 civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ja ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies obligāciju a+zīs par iz-
nl inātu un lūdzējam izdos I
lēmuma norakstu, dēļ tiesas depozītā
iemaksātas naudas saņemšanas.

Rīgā, 30. jūnijā 1926. g. Nš?755.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

7197a s A. Kalve.!

Rīgas apgabaltiesas 3, civi'nodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Dominika Antona d.
SurviHo pilnvarnieka zv. adv. Ernesta
Grinberga lūgumu un savu lēmumu
no 29. jūnija 1926. g. paziņo, ka lūdzē-
jam Dominikāni Survillo gājušas zu-
dumā sekošas obligācijas: 1> par 700 rbļ.
atlikuma no obligācijas par 1000 rbļ.
pirmatnēja lieluma no 30. novembra
1907. g. ar JVs 1450.. apstiprinātas
uz nekustamu īpašumu Rīgā IV hipo-
tēku iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
JVs 1524, izdota par 'abu ' Kārlim Gob-
zinam, kūja obligācija ir pārgājusi uz
Albertu Andreja dēlu Sviklinu kā
blanko cesionaru, kas viņu ir cedējis
blanko un 2) pa bļ.'no 22. aprīļa

g. ar JVs 1000, apstiprināta uz to
pašu nekustamo īpašumu par labu
Albertam Andreja ' cl. Sviklinam, kas
viņu blanko.

baltiesas 3. ci
uzaiena visas personas, kurām būtu
tiesības uz auešā anrādīto obligāciju,

pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
ka ja šis personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam izdos dublikātu,
kurš izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā 30. jūnijā 1921). g. JVfi 3720.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

7196a Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

mija lēmumu ir at-
alelu Morducha d. Volfbergu

maksāt nespējīgu parādnieku tirdz-
f^ -hā kamdēļ iestādēm un priekš-
HlSbārn vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt

liegumu uz parādnieka nekustamiem
, m. kā ari apķīlāt viņa kustamo

i a tāda atrastos viņu iestāžu
2) paziņot Rīgas apgabal-

ar visām prasībām pret maksāt
, parādnieku, kā ari sumas,
?kas iestādēm.

I personām jāpaziņo apgabal-
par savu parādu prasībām no

^Sļnieka, kā ari par sumām, kādas
Parādniekam pienākas, neskatoties, vai
maksājumi notecējuši vai ari viņu

gaidāms nākamībā, kā ari,cr r maksāt nespējīgā nekustamiem

vijumiem, kuri atrastos viņa pārziņā

z atsevišķiem noteikumiem.
, minētie paziņojumi izdarāmi

•etru mēnešu laikā .skaitot no šī sludi-
nāma iespiešanas dienas ,.Valdības
usctnesī" .

Rigā, 29. jūnijā 1926. g. L. Xs 379-1. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners,

7ojļa Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2000. un

i, pamata, ievērojot Kornēlijas
Ried'el pilnvarnieka zv. adv. Oskara

iii lūgumu un savu lēmumu no
?>\ jūnija 1920. g. ar šo paziņo, ka lū-
dzas parādu pēc obligācijas par 5000 r.
-tdalītas no obligācijas par 20.000 rbļ.
,;;, 4. oktobra 1912. g. ar JVs

nātas uz nekustamu īpašumu
Rfoā 3- hipot. iecirknī ar zemes grām.
p.^' .V? 1637, izdota par labu Osvaldam
Augusta d. Šteinblumam, kas viņu cedē-

mko.
minētā obligācijas daļa ' par

?!., izdota par labu Heinricham
am, par ko 1914. g. 19. aprīlī

ir izgatavots atsevišķs zemes grāmatu
dokuments ar JVs 5755, bet obligācijas
atlikums par 15.000 rbļ. ir dzēsts
1924. g. 10. aprīlī, ir samaksājis, bet šī

minētā obligācijas daļa nevar
niegta atpakaļ parādniekam dēļ

dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
- zudumā.

tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteiktes tiesā sešu mēnešu laikā,
sķaitol no dienas, kad šis sludinājums

,,Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rigā, 30. jūnijā 1926. g. JVs 2059.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Alberta Ādama dēla L i ņ a v s k n
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas n i zemes gatala zem nosaukuma
.folvarks Bo. uslav", ar atsevišķu m;ža
ģabalvi starp Stocionovo, Či ku-i un
Pekšovo sādžām un Feliciarcovo muižas
ģenea!mēfišanas robežu, kopplatībā
416 des. 13f8 kv. sāž vairāk vai mazīk,
atrodošos Ludzas ppriņķa Citlas (bij.
Eversmuižas) oag^sta ievešanu zemes
grāmatu reģistr. — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz mi-
nēto nekustamo mantu, iesnļegt _komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laika,
no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī -, pretējā gadījuma nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par iznīci-

natam un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
noradītas nekustamas mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesibām.

Daugavpilī, 14. jūlijā 1925. g. J*28024
Vecākā notāra v. viņa pal. E. Krikis
8397 Dardvedis A. Vitkovskia.

Rigas apga >alt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2179. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz mir. Šarlotes
Kārļa rm Bornhaupt testamenta izpildī-
tajā zvēr. adv. Maksa Inttlmana lū-
gumu uzaicina visas personas, kurārr
ir kaut kādas pretenzijes, strīdi vai
Ierunas pret šai tiesa 1926. g. 6. jūnijā
publicēto 1926. g. 2. jūnija Rīgā mi-
rti; as Šarlotes Kārļa meitas Born-
haupt notarielo testamentu, kā ari
visas personas, kurem irg kaut kādas
tiesības uz mirušfs Šarlotes Kārļa m
Bornhaupt mantojumu vai sakarā ar še
mantojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, iideikomisarijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas_ tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 19i6. g. 16. jūlijā. L. JVs 3766
Priekšēdētāja v. A. B 1 u m e n t a 1 s

8459 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik 2011.^ 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 16. marta
Rīgs mir. Jāņa Jēkaba d. Līdaka ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem
fideikomisaiijiem, kreditor'em u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai s e š_u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

hīgā, 1926. g. 6 jūlijā. L. JV?2414.
Piiekšsed. tajā v. A. Veidners

7f 43 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civi nod.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Emmas Kārļa m.
Beitik lūgumu uzaicina visas personas,
kuļam ii kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1926. g
29. jūnijā publicēto 1926. g. 4. maijā
Rūjienā mirušā namīpašnieka Pētera
Jāņa d. _ B e i t i k a, 1925. g. 11. jūnijā
pie Rūjienas notāra J. Radziņa tai-
s.to testamentu, kā ari visas per-
«onas, kurām ir _ kaut kādas tie-
sības uz mirušā Pētera Beitika
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā: mantiniekiem, legatatijiem, Iidei-
komisarijiem, parāddevējiem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
iaikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
ikumigā spēkā gājušu.

Riga, 19*6. g. 21. jūlijā L. >ft 3780.

Priekšsēdētāja v. A, B 1u m e n t a 1s.
8816 SeKtttars A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 20. jūlijā 1926. g.
izklausījuse Ābrama Eliasa d. Atlasa
lūgunu, dēļ obligācijas atzīšanas par zu-
dušu, nolēma: 1) atzīt par iznīc natu
obligāciju par 15,000 rbļ., apstiprinātu
1901. g., 28. marta ar M» 672, uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsēta, III hip.
iec. ar zemes gramam reģistra A6 17 0,
par labu Eiiasam CaUm Berad. Birk-
hanam, kura obligācija pārgājuša uz
Josifu Leiba d. Kanu, ka blanko cesio
naiu, kas viņu ir atkal cedējis blenko

Rīgā, 22. jūlijā 1926 g. 7* 2002.
Piie'tšsēd v. A. B 1 u m e n t a 1s.

8932 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma lP53._ p,
paziņo, ka 3. augustā 1926. g-, minētās
nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs
1925. g- 12 februārī Ķemeros, miruša
Anša Friča d. B r a m a n a testamentu

Rīgā, 26. jūlijā 1926. g. L. J*4036
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

0214 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958 p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1926. g.
12. augusta attaisīs un nolasīs 1926. g.
31 martā mirušā Kārļa J a n s o n a
testamentu.

Jelgavā, 23. jūlijā 1926. g. L. J* 1962,26
Priekšsēdētāja v. P. E i f e r t s.

9146 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
TZiņo, ka _ šis tiesas sēdē 1926. cada
19. augusta attaisīs un nolasīs 1926. g.
19. jūnijā miru!ā Pētera Susla testa-
mentu.

Jelgavā, 21. jūlijā 1926. g. L. J* 1989 26
Priekšsēdētāja v. P. E 11 e r t s.

9148 ^.Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 15. jūlija 1926. g
patiata uzaicina 1925. g. 8. novembr
Valtaiķu pagatā mirušā Pētera Jāņa d.
Ostenieka mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, lideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitāt
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 20. jul. 1926. g. J* 863 m/26
Priekšsēdētāja b. V. B, i e n e n s t a m s.
8842 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 1926. g. 12. jūlija
pamata uzaicina 1913. g. 16. augustā
Pērkonē mirušās Margrietas Andreja m.
Kalniņ mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, lideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
jeb prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kuram ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1926. g. 20. jūlijā N° 923 m;25.
Priekšsēdētāja b. V. B i e n en š t a m s.

8843 Sekretārs A. Jansons.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2011.—2014.
un 2079. p. p. un savu lēmumu 13. jūlijā
1926. g., darīdams zināmu, ka 9. oktobrī
1918. g. Maltas slimnīcā miris jūrnieks
Jorģis K r a s t i ņ š, atstādams manto-
jumu, uzaicina likumīgos mantiniekus,
legatarus, fideikomisaru, kreditorus un
visas citas personas, kam ir kādas tie-
sības un prasības uz minēto mantu, pie-
teikt savas tiesības un prasības mier-
tiesnesim sešu mēnešu laika, skaitot no
šī sudinājuma iespiešanas dienas ,V«ld.
Vēstnesī*.

Termiņa nepieteiktas tiesības un pra-
sības atzīs par zaudētām.

Rīgā, 14. juljā 1926. g. Cv. JVs861/23.
Miertiesnesis (paraksts».

8321 Sekretārs (paraksts).

Cēsu apr. 1. ie;. miertiesnesis
ar šo dara zināmu, ka 1926. g 27. aug.,
pīkst. 12 diena, Cēsīs, Raunas ielā JV» H,
Cšsu ap.iņķa 1. iecirkņa miertiesneša
kamerā, atklātā tie?as sēdē nolasīs
mirušā Jaunraunas pagasta Cielaviņās
1925. g. 12. jūnijā Dava Jēkaba d.
P 1 ī č a testamentu.

Cēsīs, 24. jūlijā 1926. g.
Cēsu apriņķa

9165 1 iec. mieit. Puchalskijs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz likuma no 10. jūnija
1926. g. un civ. proc. lik. 2060. un20o2. p. p., ievērojot Pēterpils-Tula=
Zemes Bankas lūgumu un savu 6. jūlija
1926. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieka
Mārcis Mārča d. Vācmūrnieks parādu
pec obligācijas par ?000 rbļ., apstiori-
nātas 16. martā 1909. g. ar N° 315 uz
nekustamo īpašumu Qēsiī apriņķī, Spāres
muižas ^cc-Dotes" mājām ' ar zemes
grām. reģ. ,\e 1363, izdotas no Mārča
Vacmurnieka par labu Pēterpils-Tulas
agrarbankai, ir samaksājis, ber šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēj dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ, 'ka ir
gājusi zudumā.

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

Rīgā, 8. jūlijā 1926. g. JV? 3818. '
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7838a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2000. un
2062. p. pamata, ievērojot Vilhelma
Jaegera pilnvarnieka zv. adv. Pētera
Eglīša lūgumu un savu lēmumu no
29. jūnija 1926. g. ar šo paziņo, ka
lūdzējam Vilhelmam jaegeram gājušas
zudumā obligācijas: ī) par 6300 rbļ.,
apstiprināta 22. augustā 1*83. g. ai

>3 uz nekustamu īpašumu Val-
mieras apriņķī, Bauņu muižas zemnieku
zemes Kekuru mājām ar zemes crām.

reģ. jNs 3062, izdota par labu Arturam
fon Cūncels; 2) par 1800 rbļ. no 24. okt.
1895. g, ar JVs391, apstiprināta uz neku-
stamu īpašumu Valmieras apriņķī, Mī-
līt es muižas zemnieku zemes Oi
mājām ar zemes grāmatu'reģ. JVs
izdota par labu Arturam Kārta d. fon
Cūncels; 3) par 1800 rbļ. no 28. sept.
1892. g. ar JVs?71, apstiprināta uz neku-
stamu īpašumu Valmieras apriņķī, Mī-
lītis muižas zemnieku zemes Ceipe-
nteku mājām ar zemes grāmatu reģ.

9, izdota par labu Arturam fon
Cttncels, kas minēto obligāciju 1897. g.
25. februārī ir cedējis KonradamArtura
dēlam foņ Cūncelim un 4) par 1543 rbļ.
65 kap. atlikuma no obligācijas pai

rbļ. pirmatnējā lielumā apstipri-
1883. g. ar JVs 1052 uz

nekustamu īpašumu Valmieras apriņķī,
muižas zemnieku zemes

mājam ar zemes grāmatu reģ. JVs 3061.
izdota par labu Artura incelim,
kura obligācija ir pārgājusi uz zemnieku
z«mes banku " Rīe^s nodaļu, kā blankc
eesionaru.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
ļ'zaļcina v^sas personas, kurām būtu

iprādītām obligācijām,
' es tiesā sešu mēnešu laikā,

no dienas, kad šis sludinājums
Piests ,.Valdības Vēstnesī" un ' aiz-

;'i(la . ka teiktā laikā
. obligacij; par iz-

[i'"*'"i un lūdzēj irti izdos obli
airi izpildīs ori
iunijā 1020. g. Ns 3697.

-,,.F i" ja v. A. Veidn
Sek

Rl9as apgabaltiesas 3. civilnod..
^

Latvijas civillikumu kop. £6. p.
pie-

' , pamata - f<. pa:i.>o_ vijpaiīosi,
* a-lātie orrugi Romāns Jēkaba dēls

Si it Ul Aleksandra Mitrotana meita
LIla. dzim. Belcova noslēguši savstar-

ys° laulības līg-.tru pie R'gas notāra
t rr!lldin a 1926. gada reģistra j\š4776,
Isi,i-k'°''attiecībā uz viņu noslēgto
7Wlt>1]. ir atcēmši vi t-io civillikumu

un turpm. p. p. paredzēto laulāto
ma"'« kopību.

K'gā. 1925. g. 20. jūlijā. L. Mš 3986.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

696 Sekretārs A. Kalve

Salienas pa 3. tiesa,
Ilūkstes apriņķī, pamatodamās uz savu
lt26. g 8 februāra lēmumu un uz
pagasttiesu likuma 108. un _I09. pantiem,
izslulina zināšanai, ka Jāzeps Jāņa d
J u r ķ a n s (viņš ari tiek saukts Jirģans),
ka? dzīvo vietējā pagastā Konašišku
mājās, pieņem bērna viete-adopte viņa
sievas Helēnas Osipi m. Jurķan,
dzim. Okolovičs, a'r. Petkun pirmās
laulības meitu — Valentīni Mķeļi m
Petkun, dzim _ 1912. g 1. janvan, pie-
šķirot adoptējamai visas liku-nīgas
bērna tiesības un uzvārdu Jurķan.

Personas, kupim pret _ šo adoptaciju
bātu ierunas, liek uzaicinātas pieteikties
šai pagasta tiesai sešu mēnešu laikā,
skuitot "no ši sludinājuma ii spiešanas
.Vaid. Vēstn.' trešo rei.i.

Pēc minēta termiņa notecešanis ne-
kādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
adoptacija skaitīsies par likumigā speķa
gājušu. 1 24958

Priekšsēdētājs (paraksts).
Sekretāra v. (parausts)

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz hana Aleksandrova, tagad pēc uz-
vārdi Ni'ova, Annas Anisimov s r.n Ti-
moteja Aleksandrova, tagad pec uz-
vārda Nilovi, lūgumu par nekustam s
mantas, sastāvošas no tiesībām uz 25
desetīnām zem-s Sotokino ciema d'ļi,
knfas platīoa apmr£m 45 desetmas,
Jaunlatgaies (b j. Lvdzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Augšpih (bij Višgorodas)
pagastā, ievešanu zemes grž
reģ'stri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekust mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*, pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitisies
par iznīcinātām un minētie : lūdzēja

Anna Aņisimova, tagad .Nilova, un lū-
dzēju Ivana un Timoīeja Aleksandrovu,
Nilovu, mantojuma devējs Aleksandrs
Nilovs un pec tam ari viņi paši lūdzēji var
tikt ievesti Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par noradītās nekustamas mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1926. g. 14. jul. .N? 27981.
Vecākā notāra vietā,

8403 viņa palīgs E. K r i ķ i s.
Carbvedis A. V i t k o vs 'k is.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo,_ ka uz 1926. g. 10. jūlijā ap-
stiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Jānis Jāņa d Michailovs ieguvis
no Kirila Fedora d. Spkolova par Ls 150,
— dzimtslietošanas tiesības uz pilsētas
gruntsgabalu 221,6 kv. asis platībā
Daugavpili, JII iec, 146 kvartālā JVs 1,
Valkas un Jātnitku ielā JV» 37/56.

Daugavpilī, 1926.g. 21. jūlijā. Mš 28630
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

8855 E. Krikis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 19. jūlijā ap-
stiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Antons Ādama d. S e v e 1 s
ieguvis no Pāvela Alekseja d. Černenko
par Ls 216\ —? nekustamu īpašumu
13,221 ha platībā, pastāvošu no Jano-

voles muižas iedalīta zemes gabala ar
nosaukumu .Istras viensēta JV» 4-b"
Ludzas apriņķa, Janovoles pagasta.

Daugavpili, 1926. g. 21. jūlijā. MŠ28632
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

8854 E. Krikis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 17. jūlijā apsti-
prināta pirkšanas-pārdošanas līguma pa-
mata, Aleksanders Pētera d. P e t r o v s
ieguvis no Ksenijas lijas m. Petrovas
testamenta izpildītāja par Ls 1010, —
nekustamu] īpašumu, pastāvošu no zemes
gabalu Ms 13 platibā 16,63 des. Jaun-
latgales apriņķa Rugāju pagastā.

Daugavpili, 1926. g. 21. jūlijā. JV»2863t
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

8857 E. Krikis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Lukaša Nikolaja d. Lielbārda (viņš
ari Lelbords), lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Balvu muižas at-
dalīta zemes gabala ar nosaukumu
„f^rma Fabrika JM?_?-B", platībā 16 de-
setīnas 1920 kv. saž., vairāk vai m?z k,
Jauntatgales (bij. Ludzas) apriņķa Balvu
pagastā, ievešanu zemes grāmatu rē-
gi trī, — uzaicina visas personas,
kūjām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludinašanas _ dienas .Valdības Vēst-
nesī" , pretēja gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
ujin. lūdzējs var tikt ievestsLatgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta
mās mantas īpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 14 jul, N°27997.
Vecākā notāra vietā,

8401 viņa palīgs E. Krikis
Darbvedis A. V i t k o v s k i s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanaskomisija

uz Jeliseja Alcksejeva lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no
Bolvu-Ajeksandropoles muižaz urociščē
.Varte" izdalītā zemes gabala, pēc plāna
JVs 6, pl'tībā 37,t5 des, vairāk vai
mazāk, atrodošos Jaunlatgaies (bij
Ludzas) apriņķa Balvu pagastā ievešanu
zemes grāmatu reģistri — uzaicina visas
personas, Kurām ir kād.*?i be rba? u?
mi ē o neku tamo ma^tu ie niegt kc-
<ni ijai par to paz;ņojunr> 4 mēneīa
laikā no izsludnāšan-s dieas .Vol'.
Včs'nesi", reējā ka ījumā nepieteiktai
tie8t*>»s s':a tī* es nar iznīc-n.'Um ur>
lūdzējs var tikt ievests Laigales zeres
grāmatu reģistri par notāditas nekusta-
mas mantas īpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesibām.

Daugavpili, 1926. g. 19. jūlijā. .N» 28339.
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

E. Krikis
8776 Darbvedis A. V i t k o v s k i s.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 17. jūlijā
apstiprināt» pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata Kazimirs Osipa d. Pabērzs
ieguvis no VasOija Dmitrija d. Pešu-
dova testamenta izpildītāja par Ls 1500
nekustamu īpašumu 5,946 ha platībā,
pastāvoša no Ub .inas pūstošas izdalīta
zemes gabala ar nosaukumi .Kalejiņi",
Jaunlatgaies apriņķ», Gauru pagastā.

Daugavpilī, 1926. g. 21. jūlijā. J\fe28635
Vecākā notāra vietā viņa palīgs

88 6 E. Krikis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 3. augustā 1923. g., pīkst
10 dienā Rigā, Mirij=s ielā JV» 41,
vtikaiā, Irmas ,Textiliana* prasībā
pārdos Ecekieļa L e i k i n a kustamo
mantu, sastāvošu no pletkrekliem un
novērtētu par Ls 220

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

Rīgā, 19 jūlijā 1926. g.
i?pild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 3 augustā 1926. g., pulksten
iOdļena, Rīgā, Avotu ielā J* 37, dz. 1,
otra ūtrupe Jāņa Kļaviņa prasībā pār-
dos Emmas L a s m a n kustamo
mantu, sastāvošu no pianīno un i
tētu par Ls 3.00.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, ka ari
".pskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas dienā uz vietas

Rīgā, 20. jūlijā 1926. g.
9210 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Haima Berka Abo dēla C o I n a s a
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no dzimtsīpašuma gruntsgabala,
platība 20t kv. saž.. ar ēkām, atrodošos
Daugavpilī, II pilsētas iecirknī, 30. kvart.
JV» 8, Sakņu ielā, policijas JV» 14 ieve
sanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aic na visas personas, ku[ām r kādas
tiesibts uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paiiņ3[u<m
4 meneiu laikā no izsludināšanas
dienas .Vaid. Vēstn.*, pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdz. var tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par norādītās ne-
Kustamas mantas īpašnieku bez kād em
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1926 g 14. jul. .N» 28011.
Latgales apgab. vecākā notāra

vietā viņa pal g s E. K r i ķ i s.
8399 Darbvedis A. Vitko v s k i s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Andreja Jāņa dēla Z i n g i s a lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
zemes gabala zem vietējā nosaukuma
.otrā Botvino, 25 de». platībā, atrodošos
Jaunlatgaies (bij. Ludzas, senāk Oslro-
vas) apriņķa Kacēnu (bij. Kačanovas)
pag ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas persona», kurām ir kādas
tiesibas uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesibas skaitīsies par iznīci-
nātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par
norādītšs nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 14. jūlijā 1926. g. M«28016
Vecākā notāra v viņa pal. E. Krikis.
8398 Darbvevis A. V i t k o v s k i s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanaskomisija

uz Jāņa Jura dēla Ozoliņa lūgumu
par nekustama) mantas sastāvošas no
zemniekiem pieskatās zemes gabalitm
M»;* 9, 16, 24, 32, 3?. 48 un 52 kop-
platība 44 des. 4s0 kv. saž., Daugav-
pils apriņķa. Vīpes (bij. Mežmuižas,
senāk Ungurmuižas) pagrsta Luko-
pe cku sādžas zemes robežās, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas

^
.Valdības Vēstnesī", pretējā ga-

dījuma nepieteiktas tiesības skaitisies
par Iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par noradītas nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgpūtinājumu tiesiblm.

Daugavpilī, 1926. g 14. jūlijā. .N& 27989
Komisijas priekšsēd E. Krikis.

8402 Darbvedis A. V i t o v s k i s.



Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 3. augustā 1926. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Kalnciema iela JV» 2a,
dz. 6, pārdos Alfrēda B o g d a n a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un tafelklavierēm un novērtētu par
Ls 600Izzinātsarakstu,novērtējumu,kāari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23 jūlijā 1926. g
9212 Tiesa izpild. L. Jakstinš.

Jaunlatgaies apr. pr ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 8. augustā 19?6_g., pīkst. 10,
Bērzpils pagastā, pie vecāka kārtībnieka
kanclejas

pārdos vairāksolfšsnā
pils. Marjas Zeič kustamo īpašumu —
vienus koka asu vāģus, vērtībā par Ls 20,
ienākuma nodokļa piedzīšanai saskiņā
ar Tiešo nodokļu departamenta 1. jūlija
š.g. rakstu Ns 181973.

Apskstīt pārdodamo varēs pjrdošanas
dienā uz vietas

Balvos, 23. jūlijā 1926. g. Ns 5735.
9171 Priekšn. palīgs K. Mednis

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 3. augustā 1926. g, pīkst.
11_ dienā, Rīgā, Dārtas ielā Ms 16,
pārdos Jāja J a n s o n a kustamo
mantu, sastāvošu no 2 ozolkoka drēbju
skapjiem un novērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 25. jūlijā 1926. g.
9"13 Tiesu izpild. L. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. augustā 1926. g., pulksten
VsS dienā, Lēdurgas pagastā, Buļļu
mājās II izsolē pārdos Pētera R o -
s t o k a kustamo mantu, sastāvošu no
diviem zirgiem, govs, cūkas un 6 sivē-
niem un novērtētu par Ls 1020.

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

Rīgā, 20. jūlijā 1926 g.
90^5 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. augustā 1926 g., pīkst.
2 dienā, Ragaciemā r ārdos Andreja
Galandera kustamo mantu, sastā-
vošu no 5 reņģa tīkliem ar virvēm un
korķiem un novērtētu par Ls 20X

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

Rigā, 21. jūlijā 1926. g.
9093 Tiesu izpild. F. Lienin? .

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. augustā 1926. g., plfrst.
12_ diena, Bīriņu pagastā bprungu māja
pārdos Mārtiņa Kalniņa kustamo
mantu, sastāvošu no z rga un novērtētu
par Ls 200.

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

Rīgā, 22. jūlijā 1926. g.
9099 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II lec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. augustā 1926. g., pīks*.
11 dienā_ Inčukalna pagastā, Gujmal-
nieku mājās otrā izsolē pārdos Pē-
tera TI r u s a kustamo mantu, sastāvošu
no zirga, govs, teles un novērtētu par
Ls50JIzzinātsarakstu,novērtējumu,kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 20. jūlijā 1926. g.
9096 Tiesu izpildīt. E. L i e p i ņ š.

Citu iestāžu sĪMMjuml. ]
Rīgas policijas XI iec. priekšnieks
paziņo, ka 3. augustā š. g., puklšt. 12 d,
Mārupes iela Ns 3b,

pfirdos HiiirāksolBanfi
Tannenbergam piederošas mē-
beles, ka: I divdurvju, priežu koka, balti
lakotu skapi, 1 dāmu toaleti, bez spo-
guļa, ozola linieretu un 1 ozola finierētu
ēdamgaldu, novērlētas par Ls 165, pa-
īāda piedzīšanai par labu Rīgas Pārdau-
gavas rajona kopējai slimo kasei, saskaņā
ar darba inspektora slimokašu lietās
rakstu Ns 85309 no 8. jūnija š. g.

Rīgā, 23. jūlijā 1926. g. Ns 15792
9215 Priekšnieka v. (paraksts).

Apr/ņķa ceļu inženiers Jelgavā
izdos 1926. g. 5. augustā, pulksten 11
rītā, savā kanclejā, Upes ielā Ns 9,

rakstiska un muti kā zsolē
mazākprasit jam

Petermuižas-Garozes-Emburgas II. a. šķ.
kapitālā remonta darbus uz 0,32 km
gara gabala Drošības nauda Ls 135.

Tuvāka i ziņas kanclejā darbdienās no
pulksten 9 līdz 15. 3 9143

Apriņķu ceļu inžecieis Jelgavā
izdos 1926. g. 3. augustā, pulksten 11,
savā kanclejā, Upes ielā Ns 9, galīgā
rakstiskā un mutiskā izsolē mazākprasī-
tajiem sekošus darbus:

1) 1557 kub. metru akmeņu pārvadā-
šanas darbus no dzelzsceļa teritorijas uz
Jelgavas - Tetelmindes ceļu ; drošības
nauda Ls 265, — ; 2) Bruģa remontu
uz Sniķeres-Mežmuižas ceļa pie Bukai-
šiem ; drošibas nauda Ls 20,— ; 3) divu
caurteku remontu uz Akmeņmuižas bruģa
un Akmeņmuižas un Tukuma-Auces
bruģu remontu ; drošības nauda Ls 30,— ;
4) 8 tiltu tekošu remontu Tukuma apr.;
drošības nauda Ls 330,—.

Tuvākas ziņas kanclejā darbd ēnas no
pulksten 9 līdz 15. 3 9142

Liepājas muita
paziņo, ka muitas departaments ar sa-š. g. 9./16. jūlija lēmumu J* 8772 m
,Willy" vadītajam Konstantīnam Abisimotfam dod viena mēneša laiku, skait!no augšminētā lēmuma ievie'tolarušeit, priekš attaisnojošu dokumentu ,
gādāšanas un iesniegšanas depai
mentam pie viņa kontrabandas 1 eU$!
spriešanas pārsūdzības kārtībā.

Liepājā, 24. jūlijā 1926. g. .V»(
9174 Liepājas mu.ta.

r "

Dažādi sludinājumi.
> . —

Ar šo tiek ziums darīts,_ ka šā $'?
10. augustā, pīkst. 16,Rīga,E!iz«Wielā Ns 63 dz. 6, notiks maksātnespepr
Albena E g 11 ša lieta otrreizēja

kreditoru sapulce
un konkursa valdes velēšanas.

Maksātnespējīgā Alberta Egliš*
zvērinātā aizgādņa Ozola &
devumā R. P r i e d e. ^

Sludinājums.
Sēlpils pagasta valde 12. augustā,

pulksten 2 dienā Vec-Sēlpils muižā

izdos raikioiiii
gjavju izrakšanu 3. šķira iesk. ceļiem:
1. Čaksteni-Ķuzani-Bērziņkrogs-Trīskant-

nieki, ar atzarojumu uz bij Kandavas
dzirnavām.

2. Sunākstes robeža-Sēlp:ls stacija.
3. Sēlpils stacija-Gretes-.
4. Mucas krogs-skola.
0104 Paoatta valdf

Daugavpils poi. 2 iec.
priekšnieks

paziņo ka 5. augus*ā š. g., pīkst. 10 rītā
Esplanādes ielā Ns 6,

pārdos vairāksolīšanā
Nachmanam Ciseram piederošas manUs:
1 sienas pulksteni un i gramofonu, no
vērtētu ptī Ls 25, piedzenot šo sumu
priekš ienākuma nodokļa nomaksāšanas.

Apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas
9114 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils polic. 2. iec.
priekšnieks

paziņo, ka 5 augustā š. g. pīkst. 10 rītā,
Rīgas ielā Ns 46,

pudu laiHiani
Giršam Barrnam piederošo zeltera izga-
tavošanas mašīnu, novērtētu par Ls 170,
piedzenot šo sumu priekš ienākuma un
patenta nodokļa nomaksāšanas _

Apskaut manta varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
9115 Priekšnkks (paraksts).

Salgales pagastam,
priekš Salgales I pamatskolas vajadzig

skolotfijs.
Kand daM -es tiek uzaicināti pieteikta

pie pagasta padomes, Salgales pagasti
nami, 5. augustā š. g., pulksten 1 diož
vai lidz min. laikam pieteikties rakstiski
iesniedzot savus d kumentus un āra
apliecību par vesel bas stāvokli.

Alga p?c valdības noteikumiem.
Satiksme no Jelgavas ar tvaikeni p,

Lielupi. Tvaikonis no Jelgavas atsli
ikdienas pulksten 2.

Salgalē, 16. jūlijāJ 926. g
Priekšsēdētājs P. Z iemels

9176 3 Darbvedim J. Brakšķi^
Jūrniecības -departaments izsludina pi

nederīgu nozaudēto Latvijas ptaj
Aleksandra Krišjāņa d. Bachmaj.
tālbraucēju kapteiņa diplomu, jzdotun
bij. Krievijas tiidzniecības-rūpniecibe
ministrijas jūrniecības daļas 24. febM
1912 g. Ns 4390. 9200_

Daugavpils pilētas prefekts atsan
sludinājumu par Latvijas pases noti;
dēšanu, izdotu no Daugavpils prefektu*
5. jūlijā 1927. g ar Ns J8292, uz Rai»
Nikolaja m. Daukš vardu, jo miaē
pase ir atrasta. 27£

leKšbeiu ministrijas pasu nodajii is)
dina par nederīgu Seralinas Lieven p
zuiušo Latvijas ārzemes pasi Ns 18"
no 1923. g, izdotu Rīgā, ārlietu B»
strijā. °

Jaunlatgaies apr. pr-ka
pa īgs II iecirknī

paziņo, ka 8. augustā 1926. g., pīkst. 10,
Bērzpils pag., pie vec. kārtību kanclejas

pārdos calraksoīlšani
pils. Viktora R o s k o š_a kustamo in-
ventarj'— vienu govi, vērtībā parLs5'ienākuma nodokļa piedzīšanai, saskaņa
ar Tiešo nodokļu departamenta 1. ju ija
š. g. rakstu Ms 187194.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 23. jūlijā 1926. g. J*5713.
9172 Priekšn. pal._ K. Mednis.

Tomes
6-k'asīaai pamatskolai,

7 kilometri no Ogres stacijas, va adzi;

iliji-piiļ
vēlams muz'kals, spējīgs vadīt dziedātai'
kori. Kandidāti tiek uzaicināti ierastie
personīgi pie pagļsapadomes, Tur
skola š. g. 22. augusta, pulksten 3 pj
pusdienas, vai pieteikties rakstiski Ijrļ
m nētai dienai, pieliekot attiecīgus doku-
mentus un ārsta ap iecibu.

Alg» pēc valdbas r.oteikumiem, trin
dzīvoklis, apkurināšana, apgaismošai:
un zeme aom. 1 ha. qu'

Bases pagasta
II pakāpes pamatskolai vajadzīgi

skolotājs.
Kandidātu k-gi ar pilnas pamatskoli

tiesibām tiek uzaicināti ierasties p>
padomes uz vē ēšanām 7. augustā š. j,
pulksten 12 dienā, liozņemot attiecigt
dokumentus vai pieteikt es raksti»
(adrcaur Aizputi).

Vēlams matemātikas un dabas zir*
pasniedzējs; muzikāls, kas spējīgs varlj
dziedāšanas kori un sabiedrisks darbini*
9133 1 Pagasta valdt.

Ilūkstes apr. priekšnieka
palīgs li iec.

paziņo vispārībai, ka š g. 2. augustā,
pulkst. 10 litā, Eglainē, uz tirgus pārdos

m\m uairaksoīītana
pils. Novikam Geršonam piederošu_ sek.
mantu: 1 spoguli, 1_ ska i, 5 krēslus,
misiņa patvāri, 2 grāmatu plauktus un
1 galdu, dēļ ieīākuma nodokļa segšanas.
9170 Priekšn. pil. (paraksts).

Zemkopības min. kuitur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
10. jūlijā ir apstiprinājis Madlienas pag.
meliorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 101. lp. ar Ns 101.

Sabiedrības valdes sēdeklis Madlienas
pagasta nama.

Par nodaļas vadītāju E r 1 a c h s.
9025 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kuitur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
10. jūlijā ir apstiprin. Madlienas Apses-
upes meliorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 102. lp ar J* 102

Sabiedrības valdes sēdeklis Madlienā.
Par nod. vad. E. E r 1 a c h s.

9026 Darbvedis F. Briedis.

Apr. ceļi nzsmers jeis^vd

atsauc
uz š. g. 28. jūliju, pulksten 11 izsludi-
nāto galīgo izsoli Tukuma-Auces II šķiras
ceļa bruģēšanas darbiem Jaunpils pag.
robežās. 1 9049

Latvijai Lopkopības mtiall \m
pārdos vairāksolīšanā

š. g. 9. augustā R a u d e s »*

Tukuma lopkopības pārraudzības b|e*

bas stacijas bulli ŠEKS II KRļO^
?

Rīgai kaitu inoiKltai alt *
valde ar šo paziņo akcionāru kung

ka 1) akcionāru vispāiējās
«apulces

(kārtējā un ārkārt.), kuras bija nolikt»
š.g28. un 30. jaliju (saskaņā 5 *
dinājumiem, ievietotiem .Vaid. Vest»
ar N» 141 — 1926. g. 1. jūlija)

atceltas ;
2) par šo vispārējo sapulču otri*
sasaukšanu ar to pašu dienas »aJJļ
no jauna ievietos sludinājumu
Vēstnesī'. 9211 ValO*

Kora būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā JVs 24, 8. augusta 1926. g., pjlkst. 11, izsludiea

iniiMu galīgu Konkurenci
uz jumtu krāsošanas darbiem

Liepājas kara ostas II un III grupas ēkās, par kopsumr apnTram Ls 5000,—

Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, fr uzrakstu: .Uz konkurenci
3 augustā 1926. g., pulksten 11,' kā art lūgumi piedalīties mutiska mazāk-
solīšanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami grupai konkurences
dienā līdz pulksten 10,30.

Pie piedalīšanās konkurencē jāiemaksā drošības nauda Ls 500.
Tuvākus noteikumus sniedz būvniecības pārvaldes Liepijas grupas kanclejā,

darba dienās no pulksten 9—15. 2 9140

Valsts vidusskolai Talsos
vajadzīgi 3

pilntiesīgi skolotāji (-jn$;
etiķa, latiņu, vācu, angļu, franču un krievu valoda, rokdarbos un majtmībā.
teikšanās līdz 8. augustam, iesūtot skolotajā liecību un īsu dz ves aprakstu 01

Kala lienu pirts būfju un īpašumu di,
Citadelē Ns 24, izsludina 31. jūlijā 1926. g, pulksten 12 diena,

jauktu galīgu izsoli
uz: 1) remontu darbiem Samarina ielaNs 3 . . . . . .. par sumu Ls 4,800

2) kanalizācijas izlabošanu Citadele , , 2,400
3) remontu darbiem A'berla Mā Ns 13 . . , , . 2,700

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi dēļ piedalīšanos mut'skā izsolē, slēgtās
aploksnēs, apmaksai ar attiecīgu zīmognodokli, ar uzrakstu .Uz jauktu galīgu
izsoli 31. jūlijā 1926. g, pulkst, 12, par: 1) remontu darbiem Samarina ielā Ns 3,
par sumu Ls 4,800; 2) kanalizācijas izlabošanas Citadelē par sumu Ls 2,4 0;
3) remonta darbiem Alberta ie'ā Ns 13 par sumu Ls 2,700" iemaksājot attiecīgu
drošības naudu: 1) Ls 480; 2) Ls 240; 3) Ls 270 kara būvniecības pārvaldes
būvju un īpašumu daļas darbvedim (var ari iesniegt par tādām pašām sumīm
Latvjas bankas garantijas rakstus), iesniedzami 21. jūlijā 1926 g., līdz pīkst, li/',
turpat būvju un īpašumu daļas darbvedim. 9216

Liepāja; kara ostas darbnīcas.
Liepājā, kara ostā,

pantos otu. vairāksolīšana
6. augusta š. g., pīkst. 10 rita, darbnīcām nevajadzīgus

— materiālus =
1) daž. priekšmetus, kā: koka rāmjus, drīvas u.t.t.,
2) elektrības materiālus un priekšmetus,
3) dažādas laivas. 9141

Lauksaimniecības pārvalde
iepērk valsts saimniecībām

mākslīgos mēslus
Zuperfosfats apm. 690 kvintalus
Tomasa miltu 300 ,
Kālija sāls ,490
Sērskābā amonj , 6
Čilizalpetra . , 10 ,

Cenu piedāvājumi aplikti ar attiecīgu zīmogncdo'di, slēgtās aplo'tsnēs ar
uzrakstu .Mākslīgo meslu piedāvājuits, " 'iesniedzami lauksaimniecības pārvaldē
līds š. g. 3. augustam, pīkst. 12

Tuvākas ziņas Kalpaka bulv. 6, dz. 3 ist. 5. 9144

Apriņķa ceļu inženiere Ventspili,
Rīgas ielā iNš 8, 9 augusta 1926. g., pīkst. 10 rīta, izdos

rakstiskā un mutiskā izsolē:
1) Akmeņu sagatavošanu .Orīžgala* mežā, Ventspils—Talsu ceļa šosēšanai.

Drošības nauda Ls 1560.
2) 13,4 m gara koka tilta jaunbūvi pār Varžavas upi uz Piltenes—Ugāles

II b šķ. ceļa, Piltenes paga*tā. Drošības nauda Ls 230.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancle ā, darbdienās no 9—1. 1 8988

Jēkabpils pilsētas valde
izsludina uz pirmdienu, 9. augustu š. g., pulkst. 12, savās telpās, Lielā ielā JVs 78,

mutisbu un rakstisku izsoli(Wu)
kura izdos mazākprasītajiem

pilsēt. pamatskolas ēkas kapital-pārbūves darbus,
aprēķinātus par apm. Ls 50,000. Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
10 proc. apmēra.

Pilsētas valde patur sev_ tiesības, darbus izdot vienam no mazākprasī-
tajiem, kurš tai izradītos par spējīgāku un drošāku terau'na ieturēšanas un darba
izvešanas ziņā.

Ar būvprojektu, maksas aprēķinu un darba noteikumiem var iepazīties
vils;tas valdes kanclejā. gige

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Auces vivsmežmeei&a
28. augusta 1926. g., Lielauces pagasta, Stirnas muižā, Auces virsmežniecības

pieņemšanas telpās iznomās

jauktā, izsolē bez nēcizsofes

ivejas tiesības uz 3 gadiemLieleuces ezerā,
apm. 75 ha plāt., atrodošos Jelgavas apriņķī, Lielauces pagastā.

Sol'šana sāksies no Ls 500 gada nomas. Izsole sāksies pulkst. 12 dienā.
Pie izsoles piedalīsies personas, kuras iemaksās izsoles komisijai drošības naudu
viena gada nomas apmērā, kura cēc nosolišanas jāpapildina līdz pilnai nosolitai
sumai. Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.

9175 ^fuces virsmežniecība
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