
•Uīistrn kabineta sēde š. g. 12. augustā.

Pikojums par stacijas Ivanovo-Vozņesensk
ieslēgšanu tiešā Vācijas un Lietavas-
S> S;< satiksmē.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rikojums Nr. 295.

1926. g. 12. augusta.

Vācijas un Lietavas-SSSR dzelzsceļu
tiešā satiksme Iranzitā caur Latviju

un Igauniju.
Vācijas un Lietavas - SSSR dzelzsceļu

tiešās satiksmespreču tarifā.kas izdots
atsevišķā brošūrā, ievests dzīve ar 1925. g.
rīkojumu Ns 248 (1925. g. .Dzelzsc.
virīv tik. krāj. N° 27) un publicēts
1525. g. .Valdības Vēstnesi' Ns 143,
punkts 1-c papildināms no š. g. 5. au
gūsta ar SSSR Ziemeļu dzelzsceļu staciju

Ivanovo-Voznesensk.
Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs

K. Spriņģis.
Starptautiskās satiksmes inspektors

F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Aizrādījums

visām pagastu valdēm Latgalē.
' Saskaņā ar 1922. 'g. _ 10. februāra li-

kumu par zvērinātiem mērniekiem, sādžu
žijoru zemju sadalīšanu viensētās var
nodot zvērināto mērnieku izpildīšanai
tikai ar zemkopības ministrijas atļauju
katrā atsevišķā gadījumā.

Neskatoties uz augšminēto, Latgalē
lādžu šņoru zemes sadala viensētās pri-
vātas personas bez zvērināto mērnieku
tiesībām un zvērināti mērnieki bez at-
tiecīgas zemkopības ministrijas atļaujas.

Sarežģījumu novēršanai zemes ierīcības
darbā un sādžu šņoru zemju īpašnieku
pasargāšanai no ļaunprātīgas izmanto-
šanas, ar šo tiek lūgtas pašvaldības
iestādes un darbinieki griezt iedzīvotāju
vērību au brīdināt pēdējos, ka zemes
ierīcības darbu izvešana netiktu izdota

personām, kuram nav tiesības izpildīt
tādas darbus.

Par sādžu sadalīšanu zemkopības mi-
nistrija izdod valsts zvērinātam mēr-

niekam rakstisku atļauju katras sādžas
sadalīšanai, kamdēļ pie Pguma noslēg-
šanas ar zvērinātiem mērniekiem no

(Beidzamiem ir pieprasāma attiecīga at-
aujas apliecība.

Par pretlikumīgu zvērināto mērnieku
"privāto pertonu darbību ir jāpaziņo
Katra atsevišķā gadījumā zemkopības mi-
nīstnjas Latgales zemes ierīcības daļai.

Zemkopības ministra biedrs
: S. J u b u 1 s.
.< «mkopības departamenta direktors

P.Grāvs.

Ugāles apgabaltiesas priekš-
sēdētājs

p'no, ka ar tiesas nodaļu kopsēdes
; lj m

g
ek jLraaiJa lēmumu pieņemts sekošs

[esanas tiesnešu iecirkņu sadalījums
t un ,!',ko tieslietu ministris apstiprinājis
1.ļabhianis «k» ievests dzīvē ar š. g.

a ^gavpiis
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iecirknis — Daugavpili.
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aV oPiIsētas *• policijas iecir-n° 2. policijas iecirkņa robežām
sēta; 2 ,-ņa ielu un Daugavpils pil-

' fidz "
rt ? c 'Jaš iecirkni no Daugavas

'/tietuajj ,cela liniJai un Daugavpils
Da«gavpii8 2. iecirknis -Daugavpili.

^cirknffVpPilsētas 3- un *• policijas
J|o8e ',.vi8iem pilsētas robežās ietilp-
JfcciiC zscela mezgliem, dzelzsceļa,,im un citām ēkām, 1. policijas

iecirkņa_ tā daļa, kura atrodas no Raiņa
ielas, pedejo neieskaitot uz priekšpilsētas
Gajoka pus!, līdz ar Gajoku, izņemot
Daugavpils cietumu ; 2. policijas iecirkņa
ta daļa, kura atrodas aiz dzelzsceļa līdz
ar Daugavpils cietokšņa rajonu un
Liksnas pagasts.
Daugavpils 3. iecirknis — Daugavpili.

Naujenes, Kalupes, Vārkavas, Jas-
muižas, Preiļu un Višķu pagasts.

Dagdas iecirknis — Dagdā.

Dagdas, Asūnes, Pustiņas, Bukmuižas
un Kapiņu pagasts.

Krāslavas iecirknis — Krāslavā.
Krāslavas pilsētas, Krāslavas, Pie-

drujas, Skaistas, Izvaltas un Aulejas pa-
gasts.

Krustpils iecirknis — K r u s t p i 1 i.
Krustpils pilsēta, Livānu miests, Krust-

pils, Aiviekstes, Ungurmuižas, Līvānu,
Rudzētu un Vīpes pagasts.

Rēzeknes 1. iecirknis — Rēzeknē.
Rēzeknes pilsēta, izņemot cietumu,

Rēzeknes 1. un 2. dzelzsceļu stacijā.
Rēzeknes 2. iecirknis — Rēzeknē.
Makašēnu, Labvārža, Rēznas, Dricēnu,

Sakstagala, Gaigalavas, Kaunatu pagasts
un Rēzeknes cietums.

Maltas iecirknis — Antonopolē.
Ružinas, Silajāņu, Maltas, Andrupenas

un Ozolmuižas pagasts.
Varakļānu iecirknis — Varakļānos.

Varakļānu un Viļānu miests, Varakļānu,
Viļānu, Stirnienes, Barkavas, Vidzmuižas
un Atašienes pagasts.

Ludzas iecirknis — Ludzā.

Ludzas pilsēta, Ciblas, Pildas, Nirzas,
Mērdzenes un Zvirgzdenes pagasts.

Kārsavas iecirknis — Kārsavā.

Kārsavas miests, Nautrēnu, Kārsavas,
Tilzas un Baltinovas pagasts.

Zilupes iecirknis — Zilupē.
Rundēnu, Istras, Šķaunes, Pasienes un

Brigu pagasts.
Jannlatgeles iecirknis — J a u n -

1a t gal ē, pag. Kārsavā.
Augšpils, Gauru, Linavas, Purvmalas

un Kacēnu psgasts.
Balvu iecirknis — Balvos.

Balvu, Rugāju, Bērzpils, Liepnas un
Viļakas pagasts.

Daugavpilī, 1926. g. 11. augustā.
Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja

vietā J. Pabērzs.
Sekre'ars D a u g e.

Pārgrozījumi darba inspekcijas
rajonu sarakstā.

(,V. V." 1925. g. NsJVb 140 un 143).
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka sa-
karā ar darba inspekcijas 9. (Pļaviņu)
rajona likvidēšanu, pārējiem rajoniem
pievienoti:

3. rajonam (Rīgā) — Rīgas apriņķa
Skrīveru policijas iecirknis ar Pļaviņu
miestu, Cēsu apriņķa 2. polic. iecirknis
un Madonas apriņķa 1. polic. iecirknis
ar Madonas pilsētu;

4. rajonam — Valkas apriņķa
Alūksnes polic. iecirknis ar Alūksnes
pilsētu un Lejasciema un Opes miestiem
un Madonas apriņķa 2 policijas iecirknis
ar Vecgulbeni;

5. rajonam — Jaunjelgavas apriņķis
ar Jaunjelgavu un Jēkabpili un

7 rajonam — Daugavpils apriņķa
2. polic. iecirknis ar Krustpili un Līvānu

un Glazmankas miestu.
Rīgā, 1926. g. 13. augustā. Ns 51723.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Vecākais darba Inspektors

L,Vējiņš.

Paziņojums Ne 82
Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma

10. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
zemes vērtēšaiaskomisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
novērtēšanas lietās:

1926.g. 16. septembrī pulksten 3dienā,
Rigi, Noliktavas ielā Ns 1, dzlv. 5.

708) Rīgas apriņķa Pļaviņu miesta ap-
būves gabali;

709) Rīgas apriņķa Kastranes pagasta
Kastranes un Vatranes muižās.

1926.g. 21.septembrī, pulksten 3dienā,
turpat

710) Madonas apriņķa Meiranes pagasta
Meiranes muižā;

711) Madonas apriņķa Saikavas pagasta
Saikavas muižā;

712) Cēsu apriņķa Lizuma pagasta Lizuma
muižā.

1926.g. 23. septembri pulksten 3dienā,
turpat

713) Rēzeknes apriņķa Andrupenes pa-
gasta Pušas, Krlviņu, Kraulu, Au-
dzeļmuižas, Zeļenpoles, Dvarču,
Dukuļu, Babru, Dorotpoles muižās
un Janovas folvarkā;

714) Bauskas apriņķa Vecmuižas osgasta
Vecmuižas, Umpārtes un Šarlotes
muižās.

1926.g. 28. septembrī pulksten 3dienā,
turpat

715) Rīgas apriņķa Rīgis Jūrmalas pil-
sētas apbūves gaoali, kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas komisijā
no š. g. 23. līdz 26 jūlijam ;

716) Valkas apriņķa Ērģemes oagasta
Ērģemes, Vīgantu-Brentu, Ērģemes
mācītāja un Turnas muižās.

1926.g. 5. oktobri, pulksten 3 dienā,
turpat

717) Rīgas apriņķa Ķemeru miesta ap-
būves gabali, kas novērtēti vietējā
zemes vērtēšanas komisijā no š. g.
10. līdz 12. jūlijam.

1926.g. 7.oktobri, pulksten 3 dienā,
turpat

718) Rīgas apriņķa Inčukalna bieži ap-
dzīvotās vietas apbūves gabali;

719) Rīgas apriņķa Inčukalna pagasta
Inčukalna mu žā;

720) Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta
Michalovas - Morozovas - Stiglovas
valsts mežu novadi, Pušmucovas
muižas meža novadi, Goliševas pa-
reizticīgo draudzes muižā un Puš-
mucovas muižai un Morozovas-
Stiglo/as valsts meža novada pie-
griezuma mež?.

1926.g. 12.oktobri, pulksten 3 dienā,
turpat

721) Ludzas apriņķa Rundēnu pagasta
Rundēnu, Viktorinovas, Zarečļes,
Bišmuižas muižās un Lielkrinicas
un Mazkriaicas iolvarkos;

722) Cēsu apriņķa Ērgļu pagasta Ērgļu
muižā a»^pūsmu žām un rentes mā-
jām un Ergļn mīcītāja muižā.

1926. g. 14. oktobrī, pulksten 3 dienā,
turpat

723) Daugavpils apriņķa Jasmuižas pa-
gasta Feldhofas, Grocišku, Garao=
jāšu, Alfonsovas, Jaunās, Pokšaau,
Kalvaau, Mackevieciško, Kategrades,
Raipoles, Jasmuižas, Ludvikovas,
Pelēča, Jozef novas un Kastlres
muižās.

1926. g. 19.oktobri, pslksten 3 dieiā,
turpat

724) Jaunlatgales apriņķa Viļakas pa-
gasta Viļakas mu žā.

1926. g. 21. oktobri, pulksten 3 dienā,
turpat

725) Ilūkstes apriņķa Grīvas pilsētas ap-
būves gabali, kas novērtēti vietējā
zemes vērtēšanas komisijā no p. g.
13. līdz 28. novembrim.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretārs J. J a n s o n s.

Paziņojums Nfi 83.
Zemes vērtēšanas virskomisija paziņo,

ka savā sēdē skatīs cauri sekošas atlī-
dzības lietas :

1926.g. 14. septembri, pīkst. 3 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā Ns 1, dz. 5.

726) Jāņa Sīpola _ atlīdzības lietu par
par celtām ekam Rīgas apriņķa
Madlienas pagasta Lielās muižas
saimniecībā N° 51 F.

727) Jāņa Bērziņa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Valmieras apriņķa
Rozēnu pagasta Ainažu muižas
Kurpnieku mājā.

728) Jāņa Upes atlīdzības lietu par celto
ēku Rīgas apriņķa Pļaviņu pa-
gista Stukmaņu muižas saimniecībā
Ns 111F.

729) Kārļa Ieviņa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Rēzeknes apriņķa Bi-
kovas pagasta Bikovas muižas
saimniecībā Ns 70F.

1926. g. 16. septembri, pīkst. 3 dienā,
turpat.

730) Jāņa Kalniņa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Rēzeknes apriņķa
Atašienes pagasta Atašienes muižas
blj. agrarbankas zemju saimniecībā
Ns 21 F.

731) Hugo Pusseļa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Cēsu apriņķa Lenču
pagasta Stiīku muižas saimniecībā
N« 7F.

732) Tomasa Zliška atlīdzības lietu par
celtām ēkām Ilūkstes apriņķa Lau-
ceses pagasta Medņu muižas jaun-
saimniecībā No 24 F.

733) Otto Malvessa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Rīgas apriņķa Jum-
pravas pag. Jumpravas muižas saim-
niecībā N> 147F.

Rīgā. 1926. g. 12. augustā.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretārs J. Jansons.

Dzēšami
no nosacīti notiesāto sarakstiem:
1) Sarakstā Ns 1 (sk. 1922. g. 24. apriļa

„Vald. Vēstn.' 90. numurā) Ns 80 —
Ulman, Ženija (Šeine) Izraēla m.;

2) Sarakstā Ns 47 (sk. 1924. g. I. dec.
.Vaid. Vēstn.' 273. numura pie-
likumā) Ns 5461 — Šiliņ, Micha-
lina Boņislava m ;

3) Sarakstā Ns 49 (sk. 1925. g. 12. febr.
„Vald. Vestn." 34. numura pielikumā)
Ns 5842 — Michailovs, Ale-
ksandrs Pētera d ;

4) Sarakstā Ns £0 (sk. 1925. g. 14. marta
„Vaid. Vestn.' 59. numura pielikumā)
Ns 6011 — Černoglazovs, Džems
Teodora d. un N? 6149 — Oste-
n iekš, Miķelis Billes ri ;

5) Sarakstā Nt 52 (sk. 1925. g. 28. maija
.Vaid. Vēstn." 117. numura pielikumā)
Nt 6587 — Ķirps, Fēieris Jāņa d.;

6) Sarakttā Ns 54 (sk. 1925. g. 11. aug.
„V īd. Vēstn ' 176. numura pielikuma)
Ns 7087 — D r i e ž e, Ernests Pētera
dēls un Ns 7290 — Zundovskis
Ādams Andreja d.;

7) Sarakstā Ns 57 (sk. 1925. g. 10. nov.
,Vaid. Vēstn.* 252. numura pielikumā)
Ns 7920 — Loja, Anna Toma m.;
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Sludinājuma maksa:
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rindiņām . _._ Ls 4.—
par katru tālāku rindiņu —.15

b) citu iestāžu sludinājumi pat katru
vienslejīgu rindiņu —,20

e) no privātiem par katru vienai, rindiņu
(par obligat. sludin.) _ —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katraa
personas —.80



8) Sarakstā Ns 61 (sk. 1926 g. 12. jūnija
.Vaid. Vēstn.* 128. numura pielikuma)
Ns 8794 — Bumbiere, Anlīze
Klāva m.

Rīgā, 1926. g. 12. augustā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulits.

Paziņojums.
Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka,

pamatojoties uz .Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu kontroli* (.Val-
dības Vēstneša* 1925. g. 237. numurā)
un instrukciju (.Valdības Vēstneša" 1925.g.
245. numurā), tirdzniecības un rūpnie-
cības akciju sabiedrība .Augļu Eksports",
Rīgā, 13. augustā reģistrēta kā augļu un
ogu izvedēja uz ārzemēm zem šādas
tirdzniecības markas: ,A. E."
Lauksaimniecības pārvalde.

Paziņojums.
Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka,

pamatojoties uz .Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu kontroli" („Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 237. numurā)
un instrukcijām (.Valdības Vēstneša"
1925. g. 245. numurā), augļu un sakņu
konservu iabrika un augļu eksports
.Vārpa* Rīgā, 13. augustā reģistrēta kā
augļu un ogu izvedēja uz ārzemēm zem
tirdzniecības markas trafaretā ceļi uz-
spiestiem burtiem V. R.

Lauksaimniecības pārvalde.

Daugavpils pasta kantora
paziņojums.

1926. g. jūlija mēnesī izņemti
no Daugavpils _ pilsētas pasta kastī-
tēm un nav nosūtīti pēc piederības se-
kosi vienkāršie sūtījumi:

2 atklātnes bez adresēm un
1 bandrole bez adreses.

Pastmeistars F. A n ž e.

Paziņojums.
Jūlijs Lavizes d. Kleins, dzimis

1895. g., čigāns, luterticīgs, piederīgs
pie Valkas apriņķa, Lejasciema pagasta,
dzīvojis agrāk Vecgulbenes miesta Osiņu
mājās, uz sodu likuma 138 p. pamata
ar 1926. g. 24. marta tiesas pav. sodīts
ar Ls 10,— vai 3 dienām aresta. Mi-
nētais Kleins 7 dienu laikā no sludinā-
juma dienas var lūgt lietas caurlūkošanu
no jauna.

Jaunlatgales apriņķa 3. iecirkņa
miertiesneša vietas izpildītājs

(paraksts).
Sekretārs (paraksts).

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1926. g 12. augustā.
1. Atļauj Valsts Daugavpils baltkrievu

vidusskolas skolotājam, Lietavas pa-
valstniekam Andrejam Jakubeckim,
strādāt minētā skolā kā baltkrievu priekš-
metu pasniedzējam ari 1926/1927. mā-
cības gadā.

2. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par_ trotuāru un ūdensvadu grāvju uz-
turēšanu Jēkabpils pilsētā un par brauk-
šanu ar smagumiem pa pilsētas ielām.

Pieņemti Jēkabpils pilsētas domes 1926. g.
5. jūnija sēde pec protokola N° 240 un
apstiprināti ai iekšlietu ministrijas būv-
valdes 1926. g. 6 augusta rakstu J* 96884.

§ 1. Trotuāru ierīkošana, izlabošana
un kārtībā uzturēšana uzlikta par pie-
nākumu gruntsgabalu īpašniekiem, cik
tālu gruntsgabali pieiet pie ielām un
celiņiem.

§ 2. Lielā ielā, sākot augšgalā no
Dambja ielas vienā pusē un Luteru
baznīcas vārtiem otrā pusē līdz Zaļai
ielai, un Pasta ielā visā garumā līdz
Zaļai ielai, izņemot malu gar tirgus
laukumu, trotuāriem jābūt no cementa
vai asfalta, kamēr gar pārējām šosētām,
bruģētām, kā sri nebruģžtām ielām,
trotuāriem un kājceliņiem pi'sētas admi-
nistratīvās robežās jābūt nograntētiem,
nolīdzinātiem vai bruģētiem.

§ 3. Trotuāri, kurt pēc pilsētas val-
des un būvkomisijas atzinuma nolieto-
jušie? un nepiemēroti satiksmei, atjauno-

jami saskaņā ar šo pantu, laikā, ko no-
saka pilsētas valde.

§ 4. Trotuāru bojāšana pie pārbūvēm
vai telefonu vadu uzstādīšanas, kā ari
pārgrupēšanas aizliegta. Katrā atsevišķā
gadījumā izprasāma pilsētas valdes pie-
krišana.

§ 5. Trepes no namiem uz trotuāriem
nedrīkst izbūvēt. Līdzšinējās trepes vai
atstāt uz trotuāra ne vairāk par vienu
kāpienu — 35 centimetru platu.

Piezīme. Pastivošo trepju noārdī-
šana un pārbūve izdarāma pilsētas
valdes noteiktos termiņos līdz 1928.
gada 1. janvārim.

§ 6. Mājām un būvēm ielas pusē,
kas pieiet pie trotuāra, jāierīko jumta
ūdens noteku renes, novedot pēdējās ne
augstāk kā 15 centimetru atstatumā no
trotuāra.

§ 7. Vfsi grāvji pilsētas centrā, kā
ari ārpus tā (atrodošos Jēkabpils pilsētas
administratīvās robežās), kuri novada
ūdeni no ielām, laukumiem un vairāk
kā viena zemes gabala, jāuztur kārtībā
tiem zemes īpašniekiem, caur jeb gar
kuru zemi ūdens tek. Izdevumi par
grāvju Ierīkošanu, uzturēšanu un tīrīšanu
sadalāmi proporcionelizemes platībai starp
īpašniekiem, kuru zeme novada ūdeņus uz
grāvjiem, kā ari starp tiem īpašniekiem,
canr kuru zemi grāvis iet, ja caur pēdējā
iztīrīšanu īpašniekiem nāktu kāds labums.
Ja kāds grāvis iznīcināts bez pilsētas
valdes piekrišanas, tas atjaunojams, sa-
skaņā ar šiem 'noteikumiem, pēc pilsētas
valdes aizrādījumiem.

§ 8. Ja trotuārus, kā;celiņus, ūdens
novadīšanai vajadzīgos grāvjus neierīko
vai neuztur kārtībā pilsētas valdes no-
teiktā laikā, šie darbi tiek izvesti uz
pilsētas valdes rīkojuma pamata un iz-
devumi, pieskaitot tiem 12% gadā, tiek
piedzīti no attiecīgā grunts vai zemes
gabala īpašnieka.

§ 9. Braukšana pa pilsētas bruģētām
un šosētām ielām ar kuļmašīnu, paš-
braucēju lokomobiļiem, traktoriem un
citiem smagumiem atļauta vienīgi ar
ielas bruģa aizsardzības līdzekļiem vai
ar gludām riteņu riepām. Pa Smilšu
ielu braukšana ar lokomobiļiem vai trak-
toriem pavisam aizliegta.

§ 10. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

§ 11. Šie noteikumi stājas spēka
14 dienu laikā pēc viņu publicēšanas
.Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva (paraksts).
2 Sekretārs E. K o r n e t.

Papildinājums
pie Kandavas pilsētas pagaidu būv-

noteikumiem,
ka- izsludināti .Valdības Vēstnesī"
1926. g. 152., 153. un 154. numurā.

Pieņemts Kandavas pilsētas domes 1926. g.
10. apriļa sēdē un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas būvvaides 1996. g. 18. jūlija

rakstu J6 96645.
§ 38. Šonoteikumu pārkāpējus sauks

pie atbildības uz soda likuma
pamata.

§ 39. Šie noteikumi stājas spēkā
divu nedēļu laikā pēc to iz-
sludināšanas .Valdības Vēst-
nesī".

Pilsētas g Iva O Jēgermans,
2 Sekretārs Ed. Tinte.

Latvijas iedzīvotāju izglītība.
(1. turpinājums.)*!

Kad palūkojam es uz analfabētu pro-
centu starp dažādo tautību piederīgiem,
tad vācieši, latvieši tn igauņi ir uzska-
tami par izglītotākā u tautībām Latvijā.
Starp vāciešiem, kuri ir vecāki par 10 ga-
diem, ir tikai 2,90% analfabētu un igauņa
starpā 5,59°/o, turpretim latviešu starpā
tādu ir 10,79%. Šeit tomēr ir jāņem
vēiā, ka dažādos valsts apvidos atsevišķo
tautību piederīgo izglītības līmenis nav
vienāds. Tā Vidzemē vāciešu starpā ir
vairāk analfabētu, nekā latviešu starpā
un Rīga, Kurzemē un Zemgalē analfabētu
procents starp latviešiem, vāciešiem un
igauņiem ir gandrīz vienāds. Turpretim
Latgales latviešu zemais izglītības līme-
nis nospiež uz leju visu latviešu izglītī-
bas līmeni. Kamēr Rīgā, Vidzemē, Kur-
zemē un Zemgalē, izņemot Ilūkstes un
Aizputes apriņķus, starp latviešiem nekur
nav vairāk par 7,5% analfabētu, tikmēr
Latgales latviešu starpā vēl ir vaiiāk
nekā 32% analiabetu. Visā valsti, iz-

*) Skaties .Valdības Vēstneša* I. g. 177.
numura.

ņemot vienīgi Latgali, vairāk nekā 90%

lasītpratējl tr starp latviešiem, vāciešiem
un igauņiem.*) Pēc minētām tautībām
nāk žīdi, kuru starpā ir 7 līdz 20% an-
alfabētu. Ari poļu starpā ir ievērojami
vairāk analiabetu neka latviešu starpā un
vienīgi Latgalē poļi, kā agrāk saimnie
ciski priviliģēta tautība *zrāda, augstāku
Izglītības līmeni nekā latvieši. Savā
masā uz viszemākā izglītības līmeņa at
rodas krievi, kuru starpā ir vairāk nekā
42% analfabētu. Tur, kur krievu
Latvijā ir samērā nedaudz kā, piemērām,
Kurzemē un Rīgā, viņu izglītības līmenis
ir augstāks, bet Latgalē un Ilūkstes ap-
riņķī viņu starpā gandrīz puse neprot
lasīt un rakstīt. Atsevišķos apgabalos
dažādo tautību piederīgo starpā ir sekošs
proceats l?sitpratēju.

Ari tieksmes pēc izglltībžs un iespējas
to iegūt pie visām tautībām nav vienādas.
To tautību piederīgo bērni, kuri dzīvo
galvenā kārtā pilsētās, ātrāk iemācās
lasīt, nekā laucinieku bērni. Vecuma
starp 5 un 10 gadiem prot lasīt 57,80%
no visiem žīdu bērniem un 52,64% no
visiem vācu bērniem. No latviešu bēr-
niem tanī vecumā pret lasīt tikai 39,2l°/o
un no lielkrievu bērniem prot tikai
22,45%. Pilsētnieku bērnu izglītības
līmeņa pārākums ievērojamā mērā sa-
mazinās jau nākošā piecgadu vecuma
grupā. Kamēr vecumā starp 10 un
15 gadiem prot lasīt 96,59% no visiem
vācu bērniem un 96,46% no visiem
žīdu bērniem, tikmēr no visiem latviešu
bērniem, ieskaitot ari Latgali un Ilūkstes
apriņķi prot lasīt 91;37%. No lielkrievu
bērniem ari tad prot lasīt tikai 69,49%
no visiem bērniem, kuri atrodas minētā
vecumā.

Vislielākais lasītprataju procents ir starp
15 līdz 20 gadus veciem Latvijas iedzī-
votājiem, t i. starp tiem, kuri Latvijas
valsts pastāvēšanas laikā ir skolas ap-
meklējuši. Ar katru nākošo vecuma
grupu pamazinās lasltpratēju procents.

Pēdējos piecos gados lasltpratēju pro-
cents ir palielinājies pie visu tautību
piederīgiem.

Analfabētu procents ir pamazinājies
pie visu tautību p ederlgiem, pie kam
vish'elāko lasltpratēju pieaugumu var uz-
rādīt tās tautības, kuru izglītības līmenis
bija viszemākais It sevišķi tas ir sa
kams par krieviem, kuru izglītības li-
neāls Latvijā ir strauji paaugstinājies.
Vienīgi Vidzemē dažu tautību piederīgo
izglltioas līmenis 1925. gadā bija zemāks
nekā 1920. gadā, kas izskaidrojams ar to,
ka pēdējoj gados no Latgales Vidzemē ir
ieceļojuši cittautieši, kuri nospieduši vie-
tējo iedzīvotāju izglītības Umeai uz leju.

Starp Latvijas sievietēm viscaur ir
vairāk analfībetu nekā starp vīriešiem.
No _ visiem Latvijss vīriešiem, kuri ir
vecāki par 10 gadiem,_ prot lasīt 88,64%,
bet no visām sievietēm tikai 82,43%.
Atsevišķās administratīvās vienībās vī-
riešu un sieviešu starpā bija sekošs
lasltpratēju procents.

Apvidos, kuros iedzīvotāju vispārīgais
izglītības līmenis ir augstāks, ir ari
mazāka starpība starp lasltprotošo vīriešu
un sieviešu skaitu. Tā Vidzemes lielākā
daļā lasītprotešo vīriešu un sieviešu
procents ir gandilz vienāds. Kurzemē
un Zemgale starpība jau palielinās un
Latgale sieviešu starpā ir ievērojami

*) Kad ņemam visu Latviju bez Latgales tad
starp vāciešiem, kuri ir vecāki par 10 gadiem ir97,10°,8 lasltpratēju, starp latviešiem 94Jl '0
starp igauņiem 94,7&»;<i, žīdiem 91,13% un ' krie-viem 74,12° o.

lielāks analfabētu procents nekā vit
staipa- Ta pati parādība ir novēroji
ari starp dažādo tautību piedeJļ
Jo zemāks kādas tautības piederīgo
pārlgais izglītības līmenis, jo ij(ļ
starpība ir starp lasltprotošo vīriešu
sieviešu procentu.

Kamēr pie vāciešiem gandrīz ne
nav starpības starp lasltprotošo vir
bd sieviešu pro.entu, tikmēr pie
tviešiem un igauņiem tā jau ir redzi
un pie pārējo tautību piederīgiem i
ļoti ievērojama. It sevišķi liela difen
ir pie krieviem, kur tikai mazāk pan
no visām sievietēm prot lasīt un|
protošo vīriešu skaits ir gandrīz puse
reizes lielāks par sieviešu skaitu. Vii
izglītotāko Latvijas iedzīvotāju daļu sa»
Latgales lielkrievu sievietes, kuru sti
ir 64,07% analfabētu, pie kam Jaunlate
apriņķa krievu sieviešu starpā proti
tikai 30,64% — Vidzemes latviešu siļ
ir vismazākā starpība starp lasītpro:
sieviešu un vīriešu procentu (96,8č.
95,48%), pie kam Valmieras apr.
prot lasīt 97,72% no visiem latviešu
riešiem un 96,88% no visām sieviet
Kurzemē un Zemgalē šī starpība ii
lielāka un Latgalē no latviešu viriei
prot lasīt 74,67°Jo, bet no sievietēm t
62,30%, pie kam Ludzas apriņķi, to
vismazākais lasltpratēju procenti s
latviešu sievietēm, prot lasīt tikai 57,c:
Turpat ir ari viszemākais lasitpra
procents starp latviešu vīriešiem-p
tikai 68,19%. Pēdējos piecos gi
lasltpratēju procents ir palielinājies s
abu dzimumu piederīgiem.

Izrādās, ka lasltpratēju proceuts it
vīriešiem ir ātrāki pieaudzis neka" it
sievietēm.

Palūkojaties uz kartogramu, kufJ
atzīmēts lasltpratēju procents atsev.ī
pagastos, ir redzams ka vismazāk ao;
bem ir Vidzemei ziemeļu daļā, pie k
Valmieras, Valkas un Cēsu apiiņķos.
ari Rīgas apriņķa rietumu daļā ana.
betu procens ir mazāks pāro. Madoi
apriņķī un Rīgas un Valkas aprti
austrumu daļās, tas svārstās statf
un 10. Tas pats ir visā Kurzemē
Zemgales lielākā daļā. Bet jo fl
mēs no ziemeļiem un rietumiem
zamies uz augstumiem, un dienvidi
jo lielāks kļūst analfabētu procents,»
savu maksimumu sasniedz Ķrl£V
robežas tuvumā. — Vidzemē i'
divi psgasti, kuros prot lasīt u*
nekā 90% no visiem Iedzīvotājiem,
ir vecāki par 30 gadiem. Tie M
donas Odzienas pagasts ar 8v
lasītpratčju un Pededzes psgalt'
70,56% lasltpratēju. Pededzes m

ietilpst Lauru kolonija, kūjā dzīvo P
skaits mazizglītotu krievu,
vistumšākie ir Alšvangas (76,84 i
Gudenieku (76,53%) pagasti, W*ļ
dzīvo katoļticīgie suiti. Tie b sX"
Kurzemes pagasti, kupos . ir .
nekā 80% lasltpratēju. Same»'
(līdz 20%) analfabētu procents «
pagastos, kuri atrodas staip ju("' ģ
puti un Kuldīgu. Jāpiezīmē, &a
pagastos ir ari prāvs skaits »

izglītotu vācu kolonistu. Zemgaxļ2
f iDetu procents, visplrm.', ii v,s '."
Leišmales pagastu lielākā daļā- ļ
višķi tas uzkrīt Bauskas aprivP j
vidos, kur iedzīvotāju starpā J-:
skaits katoļu. Ari pārējā ^lSļ:::
glītlbas līmenis ir zemāks, P*J3jj
lielākam skaitam leišu
Tomēr visā Zemgalē, izņemo
apriņķi, nav neviena pagasta, * '

Latvijas bankas nediļas mk
uz 11 augustu 1926. g.

A k t i v i. U8. S. P a a i v «.

Zelb lejamos un monētās kaaē „n
^ SS.

W»IM. 29 l6«.

i^Vžr1*" r*?:: SBS S E^SSt'::::::::
Sudraba nauda . - - - 2,563,029 - Speciālas reaervea
V.S'kasesaimesa^kamet^anauda 9W.m 71 Noguldījumi JJgj
īsa termina vekseli .... 56,917,399 63 Tekoši rēķini . 4

, %«
k" de»p^dros.n.,umiem . 50254062 73 Vļ*J)U - *pq« wjļj
Citi aktivi ? . ? 9,444,742 27 Citi pasīvi

^^^_ 15M«
199,216,480 47 J ".216^

Pieilme:ull. augustu 1936.f. Latvijas bankaa oaudaa zīmes apgrozībā par Lt 29^11
kuras nodrošinātas: . ... ,,,

1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pec paritatea 1 klg =
La 3444,444 nodrošina • • • • ? • • ! \

? .' ? • • 8,266,8t
2) ar S 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc

' paritātes 1 * = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18252 nodrošina . . 7?7
3) v S 539 464,-/- (pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit

četrām angļu mārciņām), kas pēc paritates.fi l,— = 7,3223»gr. tīra zelta =
La 25,22:55, — nodrošina _^ 13,6Ui

Ls 29^'

Rīgā, 12 augustā 1926. g Padomes priekšsēdētājs RingoldsKalning s
1059i Galvenais direktors š vede



3t nekā 20% analfabētu. Pavisam

€,inu mēs redzam valsts austrumos

i atsalē un Ilūkstes apriņķī. Ilūkstes
r r? *jeme}'J daļas latviskos pagastos
i? i^ bet u procents vel svārstās starp

K un 20° o, lai apriņķa dienvidos pa-

ktos Hdz £0%.

latealē ii tikai divi Pea8ti» kulos
«,nt lasīt vairāk nekā 80% no visiem

Srīvotāiiem. Tie ir protestantiskie
stes (81,18%) un Krustpils (87,12%)

Sga«i. kuri ķīlveidlgi iespieža» starp

iitlbas ziņā vel augstāki stāvošiem

nes un Zemgales pagastiem. Vēl

,0 pacrastos piot lailt 70-80% no

isiemiedzīvotājiem. Visi šie pagasti

Itrodas Latgales ziemeļoj Vidzemes
*Lžas tuvumā. Turpretim visā pārējā
iiteālē» izuemot Vidzemes pierobežas
>!* nevienā pagastā nav vairāk par

aslipiatēju. Latgales 55 pagastu
tā tad ir 2 pagasti, kuros starp
tājiem, kuri ir vecāki par

0 gadiem, ir vaiiāk nekā 80% lasīt-

nratēiu, 10 pagasti ar 70-80% lasīt-

nratE u, 28 pagasti ar 60-70% laslt-

Srateju, 20 pagasti ar 50-60% laslt-

pratēju un 7 pagatti, kuros tikai mazāk,
lļ puse no visiem iedzīvotājiem prot

lasīt, šo Latvijas tumšāko pagastu ap-
dzīvotāju lielflkā daļa ir krievi. Šie pa-

gasti ir Grāveru (39,98°), Maļinovas
(44,51",,) un Izveltas (49,o9°/0) pagasti
Daugavpils apriņķī, Bukmuižas (47,3a%)
nsoasts Rfzeknes apriņķi, Landskronas

«7,140 0) Ludzas apriņķī, Gauru

<45,'5£-*' o) ua Tolkovas (49,66° , 0) pagasti
jaunlaigales apriņķi, Latgales pilsētās
un miestos tautas izglītības līmenis ir
augstāks nekā uz laukiem un tur nekur

nav mazāk par 70% lasītpratēu un
Krustpilī ir pat 83 91% lasltpratēju, un
Daugavpili 80,68%. Latvijas pilsētu
starpā viszemākais lasltpratēju procents
ir Ilūkstes apriņķa pilsētās — Grīvā —
62,4o" o Subatē — 68,97% Ilūkstē
70,84% un pēc tam nāk Ludza ar
73.4co Kā pretstats šim pilsētām ir
atzīmējama Valka, kurā 98,18% no
visiem iedzīvotājiem, kuri ir vecāki
par 10 gadiem, prot lasīt. Valka
šinī ziņā ieņem pirmo vietu Latvij?,
ub tai seko pārējās Vidzemes pilsētas.
Miestu starpā pirmo vietu ieņem
Ainaži ar 98.68% lasltpratēju. Ati Vidze-
mes pagastu starpā ir vairāki, kuros ir

vairāk nekā 98°/o lasltpratēju un Latvijas
pagastu starpā pirmo vietu ieņem
Arakstes pagasts ar 98,87° o lasltpratēju
un tāda kārtā tur starp iedzīvotājiem,
kuri ir vecāki par 10 gadiem, ir tikai
1,13° o analfabētu.

Rakstltpratēju ir ievērojami ma-
zāk nekā lasltpratēju. Tas it sevišķi ir
sakāms par tumšākiem valsts apvidiem,
kuros parkrievināšanas politikai bija vis-
lietākie panākumi kā, piemērām, Latgalē.
Tur krieviskas skolas vietā mātes mācīja
bērniem lasļt, bet rakstīšanas māksla tie
nekur nevarēja iemācīties. Kamēr 74,89° o
no visiem _ Latvijas iedzīvotājiem,
ieskaitot ari bērnus, prot lasīt, tikmēr
tikai 68,90/o prot ari rakstit. Starpība
starp rakstīt un lasltpratēju procentu
dažādos apgabalos nav vienāda. Vis-
mazākā tā ir Rīgā un dažos (Valkas,
Valmieras) Vidzemes apriņķos, bet vis-
lielākā Latgalē.

Vislielākais rakstltpratēju procents ir
Rīgā (85,00%). Valmieras (83,62°/o), Cēsu
(82,65°,o) un Valkas (81,72%) apriņķos.
Izņemot Latgali un Aizputes (69,42%)
un Ilūkstes _(50,45%) apriņķus, kā ari
augstāk minētos apriņķo», visos pārējos
aptiņķos rakstltpratēju procents svārstās
starp 75 un £0. Latgalē, turpretim, prot
rakstīt tikai 43,80% no visiem iedzīvo-
tājiem, un vismazākais rakstltpratēju
procents ir Ludzas apriņķi, kur tikai
40,62% no visiem iedzīvotājiem prot
rakstit, un šis apriņķis kopā ar Jaun-
latgales apriņķi ir uzskatams par vis-
tumšāko Latvijas apvidu.

Ari dažādo tautību piederīgo starpā
lasīt un rakstltpratēju procents ir ļoti
dažāds.

Starp latviešiem vislielākais rakstlt-
pratēju procents ir Rīgā (86.97%) un
Vidzemē, kur visos apriņķos, izņemot
Madonas apriņķi, prot rakstīt vairāk
nekā 8C% no visiem latviešiem. Agrākās
Baltijas sastāvdaļās starp latviešiem,
tāpat kā pie lasītpratējiem, vismazākais
rakstltpratēju procents ir Aizputes (69,91%)
un Ilūkstes (58,45%) apriņķos. Lat-
galē prot rakstīt tikai 42 58% no visiem
latviešiem. Visneizglītotākie latvieši ir
L'rdzas apriņķī, jo tur tikai 36,90°/o no
viņiem prot rakstīt. Starp vāciešiem
rakstltpratēju procents ir vislielākais
(86,97%). Pirmā vietā atioias Rīgas
vādeši ar 91.42% rakstltpratēju. Vis

mazākais rakitītpratēju procents vāciešu
sta-pi ir tanīs apriņķos, keros ir lielākā
skaitā apmetušies vācu kolonisti no Krie-
viias un Polijas. Tā Aizputes apriņķi
bo visiem vācies em prot rakstīt tikai
64.04° o, Kuldīgas apriņķi — 69,72% un
Tukuma apriņķi — 62.44% Ari Ilūkstes
apriņķi p;ot rakstīt tikai 72,410 0 no vi-
siem vāciešiem, bet visos pārējos apriņ-
ķos prot rakstīt 75 līdz 90° o no visiem
vāciešiem. Lasltpratēju procenta lieluma
ziņā redzamu vietu ieņem žīdi, pie kam
gandrīz visi lasītpratēji prot ari rakstīt.
Ari starp Rīgā dzīvojošiem žīdiem ir vis-
lielākais rakstltpratēju procents, bet vis-
mazākais ir Latgalē (68,98%), pie kam
žīdu starpā tur ir vairāk rakstltpratēju
nekā latviešu, krievu un poļu starpā.

Krievi kā vispārīgā izglītības līmeņa
augstuma ziņā, tā ari rakstltprašanas
ziņā ieņem pēdējo vietu Latvijā. Tur,
kur krievi nelielā skaitā dzīvo starp
latviešiem, viņu izglītības līmenis ir
ievērojami augstāks nekā tur, kur
viņi _ dzīvo kompaktās masās. Tā,
piemēram, Kurzemē prot rakstīt
75,51° o no visiem lielkrieviem. Ari
Cēsu un Valmieras aoriņķos prot
lasīt 74% no visiem lielkrieviem, bet
Valkas apriņķi, kurā ietilpst Lauru kolo-
nija, prot rakstīt tikai 46,60% no visiem
lielkrieviem. Ilūkstes apriņķi rakstīt prot
37,43°/» no visiem lielkrieviem un
41,66% no visiem baltkrieviem. Ari
Latgalē, kur dzīvo krievu vairākums, tikai
39,31% no visiem lielkrieviem un
39 08% no visiem baltkrieviem prot lasīt.
Kamēr pie visām Latvijā dzīvojošām tau-
tībām šo tautību piederīgo lielā puse
prot rakstīt, tikmēr krievi ir vienīgā
tautība, kuras piederīgo lielākā daļa ne-
prot rakstīt Tā tikai 46,06°, o no visiem
lielkrieviem un tikai 41,68°/» no visiem
baltkrieviem prot rakstīt. Ari poļi
agrākās Baltijas sastāvdaļās ir izglītotāki
nekā Latgalē un Ilūkstes apriņķī, kur
viņi ir sastopami lielāka skaitā. Kamēr
valsts lielākā daļa rakstltpratēju procents
poļu starpā sasniedz 75, tikmēr Ilūkstes
apriņķi prot rakstīt tikai 52,87% no
visiem poļiemun Latgalē tikai 54,72%.
Tomēr Latgalē poļu starpā ir lielāks
lasltpratēju procents nekā turienes la-
tviešu starpā. Pie mazākizglī'otām tau-
tībām Latvijā pieder ari leiši, kuru
starpā, it sevišķi Zemgalē, kur leišu

skaits ir lielāks, ir daudz analfabētu un
pusanalfabetu. Zemgalē prot rakstīt
tikai 47,42% no visiem leišiem, kamēr
Rīgā viņu ir jau 66.22% un dažos Vid-
zemes apriņķos vel lielāks procents.

(Turpmāk vēl.)

Tiesu sludinājumi.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

proclik. 2till., 2014. un2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 20. nov.

nes pag. ,,Kalna-Apses" mājās
Pētera Jāņa d. Apse ir atklāts
ums un uzaicina, kam ir uz šo
urnu, vai sakarā ar to, tiesības kā
iekiem, legatarijiem, fideikomi-
i, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
no šī sludinājuma iespiešanas

"ietās personas savas tiesības
izrādītā termiņā nepieteiks, tad

i šīs tiesības zaudējušas.
1926. g. 13. jūlijā. L. Ns3239.

skšsēdētāja v. A. Blumentals.
ļ~*f Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
proclik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
: paziņo, ka pēc 1922. g. 10. dec.
'g- Arga(a mājā mirušā Pētera

oamad.Berzupa ir atkl. mantojums
tina, kam ir uz šo mantojumu.
irā ar to, tiesības kā mantinie-
egatarijiem, fideikomisarijiem,
?""i u. t. t., pieteikt šīs tiesības
"?«ai sešu mēnešu laikā, skaitot
ļdinājuma iespiešanas dienas,

ninētās personas savas tiesības
*uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

"s kā šis tiesības zaudējušas,
g- 13. jūlijā. L. JV9 3837.

\. Blumentals.
a Sekretārs A. Kalve.
gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

k. 2011.,2014. un2019.p.p.
?0 - ka pēc 1919. g. 15. jūnijā

mirušā Jāņa Pētera d.
l!a) ir atklāts mantojums
kam ir uz šo mantojumu,

to, tiesības kā mantinie-
^atarijiem . fideikomisarijiem.

'? t. t., pieteikt šīs tiesības
ienešu laikā, skaitot

iespiešanas dienas.^^^Bpersonas
savas

tiesības
miņā nepieteic
tiesības zaudēju;

13. jūlijā. Ļ. .Ve' 3871.
a v. A. Blumentals.

"_ Sekretar> A. Ķ.ii ? .
ibaltiesas 3. civilnodaļa,
ik2011., 2014. un2019.p.p.

' kāpēc 1923. g. 19. jūnijā
la-Andrēja (Andreasa)

0 d. Bērmana ir atklāts
111uzaicina, kam ir uz šo

n to. tiesīh

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā. 1926. gada 14. augustā.

D e v i i e ? :
1 Amerikas dolāri .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa 25 18 — 25,56
100 Francijas Irankis.... 14 05— 14,30
100 Beļģijas irank» .... 13,90—14,20
100 Šveices franka .... 99,80 — 100.70
100 Itālijas 1im 16,90 — 17,25
100 Zviedrijas kron» . . . . 138.S0 — 139,55
100 Norvēģijas kron» . . . 112 95 — 114,65
100 Dānijas kronu .... 136]90 — 138,95
100 Čechoslovaķijfls kroni 15,25— 15,55
100 Holandes guldeņa . . . 207,40 — 208,95
100 Vācijas marka .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marka .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marka . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlota 55,00— 65,0*
100 Lietavas iitn 50.55 — 51,6t
1 SSSR červoņeca ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kf 3415 — 3446
Sudrabs 1 kg 98 — 106

Vērtspapīri:

5°/o 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 9e — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. KiceiL

Zvērināts biržas mākleri Th. Summēta.

Literatūra.
Atpūta. J*93 — 1926. g.
Valsts statistiskā pārvalde. Mēneša

biļetens. Augusts 1926. g.
Gaida. L. G. C. O. Mēnešraksts. Izdevēja :

Latvijas gaidu centrālā organizācija. Atbildīgā
redaktore: V. Vilks. N? 1 — augusts — 1926.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses.

Latgales apgobalt. I kr mlnalnod.
saskaņā ar savu 1926. g. 8. jūlija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
ua 585. p. 1 d. pamata apsūdz. Kriev.
pavalstu., (Vitebskas gub.) pieder,
34 g. veco Fjodoru Gerasima d. Skolu,
ku-a pazīmes ir: zemāks par vidēju
augumu, tuirši mati, zilas acis.

Visām iestādēm un personim, kufām
zināma minētā Fjodora Skolas un
viņa mantas atrašanās vieta, jpazino
Rēzeknes apr 2. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 9. augustā 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

10343 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesai I Mm. nod.
saskaņā ar savu 1926. g. 8, jūlija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
455. p. 12. pk, pamata apsūdzēto
Rēzeknes apr, Rušinās pag., Beloba-
binas ciema pied. 27 g. veco Stepanu
Pētera d. Volnobajevu, kūja pazīmes ir:
gajš augum» , melni mati un uzacis.

Visām iestādēm un personām, kufām
zināma minētā Stepana Volnobajeva un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apr. 2. iec izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī. 9. augustā 1926 g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

1034 t Sekretāra p. (paraksts).

Latgales opgataltles. 1.kriminālo.,
saskaņa ar savu 1926. g. 31. jūlija
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī*
284. num. no 18. dec. 1925. g iespiesto
sludinājumu par Sloma N»fleļa_ d.
Zilbermaņa meklēšanu, jo minētais
Šloms Z I Der mans ir atrrsts.

Daugavpilī, 11. augustā 1926. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

10218 Sekrerara p. v. (paraksts)

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uzclvilproc. lik.201I., 2014. un 2019.p.p'
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 10.junijā
Jaunraunas pag. ,.Jerilās" mirušā Jāņa
Kārļa d. Kalaca ir atklāts mantojums
ur) uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem.
k/editoriem u. t. t.. pieteikt šīs ti<
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

ļa minētās personas savas tiesības
uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējuši
Rīgā. 1926. g. 13. jūlijā. L. '

Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.
8239a Sekretārs A. Kal\e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uzcivilproc. lik. 2011
pamata paziņo, ka pēc 19
Italii mirušā Lubejas pa.:
jaunsaimnieka Jēkaba Jāņa d. jeļ
ir atklāts maut uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatari
fideikomisarijiem. kreditoriem u.
pieh

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc. lik. 2011 .,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1901. g. 9. nov.
Rīgā mirušā Dāvā (Dāvida) Jēkaba d.
Sniedze ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem. kredi-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 13. jūlijā. Ļ. I* 3847.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

8237a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzcivilproc. lik. 2(11 I., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 5. febr.
Ļaudonas pag. ,, Pekstiņos" mirušā
Pētera Pētera d. Elkšņa (Elksnīša) ii
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem.
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 13. jūlijā. I
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

8238a Sekretārs A. Kai ?

mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 14. jūlijā )926. g. L.N° 3829.
Priekšsēdētāja v.A, Blumentals.

8327 Sekretārs A. K a 1 v e.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc. Iik.2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata oaziņp. ka pēc 14. aprilī 1917. g.
Lubānes pag. mirušā Jāņa Andreja d.
Kalniņa ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to. tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem. fideikomisarijiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 16. jūlijā. L. Ns 1295.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

8458a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301,
309. un 311. p. p. pamata, uz Stani-
slavas Roze, dzim. Sadrevič, lūgumu
viņas prasības lietā pret Jevgeņiju
Roze par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves ļvieta prssītāļai nav
zināma, ierasties tiesa četru mēnešu
laikā no šī sludinājumu publicēšanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti no tā
un tam pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs notiktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā. 1926 g. 2 augustā J* 1217
Priekšsēdētaja o. v. (paraksts).

9773 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.
309. un 311. p. p. pamata uz Joch nnas
Danilčenkov, dzim. Sakner (Žagar)
lūgumu viņas prasības lieta pret Jēkabu
Daņilčenkovu par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kufa dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesa četru
mēnešu laikā no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Va'.d. Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti noraksts no tā
un tam pievienoti?™ dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

R-gā, 2. augustā 1926. g. L. Ns 1075
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

976? Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. _ p. pamata, _ uz Marijas
Pētera m. Šķel, dzim. Plācen, lūgumu
viņ«s prasīb*s _ lieta pret Staņislavu Au-
gusta d. Šķel par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta pra-
sītājai nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienai .Valdības Vēstnesi'.

Pie lūguma pielikti noraksti no ie-
sūdzibas raksta un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā. 2.augustā 1926.g. L. N>. 842.
Priekšsēdētaja b. v. (paraksts).

9769 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc.lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 8. maijā
Rīgā mirušā barona Hermana-Johana
Kampenhauzena (Campenhauzen) ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz 5o mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības. kā mantiniekiem, legatarijiem.
fideikomisarijiem. kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ļa minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiķā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā. 1926. g. 12. jūlija. L.JMŠ3319.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

8146a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uzcivilproc.lik. 2011.. 2014. un 2019.p,p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 12. nov.
Rīgā mirušā LuUviga-Kārļa Jāņa dēla

Draegera ir atklāts mantojums un uz
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem , kredi-
toriem u. t. t.. pieteikt šīs tiesība

mi mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņā nepieteil
tiesības zaudē

Rīgā, 1926. g. 13. jūlijā. L. Ns 3835.
Priekšsēdētāja v. Ā. Blumentals.

iet ars A. Kal

mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 13. jūlijā. L. Jfe'2917.
Priekšēdētāja v. A. Blumentals.

8235a Sekretārs. A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzcivilproc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 20. martā
Valmieras slimnīcā mirušā Rencēnu pag.
,,Niedrītes-Kaktiņu" mājas īpašnieka
Ernsta Jēkaba d. Kaktiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem ii. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 13. jūlijā. L. Ns 3858.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

8236a Sekretārs A. Kalve.



Daugavpils apr. I. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar civ. pruc. lik. 1401. p. un lik.
sakop. X sēj. 1. d. 1239. p. un pamatojo-
ties uz savu 1926. g. 7. jui. lēmumu pa-

i pēc 1900. g. 13. jul. Daugavpili,
mirušā Grigorija Jāņa (Ivana) d. Zai-
kina (Za-ikina), Daugavpilī palicis
mantojums, un uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas ..Val-
dības Vēstnesī".

Daugavpilī, 7.julijā 1926. g.
8482a- Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1926, g. 14. jūlija lēmu-
mu un pamatojoties uz civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
14(12. un 1408. p. p. ,ar šo uzaicina 1919.

g. 14. nov. Veļiki Lūkos, Pleskavas gub.
mirušā Dāvida Tāgera likum. mantinie-
kus pieteikt minētam miertiesnesim
Rēzeknē, savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto nekustamu mantu sešu
mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī'.

Rēzeknē, 14. jūlijā 1926. g. Ns 2088.
8331a Miertiesnesis (paraksts).

Mantojuma tiesības jāpieteic ;

kritības sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn..
8978a Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
5. iec. miertiesnesis, kura kancleja atro-
das Varakļānu miestā, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p., saskaņā ar savu 1926. g.
15. jul. lēmumu uzaicina 1912. g. 14. jul.
mirušā Jāzepa Ādama d. Eiduka-
Babra mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības augšminētam mierties-
nesim uz nelaiķa atstāto nekustamu
īpašumu, atrodošos Stirnienes pag.,
Vutnanu c, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma ievietošanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēs, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

1926. g. 15. jūlijā. Ns 3402.
8483a Miertiesnesis l.Berķis.

Rēzeknes apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1926. g. 13. jūlija lēmu-
mu un pamatodamies uz civ. proc. lik.
46CH6. un I46Cr., p p. izsludina par
nederīgu iznīcinātu pilnvaru, dotu no
Augusta Tadeuša d. Puncuļa un Katras
Onufra m. Puncul — Tumašam Ignata d.
Vaivodam — Augustam un Katrai
Puncuļiein piederošas zemes, atrodošās
Kaunatas pag., Vecānu sādžā, Rēzeknes
apr.. pārvaldīšanai, līdz ar visiem uz
minētās pilnvaras pamata izdotiem tālāk
pilnvarojumiem. Pilnvara apliecināta,
Rēzeknes notāra J. Baukane kantorī,

1925. g. 2. janvārī ar reģistra Ns 16.
8404a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
7. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401.p., civ. lik. Xsēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar savu 1926. g. 30.
jūnija lēmumu, paziņu, ka pēc 1924. g.
12. apr. mirušā Eduarda Jāņa d. Viju-

ma ir palicis mantojums, kurš atrodas
Daugavpils apr., Asūnes pag., Klabovcu
ciemā, kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šomantojumu, vai sakarā ar to kādas
tiesības, pieteikt tās minētām mierties-
nesim viņa kamerā Dagdas miestā, Ns
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vaid. Vēstn.".

Daugavpilī, 1926. g. 12. jūlijā. .Na 81.
8569a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils aur. Z. Iec miertiesa ,
uz civ. proc. lik. 1401. p. X. sēj unOT
lik 12i9. p- pamata _ un saskaņa ai

1926 g. 2 augusta lēmumu, uzaicini

1923 g 18 decembrī mir. Antona

Ādama d. Dabara mantiniekus pieteikl

savas mantojuma tiesibas
^

uz nelaiķa
atstāto n>antojumu, atrodošos Daugav-
pilī augšā min. miertiesn. sesu _ mē-

nešu laikā, skaitot no ši sludinājuma

iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi/

Daugavpilī, 1926. g. 6. augusta.
10426 Miertiesnesis D u c m a n s.

publisk. torsos p
Fridricha Otto B o n g a

nekustamu īpašumu.
kurš atrodas Rīgā, Dzegužu ielā*';
VI hip. iec. ar zemesgrām. reģ. W
(grupa 66, grunts Ne 93) un sist"
Nordeķu muižas diimtsrentes fl*
gabala 229,9 kv. asis platībā ar «'
atrodošām ēkām;

^2) ka īpašums priekš publisk. t«r
apvērtēts par Ls 2,200; '

3) ka bez augšminētas prasi»
šums apgfūtināts ar hipotēku p»

par 4000 cara rbļ.; -,|
4) ka personām, kufas veļas F ,

giem dalību ņemt, jāiemaksā »«

desmitā daļa no ap vērtēšanas sun
jābada priekšā apliecība par '°> ,
tieslļetu ministrijas puses nav

^
*

minētam personām iegūt nw

īpašumu; un ,. ,,
5) ka zemesgrāmatas uz so v^

tiek vestas Rīgas -Valmieras

grāmatu nodaļā. M„ -i*
Personām, kufām ir kādas ne»

pārdodamo īpašumu, kas parfl** j
nepielaiž, tādas t iesības jauz»«

pārdošana? dienai. .^gt
Vīsi papīri un dokumenti , « ,

uz pārdodamo īpašuma «
^Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod- <"-

Rīgā, 13. augustā 1926.g

10584 Tiesu izpild. V. P°*

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 30. jūnija lēmumu un pamatojo-

mies uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. I. d.) 1239. p. paziņo, ka pēc
1920. g. 2. aprilī mirušā Filipa Jevfi-
mova ir palicis mantojums, kurš atro-
das Jaunlatgales apr., Augšpils pag.,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt tās
pēc piekritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

Kārsavas stac. 1926.g. 15.jūlijā.N°2421
8572a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
2. iec. miertiesnesis, caurlūkojis 27.
maijā 1926. g. Evela Germana prasību
pret Aleksandru Maņkovsku par 500 lat.
aizmuguriski nosprieda : piedzīt no Ale-
ksandra Maņkovska Evela Germana
labā pieci simti latus, līdz ar 6,, no
27. nov. 1922. g. un četrdesmit vienu latu
70 sant. tiesas un lietas vešanas izdevum.

Izsludinot šo spriedumu, miertiesnesis
pasludina atbildētājam Aleksandram
Maņkovskain, ka viņš var iesniegt pret
šo spriedumu divu nedēļu laikā rio izslu-
dināšanas dienas atsauksmi dēļ lietas
jaunas caurskatīšanas-vai mēneša laikā
apelācijas sūdzību.

Rēzeknē, 16. jūlijā 1920. g.
8568a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
DiDganlls aprija 2.liilrkgi nlirilUDisI.,
uz civ. proc. lik. 1401. p, X. sej. civ.
lik. 1239. p. un saskaņā ar savu
1926. gada 2. augusta lēmumu, uzaicina
1904. g. 14. aprilī mirušās lias Kalmaņa
meitas Mizrcch mantiniekus pieteikt
savas tiesības uz nelaiķes atstāto ne-
kustamo īpašumu, atrodošos Daugavpilī,
2. policijas iecirknī. Virsnieku un Alejas
ielu stūrī, — sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
?Vaid. Vēstnesī", augšā minētam mier-
tiesnesim.

Daugavpilī, 1926. g. 7. augustā.
10428 Miertiesnesis Duc mans.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. 1401. p. un X sēj.
civ. lik. 1239. p. pamata un saskaņā
ar 1926. g. 2. augusta lēmumu, uzaicina
1918. g. 14. februārī mirušās Rochas
kika m. Segai mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz nelaiķes
atstato nekust. īpašumu, atrod. Daugavp.,
?. pol. iec. uz Saules un Iebrauc, ielu stūja,
augšā minētam miertiesnesim, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ievietošanas dienas .Valdības
Vēstnesī."

Daugavpilī, 1926. g. 6. augustā.

10427 Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
3. iec. miertiesnesis, kura kamera atrodas
Somi -kaņā ar savu 13. jūlija

g. lēmumu un pamatojoties uz civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401., 1402., l-tns. p. p. ar šo uzaicina
1913. g. 6. aug. mirušā Jāņa Rubina
likumīgus mantiniekus pieteikt pie mi-
nētā miertiesneša savas tiesības uz pali-
kušo pēc tā Jasmuižas pag., Pastoru s.
nekustamu īpašumu sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī'.
8334a Miertiesnesis (pārak

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 21. jūlija
1926. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p.. ar šo uzaicina 15. aug. 1916. g.
mirušā pilsoņa Antona Pāvela d. Bal-
tača mantiniekus, pieteikt savas manto-
juma tiesības uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils apr., Kolupes pag.
. Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī".
8981a Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu lēmumu no 21. jūlija
1926. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402. p. p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. ,ar šo uzaicina 8. janvāri
1916. g. mirušā pilsoņa Jāņa Antona d.
Vanaga mantiniekus, pieteikt savas
mantojuma tiesības uz mantojumu, kas
palicis Daugavpils apr., Kolupes pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Valdī-
bas Vēstnesī".
8982a Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabltiesas Jaunlatgales apr.
3. iec. mierfienesis, saskaņā ar savu
1926. g. 13. jul. lēmumu, un pamatojo-
ties uz civ. proc. lik. 1401.p. un lik. krāj.
X sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc 1922.
g. 8. febr. mirušā Jura Jāņa d. Keiseļa
ir palicis nekustams mantojums, kurš
atrodas Jaunlatgales apr., Balvu pag.,
Lāčupes ciemā un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā Balvu muižā, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 13. jūlijā 1926. g.
8406a Miert. v. i. V. Žlēziņš.

Latgales apgabaltiesas Ludzas apr.
3. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu š. g.
30. jūlija lēmumu un uz civ. proc. lik.
1401. un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
pamata, paziņo, ka pēc 1918. g. 10. jul.
Kārsavas pag., Michalčenku ciemā mir.
Jāņa Gerasima d. Nazarova ir palicis
mantojums, kurš atrodas Kārsavas pag..
Michalčenku ciemā, kādēļ uzaicina visas
personas kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā pēc piekritības, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Kārsavā, 19. jūlijā 1926. g.
8889a Miert. v. i. (paraksts).

Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Soras-Rivas Zelika m.
Solovej lūgumu un civ. lik. X sēj.
1239. p. un civ. lik. proc. 1401. p. .uzai-
cina visus nomiruša 1925. g. Zeļika
Hirša d. Kolodickaja mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim savas tiesī-
bas uz atstāto oo Kolodickaja mantoju-
mu Krustpils pils., Krasta ielā .sastāvošu
no grunts gab. ar koka māju, sešu mēn.
laikā, no šā sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Krustpilī, 17. jūlijā 1926. g. Ns 434.
8571 a Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Oskara Salmiņa lū-
gumu un civ. proc. lik. 1.401. p. un civ.
lik. X sēj. 1239. p. uzaicina visus mirušā
1924. g. Krustpils pag., Lazdinieku sādž.
pils. Andreja Salmiņa mantiniekus pie-
teikt minētam miertiesnesim savas tie-
sības uz atstāto no Salmiņa mantojumu,
sastāvošu no apm. 12 ha zemes ar 4 ēkām
un dažādas kustamas mantības — sešu
mēnešu laikā no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Krustpilī, 17. jūlijā 1926. g. Ns 440.
8570a Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
sakop. X sēj. 1239. p. 1. d. un pamatojo-
ties uz savu š. g. 17. jul. lēmumu, paziņo,
ka pēc 1910. g. 3. febr. mirušā Jermolaja
Pētera d. Zubova ir palicis nekustams
īpašums, Daugavpilī, Viļņas ielā JNs 51,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī. 1926. g. 17. jūlijā.LN°644.
8641a Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
sakop. X sēj. 1239. p. 1.4. ua pamatojo-
ties uz savu š. g. 17. jūlija lēmumu, pa-
ziņo, ka pēc 1921.g. 25. aug., Orlā (SSSR)
mirušā Ivana Leonarda d. Truškovska
ir palicis nekustams īpašums, Daugavpilī
Kaunas ielā Ns 24, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās pēc piekritī-
bas sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas ,.Val-
dības Vēstnesī".

Daugavpilī, 1926.g. 17. jūlijā. 06641
8640a Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
sakop. X sēj. 1. d. 1239. p. un pamatojo-
ties uz savu 1926. g. 10. jūlija lēmumu
paziņo, ka pēc 1921. g. 25. decembrī,
Omskā (SSSR) mirušā Stepana Kaļina d.
Kapustina, 25 g. vecs, Daugavpils
pilsētā ir palicis mantojums, un uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas tiesības,
pieteikt tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .,Valdības V

lugavpilī, 12. jūlijā 1926. g.
Miertiesnesis (parai

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 21. jul.
1926. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402. p. p. un civ. lik. X sēj.
XI. d.1239. p. ar šo uzaicina 11. dec.
1912. g. mirušā pilsoņa Jāzepa (Osipa)
Juljana d. Marc inkeviča mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Daugavpils apr.,
Līksnas pagastā.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu lēmumu no 1926. g.
21. jūlija un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402. p. p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p., ar šo uzaicina 15. martā
1909. g. mirušā pilsoņa Jāņa Augusta d.
Baltača mantiniekus, pieteikt savas
mantojuma tiesības uz mantojumu, kas
palicis Daugavpils apr., Kolupes pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesi".
8983a Miertiesnesis K- A v e n s.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 1926. g. 21.
jūlija un pamat, uz civ.proc.lik. 1401. un
1402. p. p. un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
ar šo uzaicina 13. sept. 1919. g. mirušā
pilsoņa Jēzupa (Osipa) Ignata d. Bal-
tača mantiniekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils apr., Kolupes pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".
8977a Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc'lik. 1401. p. un lik.
sakop '. X sēj. 1. d. 1239. p. un pamatojo-
ties uz savu 1926. g. 10. jūlija lēmumu,
paziņo, ka pēc ! martā. Pēter-
pils mirušās Jevd Filipa m.
Spickas (dzim. 1851. g.), Daugavpilī ir
palicis mantojums, un uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības, pie-
teikt tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 22. jūlijā 1926. g.
8984a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 3. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 13. jul. lēmumu un pamatojo-
ties uz civ. proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc 1921.
g. 27. dec. mirušā Jāņa Jēkaba d. Karo-
la ir palicis nekustams mantojums, kurš
atrodas Jaunlatgales apr., Balvu pag
,,Briedīšu" fermā Ns 15, un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu vai sakarh
ar viņu būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem,pieteikt tās minētām miertiesne-
sim viņa kamerā, Balvu muižā sešu mēn-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 13. jūlijā 1926. g.
8405a Miert. v. i. V. Šlēzinš.

Atkārtots pielaistas kļūdas aēļ.
.Valdības Vēstneša * š. g. 164. nu-

murā iespiestam Jaunlatgales apr. 3
iecirkņa miertiesneša sludinājumam jā-
skan sekosi: Saskaņā ar Jaunlatgales
apr. 3. iec. miertiesneša š. g. 26. jūnija
lēmumu uz civ. proc. lik. 1460«-«. p.

pamata izdotā Pēlējam Peteja d. Polam
no (un nevts un) Mārtiņa Perēja

dēla Bērziņa un apstiprināta no
Jaunlatgale» apr. 3. iec. miertiesneša
1923. g. 12. oktobrī Ns 2434 ģeneral-

pilvira anulēta un visi rīkojumi, izdarīti
uz šās pilnvaras pamata pēc sludinājuma
iespiešanas .Valdibai Vēstnesī, skaitāmi
par nederīgiem.
7799 Mieitiesneša v. i. (paraksts).

Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Edes Telesņikovas
lūgumu, kā ari civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina visus
mirušā Krustpils pag., Erniņu ciemā
pils. Jēkaba Lazdiņa mantiniekus, pie-
teikt savas tiesības minētam miertiesne-
sim uz atstāto no nelaiķa Jēkaba Laz-
diņa mantojumu, sastāvošu no viensētas
zemes un ēkām — sešu mēnešu laikā no
šā sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Krustpilī, 14. jūlijā 1926. g. Ns 430
8333a Miertiesnesis (paraksts).

Rigas apgabaltiesas IV iec. tie
izpildītājs,

kūja kancleja atrodas Rīgā, Andri
Pumpura iela Ns 1, paziņo, ka 1928.
28. augustā, pulksten 10 rītā, Si;
Kaļķu īela Ns 1, veikalā, pārdos!i
keļa T a n k e 1 a kustamo mantu, sa
vošu no oderiem, manicure kasms
naudas makiem, zīda un ādas da
somiņām, portfeļiem, ziemas svēā
eglītes Izgreznojumiem u. c. un «ii
tētu par Ls 4052,50.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā i
apskatīt pārdodamo mantu varēs pH
šanss dienā uz vietas.

Daļa no_ mantas ar novērtējim: r<
Ls 2919 pārdos zem notaksētās cenas

Rīgā, 13. augustā 1926.g.
10581 Tiesu izpild. V. Požatisli]

Rīgas apgabaltiesas Rīgas IV fc
tiesu izpildītājs

kūja kancleja atrodas Rīgā, Au*
Pumpura itlā Ks 1, paziņo:

1) ka dēļ Ls 1697 60 ar p»
1924. g. 23. maija par 1500 MUal
Vītiņam par labu pēc obligācijas,
stiprinātas 1923. g. 11. dec. H
saskaņa ar ^īgas apgabaltiesas I.J
nodaļas 1926. g. 4. maija izp. ;'
Nē 421332 4. novemb ī 1926. i
pulksten 10 rī ā, Rīgas apgabai*
civilnodaļas sēžu zāle,

Rīgas apgabaltiesas IV ieT«:
izpildītājs, ' *

kūja kancleja atrodas Rīgā ļluL
Pumpura ielā te 1. paziņo, ka i»
28. augusļā, pulksten 10 m i
Vaļņu iela Ns 52, veikalā, 0trrlizsolē p a r d o s Ludviga K a r ne?kustamo mantu, sastāvošu no borrtapetēm, rozetēm un 16 kannām I
un novērtētu par Ls 1638.

Izzināt sarakstu, novērtējumu vs
apskatīt pārdodamo mantu, varēsV
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 13. augustā 1926. g.
10579 Tiesu izpild. V. P ožarisļ

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tie
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, AndrīPumpura iela Ns 1, papildām M
sludinājumam par Annas Vītoli»,
Jāņa V ī t o 1 i_ņ a nekustama īpifl
atrodošos Rīga Morica iel5 Ns 15, iVļļ
iec. ar zemes grāmatu reģ. N» 105' ļ
došanu, nolikto uz 1926. g. 7. oktfc
pīkst. 10 rīta Klausa Voigta prasībasSj
par Ls 1C53 97 ar °/o un izdenumia
ievietoto 1926. g. 18.Junijā .Vilft
Vēstnesī" 133. numura, paziņo, kas
šīs prasības it vēl pievienotas Bg
tirgotāju savstarpīgas kreditbiedri
prasības, kopsuma par Ls 62 563,09s
ar °o.
10582 Tiesu izp. V. Požariski

Latgales apgabaltiesas vecāk^paziņo, ka uz 1926 g *
gavpils notāra P. zibina rtn!akta Nē 12 pamata «« ,
Vigovska ieguvusi Rēzt
Atašienes pagastā Zeme.
nosaukuma „Makainicas ^ *
platībā 7,97 ha. MinētL
Rēzeknes apriņķa zemes Jr«I
Ns 7156 (53. sēj.). grdmātu J

Daugavpilī, 1926.g.24.juiijā MVecākā notāra palīgs f ' J'^
9274a Sekretāra pal. A. Vitk''-Rīgas apgabaltiesVļvļ^

izpildītājs, '*
nūja kancleja atrodas Rmg ,
Pumpura ielā M 1. paziņo

g
k l ,$28. augusta, pulksten iri LM

Vaļņu ielā Ns 22, veikalā i *izsole pārdos Ludviga K a "^kustamo mantu , sastāvošun","un novērtētu par Ls 1728 a
'"

Izzināt sarakstu, novērtējurm, u-
apskatīt pārdodamo mantu valsi
šanas dienā vietas.

Rīgā, 13. augustā 1926. g
10578 Tiesu izpild. V. p|,- .

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
2. iec. miertiesnesis, uzaicina mirušā
27. nov. 1925. g. Bērzgales pag., Goriešu
sādžā, Kār[a Jakoba d. Jurāna manti-
niekus, pieteikt viņam savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu
sešu mēnešu laikā no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 19. jūlijā 1926. g.
8639a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
2. iec. miertiesnesis, uzaicina mirušā
13, febr. 1923. g. Rēznas pag., Kovaju
sādžā Vasilija Kirilla d. Voroncova
mantiniekus, pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu sešu mēnešu laikā no šī uzaicinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rēzeknē, 16. jūlijā 1926. g.
8567a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 24. jūlijā apstipri-nāta pirksanas-pārdošanas līgima namata Jevgeņija Staņislava meita Ost-rovska ieguv. no Marjašas Meera meitasAzbej par Ls oOO dzimtslietošanas tie-
n,=t-V' £

ētas gri,ntsgabali. 96 kv.asis
P atiba Daugavpilī, 94. kvartālā V 4-oseias ielā, polic. Ns 140 un pWkavas ielā polic. Ns 23.

Daugavpilī, 1926.g.24.julijā. Na 28937

9Zn»'š£t- Viņa P" E - Krikis '9273a ^ekretara pal. A. Vitkovskis.

Latgales apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 22. jūlijā apstipri-
nāta pirkšanas pārdošanas līguma pa-
mata Kazimirs Tadeuša d. Kustos ie-
guvis no Stefānijas Vikentija m. Vietri-
nas pēc pirmā vīra Gržibovskas, dzim.
Gedrovic-Jurago par Ls 3700 dzimts-
lietošanas tiesības uz pilsētas grunts-
gabalu 249i i kv. asis platībā Daugav-
pilī. 4. iec. 236. kvartālā, Ne 7, Viļņas
ielā ar policijas Ns 131.

Daiigavpilī,1926.g.23.julijā. Ns 28824.
Vec. notāra v. viņa pal. E. Krikis

9088a Sekretāra pal. A. Vitkovskis.

Latgales apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 24. jūlijā apstipri-
nāta dalīšanas līguma pamata Pēteris
Andreja d. Vidus ieguvis zemes gabalu
ar nosaukumu „Dzesnieki" Ns 1 ferma
26,690 ha platībā, Jānis Andreja dēls
Vidušs ieguvis zemes gabalu ar no-
saukumu ,,Dzesnieki Ns la ferma"
21,849 ha platībā, abu zemes gabalu
vērtība Ls 1100, pastāvošu no Alek-
sandropoles muižas izdalītā zemes ga-bala Jaunlatgales apriņķa, Rugāju pag.

Daugavpilī, 1926.g.24.jūlijā. Ns28939

no
Vec- no, tara v. viņa pai. E. Krikis.92,2a >ekretara pal. A. Vitkovskis.

Skrudalienas pag. tiesa,
Ilūkstes āpiiijķī, pamatojoties uz sava
26. jūlija 1926. g. lēmumu un pagasta
tiesas lik. 276. un 277. p. pamata, dara
zināmu vispārībai, ka pils. Sevastians
Cjuļinskis, dzīv Skrudalienes pagastā,
.Osinovku" mājā, pieņem bērna vietā
— adoptē Aleksandres Ivanovas ārlau-
lībā dzimušo meiteni .Epistimiju*, dzi-
mušu 1925. g. 8. novembtī, piešķirot
adoptējamai visas likumīgā bērna tiesī-
bas un dodot tai vārdu: Epistimija
Sevastiana m. Cjuļinska.

Personas, kurām pret šo adopciju
būtu kādas ierunas, tiek uzaicinātas
pieteikties šajā pagasta tiesā sešu
mēnešu laika pēc šī sludinājuma iespie-
šanas .Valdības Vēstnesī" trešo reizi.

Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādi jebildumi netiks vairs pieņemti
un minētā adopcija skaitīsies par liku-
mīgi spēkā gājušu.

2 Priekšsēdētājs (paraksts).
10352 Darbveža v. i. (paraksts).

Tukuma iec. miertiesnesis, uz civ.
proc. lik. 1967., 2011., 2014. un 2079. p.p.
uzaicina visus, kam būtu uz 7. nov.
1925. g. Irlavas pag., „Lieltomos" mir.
Vēras-Emmas Pumpain atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
riem u. t. t, pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, aksitot no
sludinājuma nodrukāšanas dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Tukumā, 21. jūlijā 1926. g. LNsiatī 2(1

8898a Miertiesnesis (paraksts).



^"T^blītiesas
IV

lec. tiesu
Rigas «Piepildītājs,

.i, .trodaa Rīga, Andreji

^"P^stl puteten 10
rītā

Rīga ,
38. «0*n?- i* 22 veikala, otrreizēja

Ēp -ffd o ? Ludviga K a r n e v ai a
b*"'™!,, sastāvošu no tapetēm

feām^n novērtētu par Ls
1697.

RSS sarakstu , novērtējumu,,!» ar.nggpārdodamo mantu, varēs par-

Ēnas dienā uz vietas.

IK»! 13 au« ustā 1926- g "
I*"'.-.c„ onild. V. Požariskis

-^Tap^blltiesas IV
iec.

tiesu
*** izp ildītājs,

kancleja atrodas Rīga, Andreja
!3Lna ielā X» I papildām savam
rW" 22. jūlija sludinājumam

^
par

W«Tebelanekustama īpašuma,

5l5Jta Rigā, L. Kandavas ielā Ns 18
nodošos wg ,

zemes atļļ reģ
S.S pāreošanu, nolikto 1926.g.

\nbrl, pīkst. 10 rītā A'S .Batraco'
.Hetāpar Ls 530,05 ar 0. 0 un

Kūmiem, ievietoto 1926. g. 22 , jūlijā

,1 Vēstnesī' 159. numura, pa-

khn ka Pie šīs prasības ir vel pievie-

Sj«Rīgas tirgotāju savstarpīgas kredit-

MrfribaiT prasības, kopsumā par Ls 9400
n izdevumiem.

Tiesu izp. V. Požariskis

Ri«i< apgabaltiesas VI iec. tiesu
6 izpildītais

««ino ka 24. augusta 1926. g., pīkst.

ēdienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 18,
4 Jozeia Kurjatnikova lieta par-

f 0S ' Moiducha Paleja kustamc
JaJflhi, sastāvošu no mēbelēm un no-

vērtētu par Ls 290.
laināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

Mkatlt pārdodamo mantu varēs pardo-
^mj dienā

uz
vietas.

Rīgā, 4- augusta 1926. g.

J0563 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 25. augustā 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kt. Barona ielā Ns 3,

Mariannas Sliosberg lieta pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sa-
ctāvnšu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
; pārdodamo mantu, varēs pār-

degšanas dienā uz vietas.
Rīgā, 4. augustā 1926. g.

1C565 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Citu iestāžu sludinājumi ,
V«VaWIMWIKMMH«MMIMMBH>l«HHr

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
20. augustā 1926. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, Tirgoņu itlā Nš 15,

pildos niiātsoliDš
otrieizējā ūtrupē Konstantīna Ventcela
kustamo mantu, novērtētu par Ls 800
un sastāvošu no veikfla iekārtas dēļ
viņa dažādu nodokļa segšanas.

Rīgā, 12. augustā 1926.g.
1060 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 25. aug., pulkst. 11 rītā,
m. Kalēja iela Ns 19,

attina galrfiksolīšcnā
pārdos B. Ulbrichtam piederošu vienu
kroņa lukturi, notaksētu par Ls 112,80
par labu XIII Rigas kopējai darbinieku
slimo kasei.

Rīgā, 11. augustā 1926. g.
10506 Priekšnieka (paraksts).

Rīsos muita
Uz muitas lik. 1140. p. pamata pa-

ziņo, ka š. g. 27. jul. kopsēdē caurska-
tīja kontrabandas lietu Ns 168, 1926. g,
par pie Zamueļa Bezprozvanija aiztu-
rētām caunādām un

nolēma
naudas sodu 5°/o apmērā no pieteikto
izvešanai caunadu vērtības, Ls 636, uz-
likt Zamuelim Bezprozvanijam.

Minēto lēmumu, uz muitas lik. 1141. p.
pamata var pārsūdzēt _ muitas' departa-
mentam 3 nedēļu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi"; pārsūdzības jāapliek ar at-
tiecīgu zīrsognodokli un jāiesniedz caur
cigas muitu.

Muitas priekšn, v. Diinsberg.
10482 Kont . nod. pārzinis A. Bruss.

Jelgavas apriņķa priekšn.
palīgs li iecirknī

dara zināmu, ka 1926. g, 25. augustā,
plk'.t. 12 dienā, Volgundes pag., Amat-
nieku mājās, sodn naudas piedzīšanai,
atklātā vairāksolīšanā

pret tūlītēju samaksu pārdos Gotirida
D a v u kustamo mantu, sastāvošu no
barotas cūkas, novērtētu par Ls 25.

Manta apskatāma pārdošanas diena
uz vietas.

Jelgavā, 11. augustā 1926 g. Ns 4100
10542 Priekšn. pal. (paraksts).

Rīsos muita
Uz muitas lik 1140. p. pamata pa-

ziņo, ka š. g. 30. jul. kopsēdē caurska-
tīja kontrabandas lietu Ns 65, 1926. g.,
par uz S/S .Uranus* aizturēto tabaku
un pamatojoties uz muitas lik. 992, 993,
1045. un 1065. p. p.,

nolēma:
aiztu ēto šinī lietā, tabaku atzīt par kon-
trabandu, konfiscēt un sodīt S/S .Uranus"
matrozi Ernestu Rumpi ar naudas sodu
pieckārtīga muitas nodokļa apmērā, t. i.
ar Ls 33.

Minēto lēmumu uz muitas lik. 1141.p.
pamata, var pārsūdzēt muitas departa-
mentam 3 nedēļu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī"; pārsūdzīDBS jāapliek ar at-
tiecīgu zīmognodokli un jāiesniedz caur
R.gas muitu.

Muitas priekšn. v. Dūnsberg.
10481 Kontr. nod. pārzinis A. Bruss.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
20. aug. 1926. g., pulksten 1 dienā,
Rīgā, Kaļķu ielā Ns 17,

pudos laiiibsliīii
Roches Kante: kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 400 un sastāvošu no
veikala iekārtas dēļ viņa 1924. un 1925.
gadu proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 1926. g. 12. aug.
10559 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 26. augustā, pulkst.
10 rīta, 1. Zirgu ielā Ns 9/11,

atklāta oalraksoiiSsna
pārdos E. F. Bergmanim piederošu
vienu dzelzs sienas naudaskSkapi, no-
taksētu par Ls 49,32, paf labu XIII
Rīgas kopējai darbinieku slimo kasei.

Rīgā, 11. augustā 1926. g.
10505 Priekšnieks (paraksts).

Valmieras apr. pr-ks
uzaicina 14. jūnijā 1926. g. Naukšēnu

.pag. Nurmu muižas iobažās zemē iz-
raktas 205 rbļ. cara zelta un 20 rbļ.
sudraba naudas īpašnieku, pieteikties
viena gada laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī" un pierādīt savas tiesības uz
atrasto naudu. Pēc minētā termiņa no-
tecēšanas un īpašnieka neatrašanas
atradums tiks nodots atradējam.

Valmierā, 12. augustā 1926 g. Ns 6773
Priekšnieks v. (paraksts).

10534 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apriņķa priekšn.
palīgs li iecirknī

dara zināmu, ka 1926. g. 28. augustā,
pīkst. 12 dienā, Salgales pagastā, Em-
burgas pasta-telegrata kantora telpās,
v.:lsts prasības apmierināšanai,

atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu pārdos Vladimira
Kores kustamo mantu, sastāvošu no
2 cūkām, putniem, drēbēm un citām
mantām, novērtētu par Ls 170,50.

Manta apskatāma pārdošanas dienā
uz vietas.

Jelgavā, 12. aug. 1926. g. Ns 4656
10543 Priekšn. pal. (paraksts).

Pērkones pag II pak. pamatskolai
vajadzīgs

Skolas iHīis-ie.
Vēlēšanas notiks Pērkones pag. nama
28. a u g u s t ā š. g, pīkst. 12 d.ena,
kandidātus uzaicina pieteikties persomgi
minētā dienā pie pag. padomes, uzradot

attiec gus dokumentus.

10207 3* Pag, padome._
Zilupes iecirkņa policijas pr-ks
paziņo, ka š. g. 27. augustā, pīkst. 11,30,
Zilupes miestā, uz tirgas laukuma

pārdos
pils. Jakoba K a g a n a kustamo mantu,
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas, vērtība

Ls 15.
10451 Polic. priekšn. (paraksts).

Kalnciema pag. tiesa,
pamatojoties uz pag ties. likuma II d
154. p. un sava nolēmuma no 10. augusta-
š. g. paziņo, ka 21. augusta š.g, pīkst.
2 pēc pusdienas Kalnciema pag. .Baložu"
mājās

pirtos atklātā iiHanl
Nikolajam Nesterovam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no 1 laiviņas un apm.
10 birkavām siena un novēiteta par
Ls 50 prasības piedzīšanai par labu
Pēterim Damjanskim. Izzinātsarakstu,
novērtējumu, kā ari apskatīt pārdodamo
mantu, varēs pārdošanas diena uz vietas.

Ropažu pag. valdei
no 1. septembra š. g. vajadzīgs

Kancelists (ste) maSln-
roKstītsis (lo).

Alga Ls 70 mēnesī, istaba ar apgais-
mošanu un apkurināšanu. Jāpieteicas
līdz 31. augustam. 10551

Krāslavas pagasta valde usludnapar
nederīgām: zirga pāri Nš 15730,1231 no
18 iebruera 1925. g. un iekšzemju pasi

Ns 492 no 16. janvaja 1921. g., kuras
izdotas no Krāslavas pag. valdes uz
Aleidzana, Ludviga St»nisl*va d. vārdu.

8508

Jelgavas apriņķa priekšn.
palīgs II iecirknī

dara zināmu, ka 1926. g. 30. augustā,
pīkst. 12 dienā, Vecsvirlaukas pagasta,
Vilsona mājās, valsts prasibu apmieri-
nāšanai,
atklātā vairāksolīšanā

pret tūlītēju samaksu pārdos nelaiķa
Jāņa V i 1 s o n a kustamo mantu, sastā-
vošu no dažādām mēbelēm, novērtētu
par Ls 2i2,80.

Manta apskatāma pārdošanas diena
uz vietas.

Jelgavā, 12. augustā 1926. g. Nš 3082
10541 Priekšn. pal. (paraksts).

K|ūdas Izlabojums.
Valsts zemes bankas Jelgavas nodaļas

sludinājumā — sarakstā par mortilicētam
bij. Kurzemes kredītbiedrības 4'/a proc.
ķīlu zīmēm .Valdīoas Vēstnesī" s. g.
164. numurā starp citiem minēts Nš 56639
ā 1000 rbļ. kas nepareizi, vajaga būt un
jālasa ā 1000 rbļ. te 56636. 10531

Ritupes muita
Uz muitas lik. 1140. p. p. dara zi-

nāmu, ka caurskatot 1926. g.;[27.;.julija,
Igaunijas pav. Fedora un Marijas ' Za-
donsku 1926./27. _b. g kontrobandas
lietu Ns 4., saskaņā ar muitas lik. 1038.,
1046. p. 5., 1061., 1064. un 1065. p. p.

nolēma:
1) aizturēto degvīnu atzīt par kontra-

bandu un konfiscēt, rīkojoties saskaņa
ar muitas lik. 1163. p. 2. un 1199. p.;

2) par nelegālu robežas panešanu so-
dīt administratīvā kārtā ar naudas
sodu Igaunijas pilsoņus: Fedoru Gri-
ķorija d. Zadonski ar Ls 30 un Ma-
riju Alekseja m Zadonski ar Ls 15;

3) tos pašus pilsoņus par aizturēto un
par kontrabandu atzīto degvīnu sodīt
administratīvā kārtā, vienlīdzīgās da-
ļās, ar naudas ^odu pieckārtīga muit.
nodokļa apmēra, kas iztaisa Ls 1755

S~ o lēmumu var pārsūdzēt 3 nedēļu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī', apmaksātu ar Ls 0,80 zīmog-
nodokļa, Finansu min. muitas dep. caur
Rītupes muitu.

Muitas priekšn. A. Krauze.
10561 Darbvedis O. Kalniņš.

TORGS.
Rīgas apr. I rajona valsts zemju pār-
zinis, 1926. g. au. mēn. 27 dienā,
Rī^as apr. valsts zemju inspekcijas telp.
Rīgā, Lāčplēša ielā ;Ns 24, dz. 6, tiks

pārdota

atklātā vairālksolīš
noplēšanai Vildogas pag. uz Nurmižu
muižas jaunsaimniecības te 21F atro-
došās kūts noplēšamā daļa te 1, ēkas
garums 43,30 m, platums 16,40 m, aug-
stums 4,50 m, sienas akmeņa, griesti
betona ar dzelzs sijām, solīšana sāksies
notorgu komisijas noteik as sumas,
varaksolīšanas dalībniekiem pirms torg.
jāiemaksā drošības nauda puse no no-
teiktās __ sumas, tuvākās ziņas _ rajona
kancleja vai Vildogas pag, valde. 10387

Artavas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu iekšzemes pasi
Nš 844, izdotu no Artavas pagastaval-
des uz Olgis Ernsta m. Krūkles vārdu.
8586

Arlavas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
Nš 3168, izdotu no Talsu apr. priekšn.
palīga I iecirknī uz Edas Jāņa meitas
Banker vardu. 8585

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
11 iecirknī izsludina par nederīgu no-
zagtu iekšzemes pasi, izdotu no Kaln-
ciema pagasta valdes 1920. g. 7. maijā
Nš 346b uz Jāņa Jāņa d. Tnpkas v.

Jelgavas apr. priekšnieka pal. II iec.
izsludina par nederīgu nozagtu iekšz.
pasi, izdotu no Valgundes pag. valdes
1920. gada 24. jūlijā Ns 552 uz Kristapa
Jāņa d. Mise v. 8900

Sausnējas pagssta valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus :

1) iekzemes pasi Nš 149, izdotu no
šis pagasta valdes 1920. gada 19. mana
uz Pētera Jāņa d. Kauliņa vardu;
2) iekšz. pasi te 314, izdotu no šīs
pagasta valdes 1921. g. 21. novembrī
uz Kārļa Andreja d. Platais vārdu;
3) iekšz. pasi Nš 451, izdotu 1922. g.
19. dec. uz Lottes Jēkaba m. Miķel-
sones v.; 4) karakl. apl. uz Kārļa An-
dreja d. Platais v.; 5) zirga pasi, izdotu
no Sausnējas pagasta valdes uz Pētera
Jāņa d. Kauliņa v. 21335

Ezeres pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
Nš 1527, izdotu __ no šīs pag. valdes
Ī920. g. 19. jūlijā uz Hertas Matiza m.
Gilgut v. 8731

Grenču pag. valde ļzsludina par ne-
derīgiem sek. nozaudētus dokumentus:

1) k&raklausibas apl. Nš 8254, izdotu
no Tukuma- Talsu kara apriņķa pr-ka
1920. g. 30. augustā uz Gustava Friča d.
Paunes v.; 2) karaklausības apliecību
N» 1492, izdotu no Tukuma-Talsu kāja
apriņķa pr-ka 1923. g. 4. maija uz Otto
Jura d. Spares v., un iekšzemes pasi
te 562, izdotu no Grenču pag. valdes
1920. gada 18. septembrī uz to pašu
vārdu. 8588

Zemkopības min. kultur-
techniskā noda|a

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
3. augustā ir apstiprinājis Daudzevas un
Sērenes pag. meliorācijas sabiedrības
.Ubemga" statūtus.

Sabiedrība ir -ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 122. lp. ar te 122.

Sabiedrības valdes sēdeklis Daudzevas
pagasta.

P. nodaļas vad. T. E r 1a c h s.
10289 Darbvedis F. Briedis,

Zemkopības min. kuitur-
techniskā nodaļa

rjaziņo, ka zemkopības ministris š. g.
2. augustā ir apstiprinājis Mālupes me-
liorācijas sabiedrības . Igrive' statūtus

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 116. Jp. ar te 116.

Sabiedrības valdes sēdeklis Mālupes
Mišios.

P. nod. vad. T. Erlachs.
10290 Darbvedis F. Briedis.

Tāšu pagasta, Liepājas
apr., i pakāpes pamat-

skolai vajadzīgs

otrais skolotais.
Pieteikties pie pagasta padomes vēlē-

šanu dienā š. g. 27. augustā personīgi,
vai iesūtot dokumentus.
10552 Pagasta padome.

Jelgavas apr. priekšn. pal. II iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Vainlšu pag. v.,
1921. g. 7. jūlijā ar Ns 519 uz Mārtiņa

Mārtiņa d. Purmala v. 8901

Rigas 6. pol. iec. priekšn. izsludina
par nederīgu nozaudēto kara kfaus. apl.
Nš 5018, izdotu no 20. maija 1925. g.
no Jaunjelgavas-Ilukstes kara apr. pr-ka
uz Krišjaņa Andreja d. Zvirbuļa vātdu.
8903

Rīgas pol. jūrmalas iec. priekšn. iz-
sludina par nederīgu nozaudētu zemes
sarga kara kl. apliecību, izsL š. g.
25. martā no Liepājas kara apr. pr-ka
Ns 7625 uz zemes sarga dz. 1904. g.
Arvīda Augusta d. Kazaka v. 8904

Rīgas policijas jūrmalas iec. priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto at-
vaļinājumu apliecību, izdotu 27. augustā
1921. g. no Rīgas kapa apr. pr-ka
zem >fe 40032 uz dzim. 1894. g. Vol-
demara Andreja d. Garozas v. 8905

Iekšlietu ministrijas administratīvais
departaments izsludina par nederīgu no-
zaudēto Miķeļa Sprūdes Latvijas ārzemes
pasi Ns 597, izd. 1925. g. Rīgā. 10577

Stāmerienas pag. valde izsludina par
nederīgu karaklaus. ap.iec. te 10216,
izdotu no 4. Valmieras kājnieku pulka
komandiera uz Andreja Otto d Libera
vātdu. 8658

Alūksnes iec. pol. pr-ks izsludina par
neder, nozudušo Latv. iekšzemes pasi
Ns 2329, izd. no min. pol. iec. pr-ka
29. okt. 1925. g. uz Oskara Jēkaba d.
Vīksnes vardu.

Višķu pag. valde izsludina par neder,
nozaudēto atvaļin. apliecību te 5/800,
izdotu no Daugavpils kara apr. pr-ka
1920. g. 12. aug. uz pils. Osipa Ādama
dēla Makrecka vārdu. 8657

Griķu pag. valde izsludina par nede-
rīgu zudušo Latv. iekšz. pasi Nš 1004,
izdotu no Padures pag. valdes 1922. g.
17. jūnijā uz Marijas Jēkaba m. Blum
vārdu. 8855

Padures pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto jauna paruuga kara-
klausības apliec, te 5624, izdotu no
2. Ventspils kājn. pulka komand. 1925.g.
28. maijā uz Friča Ernesta d. Spulģis
vārdu. 8653

Ilūkstes apr. pr-ka II. iec. palīgs izslu-
dina par nederīgiem kā nozaudētiem
sekošus dokumentus: iekšzemes pasi
Nš 238, izdotu no Gārsenes pag. valdes
1920. g. 1. jūnijā un karaklausības ap-
liecību Nš 14686, izdotu no Jēkabpils-
llūkstes kafa apr. pr-ka uz Ern sta
Indana vārdu. 8650

Daugavpils preiekts izsludina par no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi Ns 8845,
izdotu 1921. g. 5. martā no Daugavpils
pils. preiekturas uz Sīmaņa Smuila d
Joiie vārdu. 8646

Jaunlatgales kara apriņķa priensnieKS

izsludina par nederīgiem izdotos uz
zemāk minēto — mirušo pilsoņu vār-
diem sekošus nozaudētus kafakiausibas
dokumentus: 10054

1) Sillera Jāņa Miķeļa d. kafakiau-
sibas apliecību, izdotu no viņa 18. fe-
bruāri 1926. g. ar Nš 3870.

2) Dimitrijeva Pētera atvaļinaj. aplie-
cību, izdotu no bij. Ludzas kāja apr.
pr-ka 15. decembrī 1921. g, ar te 16914.

Sērenes pagasta valde izsludina par
nederīgiem iekošus nozaudētus doku-
mentus uz Jufa Ustiņa d. Pauksta v.:

a) iekšzemes pasi, izdotu no Jēkab-
pils apr. I policijas iec. pr-ka 1921. g.
11. oktobrī ar Ns 1608;

b) zirga pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 1925. g. 29. marta ar te 360/07360;

c) kara klausības apl, izd no Jēkab-
pils Ilūkstes kara apriņķa pr-ka 1921. g
22. septembri ar te 179. 6715

Daugavpils prefekts izsludina par no-
zaudētu Latvijas iekšzem. pasi te 27330,
izdotu no Daugavpils pils. prefektūras
uz Mēri Simona m. Joffe v. 8645

Ventspils pils. polic. pr-ks izsludina
par neder, nozaud. Latvijas iekšzemes
pas Nš 892, izdotu no Piltenes polic.
pr-ka 1920. g. 14. jul. uz Grietas Anša
m. Knube vardu. 8644

Ludzas apr. I robežapsardzības rajona
pr-ks Izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliec, te 772, izdotu no
Ludzas kara apr. pr-ka 1923. g. 25. apr.

iņa Andreja d. Skujenieka v.

Rigas pol. 3. iec. pr-ks izsludina par
nederīgu nozaud. kajaklaus. apliecību
te 382, izdotu no Jātnieku pulka k-ra
1925. g. 30. maijā uz BorisaLabadMinskera vārdu, dz. Elizabetes iela
Ns 33 dz. 5. 8787

Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 25. augustā 1926. g., pīkst,
10 dienā, Rīga, Kr. Barona iela Ns 3,
Mariannas Sliosberg lietā pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu

^
sa-

stāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 250.

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

Rīgā, 4. augustā 1923. g.
10:66 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 25augustā 1926. g.,_ pīkst.
10 diena, Rīga, Kr. Barona iela Nš 3,
Mariannas Sliosbe/g lietā pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sa-

no manufaktūras un novērtētu
j»r Ls 350.

laināt sarakstu, novērtējumu, ki ai:
[Pikatlt pārdodamo mantu varēs pirdo-
itM» dienā uz vietas.

?ogā, 4. augustā 1926. g.
_" ?? Tiesu izpild. J. Zirģels.

Wgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 25. augustā 1926. g., pīkst.10 diena, Rīgā > Kr. Barona ielā Ns 3,
*» Sliosberg lietā pārdos

J»ma S e e r a kustamo mantusastā-
."* 2° manufaktūras un novērtētu paru 250. r

:1 sarakstu, novērtējumu . ka ari
' pārdodamo mantu varēs pār-

""?"m dienā uz vietas.
3- augustā 1926. g.

?^ļ ___
_Jjesu izpild. J. Zirģels.

%»s apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

Mritska n25- au8ustā 19'6. g., pulksten
|L'„' foga . Kr. Barona ielā Ns 3,
Abru»! « Sliosberg lietā pārdos

: ^eera kustamo mantu, sa-
.D° manufaktūras un novērtētu

r« COU.

«P4jt«' -?kstu - novērtējumu, kā ari

^ Lv- odamo manta varēs pārdo-"? «ena uz vietas.

105»
J' augusta 1926- g-
-^JjHņjzgild

^
J. Zirģels.gas apgabaltiesas VI iec. tiesu

izpildītājs
l«ta|l- augustā 1926. g., pīkst.
Akram,' p 'ga 'i™avu ielā te 93, dz. 6
S*« rrussa lietā 2. ūtrupē pārdoss kustamojnaniu , sastāvošu

ļ»ū novērtētu par Ls 500.
?*3tii Di/rtS?, novērtējumu, kā ariaarno mantu varēs pārdo-
fei

"a m vie*as.

uSr iuliiā i92e- «•
Tiesu izpīid. J. Zirģels.

'šoseju un zemesceļu valde
izsludina uz š. g. 27. a u g u s t u, pīkst 11

galīgu jauktu izsoli:
Pāles stacijas pievedceļa izbūvei, 2 krr> garumā.

Drošības nauda Ls 2600. 10587
Tuvākas zinas Gopola ielā te 3 isi 40.3. dsrhHipnāe un nitc» īn iA

Vafstsnauiru spiestuve

izsludina rakstisijo izsoli»™
1) litogrāfijas rokas pārvedumu presi un
2) žāvēšanas aparātu priekš gutnētām loksnēm.

Piedāvājumi, nomaksāti ar 40 sant zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uz-
rakstu .uz 1926g. 30. augusta mašinu izsoli', iezniedzami spiestuves kancleja,
L. Maskavas iela Nš II. Drošības nauda 10% no piedāvājuma vērtības. Tuvākas
zinas kancleja. 10590



Ilūkstei apriņķa pr-ka pali, «

a1/-.Savu- sludtaājUrū.Vaid Vestn." š. g. 78. nuz iekšz. pases uz lCjga » ««(&
nozaudēšanu, jo minētā oa»* *Šuzskatama par derīgu. aJ"Ui|

Valkas apr. priekš^eka ~̂ ~<.
izsludina par nederīgu no?
iekšz. pasi Ns 4063 izdot

audt!o i«
apr pr-ka pal 1. iec. l926. 2 noH
uz Jāņa Jura d. Buldura vār^'*

Jaunlatgales apr. priekš^nektļ^
par nederīgu nozaudēto di^Jr"apliecību Ns 43693, izdr „!^
apr. pr-ka 1923. g.'. dec 1?°^Jēkaba Andreja d. Bērziņa v

De

Ludzas apr. 3. robeŽapT aTāT"pr-ks izsl. par nederī gu nozL*parauga karaklausības apliecību
no Latv. strēlnieku pulka k-ra loJ19. janv. Ns 1077 uz dižkar iS5maņa v. ' Ji9*

Latv. skolotāju kop. slimTkaTTpar nederīgu nozaudēto Latv Tl
kop. slimo kases dalībnieku ' o,;
Ns 2441 uz Lidijas Vērsen jOzniin **

Latv. kop. slimo ka^ļzīudt
nederīgu nozaudēto min. slimodalībn grāmatiņu te 6433 a? iiDaugul v. _

Dažādi sludinājumi]

Latvijas hipotēku banki
paziņojums.

Bankas izlaisto ķīlu zīmju

trešo tirāžu
Latvijas hipotēku banka izdarīs f
li sk i š. g. 15. s e p tem bti i
10 rītā bankas telpās, Valdemāri
te 3.

Rīgā, 13. augustā 1926. g.
10576 _t

I Rīgas maizes fabr

akc sab. „N. Rozenta
valde uzaicina akcionārus š. g- 1»
tembri pīkst. 10 rītā, uz

Brkflrtēiu vispār, snpulcl
sabiedr. telp. Rīgā, Bruņinieku iela'
Dienas kārtība: I) jaunbuvejamo'"
ēku būvju darbu nobeig šana «»

galīgas vērtības note kšana, i)
aizdevumu gādāšana no Latvijas\w"
bankas, 3) rēķinu apstiprina»"
mašinu vērtību p ārvešanu nojL,a
un uzstādīšanu fabrikā, 4) "SJ,
galvojumu par pareizu nomakm ±
pienākošām no ārzemēm lat"
nām, 5) rēķinu galīga noska
nekustama īpašuma pardei
piederošo nekustamo īpasui
un citu inventāru un piede' '*
uguni apdr šinašana, 7) vis

^mašinu, kā ari citu inventāru *
rumu koroborēšana zeaiļirm
8) «/,. piederoša nekurtjn£JJ
pār/aldišana, 9) a/s. P*miXMLtf_\
lidināšana, 10) atalgojuma n^j
vaHes un revīzijas komisijas ^jj
kā ari fabrikas personālam, j» j
cijas valdei apstiprināšana v ;^m
jautājumiem, kuti attiecas » ,M
ražošanas organizēšana, > «M
lietas, 13) valdes un akcionār

ai
likumi. 10504

Rīgas policijas IV iec. priekšu^
par nedeugu, nozudušo kara )rW
apliecību te 34476, izdotu 23 \nP?
no Rīgas kara apr. pr-ka, uz Jā„,
del< Horn vārda.

Pazaudēta pamatskolu skotaT*"
gaidu apliecība te 5734, uz Elzas icitēs v., kur,a skaitāma par nsrj.

Pazaudēta pamatskolu skolots
gaidu apliecība Ns 4738, uz Jā ņi
vārdu, ku;a skaitāma par neder.

Latvijas universitātes iēiiniia
kartiņa _te 4798, uz Jēkaba SpoB»
pazaudēta un ar šo tiek izsludināt
nederīgu.

Vācijas sūtniecība Latvijā izu
par nederīgu, kā nozaudētu, png
apliecību, izdotu no minē:ās sūtīta
1922. g. 28. dec. zem Ns 802,uzEnj
Žulc v.

Rīgas rad. abon. kant. atsauc w &
skaitīt par nederīgu 4./III.26. g. M
radio eksp. atļauju Ns 4240, kā mdētu.

Inčukalna pag valde izsludina pm
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi, ai-
no Jaunpiebalgas pagasta m
1920. g. 28. augustā uz Atļ
Spriča d. Žirbuļa v. ar te 1626. m

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec. in
dina par nederīgu nozaudēto leģitis
biļeti

^
te 31 Lietavas - Latvijas n*

pāriešanai, izdotu no Laucesas pņ
valdes 1926. g. 17. jūnijā uz 1
Ādama d. Užana vard '. N 9t

Madonas apr. pr-ka palīgs 2. iec
izsludina par nederigu nozaudēto
roču atļauju te 631/16031, izdoa
Madonas apr. pr-ka 1925. g. uz Aug
Andreja d. Kronīša v. jļ

Ventspi's pils. pol. pr-ks izsludini)
nederīgu nozaudēto Latvijas iekša
pasi te 32j3, izd. no Sarkanumus
valdes 1923. g. 5. aug. un karaktaiļ
atv. apl. te 5440, izd. no Ventspils 4
apr. pārvaldes 1924. g. 9 apr. ai
Jāņa d. Kocha v.
^?? ?^?«?"MHii^^^^^

Mežu departaments
noturēs š. _*. 25. augustā, pulksten 12

rakstisku izsoli
160 ugunsdrošu dzelzs naudas 'āžu piegādāšanai.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar 40 sant. zimogno-
dokli un uzrakstu: .Uz 25. augusta 1926. g. ugunsdrošu naudas lažu _ izsoli'
iesniedzami izsoles dienā līdz pīkst. 12 tieši izsoles komisijai, vai iesūtāmi pa
pastu līdz augšminētam laikam Mežu departamentam.

Pirms izsoles sākuma sacensības dalībniekiem jāiemaksā vai jāpievieno
rakstiskam piedāvājumam Ls 1325 drošības nauda, kura pie līguma slēgšanas
jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņa ar
Finansu ministrijas paziņojumu 1924. g. .Vaid. Vēstn." Ns 42.

Līgums jāslēdz septiņu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ka pie-
gāde izdota nosolītajam. Pagatavotās lādes nododamas partijās ne mazāk par
25 gabalu. Visu pasūtīto lāžu nodošanas termiņš 31. marts 1927. gads.

Izsoles noteikumus un zīmējumus var saņemt Mežu departamenta admini-
stratīvā nodaļā, Rīgā, Kalpaka bulv. J* 6, dz. 9, ist. 6 no pīkst. 11—13.
9641 2 Mežu departaments.

Līepojos-Glūtfas dzelzsceļa būves mm
izsludina 25. augustā 1926. g.

rakstisku konkurenci
uz (lentas upes dzelzstilta virsbūves

izgatavošanu un uzstādīšanu uz fataviem mūra balsMem trim ailam, viena 60 m

un divas 30 m kaira, kopsvara apm. 600 t.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 10,000. Drošības

naudas vieta var ari stāties Latvijas bankas garantija.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes ar uzrakstu _.Uz Liepajas-uiuoas

dzelzsceļa Ventas upes tilta virsbūves konkurenci 25augustā 1926 g^ jāiesniedz
būves valdes kancleja, dzelzsceļu virsvalde, istaba te 220, ne velak ka līdz

pulksten 12 disnļ 25 augustā 1926. g. . _ ._
Tuvākas ziņas darbdienās no pulkstei 11—13 būves valdes techniska oaļa,

dzelzsceļu virsvaldē, Rīgā, Gogoļa ielā Nš 3, istaba te 303 183

°Indras muita.
Uz muitas lik. 1140. p. p. dara zināmu, ka caurskatot 1926. g. 29. jūlija

SSSR pavalstn. Skudras Veras Nikolaja m. un Zaborskajas Matronas Alekseja m.
kontrabandas lietu Ns 8 — 1926./27. g. un pamatojoties uz muitas lik. 1C38. un
1112-. p. p. un ievedmuitas tarila II d. 2. p.

nolēma:
1) Skudras Vem un Zaborskaja Matronu par nelegālu robežas pāriešanu sodīt

administratīvā kārtā katru ar Ls 15.
2) Iegūtas valsts iekšsemes preces par kontrabandu neuzskatīt, un pec soda

naudas samaksas par robežas pāriešanuizsniegt atpakaļ, bet soda naudas ne-
samaksāšanas gadījumā rīkoties saskaņa ar muitas lik 1112. p.

Šo lēmumu var pārsūdzēt 3 nedēļu laikā, no izsludināšanas dienas .Vaid
Vēstn.", apmaksājot ar Ls 0,80 zīmognodokli, finansu ministr, muītas departam ,

caur Indras muitu.
Ns 1954 Muitas priekšnieks Bembers.

10533 Darriveša v. i. 1 m m u r s.

JlnriņĢa cēlu inženieis, (īlt&a
savā kancleja, Lāčplēša ielā 24, dz. 8 izdos š. g. 20. a u g u s t ā, pīkst. 11,

jauktā izsolē mazākprasītājiem
sekošus darbus:

1) Dzelzsbetona caurtekas ar aiļu 3x1,8 m jaunbūvi uz Lubānas šosejas
10 km. Drošības nauda Ls 650.

2) Dzelzsbetona caurtekas jaunbūvi uz Lubānas šosejas 10 km ar 01m
Drošības nauda Ls_200.

Tuvākas zinas kancleiā. 1 lMfi.3

Kora būvniecībaspārvaldes Daugavpils grupa,
Daugavpils cietoksnī, Embotes iela Nš 26, grupas kancleja 24. aug. 1926. g., p. 10,

pārdos atklātā vairāksolīšana
pret tuliņsamaksu:

I Daugavpils cietokšņa _ ziemeļu vārtu tiltu nojaukšanu un novākšanu Ls 100
jāiemaksā pirms vairāksolīšanas.

II Vecu skārdu un dzelzi, čuguna un misiņa lūzumus, dzelzs mucas, balto krāsu,
nolietotu inventāru un dažādus materiālus. 1* 1C503

Tilta var apskatīt katru dienu, mantu apskatīšana uz vietas pārdošanas
dienā. Tuvākas ziņas izsniedz grupas kancleja katru darbdienu no pīkst. 9—15.

Bruņošanas pārvalde
iegadās saskaņa ar pārvaldes techniskajiem nosacījumiem š. g. 18. augusta

rakstiskā izsolē sākošo:
1. 50G0 kg šauteņeļļu,
2. 2000 , mašīneļļu,
3. 2000 . automatoreļļu, vasaras, 1
4. 2000 . . ziemas,
5. 200 . zoda, gabalos,
6. 160 . salmiaku, smalku,
7. 500 , ozokeritu,
8. 30 , azbesta auklas,
9. 120 . zvana drāti,

10. 2000 gb slapināmos elementus B
11. 1000 , mitros elementus B,
12. 500 kgemalita.

Piegādāšanas termiņš 2 mēneši, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Izsoles un techn'skie noteikumi saņemami pārvaldē, apgādības daļā, Val-

demāra ielā 10/12, derbdienās no no pulksten 10—13. 9568

Jūrniecības departaments
Izdos jauktā Izsolē

š. g. 21. augusta, pulksten 12 dienā, ar pārsoli 24. augusta tai paša laika

1 miljona gob. balto mūrķieģeļu piegādi Rīgas eksportostfl,
Drošibas nauda Ls _2500.
Noteikumus un tuvākus paskaidrojumus izsniedz techniskā daļa, Valdemāra

elā te 1 a, katra darba dienu no pulksten 9—13. 2* 105P8

Strenču valsts slimnīca
izsludina 1926. g. 24. augusta, pīkst. 11,

rakstiskus torsus
1030 m tonnu akmeņogļu piegādāšanai.

Ar zīmognodokli apmaksāti piedāvājumi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu .uz
akmeņogļu sacensību 24. aug. 1926. g.*, iesniedzami Taut labkl min. veselīb.
depart, istabā Ns 39, ne vēlāk kā iidz 24. aug. š. g, pulksten 11.

Drošības nauda jāiemaksā pēc piegādāšanas noteikumiem.
Piegādāšanas noteikumi dabūjami Taut. labkl. min. veselīb. departamenta,

istabā te 39. 3 10575

Galvena intendanturas pārvalde

iepirks mutiskounrakstisko izsolē
44.400 metru linu pakulu audekla labības masiem,

Iranko Intendanturas pastāvīgā mantu pieņemšanas komisijā, Rīgā, Citadelē.
Izsole notiks galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra

ielā te 10/12, (ie-eja no Elizabetes ielas) š. g. 16. augustā, pīkst. 11 rīta
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz audekla izsoli š. g. 16. augustā',

kā ari lūgumi pielaišanai mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas
daļas priekšniekam Valdemāra ielā te 10/12, vai izsoles dienā izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās izsolē jāiemaksā Galvenās inten-
danturas pārvaldes kasē drošības nauda Ls 0. 12 no katra metra piedāvāta
audekla.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 9—15. 1 9763

Kuldīgas virsmežniecība
17. septembrī 1926. g., Kuldīgā, Kuldīgas sadraudzīgss biedrības nama,

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pēc platības un celmu skaita un

gatavus materiālus.
I iec. mežniecības — Padures, Griķu, Nabas un Ķimāles-Vēgas novados,

pavisam 122 vienības, vērtībā no Ls 17, — Li 4104, — Kopvērtībā par Ls 184*7.
II iec. mežniecībā — Kuldīgas novadā, pavisam 9 vienības, vērtībā no

Ls 83 — Ls 1347, — kopvērtībā par Ls 4521.
III iec. mežniecības — Griķu. Veldzes, Kuldīgas, Grauzdupes un Eķupes

novados, pavisam 23 vienības, vērtībā no Ls 5 — Ls 1201, kopvērtībā par
Ls 4862.

IV iec. mežniecības — Vaimas un Šķēdes novados, pavisam 25 vienības,
vērtībā no Ls 52 — Ls _1680, — kopvēitībā par Ls 10798.

V iec. mežniecība — Kuldīgas novada, pavisam 2 vienības, vērtība no
Ls 371 — Ls 490, kopvērtībā par Ls 861.

VI iec. mežniecība — Griķu novadā, pavisam 20 vienības, vērtībā no
Ls 22 — Ls 2239, — kopvērlība Ls 11574.

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.

Pie izsoles pielaidīs personas, kufas iemaksās izsoles komisijai 10 proc.
drošības naudas no novērtētās sumas, kufa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz
10 proc. no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
10448 Jf£tMldīgas girsmcžMiccifto.

Stāmerienes virsmežniecba

pārdos mutiskā izsolē
1926. g. 16. septembri pīkst. 12 dienā Stāmerienes virsmežniecības kancleja,

Kalnamuiža (Vidzemē), '

likvidējamu augošu mežu uz piešķirtām fonda
zemēm pēc platības:

II iec. (Annas mežniecībā - Ermaņu novadā, pavisam 21 vienību vērtībāno Ls 84 — Ls 2741,
IV iec. (Mālupes) mežniecībā — Mālupes n vadā, pavisam 6 vienības

vērtībā no Ls 188 — Ls 672. '
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas k?fas iemaksās izsoles komisijai 10°/o dro-šības naudfs no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas Jāpapildina lidz 10°/o nopilnas nosolītās sumas. '
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienībaspec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kancleja un nie iecirkņamežziņiemr*10391 " Stāmerienes virsmežniecība.

RiSos apriņķa ceļu inženiers
savā kancleja, Lāčplēša ielā te 24, dz. 8, š. g. 20. augusta, pīkst. 10, izdos
jaukta izsole mazākprasītājiem- četru kazarmju remonta darbu izvešanu uz
Vidzemes šos. km 14., 22., 29. un 36. Drošības nauda Ls 4C0. Tuvākas ziņas
kancleja. 1 9906

Veselības departaments

pārdos puikā vairāksolīšanā
1. septembri 1926. g., pulksten 10 rīta, Aleksandra Augstumu slimnīcā, Aptiekāru
ielā 15/17,

1vieglo slēgto četrvietīgo automobili firm. „Dodge'\
Minētais autamobils no speciālas komisijas novfrtēts uz Ls 1000.
Solīšana sāksies no novērtēšanas sumas; personām, kūpas vēlas ņemt dalību

vairāksolīšzna, jāiemaksaveselības departamentā, Skolas ielā te 28. ist. 38, dro-
šības nauda 10°/o apmēra no novērtēšanas sumas, t. i. Ls 100 līdz izsoles dienai.

10586 Veselības departaments.

ŪTRUPE

bankaP suzdevumā
- ^ ^" "^ ' *"* ^ Rig3S bifžas

^ atvijas

altā vairāksolīšanā II kg Kin tēju.
,««

?araUgi aP ska,ami ikdienas no U~12 diEnā pie biržas ministeriala biržā10585 £v«. biržas māklera P. R u p ne r s.
Iespiests Valsts tipograiijl.
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