
Valdības rīkojumi un pavēles.
Prefektiem,

apriņķu*
dzelzsceļu un centrālās

krim'inaloolicijas kriminālās pār-
valdes priekšniekiem.

(Par meklējamo personu pubjicēšanu.)

Papildām š. g. 14. janvāra un 30. apr.
rīkojumiem Ne 32 uzdodu visas mekiē-
jaross persona» sadalīt divās kategorijās.
Pirmā kategorijā ievest visus meklē-
jamos, kuriem draud cietuma un bargāki
iodi, bet otrā kategorijā visas meklēja-
mai personas par dažādiem pārkāpumiem
tt arestu, naudas sodiem u. t. t. Par
meklējamām personām, kuras nav at-
tīstās pēc dzīves vietas, saraksti no-
ritami kriminālai pārvaldei, kura tos
šķiro pēc nozieguma svarīguma pirmā
vai otrā kategorijā. Pirmās kategorijas
loziedznieki kriminālai pārvaldei jā-
piblicē .Iekšlietu Ministrijas Vēstnesi"
in .Valdības Vēstnesi" un pie šo per-
lonu meklēšanas jārīkojas saskaņā ar
14. janvāra rīkojumu Ne 32. Bez tam
kriminālai pārvaldei jāseko visiem tiem
dievišķiem rīkojumiem par noziedznieku

meklēšanu, kurus publicē « Valdības
Vēstnesi- tieši pašas tiesu iestādes, un
šais rīkojumos minētās personas jāieved
vispārējā meklējamo personu sarakstā
vai kartograiijā pēc piekritlbas. Otrās
kategorijas meklējamās personas nav
publicējamas, bet par tiem kriminālā
pārvalde izgatavo reģistrācijas kartiņas,
iupējoties par to atrašanu. Par otrās
kategorijas meklējamām personām krimi-
nālā pārvalde bez tam izsūta vienu reizi
nedēļā sarakstus Jelgavas, Liepājas un
Daugavpils nodaļām, kuras tāpat saga-
tavo pēc sarakstiem reģistrācijas kartiņas.
Apriņķu policijai pie dažādu šaubīgu
personu aizturēšanas vai ari gadījumos,
kad visai rodas aizdomas par kādu per-
sonu, vai tā netiek meklēta par kādu
sīku pārkāpumu agrākā dzīves vietā,
jāgriežas pie kriminālās pārvaldes vai
visas nodaļām pēc piederības ar piepra-
sījumu pārbaudīt aizdomīgo personu
pēc reģistrācijas kartiņām. Vidzemes
apriņķu policijai jāgriežas tieši pie
kriminālās pārvaldes, Zemgales apriņķu
pie Jelgavas nodaļas, Kurzemes — pie
Liepājas nodaļas un Latgales — pie
Daugavpils nodaļas. Par meklēšanas
rezultātiem paziņojumi nosūtami pēc
piederības tikai atrašanas gadījumos.

Rīgā, 1926. g. 25. septembrī. Nt 32.

Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š.
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs.

Valdībās iestāžu paziņojami.
Paziņojums Ne 88.

Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma
10. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
zemes vērtēšanas komisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
?ovSrtēšanas lietās:

1926. g. 2. novembri, pulksten 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ns31, dzlv. 2.

760) Rēzeknes apriņķa Barkavas pagasta
Varakļānu un Mūrmastienes muižās.

1926. g. 4. novembri, pulksten 3 dienā,
turpat

761) Cēsu apriņķa Ka trinas pagasta Ka-
trīnas un Ogres muižās;

762) Cēsu apriņķa Jumurdas pagasta
Jumurdas un Jāņa muižās;

763) Rīgas .apriņķa Meņģeles pagasta
Meņģeles muižā;

764) Ilūkstes apriaķa Dvietes pagasta
Dvietes muižā un Jadvlgovas, Kalna-
Janopolet, Lejas Janopoles un Kra-
panisku pusmuižās;

765) Valmieras apriņķa Pā'es pagasta
Pāles muižas saimniecībā J* 56 F.

1926. g.9. novembrī,pulksten 3 dienā,
turpat

766) Jēkabpils apriņķa Dignājas pagasta
Dignājas un Megķu muižas, Gesperu
ar Kraukļa purvu, Š oles mežniec.
nekultivētas zemes un Dignājas
mācītāja muižā ar Ķeiteratu un
rentes mājām;

767) Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagasta
Adamovas, Laboržu, Čumiņas, Bērz-
gales, Podoles, Marientāles un Nl-
rišu, Uzenbergas, Silovnieku un
Ainas muižās . Jaunivanovas, Kcz-
lovas, Lešku, Pcrmaļu, Kūšu un
Uļjanovas folvarkos.

1926.g. 11.novembrī, pulksten 3 dienā,
turpat

768) Daugavpils apriņķa Liksnas pagasta
Liksnas, Vaboles, Ķirupes nn Nīc-
gales muižās;

769) Rēzeknes apriņķa Maltas pagasta
Rozentovas, Prezmas, Sosnas-Jelov-
kas, Dlužņevas, Maltas, Spēļu, Vidz-
muižas, Zamostjea, Vertukšnas,
Antonopoles un Gorikalnu muižās;

770) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-
sētas apbūves gabali, kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas komisijā
no š. g. 20. līdz 24. augustam.

1926.g. 16.novembn.pulkstenSdieaā,
turpat

771) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-
sētas apbūves gabali, kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas komisija
no š. g. 10. līdz 14. septembrim;

772) Rīgas apriņķa Siguldai apbūves
gab. Ne 629 F.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

Sekretāra vietā Fr. Širak-Gruzlts.

Mājlopu sērgas
konstatētas 1926. gada augusta

mēnesī
sekošās saimniecībās.

I. Trakuma sērga (Lyssa).
1. Madonas apriņķī : a) Jaungulbenes

pagasta Videniekos, b) Vecgulbenes pag.
Zastainrekos un c) Galgauskas pagasta
Bumaņos.

2. Valmieras apriņķi: a) Valmieras
pag. Lielruģenos, b) Mazsalacas pagasta
Lojās un c) Naukšēnu pag. Kalndambos.

3. Valkas apriņķi: a) Strenčos 1 punktā,
b) Gaujienas pagasta Jaunzemniekos un
c) Zvārtavas pag. Zvārtavas muižā.

4. Tukuma apriņķi: a) Tukumā
1 punktā un b) Engures pag. Galniekos,
c) Remtes pag. Kaulica muižā.

5. Daugavpils apriņķi: Pustinas pag.
Pustinas ciemā.

6. Rēzeknes apriņķi: a) Rēznas pag.
Geardovas chutorā un b) Varakļānu pag.
Poča sādžā.

II. Ļaunieienāši (Malleus).
Daugavpils apriņķī: Līvānu pagasta

Priežkalnos.
III. Iniluenca catarrhalis

e q u o r u m.
1. Rīgas apriņķī: Ogresgala pagasta

Ķipīšos.
2. Ventspils apriņķī: Puzes pagasta

Kāpšos.
3. Ilūkstes apriņķī: Kaplavas pagasta

Severinova viensētā.
4. Janņlatgales apriņķī: Viļakas pag.

Klučņiku ciemā.
IV. Liesas sērga (Anthrax).

Kuldīgas apriņķi: a) Kabiles pagasta
Dižkreslos un b) Griķu pag. Bunkas.

V. Kumeļu ienāši (Adenitis
equorum).

1. Rīgas apriņķī: a) Lielvārdes pag.
Ubeļos un Smilgās, b) Salaspils pagasta
Zviedru ciemā.

2. Valmieras apriņķi: Rozēnu pagasta
Plaučos.

3. Tukuma apriņķi: a) Tukumā
1 punktā un b) Lestenes pagasta Mež-
ziņa saimniecībā.

4. Talsu apriņķi: Arlavas pagasta
Paiseļos.

5. Bauskas apriņķī: Svitenes pagasta
Raņķa-Strautos.

6. Ventspils apriņķī: Dundagas pag.
Jaunmeļķos.

7. Aizputes apriņķī: Aizputes pagasta
Striķos.

8. Daugavpils apriņķi: Piedrujas pag.
Stremki sādžā.

9 Rēzeknes apriņķī: a) Andrupenes
pagasta Laizeņu ciemā, b) Dricānu pag.
Elkšņu ciemā un Brokas folvarkā,
c) Sakstagala pag. Puderevās, d) Rēznas
pagasta Tuču ciemā un e) Gaigalavas
pag. Tlrumnieku sādžā.

10. Ludzas apriņķī: a) Kārsavā
1 punktā un b) Mērdzienas pag. Terechu
ciemā.

11. Jaunlatgales apriņķi: Viļakas pag.
Susaju ciemā.

VI. Cūku roze (Ervsipelas suis).
1. Rīgas apriņķī: a) Ropažu pagasta

Šmīzlņos, b) Doles pag. Doles muižā,
c) Baldones virsmežniecībā, d) Vildogas
pagasta Rāmas muižā, e) Siguldas pa-
gastāj 1) Elliņos, 2) Šosejas kazarmēs,
3) Sūnas, 4) Kundziņos, 5) Māllšos un
6) Tozās, J) Ligatnes pagasta Tenisona
saimniecība, h) Skultes pagastā : 1) Jeļos,
2) Gaužas un 3) Bsijās, k) Ķempu pag.
Slavenos, 1) Bīriņu pagasta Zemgaļos,
m) Kokneses pagasta Stūrlepos un Ka-
zinēs, n)_ Bebru pagaita Tūplišos.

2. Cēsu apriņķi: a) Cēsīs 8 punktos,
b) Rozbeķu pag. Slejās, c) Jaunraunas
pagasta Baiženos, d) Liepas pagasta
Ķerdenos, .e) Priekuļu pagasta Kampās,

RĪKOJUMS
Pamatojoties uz 1920. g. 15 marta līksma par atlīdzības izsniegšanu šērgn

īlēļ nogalināto un sērgās kritušo lopu īpašniekiem 8. punktu (Lik. kr. 174. —
1920. g.), zemkopības ministrija nosaka uz 6 mēnešiem, skaitot no 1926. g. 1. ok-

lobra līdz 1927. gada 1. aprilim, aekošas taksācijas cenas par nogalinātiem un
sērgās kritušiem mājkustoņiem.

Zirgiem: Ls
īliasinn sugas ērzeļi, vecāki psr trim gadiem lidz 1500,—
Tirasiņu sugas ķēves, vecāk, par trim gadiem 1100,—
Tirasi ņu sugas zirgi, vecāki par trim gadiem . . „ 800,—
Abējas kārtas tirasiņu sugas kumeļi no 2 līdz 3 gadiem 600,—
Mējas kārtas tirasiņu sugas kumeļi no 1 līdz 2 gadiem , 500,—
Abējas kārtas tirasiņu sugas kumeļi lidz 1 gadam B 200,—

;ie vaislas ērzeļi, vecāki par 3 gadiem I šķiras » 1000,—
Vietējie vaislas ērzeļi, vecāki par 3 gadiem II šķiras „ 700,—
Vietilās vaislas ķēves, vecāk par 3 gadiem, uzņemt. Latv. cilts reģ. „ 800,—
ļļetējie zirgi un ķēves, vecāki par 3 gadiem » 600,—
«ejas kārtas vietējās sugas kumeļi no 2 līdz 3 gadiem „ 400,—

«ias kārtas vietējās sugas kumeļi no 1 līdz 2 gadam ...... , 300 —
wjas kārtas vietējās sugas kumeļi līdz 1 gadam ....... . 150,—

Piezīme. Vietējie Latvijus (vaislas) ērzeļi, vecāki par 3 gadiem, kurī nav
uzņemti par I vai II šķiras taksējami kā darba zirgi un ķēves līdz
Ls 600,—.

Ragu lopiem:
I'sulas buļļi, tirasiņu un brūnās (Angehas-Fuhnu) un melnraibas Ls

(Ostfrizu) un citas kulturelas sugas, kuri ierakstīti cilts grāmatās,
- vecāki par 2 gadiem l'dz 800 —
.'.'' Paši no l Hdz 2 gadiem - 500< —
*ieīejte Latvijas buļļi, kuri ierakstīti cilts grāmatās, vecāki par
- 2 gadiem ... • » 800—

,e Paši bo 1 Hdz 2 gadu vecī , - 500,—
Zs" govis, ierakstītas cilts grāmatās, vecākas par 2 gadiem ...» 400 —
?i«!," no l Mz2 gadus vecas ?r;^s teļi, ierakstīti cilts grāmatās, 6 līdz 12 mēneši veci 1™>~~
Lf^ Hdz 6 mēneši ved - 50-

M ' De!er£>kstlti cilts grāmatā, vecāki par 2 gadiem , 50-
r4o»k takstiti cilts grāmatā, uo 1 līdz 2 gadus veci }0U —

Govi,
De,.eraksHa8 cilts grāmatā, vecākas par 2 gadiem l™.—

Teli ' Deie'a*stltas cilts grāmatā, no 1 līdz 2 gadi vecas ..... 80.—
nerakstīti cilts grāmatā, no 6 līdz 12 mēneši veci *» —
neierakstīti cilts grāmatā, līdz 6 mēneši veci » lb>~

Sīklopiem:
iCS S> vecāka« Pa' 1 gaduMz??JTUk/8 no 4 1Idz 12 mēnešiem vecas ^J"E'viS" no 2 Hdz 4 mēnešiem veci. ... . ;?, "" inn -, * *5!!» un "labotas sugas ar tirasiņu, vecākas par 1 gadu . . iw,

«ai SS un "labotas sugas ar tirasiņu, no 4 līdz 12 mēn. vecas „ w,

:lete]ās un uzlabotas sugai ar tirasiņu no l/» "d* 4 men. veci . 20,-

3s «i « ' attūi ' kazas, teķi, jēri un kazlēni no Ls 10,— , . - *«"»_«īsa, auni, kazas, teķi, jēri un kazlēni no Li 4,- i0>
Ie°I- Par tirasiņu sugas zirgiem, cūkām, aitām un kazām M ari

}«emei un vietējās Latvijas sugai vaislai bu ļiern un govīm, kuri
ltraHtīti cilts grāmatās, uzskatami tie, kuriem ir cilts ap liecības.

Piezīme 2. Mājkustoņu mutes un nagu sērgai parādoties izolētā rajonā,
knr ar minētā rajona lopu nogalināšanu būtu iespējams sērgu ierobežot
un izbeigt, atsavināmie liellopi nocenojami, pieturoties kurniet pie tirgus
cenJm, tomēr nepārsniedzot Ls 300,— par labākām piena govīm.

Rīgā, 1926. g. 24. septembil.
Zemkopības ministris M. G a i I ī t s.

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.

ļjiko.om» par meklējamo personu publi-
cēšanu.

Taksācijas cenas par nogalinātiem un
sērgās kritušiem mājkustoņiem.

pValdības Vēstnesi" sakol ar 1. aprili:

MalPiesūtīšanu bez piesūtīšanas
3' "

r (saņemot eksped.) par:

Ls 22— gadu . . . Ls 18,—

i„ " ' . 12— V« gadu . . . 10,—
6—3 mēn. ... 5—

'?"? ; . i 2 — ļ 1 . -. 1,70
\ninSr- Par atsevišķu

pe aikalpar
devējiem .. >'* ?

Latvijas valdības J&O,oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

ctt0ļppļgV$S|ji svētdienas unsvēttudienas

Redakcija: jjIIB^BBjK|E^^k^
Kantoris

un ekspecieija:
Rigā, pilī No 2. Tel. N» 20032 .^U^mBM^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ne 20031
Runas stundas no 11— 12 ^^T Atvērts no pulksten 9-3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi ljdz 30 vienslejigām

lindiņām Ls 4.—
b) par katru tālāku rindiņu —,15

citu ie»tāžu sludinājumi p.nr kajru
vienslejigu iindiņu , —_20

c) no privātiem par ka ru vieitsl. rindiņu
(par ob igat. sludin.i . . . . . —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,8o



f) Vaivei pag. Biteniekoa, h) Līvu pag.
Meiermuižā, h) Jaunpiebalgas pag.:
1) Lieldzikstiņos, 2) Tīrum-Naukšenos un
3) Celmos, 1) Vecpiebalgas pag. Kra-
miņos un m) Taurenes pag. Zeļļkalnos,
n) Launkalnes pagastmājā.

3. Madonas apriņķī: a) Cesvaines
pag. Leiņos, b) Sarkaņu pag. Purameņos,
c) Lazdonas pag. Kalpos, d) Liezeres
pag. Ladzēs, e) Viesienai pag. Kalna-
tižos, f) Praulienas pag. Lībiešos un Sil-
niekos, h) Mēdzūlas pag. Mežandrieķos,
h) Madonā 1 punktā, I) Vietalvas pag
Spalveņos un m) Vecgulbenes pag. Vec-
gnlbenes stacijā.

4. Valmieras apriņķī: a) Limbažos
3 punktos, b) Nabes pag. Kilpu krogā
un Aizgal krogā, c) Vecates pag.Ošos,
d) Vainižu pag.-Klavenos un e) Rūjienai
pag. Rūjienas muižā.

5. Valkas apriņķī: a) Trikates pag.
Ratniekos, b) Jērcenu pag. Lejas-
Kaučos, c) Kārķu pag. Arniekos,
d) Strenčos 1 punktā, e) Valkā 3 punktos,
i) Smiltenes pag. Āboliņos un Piensaim-
niecības un Lopkopības skolas fermā,
h) Bilskas pag. Kalbakās,_ k) Gaujienas
pagasta: 1) Virešos, 2) Itās un Kauliņos
1) Zvārtavas pagasta Suķos, m) Smiltenē
2 punktos, n) Alūksnē 2 punktos,
p) Apē 2 punktos, q) Alsviķu pag. Pu-
triņās, r) Bejas pag. Šalkos, s) Trapenes
pag. Krustiņos un Šķilteros, t) Kaln-
cempju pag. Jerlanās.

6. Jelgava: 3 punktos.
7. Jelgavas apriņķi: a) Ozolnieku

pag.: 1) Skuju skolā, 2) Baltpēteros,
3) Dunikas un 4) Svirkaļos, b) Svētes
pag. : 1) Strautniekos, 2) Viskaļu muižā,
3) Lielslapatas un 4) Lejas-Grinberģos,
c) Salgales pag. Emburgas muižā un
Stabos, d) Volgundes pag. Pļaviņai un
Krontāļos, e) Lielvircavas pag. Lībiešos,
f) Glūdas pag.: Atspaidās un Vaivadās,
h) Garozes pig. Plāņos, k) Elejas pag.
Maz-Brinķos, 1) Sesavas pag. Lieljušķenos
un Jaundārģos, m) Lielauces pag.:
1) Minās, 2) Lozberģos un 3) Lielauces
pagastnamā, n) Aucē 4 punktos,
o) Vecauces pagasta Dzelžu muižā,
p) Šķibes pagasta Lāčos, r) Dobelē
2 punktos, s) Zaļenieku pag. Viļņos,
t) Penkules pag. Brūveros un Penkules
krogā, u) Bukaišu pag. Innastos, i) Vilces
pag. Skambiņos un j) Tērvetes pagasta
Tērvetes.

8. Tukuma apriņķī: a) Tukumā
5 punktos, b) Irlavas pag. Daibjos un
Pugaiļoi, c) Milzkalna pag. Mežsarga
saimniecībā, d) Annenieku pāg. Mati-
žojo?, e) Zemītes pag. Mūrvidos nn
Sīliņoi, f) Matkules pag. Pavaaaros.

9. Taliu apriņķī: a) Laidzei pagasta
Mežgrāvjos, b) Artavas pag. Mazaudzējos,
c) Stendes pag. Zābakos, d) Nūrmuižas
pag Odzei muižā, e) Lībagu pag. Eglēs,
i) Cēres pag. Vecciemā un Pumpuros,
h) Kandavas pag. Ragos un k) Kandavā
2. punktos.

10. Bauskas apriņķi: a) Ceraukstes
pag Sīļos, b) Bauskas pag.: 1) Pilsmuižā,
2) Žurku muižā, 3) Šabļos, 4) Kugrenos,
5) Falsmaņos un 6) Bērziņos, c) Īslīces
pagastā: 1) Gudlņos, 2) Mežmalēs un
3) Bleķos, d) Rundāles pag. Smēdēs,
e) Codes pag Codea muižā, f) Vecsaules
pag. Ilgās, h) Mežotnes pag. Pieleņos,
k) Vecmuižas pag. Ste'pēs un 1) Iecavas
pag. Iecavas miestā.

11. Liepājas apriņķī: a) Priekules
miestā 3 punktos, b) Pērkones pag.
Untās un Ceļeķos, c) Tāšu pag. Puraņos
un Bunkas, d) Grobiņas pag. Krucos un
Bērniņos.

12. Venlspils apriņķi: a) Ventspili
6 punktos, b) Vārves pag. nespējnieku
namā, c) Už.vas pag. dzirnavās, d) Pil-
tenes pag. Lejniekoi, e) Dundagas pag.:
1) Krastiņos, 2) Kubelēs, 3) Einemaņos
un 4) Tendēs.

13. Kuldīgas apriņķī: a) Griķu pag.
Grldniekos, b) Kuldīgas pag. Kārļos un
Rūšos, c) Snēpeles pagasta Čubutās,
d) Padures pagasta Padures muižā,
e) Kuldīgā 3 punktos, i) Saldū
4 punktos, h) Kursīšu pagasta Stārķos,
k) Sātiņu pag. Ķesteros, 1) Skrundas
pag.: 1) Vērsu muižā, 2) Jaunkauļos,
3) Krūzkalnes un 4) Aizēs.

14. Jēkabpils apriņķī: a) Viesītes
pag.: 1) Aizupēs, 2) Viesītes muižā un
3) Kantu-Sirādos, b) Biržu pag. Spruk-
taņos, c) Jēkabpili 1 punktā, d) Jaun-
jelgavā 2 punktos, e) Seces pagasta:
1) Jančos, 2) Vīriņos ua 3) Lielapseņos,
i) Sērenei pag. Eikmaņos.

15. Ilūkstes apriņķi: a) Lašu pag.
Anaas muižā un b) Asares pag. Emsiņos.

16. Daugavpilī: 2 punktoa.

17. Daugavpils apriņķi: a) Līvānu
pagasta: 1) Vucanu-Lazdanos, 2) Klau-
stiņos, 3) Niedrās un 4) Trakšos,
b) Līksnas pag.: 1) Liepās, 2) Liudes,
3) Vērdiņos un 4) Kļočku sādžā,
c) Krustpils pag.: 1) Kazubrenčos,
2) Plosu-Lejās, 3) Puņo», 4) Ļuļakos,
5) Ruzuļu - Raņņos un 6) Andreņos,
d) Aiviekstes pag. Gostiņu miestā,
e) Krustpilī 2 punktos un i) Pustinas
pag. Cingeļi sādžā,

18. Rēzeknes apriņķī: a) Makašānu
pag. Kuliņa ciemā, b) Stirnenes pag.
Paegļos un c) Varakļānu miestā 1 punktā.

19. Jaunlatgales apriņķī: Bolvu pag.
Ķīlu fermā.
VII. Ļaunais galvas karsonis

(Corvza gangraenoza bovum).
1. R'gas apriņķi: a) Ādažu pag.

Veckulās, b) Zaubes pag. Dzenīšos,
c) Pļaviņu pag. Apsitēs, d) Krapes pag.
Krapes muižā un Upītēs, e) Plāteres pag.
Putriņās.

2. Cēsu apriņķī: a) Vaives pag. Veis-
maņu muižā un b) Taurenes pag. Jauu-
audzeņoa.

3. Madonas apriņķi: a) Lubejas pag.
Lubejas muižā un Kaulos, b) Virānes
pag Dzērbās un c) Jaungulbenes pag.
Podniekoi.

4. Valmieras apriņķi: a) Vainižu pag.
Soķoi, b) Pāles pag. Pālesmuižā un c)
Pociema pag. Tannes muižā.

5. Valkaa apriņķī: a) Sirenčoi 1
punktā, b) Blomes pag. Lejasplāņos un
c) Ziemeru pag. Grīguļoi.

6. Jelgavai apriņķī: a) Glūdai pag.
Kaneikās, b) Lielvircavas pag. Jutās, c)
Vecauces pag. Vāverēs, d) Jaunauces
pag. Ķevietēs un e) Dobeles pag. Maz-
berzēs.

7. Tukuma apriņķī: Prāviņu pag.
Jaunpangās un Čubatos.

8. Talsu apriņķī: a) Arlavas pag. Ze-
meņos, b) Cēres pag. Auziņās un Vec-
ciemā, c) Virbu pag. Ledās.

9. Bauskas apriņķī: Iecavas pag. Diet-
lavos.

10. Liepājas apriņķi: Pērkones pag-
Tavīļos.

11. Ventsoils apriņķi: Piltenes pag.
Piltenes muižā.

12. Kuldīgas apriņķī: a) Ezeres pag.
Ezeres muižā un b) Skrundas pagasta
Vanagos

13. Aizputes apriņķi: Valtaiķu pag.
Krūmkalnos.

14. Jēkabpils apriņķī: a) Slotes pag.
Svilumos, b) Elkšņu pag. Obroka grunti
17, c) Neretas pag. Krogzemjos un d)

Zalves pag Klauceņos.
15. Ilūkstes apriņķi: a) Prodes pag.

Kalnišķos, b) Aknlstes pagasta Aknlstes
muižā un Novickos.

16. Daugavpils apriņķī: Krustpils pag.
Sprukstos.

17. Ludzas apriņķi: Ludzā 1 punktā.
18. Jaunlatgales apriņķi: Viļakas pag.

Janopoles ciemā.

VIII. Dilonis (Tuberculosis).
Rīgas apriņķī: Daugmales pag. Stulēs.

IX. Asins mīšana
(Pvroplasmosis)

1. Rīgas apriņķi: a) Baldones pag.
Koneniekos, b) Rīgas jūrmalā Ķemeros
3 punktos un c) Kokneses pag. Žagatai.

2. Valmieras apriņķī: Alojas pagasta
Kunģenoi.

3. Jelgavas apriņķi: a) _ Valgundes
pag. Hercogmuižā un b) Svētes pagasta
Tomes.

4. Tukuma apriņķi: Vānes pagasta
Sīļos.

5. Talsu apriņķi: a) Valdemārpili
1 punktā, b) Arlavas pag. Lubeslapiņos,
c) Kandavai pag.: 1) Jutēs, 2) Žagariņos
un 3) Kirsteinoi.

6. Kuldīgai apriņķi: Vārmas pagasta
Vaļeiņoi

7. Daugavpils apriņķī: Piedrujas pag.
Gorodešku nn Bērnišķu sādžā.

X. Lipīga mazasinība
(Anaemia perniciosa.)

Liepājai apriņķi: Bātes pag. Krūzāa.

XI. Viitu kolera (Pestis
gallinarum).

Madonas apriņķī: Vecgulbenes pag.
Vecgulbenes muižā.

XII. Kašķis (Scabies).
1. Rīgas apriņķi — 1 punktā.
2. Rēzeknes apriņķī — 3 punktos.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts C ī r u 1 s.

Darbvedis Graudiņš.

Prefektiem un apriņķu
priekšniekiem.

Papildām 1920. g. 11. augusta apkārt-

rakstam Ne 13696 administratīvais de-
partaments paziņo zināšanai un attiecīgai
rīcībai, ka saskaņā ar_ tiesu palātas
1926. g. 14. septembra lēmumu A. P i ?

lara fon Pilchau meklēšana
caur policiju pārtraukta.

Rīgā, 1926. g. 25. septembri. Ne 13£96.
Administratīvā departamenta

direktors Slosbergs.
Iekšējās apsardzības nodaļas

priekšnieks J. Garoziņš.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 16. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p un 583. p 2. pkt.
pamata apsūdzēto 19 gadus veco Lietavas pavalst-
nieku Anikeju Mitrofana d. Ribakovu, maza _ au-
guma, vājas miesas būves, apaļa seju, gaišiem
matiem, šauru pieri, zilam acīm un izkritušu
priekšējo zobu. _

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Anikeja Ribakova dzīves un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils apriņķa 1. iec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1926. g. 22. septembri. _
Priekšsēdētāja vietā T. Udris.

Sekretāra palīgs Ft. Baumanis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 16. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p. un 583 p. 2. pkt.
pamata apsūdzēto bijušas Krievijas pavalstnieku,
20 g. veco Nikolaju Nikolaja d. T i r i k i n u,
vidēja auguma._

Visām iestādēm un personām, kuram zināma
minētā Nikolaja Tirikina dzīves un viņa mantas at-
rašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils apr. 1. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1926. g. 22. septembri.
Priekšsēdētāja vietā T. Udris.

Sekretāra palīgs Fr. Baumanis.

Latgales apgabaltiesasl.kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 3. septembra lēmumu
atsauc .Valdības Vēstnesī" 1922. g. 20. okt.
237. numurā iespiesto sludinājumu par Jāņa Jāņa
dēla Čubara meklēšanu, jo minētais Jānis Čubars
ir atrasts.

Daugavpilī, 1926. g. 22. septembri.
Priekšsēdētāja vietā T. U d r f s.

Sekretāra palīes F r. Baumanis.

Latgales apgabaltiesas 1.kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 16. septembra lēmumu
atsauc „Valdības Vēstnesī" 1926. ģ. 30. jūlija
166. numurā iespiesto sludinājumu par Andreja
Miķeja d. Ozola meklēšanu, jo minētais Andrejs
Miķeļa d. Ozols ir atrasts.

Daugavpili, 1926. g. 22. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā A. Kambergs.

Sekretāra palīgs K. Ozoliņš,

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1926. g. 16. septembra lēmumu
atiauc .Valdības Vēstnesī' 1922. g. 9. jūnija
126. numurā iespiesto sludinājumu par Aleksandra
Jeirema d. T r u p i ņ a meklēšanu, jo minētais
Trupiņš ir atrasts.

Daugavpili, 1926. g. 22. septembri.
Priekšsēdētāja vietā A. Kambergs.

Sekretāra palīgs K. Ozoliņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
tirgošanai ar svaigu gaļu un nežāvētām
desām Jaunlatgales apriņķa bieži ap-
dzīvotās vietās, kufām nav miesta

pašvaldību
Pieņemti apriņķa valdes 1926. g 29 jū-
lija sēde prot. Ni 11 § 11un apstiprināti
ai iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 1926. g. 14. septembra

rakstu Nk 107556

§ 1. Pārdot dažāda veida svaigu gaļu,
nežāvētas desas un citus svaigas gaļas
produktus atļauts tikai šādam nolūkam
ierikotos veikalos. Gaļai veikalus atvērt
var vienīgi ar apriņķa valdes atļauju.

§. 2. Veikalam jābūt pilnīgi atdalītam
no dzīvokļa un tas nedrīkst atrasties
zirgu staļļu, kūts, ateju vietu un ne-
tīrumu krātuvēm tuvāk par 15 metriem.

§ 3. Ve k*la telpām jābūt gaišām un
labi ventilējamām.

§ 4. Veikalāaienām, durvīm nu lo-
giem jābūt gaiša eļļas krātā* un gludie.».

§ 5. Grīdai jābūt no labi spundētiem
dēļiem, kas nelaiž ūdeni cauri un krā-
sotai vai no cita ūdeni cauri nelaidoša
materiāla.

§ 6. Gaļaa veikalos netīrie ūdeņi jā
krāj cieši noslēgtās bedrēs ar vākiem,
kuras jātīra ne mazāk kā reizi nedēļā.

§ 7. Galdiem,plauktiem, soliem u. 1.1,
uz kurieai izliek gaļas produktus, jābūt
krāiotiem gaišā eļļaa krāaā vai pārklā-
tiem ar cinka bleķi.

§ 8. Pie katra veikala jāatrodas ledus
skapim vai ledus pagrabam. Gaļu aiz-
liegts uzlikt uz neapklāta ledus.

: JiLto§9. Veikalā jābūt JuaTr^roku mazgājamam traukam a7(- dvie
^un ziepēm.

m ar to«fcg
§ 10. Veikalā gaļa jāaizsan™

stariem, putekļiem, kustoņiem ^0(
S "' ** t

+„ Qalu drik«'uzgij5^pakārtu, un tā nedrīkst DirS-Sl t1**
sienas. Izkārt gaļu veikala SfiS?? >*vai caurejamas vietās — aizlien' lo&
sadalīt atļauts tikai veikalā telpās ^

§ 11. Gaļai jākarājas pie labi ' ,,
tiem metāla uzkaramiem unrīl no%
tīriem un bez rūs as. ' rem

§ 12. Gaļas veikalos atļauts « ?
un pārdot vienīgi apzīmogotu <

" i
g abS

gaļas prodaktus
g U 8«l« m

§ 13. Veikala sienas, gaidi „i.
soli un grīda katru dienu mazģāiS^
jātur vislabākā tīrībā un kārtībs p?'
šanai nederīgas gaļas atliekas u„ *« ,
kritumi jāuzglabā cieti aiztaisāmos *'
kos ar noslēdzošiem vākiem jeb *nicina. ' M-

§ 14. Veikala apkalpotājiem virsd^,atļauts uzglabāt sevišķos skapjos
sevišķāstelpās."§ 15. Veikala apkalpotajiempie darh,vienmēr jātur tīras rokas un jānēsā ,r'gaiši, viegli mazgājami priekšauti Sliegts veikalā nodarboties tiem, kasalimn
ar kādu lipīgu vai ādas slimību.

§ 16. Gaļas veikalā aizliegts sražkēt
turēt un ielaist suņus, kaķus vai citu»dzīvniekus, par kādu aizliegumu veikali
redzamā vietā jābūt attiecīgam uzrak tam

§ 17. Gaļu atļauts pārdot tikii Ven
veidā un nekāda ziņā siltu un asiņainu.

§ 18. Visās _ Jaunlatgales apri ņķa bieži
apdzīvotās vietās pārdošanai ievesta gjļj
jāstāda priekšā apskatīšanai attiecīgam
rajona veterinar ārstam jeb no viņa no-
zimēiām veterinar ieldšeram.

P i e z i m e. Pie ievestiem gaļas ramp-
jiem jābūt klāt ari galvai, plaušām,
sirdij un aknām.

§ 19, Apskatīšana tiek izdarīta no ra-
jona veterinārārsta noteiktās dienās m
vietās katrā bieži apdzīvotā vietā.

§ 20. Pie gaļas apskatīšanas par de-
rīgu lietošanai atzīta gaļa un gaļas pro-
dukti tiek apzīmogoti. Par neapzlmcgotas
gaļas un gaļas produktu pārdota
vainīgie tiks saukti pie likumīgas at-
bildības.

§ 21. Par gaļai apskati nemanu
maksa par labu tai pagasta valdei, kura*
robežās atrodas bieži apdzīvots vietā,
kur notiks gaļas apskate, izdevumu seg-
šanai sekošos apmēros:

Pat katru liellopu svarā, smagāku
par 180 kg **

Par katru liellopu svarā no 100liii
180 kg 2--

Par katru liellopu svarā zem 100kg 1.-
Par katru teļu «•*
Par katru aitu vai jēru "?*
Par katru cūku svari, smagāku pat

150 kg • l~
Par katru cūku svarā, no 100 līdz

150 kg ? w

Par katru cūku svara, no 70 līdz

100 kg ; ''
Par katru cūku avarā, no 35 IK»

Par katru cūku svarā, zem 35 kg

§ 22. Pa zemes ceļiem plr«g
gaļu, ratiem jābūt tīriem «n gaj* a

tiros audekla palagos, maisos n u

masās. Kautus teļus var pār f
it «ļ

atdīrātās ādās. Gaļu nedrīkst pār

kopā ar tādām vielām vai priekšai
kuri varēta gaļu samaitāt.

§ 23. Desu taiiltavām, ja tād« "
atvērtas Jaunlatgales apriņķa mc

dzīvotās vietās, jāievēro šie nn 0 »jļ .,
riskie noteikumi par lopu »". ktiej
tirgošanos ar gaļu un gaļas ww

^apdzīvotās vietas Latvijā, P»''f/
dlbas Vēstnesi' Ne 234 no 192VJ.*

§ 24. Šo noteikumu pārkāpēja

pie likumīgas atbildības.

§ 25. Uzraudzība par šo. oo |iB
pareizu izpildīšanu piekrīt «p«v»
^,rajona veterinārārstam, vietej»

un policijai.
m^

§ 26. Šie noteikumi stāja» py
spēkā divu nedēļuJaiMFcēšanas .Valdības Vēstnesī .

Priekšsēdētāja v. J. Ķl tl>
j Darbvedis 2n

/
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Riga.
omas pilsētas domes ārkārtējāR|9sēde

„t< ceturtdien , š. g. 30. septembri,
fl0

gen 7 vakarā, lielā Ķēniņa ielā 5.
pU ' Dienas kārtība:
i Viena pilsētas valdes locekļa (vese-

Hbai nodaļas vadītāja) ievēlēšana
vakantā vietā. _

2 Divu nes valdes !o:ekļu ievēlēšana
vakantās vietās.

, pārgrozījumu ievešana noteikumos
par izrīkojumunodoklipilsetā4 Dažu pilsētas vīnu tirgotavu atvēršana
1927. gadā.

5 Lūgumi un sūdzības:
a) dažādi lūgumi vīnu tirgotavu un

traktieru uzņēmumu koncesiju at-
jaunošai lietā;

b) Ābrama un Simona Knoppingu;
C) A. Pekkas;
d) A. Veiaa;
e) B. Zultana;
{) J. Lēvenberga;

g) F. Michelsona.

6 Hlsētas valdes ziņojumi.
7, Pieprasījumi us priekšlikumi.

Domes priekšsēdētājs K. D ē ķ e n s.
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n i k i s.

Paziņojums.
Rīgas prefektūras saimnie-

cības nodaļa paziņo, ka preiekturas
glabāšanā atrodas dažādas atrastas un
šaubīgam personām atņemtas mantas,
kā: mēteļi, lietus sargi, raudai maki,
pcrifeļi, rokas somas, spaiņi, veseri, grā-
matas, raibs medību suns un t. t.

Minētās mantas apskatāmas un saņe-
mamas viena mēneša laika no šā sludi-
nājuma d ēnas preiekturas saimniecības
nodaļā, 25. istabā.

Rīgas preiekta vietā, viņa palīgs
Lu11 e r s.

Saimniecības pārzinis M i e z 11 s

r % \
Tiesu sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ni civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079 p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451 p. pamata uz Eižena Ramma piln-
varnieka zv. adv. pal Rūdolfa Kueglera
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1926. g. 21. sep-
tembrī publicēto 1926. gada 8 augusta
Rigā mirušās Karlinas (Karolines) Mi-
ķeļa (Michela) meitas Ram, dim. Kal-
niņ (Kalning). 1926. gida 6. martā
pie Rīgas notāra Roberta Voigta nota-
rielā kārt bā sa-.tfdīio testamentu, kā ari
visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesības uz mirušās Karlinas Ram, dzim.
Kalniņ (Kalning) mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
tegatarijiern, fideikomisarijiem, parādde-
«jiem nn t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no ši iludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,tw minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,«iI testamentu pasludinās par likumīgā
«P^a gājušu.

R'gā, 21. septembrī 1926. g. L. J* 4407
, ^''^sēdetāja v. A. Veidners.

-^-Z°____^ Sekretārs A. Kalve.
R, gas apgabaltiesas 3. civilnod.,
«civ. ries. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
v-?'^.Paziņo, ka pēc 1914. g. 4.dec.'«miera mirušā Jāņa Pētera d. Vitt-
j""J« ir atklāts mantoj. un uzaic, kam ir« so mantoj., vai sakarā «r to, tiesības« mantiniekiem , legatarijiem, fideiko-
ST i'6?" kreditoriem u. t. t., pieteikt
W *L f

mine ',iesai sešu mēnešu
štnač h 'ši sludinājuma iespie-

jfdle ias .Valdbas Vēstnesi".
«p5i?-i- P e'sonas savas tiesibas

viņas »fa terminā nepieteiks, tad
Ls i£*šis 'iesības zaudējušas.8,

D
192,;B-21-sept L.M4434

13679 "ekssed- v.A. Veidners.
r- -___ ___J >ekretars A. Kalve.

u£ "P^abaltiesas 3. civilnod.,
P-P mE?"- 20H - 2014. un 2019.
3 maiup?''ka Pēc 1926- g-
Meitas r„-i ga mirušai Annas Jora

tklita
ViC (Biškaj č). «Jz. Rigert,

^iruz in mantoJums un uzaicina,
««Ibas ir manto)umu , vai sakarā ar to,
iideiWariPmma ,ntin

J ekiem - legatariem,
,e,kt ŠTs Vi„?u kred't°riem u. t. t., pie-

it š« i.il; ,minētai tiesai sešu
'«Pīeianas dien

D° 9 sludinā ! uma

'^ Pārtīti P .ersonas savas tiesības
**'« atzīs Ls - ermina nepieteiks, tad

*ft iSCfi oo, tiesIbas zaudējušas.
h PriekžsiP'- L *» 4073
1368! "*«iv.A. Veidners.
R7^r-~--~-^i^lKalve.

vai sakara ar io tiesības, kā jnantinie-
kiem. legatarijiem, iideikomisarijiem,
kreditoriem un 1.1., pieteikt šis tiesibas
mi ētai tiesai s e š _u mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
d ēnas „Va!dības Vēstnesī".

ia minētās personas savas tiesības
aagšā (izrādīta termiņā nepieteiks, tad
/Inas atzīs ka šīs tiesības caudēinias.

Rīgā, 14. septembrī 1926 g L N°4392
Priekšsedēt. v. A. Veidners.

13043 Sekretārs A. K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1896. gada
27. augusta Valmiera miruša Pētera
Olupa ir atklāts mantoj. un uzaic, krm
ir uz io mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
HdeUomisariem, kreditoriem un t. t.,
ņleteikt šīs tiesibas mīnētai tiesai seša
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
«īgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1926. g. 21. sept. L. M 4417
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13682. Sekretārs A. Kalve.

Rīga. apgabaltiesas 3. civilnod.,
h civ. Nes. lik. 2011., 2014. nn 2019. p. p
{ amata paziņo, ka pēc 1919. gada
18. janv. Gaujienas dr. mir. Gaujienas
pagastā .Nigļu J* 37' mājai īpašn
Pētera Ādama d. Zvaigzne ir atklāts
mantojums un uzaicina, Kam ir uz io
mantojumu, vai sakarā ar to, tieši ibs,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sein
mēnešu laikā, skaitot no šī «ļudinājumt
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesibas
«ugiā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1926. g. 21. septembri. L. J*4310
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13685 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2)11., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pēc 1926. g.
7. aprilī, Ozolnieku pagasta, Spundes
mir. Pētef a Jāņa d. Griķe ir atklāts

^
manto-

jums un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakirā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesibas
augša uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 14. septembrī 192fi. g L.NM364
Priekšsēd. v A. Veidners.

13042 Sekretārs A. K 11 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
az rtv. proc. lik. 2011.,2014.nn 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1916. gada
15. janvārī, Pabažu pagasta, Ozoliņu
mājās miruša Miķeļa Simana dēla
K i r i 1 o v a ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man'ojumu,

«Yv ,?8abaI«esas 3. civilnod.,
L*. Panita '£ 2"- 20R un 2019'£ »«»ari vft *a pēc 1926. g.

Ja'a Kārļa dēla Žagara

ir atklāts mantojums un uzaic, kam
ir uz šo mantoj, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt tīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šl sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid Vēstnesī "

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

Rīgā, 1926. g 21. sept, L. J* 4109
Priekšs. v. A. Veidners.

13680 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoā.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1908. gada
7. juljā Jaun-Piebaļgas draudze mirušā
S ķ _e rsta Petersona ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantoj.,vai sakarā ar to, tiesības, ka
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomisa-
rijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
iaika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētās _ personas savas iiesības
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīa, 14. septembrī »926. g L. J6 4375
Priekšsēd v. A. Veidners.

13044 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014

^
un 2019.

p. p. pamata paziņo, ka pec 1915 g.
11. septembru Rīgā mirušā Krišjāņa
Pauša ir atklāts mantoj. un uzaicina kam
iroz šo mantoj., vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatar , fideikomisar.,
kreditoriem u. t. t., pieliekt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas at īs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 14. septembri 1926. g. L. J* 4182
Pneksaed. v. A. Veidners.

13045 Sekretārs A, Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1920. g.
22. februāri Ķoņu pagaita, .Lejas
Ķīīķos" miruša Jēk*ba Jāņa dēla
Danneberga ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam uz šo mantoj.,
vai sakarā ar to, tiesibas kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
tēšu mēnešu laika, skaitot no šī sludināj.
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".

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

Rīgā, 14. septembrī 1926. g. L. )* 3241
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13046 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik 1967., 20l 1—2014 un
2079. p p. un Balt. privāttiesību kop
2451. p. pamata, uz Annas Marijas
Eiche lūgumu, uzaicina visas personas ,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 1926 gada ļ
21. septembiī publicēto 1925 gada ļ
13. oktobrī Daugav grīvā miruša Vilhelma- 1

Augusta Jāņa dēla Bagona, 1925. gada
14 augustā mājas kārtībā taisīto testa-
mentu, kā ari v'sas personas, Jcujam
ir kaut kādas tiesibas uz mirušā Vil-
helma-Augusta Bagona mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, ka man-
tiniekiem, _ legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, parāddevējiem un t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas,
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
ļ«d minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām Un zaudējušu» savas tiesī-
bas, bet testamenta pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1926. g. 21. sept. L. te 4351
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13671 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ar 1926. g. 7./14. sept lēmumu ir at-
zinusi Frici Jāņa d. Dambergu par
maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecība,
kamdēļ iestādēm un priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz _ parādnieka
nekustamiem īpašumiem, ka ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežas;

2) paziņot _ Rīgas apgabaltiesai par
visam prasībām pret maksāt nespējīgo

parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai
par savu paradu prasībām no parād-
nieka, kS ari par sumam, kādas parāda!*.*
kam pienākas, fifskfltotie» , vai maksājumi
notecējuši, vai ari viņu termiņi gaidāms
nākamība, ka ari par maksāt nespējīgā
nekustamiem īpašumiem, kas atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
i e t r u mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

17. septembrī 1926. g. 1. J* 588-1 g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13336 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ar 1926. g. 7./14. sept.lēmumu ir atzinusi
Beinesu Reznikoviču par maksāt-
nesp. parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka
nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās;

2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai
par savu _ parādu prasībām no parād-
nieka, ka ari par sumām, kādas
parādniekiem pienākas, neskatoties, vai
maksājumi notecējuši vai ari viņu termiņš
gaidāms nākamībā, kā ari par maksāt
nespējīga nekustamiem īpašumiem, kuri
atrastos viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

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

17. sept. 1926. g. 1. te 541-1 g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13337 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 19261 g. 14. sept.
izklausījusi Andreja Jāņa d Baloža lūgumu
deļhip. parādu dzēšanas, nolēma: atzit
par samaksātu uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Vietalvas muižas .Balo-
denu te 92" māju ar zem. grim. reģ.
te 121 apstiprinātās mantojumu daļas
30. apr 1912. g. ar te 21a par labu
Jānim un Jūlijam Baložiem 300 rbļ. ka-
tram.

Rīgā, 1926. g. 15. sept. te 2080.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13138 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 14. sept.
izklausījuša mir. Pētera Pētefa d. Butkas
mantošanas lietu, nolēma: psr bez-
vCsts prombūtnē eaošā Kārļa Pētera d.
Butka atstāto mantu, iecelt aizgādnie-
cību, par ko paziņot atiiecigai bā-
riņu tiesai.

Rīgā, 1926.g. 16. sept. te 1132.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13290 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g 14. sept. iz-
klausījusi mir. Pētera Pētefa d. Butkas
mantošanas lietu, lolēma: par
bezvēsts prombūtnē esošā Jāņa Pētera
d. Butka atstāto mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko ar pavēli paziņot
bāriņu tiesai attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 16. sept 1926. g. te 1132.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13289 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
oz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079 p p. un Balt. privāttiesību kop.
2451 p. pamata, uz Frumas Rapoport
pilnvarnieka zv. adv. Grigorija Rubin-
šteina lūgumu, uzacina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1926. gada
21. septembri publicēto 1926. g. 2. sep-
tembrī Rīga mirušā Icika Miķeļa dēla
Rapoporta, 1925. gada 19. oktobri pie
Rīgas notāra Trautsolta taisīto aotarielā
kārtiba testamentu, kā ari visas per-
sonas, kuram ir kaut kādas tiesibas
uz miruša Icika Miķeļa dēla Rapoporta,
mantojumu, vai sakarā ar šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, parāddevējiem u t. t, pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās penonas atzīs kā atteikušās
?o ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
speķa gājušu.

Rīgā, 1926. g. 21. sept te 4429
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13376 Sekretārs A. Kalve.

Māksla.
Nacionālā opera. Otrdien, 28. sep-

tembri, jauni sceniskā pāistudējumā
.Rigoletto". Šl Verdi opera ar savu
aizraujošo aaturs jau ilgi valdiiaāt val-

dzina klausītāju uzmanību. Cik jūtīgas
sirdis nav līdzi cietušas nelaimīgā nerra
treģ.'skai mīlai, un cik „M itenu sirsniņu'
nav uzgavilējušas jaunajam varonim, bez-
rūpīgajam sirža lauzējam — hercogam.
Šaī opera, kur tik krāšņi uz mums runā
Verdi ģanljs, ir lielas kaislības un de-
dzīgas jūtas, Srēji teatrālas sitnacijas,
dzijš mākslas pulss Galvenās lomās:
Ādolfs Kaktiņš, Ada Beaefelde, Mārus
Vētra, Jāais Kārkliņš u. c. Diriģents
Jānis Medinš. — Trešdien, 29. septembri,
.Karrnen" sr A. Libert-Rebani, N.
Ulandi, N. Vasiljevu, A. Verneru, E
Miķelsonu u, c. Diriģents Teodors Reiters.

Nacionālais teātris. Pirmdien, 27. sep-
tembri, pulksten 7.30 vakarā, J. Raiņa
traģēdija .Jāzeps un viņa brāļi"
Rīgas trūcīgo skolēnu pa'īdzlbas fondam
par labu. Otrdien, 28. septembrī pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē Sardū ko-
mēdija ,Madame Sāns Gene",
Trešdien, 29 septembri, pirmo reizi
A. Saulieša traģikomēdija . Nepil-
nīgais" A. Mie^auka režijā, _A. Cim-
mermaņa dekoratīvā inscenējumā. Derīga
abonementa 3. biļete.

Dailes teātris. Otrdien, 28. septembri,
pīkst. 5 pēc pusdienas skolnieku izrādē
vēl reizi Raiņa .Spēlēju, dancoju".
Trešdien .Siržu divkaujas* ģenerāl-
mēģinājuma dēļ izrādes nav. Ceturtdien,
30. septembri, pulksten 1ķ% vakarā pirmo
reizi Slidena komēdija .Siržu div-
kauja" . Savā jautrā, situāciju, tipu,
vārdu spēles bagātā komēdijā autors ir
smalks un gudrs smieklu burvis ar
Šekcpira komikas garu. Kā daždien
aktiera, teātra direktora dēls, pats teātra
direktors būdams, viņš zināja, kas teātra
izrīdi dara dzīvu: piieks, jautrība, smiekli.
Un ar savu spožo un kustīgo garu,
vieglo humoru viņš visu pārvērš raibā
un kris inā, atjautīgā jautrības spēlē. —
Piektdien, 1. oktobri, pulksten 7.30 va-

ksrā, .Siržu divkauja", sestdien
.Spēlēja dancoju", svētdien, dienā,
par tautas izrādes cenām .Seši mazi
bnndzenieki" un vakarā .Siržu
divkauja".

Iedzīvotāju kustība Riaā.
Pec Rīgas pilsētas statistiskās valdes

paziņoļuma 1926. gada augusta mēnesi
reģistretļ (iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši . . 2i 2 *23S) 209 (195) +43 (+43)
V«ci 35 (31) 46 (40) -II (-9)
Krievi .... ii (50) 38 (37) +13 (+13)Ebre,, ... j8 (57) 33 (23) +25 (+Ī4)
Poļi nn leiši 31 (26) 14 (24) +17 (+2
Citi. ? . . . » (8) 9 (4) —i (+ 4)

Kopā 435 (410) 349 (323) +86 (+87)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze 37 (55), organiska sirdskaite un
pārejās asinsri ņķ. org. slim. 51 (50),
vēzis 49 (40), asiņu pieplūdums galvas
kausa dobumā 13 (13), vecuma ne-
spēks 17 (24), plaušu karsonis 0 (0),
pārejās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 20 (18), vēdera
tiis 3 (6), nieru kaite 7 (6), šarlaks 5 (5),
diiterits 3 (2), izsitumu tiis 0 (0), in-
fluenca 1 (2), meningitis 7 (6), asins-
sērga 0 (0), nedabīga nāve 16 (17), paš-
nāvības 7 (8).

Noslēgtas laulības 236 (313), no tām
pie garīdzniekiem 163 (242).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskās valdes paziņojuma 1926. g.
augusta mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
61 (24), izsituma tifu l(-), šarlaku 79 (88),
garo klepu 0(0), difteriti 14 (11), asins-
sērgu 16 (9), parotitis epid. — (1), per-
tussis 12 (13), masalām 1 (22), rozi 9 (10),
influenci 0 (0). Iekavās atzīmētie skaitļi
attiecas uz iepriekšējo mēnesi.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 19215. gtdi 27. septembrī.

D e viie ? :
1 Amerikas dolārs .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,25
100 Francijas franka .... 14,25 — 14,55
100 Beļģijas franku .... 13.J5—14,18
100 Šveices franks , . . , 99,89 — 100 80
100 Itālijas liru. - 18,85 — 19,25
100 Zviedrijas kronc . . 138,30 —139,35
100 Norvēģijas kicaa . 112 90 — 114,60
100 Dānijas kronu ... 136,75 — 138,80
100 Čechoslovaķijas kaons 15,25— 15,55
100 Holandes guldīs . . . 207,15— 208,78
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97 — 13,17
i00 Igaunijas raark» . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlata 57,00 — 67,00
100 Lietavas Utu .... . 50,70 — 51,70
1 SSSR červoņeca ....

Dārgmetāli:
Zelta 1 kf . 3425 — 1445
Sudrabs I kg 98 — 106

Vērtspapīri:
5°;o neatkarības aiiņēmnms 98 — 100
4°»o Valsts prem. aizņēmuma 98—100
6°/3 Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 98
8/° Hipotēku bankas ķuu

zīmes 96 — 97

Rīgas birias kotacljas k^mitlla*
p;iekX»Sdērž s J. Skujevicr

Zvērināta biržai ra?klere P. Rupnes.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 6 lapas puses.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 14. sept.
izklausījusi ;Jekaba Pētera d.Skudrea
lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 104 rbļ. 57 k. apstiprinātu
1890. g. 21. februārī ar ?* 34, grafam
Teodoram Ludviga d. Medemam par
labu uz nekust. īpašumu Stukmaņu
muižas zemnieku zemes Vec-Juču mājam
Rīgas apr.. ar zemes grāmatu reģ.
to 1038, ka niinētāobiigacija ir parga-
juse mantošanas ceļa uz grafu Teodoru
Fridricha d. Medemu, kā Stukmaņu
muižas ieguvēju, un proti uz grafa Te-
odora Ludviga d. Medema testamenta
pamata taskaņā ar Rīgas apgbaltietas
lēmumu no 1921. g. 13. dec.

Rigā, 1926. g. 15. sept. to 902.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13137 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Edmunds Kriša dēls
Vaseriņš (Vasariņš) un Eiženija Vasilija
meita Vaserin (Vasariņ), diim. Nachimo
vič, noslēguši savtarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra Andreja Meike 1926. g.
3. septembrī, refeistra to 59/20205ar
kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 21. septem rī 1926. g. L. Ns4458
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13 94 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē_ 1926. 2. 14,_ sept.
izklausījuse Kārļa Mārtiņa d.čabi* lūgumu
dēļ _ hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par samakskātu'oblig.
par 200 rbļ., apstiprinātu 19. martā
1871. g. uz nekustama īpaš. Rīgas pils.,
4. hipotēku iec, ar zemes gram reģ.
Ns 573, izdotu par labu Terez i Butke-
vič, dz. Konstantinovič.

Rīgā, 1926. g. 15. sept. to 2006
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13139 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,
uz civ. ties. lik.2011., 2014.un2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. gada
8. februārī Baldones pagasta .Vaice*
mājās mirušā Mārtiņa Krišjāņa d. Vaice
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
tideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 21. septembrī. L. 1*4059.
Pr'ekšsēdētāja v. A. Veidners.

13687 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011..2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1926._ g. 12. apr.
Pabažu pagastā Melnupes mājās mirušā
Teodora Jāņa d. Gila, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem fideikomisarijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas. ,

Jaminētās personas savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 21. septembrī. L. to 3728.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13688 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas «pgacmlt. 8. civi mod.,
uz dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. nu

079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Friča Rabanta pilnv.
zv. adv. adv. V. Lazdiņa lūgumu uz-
aicina visfs personas, kuram ii kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 1926. g. 14. septembrī publi-
cēto 1925. g. 5. janvāri Plāņu pagasta
.Bābenos* mirušā Dāvā Mārča dēla
Rābanta, 1923. g. 16. martā mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Dāvā Rābanta
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas nn
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas._ _

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

Rīgā, 1926. g.21 septembrī. L. to 3486.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

13672 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabali 3. civilnod-,
uz civ. «es. lik. 1967., 2011.—2014. uu
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamāta, us Edes Kriķis piln.
zvēr. adv. pal. Atta Ķēniņa lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesa 1926. g. 21. septembrī publi-
cēto 1926._ g. 17. maijā Mārupes pag.
Petriņciemā mirušā Dāvida Pētera dēla
Kriķis, 1926. g. 12. maijā mājas
kārtība taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kā-
das tiesības uz mirušā Dāvida
Kriķis mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, ka mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parāddevejiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rifi, 1926.g.21.septembrī. L.J64460
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13673 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. lik. 2011 , 2<14. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1924. g. 17. maija
Mores pagaita .K. Višņoi* miruša
Jēraba Jāņa d Zilgalva ir atklāts
mantoj ms un uzsicina, _ kam ir uz so
mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatari iem, fideikomi-
sarijiem, k editoriem un t t pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai s e_ š u imnešu
laiko, skaitot uo šī sludinājuma iespie-
šsnas dienas .Valdības Vēstnesi".

Ja minētās personas_ savas tiesbas
augšā uzrādītā termiņa nepielej-s, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 14. septembrī 1926. g. L. to 3502
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13)47 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10 jūnija 1926. g. lik.
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot akc. sab. .Zemkopis" pilnv
zv. adv. Fridricha Samsona lūgumu un
savu 1926. gada 14. sept. lemmu,
paziņo, _ ka lūdzējs parādu pēc 5
obligācijām, apstiprinātām 1913. gada
23. dec. uz nekustamo īpašumu Rīgā,
1. hipot. iec, ar zemes grāmatu reģ.
to 175, izdotas par labu Rīgas pilsētas
diakonto bankai: 1) ar to- 3650 par
25X00 rbļ., 2) ar to 3651 par 25.000 r.,
3) ar Ms 3652 par 2o.OOO rbļ., 4) ar
to 3653 par 25.000 r. un 5) ar to 36 54
par 25.000 rbļ., ir samaksājis, bet šīs
augša minētās obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakajparadniekam deļ dzē-
šanas _ zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
ticina visas personas, kuram būtu tie-
fības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad _ šis sludinājums
Iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
«pieteiksies, parādu atzīs par samaki
un lūdzējam dos tiesība prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 17. sept. to 3910.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13339 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pam. paziņo, ka pec 1916. gada
3. janvārī, Charkovā (Krievijā) mirušā
Eduarda.-Teodora Jāņa dēla S t u k e n -
S t u k a n ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesī-
bas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespieJanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

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

Rīgā, 14. septembrī 1926. g. L. to 2539
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13048 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. gada
lik. un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Jāņa-Pētera-Paula Jāņa d.
Mekisa pilnvarnieces Līnas Gudže lū-
gumu un savu 1926. g. 14. sept.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Jānis
Mekis paradu pēc obl. par 5000 r.,
apst. 1912. g. 31. janvārī ar Mš 40 uz
nekust. īpašumu Rīgas apr., Mangaļu
valsts muiž muiž. zemes dzimtsr. grunts-
gabalu J* 51, Vecākos, zem zemes
gram. reģ. to 2447, izd. no Jāņa-Pētefa-
Pāvila Mekis par labu Aleksandram
Kārļa |d. Pirangam ir iemaksājis
Rīgas apgabaltiesas depozītā Ls 106,67
deļ kapitāla un/o''/.> dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina- visas personas, kurām būtu tie-
tības uz augšā aprādīto obligāciju pie-
teikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par Iznīcinātu
un lūdzējām dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1926. g. 16. sept. to 4368
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13284 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Teodors Kārļa dēls
Dutcens un Ruta Aleksandra meita
Dutcen, dzim. Vanag, noslēguši sav-
starrīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra V. Lieveņa 1926. gada 4. sep-
tembrī reģistra to 43 19450, ar kūju viiņi,
attiecībā uz_ viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 21. septembrī 1926. g. L. to 4451
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13699 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijss civillikumu kop 36. p. pie-
zīmes pamata, pazīņ ) vispārībai, ka
laulātie draugi — Kārlis Jura dēls Ur-
basts un Anna Jēkaba meita Urtast,
dzim. Barševsky, noslēguši savstarpīgo
laulības l'gumu pie Rīgas notāra Jāņa
Purgala 1926. g. 7. septembri reģistra
to 58/9839, ar kuru v.ņi, attiecībā
uz viņu no legto laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā 21. septembrī 1926. g. L. to 4438
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13697 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec_ 1911. g.
8. janvārī, Kokneses draudzē, mituša
Kokneses pagasta _ .Kalna - Kaktiņu"
mājas īpašni ka Jāņa Kaktiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatarijierr,
fideikomisarijiem, kreditoriem u t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai_ sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 14. septembrī 1926. g. L. to3565
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13049 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. gada
likumu un :civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Otilijas Mārtiņam.
Paegle lūgumu un savu 1926. gada
14.|sept. lēmumu, paziņo, ka parādniece
Otilija Paegle parādu pēc obligācijas
par 1000 rbļ, apstiprinātas 1914. g.
12. maijā ar to 516 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Mārsnēnu muižas
zemnieku zemes ..Kalna-Junkuriņi Mš 11*
ideāla trešdaļa ('/:0 mājām zem zemes
grām. reģ. to 4119, izdotas no Julisa
Stukis par labu Dāvim Mārča d Stukis
ir samaksājis, bet šī augšā min. ebli
gacija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1926. g. 16. sept. 1*4326.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13283a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada 8. decembra
lēmumu reģistrēti .Krājaizdevu kases
pie Stiglica atbildīgo darbinieku arteļa
dzīvokļu sabiedrības* biedru pilnā sa-
pulcē 1926 gada 30. augustā pieņem-ie
statūtu §§ 15, 64. un 66. grozījumi.

Nod. pārziņa v. i. L. Bruemmers.
132-^ 5 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
8. septembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: „Paneiropas veicinā-
šanaa biedrība Latvijā*, ar valdes sē-
dekli Rīga.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13863 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.noda|a
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskam organizfcijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Smiltenes mājturības veic nīšanas bie-
drība*, ar valdes sēdekli Smiltenē.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13864 Se.<retars Fridri c h s on s.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
8. septembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Dārzkopības pārrau-
dzbas biedrība .Ogres dārzi", ar vai
des sēdekli Ogresgala pagastā.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13865 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
paz'ņo, ka ar viņas 1926. g. 8. sep-
tembra lēmumu pārreģistrēta „Biedrība
.Savoij" Rīga'(The Savoij clob in Riga)
zem jaunanosaukuma: biedrība .Char-
leston Rīga" (The Charleston cl:b in
Riga.

Nod. pārz. v i. Bruemmers
3866 Sekretārs Fridrichsos

Dundagas pagasta tiesa
Ventspils apriņķī, pamatodamās uz savu
lēmumu no š. g. 16. septembra un uz
pag. tiesu likuma 108. un 109. pantiem
izsludina zinašinai, ka Dundagas pag.
Vāureju mājas dzīvojošais Kārlis Šult-
nērs, kurš ir neprecējies, pieņem —
adoptē par savu dēlu Albertu Bertas d.
Reinfeldu, dzimušu 1913 g. 7. dec

piešķirot viņam visas likumīga bērna
tiesības.

Perjonas, kurām pret so adopciju
būtu kādi iebildumi, tiek uzaicinātas
tās pieteikt 6 mēnešu laika šai tiesai,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī", pec ie-
teikta termiņa iesniegtie iebi duminetiks
ie' ēroti un adopcija tiks apstiprināta.

Dundagā, 18. septembrī 192'. g.

Priekšsēdētājs E. Blumbergs.
13494 Darbvedis (paraksts'.

Broka par Ls 1.700-777^ ^1sumu 12 des. 1818 kv .J*bs!--
Uvosu no zemniekiem „P,'itā:

U-J- M.'AJ-ņ Jj
Daugavpilī, 1926. o «

Vecāka notāra vietā v.p p „ '^Sekretara na|\ £ «*%

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Michaila Vasilija dēla Gubanova
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no atdalitāTupicino ci?ma zem-
niekiem piešķhtās z»mes labila pla-
tibā 9 desetigas, atrodošos Jaunlatgales
(bij Ludzas, senāk Os^rovasl apriņķa
Linavas (bij. Tolkovas) pagasta Bogo-
ro liekas dača, kuru īpašumu lū-
dzējs mantojis no Vasilija Kuzmina,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas r>er _t>ona«. kuram ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un minētie: lūdzēja mantojuma
devējs Vasilijs Kuzmins un pec tam
ari viņš pats lūdzējs, var likt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norāditss nekust, mantas (tiesību) īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdoša-as_ un hipoteka-
risku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 18. sept. to38640
Komisija priekšs. E. Hellvichs

13574 Sekretars-darbvedis J Strads

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Krišjāņa Pētera d Padega, kā savas
nepilngadīgās meitas Birutas-Ernas Kriš-
jāņa m. Padegas dabiskā aizbildņa, _ lū-
gumu par nekust imas mantas, sastāvo-
šas no Viteiku Padegu folvarka at-
dalītā zemes aabala. platībā 45 des.
(ieskaitot Lietavas teritorijā palikušo
daļu 0,8707 ha), atrodošās Bauskas
apriņķa īslices pagastā (senās Po-
ņavežas apriņķa Nacjunu pagastā),
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
četru mēnešu laikā no izsludinā-
šanas _ dienas .Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktas tie-
sības skadīsies par Iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales
semej grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašnieku bez
ādiem aprobežojumiem ar neapstrī-

damas pārdošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926 g 18 sept. to 38491.
Komisijas priekšsēdētājs

13530 E. Helvichs.
Sekretars-darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Michaila Vesilija dēla Gubanova
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemes gabala, platībā 7,7
desetīnas, atrodošās Jajnlatgalts (bij.
Ludza , senāk Ostrovas) apriņķa Li-
navas (senāk Tolkovas) pagastā pie
Tupicino sādžas, Bogorodickas da-
čas ziemeļu_ un Dubok ciema rie-
tumu dala, kuru "īpašumu lūs
dzejs mantojis no Vasibja Kuzmina,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — uz
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
Iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas dienas
,Valdības _ V estnesī', pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinatam _ un lūdzējs var tikt ievests
attiecīga zemes grāmatu reģistri par no-
radītas nekustamas mantas īpaš-
nieku, bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamaspardošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesibām.

Daugavpili , 1926. g. 18. sept. Ms 38588
Komisijas priekšsēdētājs

13572 E. Hellvichs.
Sekretārs darbvedis J. Strads

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz I vai a Vikentija dēla P avio vica
lūgumu par nekustamas mantas, sa-
stāvos s nt Roskoš muižas atJa-
līta zemes gabala sr nosaukumu
,Orechovka\ platībā 5«,83 desetina,
atrodošos Reze nes apriņķa Kaunehs
pagasta, ievešanu zemes grāmatu
reģistri — uzaicina visas personas,
kuram ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
no_ izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretēja gadījumā nepie-
teiktas tiesības skaitīsies par iznīci
natām un minētais lūdzēj* vartikt jevests attiec, zemes grām reģistri par
noradītas nek. mantas īpašn bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 18. sept. Ms 38632
,„. Komis'ias Priekšs E. Hellvichs.
13-73 Sekietais-datbvedis J. Strads.

UtBilB iMukaltiir^
paziņo, ka uz 1926. g. 14. septembri
apstipnnata_ pirkšanas-pārdošanas līgumapamata Kārlis Jāņa dēis Sp ai viņšieguvis no Heinricha Pētera dēla

Rīgas apgabaltiesas IH le*'
izpildītājs

paziņo, ka 8. oktobr. W»J
10 dienā, Rīgā, Lacplesa *•
garaž', Baumaņa P<aslD£f,.., .
dos Nkolaja Catlaka kusta»

sastāvošu no smaga auto,
kerf un novērtētu pa' Ļs|t #*

Izzināt sarakstu, novērtēju»^, p
apskatīt pārdodamo manm,
došanas diena uz vietas

Rīgā. 23. septembrī l«6- *,»
13970 Tiesu izpild- * *"*

Latgales apgabaltiesas vec. n^
paziņo, ka uz 1926. g. ? j jL
apstiprināt i pirkšanas-pardosana! Hļ
pamata Helems-Oesels Sneen.2aln*^
Slosbergs ieguvis no Leiz«"

^Ābrama-Jankeļa d. Do<ima pat

dz'mtslietošanas tiesības ..M .^jt
gruntsgabalu 100 4/7 kv »»z . P"

^
ēnām Daugavpilī,Iiec"vf;to 15, Alejas ielā, policijai J*\

Daugavpili, 1926. g. 11. «pt. »

Vecākā notāra vieta v>ņ«. P»!*
13383 a Neikeļj;

Sekretāra pal hJ^-—fL

Latgales apgabaltiesas vec. noters

paziņo, ka uz 1926. g. H- ^f\
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas lljo»»
pamata D, nats Donata d. Zundans. AW
Jāņa m. Geduš, dzim. Turk un JeM?
Andreja d. Zeppe vienlīdzīgas ai"
ieguvuši no Sofijas Vikentija m. W <?"»
par Ls 24500,- nekustam^ Ip*»»

74,195 platībā, pastāvoSa no TumM»*"
folvarka atdalīta zemes gabala_ u«S
pi.s apriņķa, Jasmuižas paga»"- «j»

Daugavpilī, 1926. g. 11. sept. J*383»

Vecākā notāra vietā viņa paļ'P
13382

Sekretara pal. Ajjeiķ^

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 9. septembri
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas ligu»
pamata Bcnj mins-Vulfs Faiviša Geceļs
dēls Levikzons Uguvis no Leito
Zalmana d. Heina pft Ls 400, dzimt!-
īpašumā pilsētas gruntsgabalu 3301/49»
sāž. platībā ar ēKāro, Daugavnilī, 1. to
40. kvartālā to 2, Domts ielī, poliattf
to 62/64.

Daugavpilī, 1926. g. 11. sept. J*;838.

Vecākā notāra vietā viņa palig*
13331 E. Kriķis-

Sekretara pal. A. Neikeņe-

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 13. septembri
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līguma
pamata, Konstantīns Jāzepa d. Ikovnieks
ieg.ivis no Amas Nikona m. Kurņfovjs
par Ls 2700,— nekustamu īpašumu pi<
stāvošu: 1) no zemniekiem piešķirtā
jemes gabrla 1it. A.no viensētas)*5-
4 des. un 2) zemes gabala J*5-
1 des. 1080 kv. sšž. piatibā Rēzeknes
apriņķa Makašānu pagastā _ Lejas-Ana-
panu un Kleperovas sādžas zemes
robežās.

Daugavpjll, 1926. g. 13. sept J*3836L
Vecāka notāra vietā viņa paligs

13380 E. Kriķis,
Sekretara pal. A. NeliteH

Latgales apgabalti^arvēcTnota
paziņo, ka uz 1926. gida 14. septembri
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līgi™pamata Tichons Konstantīna dēisP ņ e v s ieguvis no Grigorija Pāvila i
Romanova par Ls i.4ai,- dzinis-
lietošanas tiesības uz pi sitas orunt<-
gabalu 104,625/1000 kv.-saž. platība iiēkām Daugavpili, IV iecirknī 176. kvail
tāli to 4 1it. ,A", mazā Viļ ai Kj
zem policijas to 3.

Daugavpilī, 1926. g. 15. sep . Jsfe 3833Ī
Vecāka not pal. E Kriķis.

133"9 Sekretāra pal A.Neikene.

Latgales apgabaltiesas VeTn^a-..ņt *.- iu 1826. gada 14 ,Z
apstiprināta i irkšanas-pārdošana, i "
pamata Gelena Jāņa in Vana i gU,5!
vusi no Jāņa Turna d. Vonn!!'"'
Ls 50i',-tiesibas uz 14des. 23 0 kv P"
no viņam piederošām tiesibām i Jdes. 20J0 kv.-asimnekustamā

Č*89,75 des. platībā , pasS
^kovas muižas ar folvarkiem atdali ā ,imes gabala ar nosaikumu .p^tz.

Daugavpils ap iņka, Vārkavas pC;
Daugavpilī, 1926. g. 15. sept. &K

Vecākā not. pal. E. Kriku13378 Sekretāra pal. A. Neikp„.'

Ulflll»«ifii^
paziņo, ka uz 1926 g 14 **"»
pirkšanas -rārdošanas ' ijo^?%Juzefa Ādama m. KumlTfno Geronima Teofiļa dils t*1
zevska per Ls 90G-! „ Ko»=- -
sanas tiesības uz pilsēta, „ "?
0,0539 ha piatibā ar ēkām8

n2. iecirknī, 3. kvarta^f'
Vidus ielā, zem policija, liMuitas ielā Ws 14

)as ?* 1 «
Daugavpils 1926. g. l5.sept

^Vecāka notāra vietā viga *3S
,„. , Pa'igs E. Kriku13377 Sekretara pal A n.iļ; '



ofeas apgabaltiesas m iec. tiesu
KB izp ildītājs

- „ ka 9. oktobrī 1926. g, pīkst,
t!?.'** Rīeā, Oeitrudes iela Ne 51,
10 d^H liela Katcin

un
Cemacha

£treV un citu prasībā, otrā ūtrupē
-rdos Alberta Ozoliņa kustamo

p t,, sastāvošu no mēbelēm un no-

Sfēte par Ls 236.
īsināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

fkstit pārdodamo mantu, varēs pārdo-
das dienā uz vietas.

Rīgā, 23. septembri 1926. g.

ļ3g69
' Tiesu izpild. J. Kazubierns.

oi<ras apgabaltiesas IV lec. tiešoRIga PB
Izpildītājs,

i,fl ra kancleja atrodas Rīgā, Andrējt
PtBnpura ielā to 1. paziņo, ka 1926. g
1 oktobrī , pulksten 10 rīta, Rīga,
riaueavgrīvas lielā to 13, fabrikā, otr-
reiztiā izsolē pārdos Jēkaba L a-
meka kustamo mantu, sastāvošu no

2 drejbeņķiem ar visiem piederumiem

un novērtētu par Ls 1200
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā. ari

apskati! pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. ?S

Rjgā, 24. septembrī 1926. g.

13971 Tiesu izp. V. Požariskis.

Dtoas apgabaltiesas IV lec. tiesuB
Izpildītājs,

toa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela to 1, paziņo, ka_ 1926 g.
g oktobrī, pulksten 10 rītā, Rīga,
Kandavas ielā to 18, pārdos Fridricha
Tebela kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, istabas rozēm, lozbetko-
kiem un raspuskam un novērtētu pai
Ls 1100.

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

Rīgā, 24 septembrī 1926. g.
139/2 Tiesu izpild. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. oktobrī 1926 g., pīkst.
I dienā, Rīga, Akmeņu iela to 4, dz. 1,
Hirša Friedlāndera un citu lietās 1 un
II torgos pārdos Fridticha R e c k e s
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 510.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā srl
ip.katīt pšrdodamo mantu varēs pārdo
ia-ias dienā uz vietas.

Rigā, 18. septembrī 1926. g.
13931 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s

Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. oktob.ī 1926 g, pulkst.
12 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Ne 10,
Alireda Sprottes lielā pārdos Oskara
Stroka kustamo mantu, sastāvošu no
600 bibliotēkas grāmatām un novērtētu
par Ls_320.

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

Rigā, 14. septembri 1926. g.
13973 Tiesu iznild. J. Z i r fc e 1s.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpil-
dītājs par Liepājas pilsētas I iec,
kura kancleja atrodas spgabaltiesā, istaba
J* 9, pamatojoties uz ci vil. proc. lik.
1030. p. pazjņo, ka 4. oktobrī 1926. g.,
pīkst 10 rita Liepāja Julianes ielā to 6/8

pārdos otri atklātā ūtrupē
kuMamo mantu, piederošo Gedalijam
Raganām sasiāvoša no litogrāfijas, chromo
un skaida spiestuves mašinām ar iekārtu
m citiem piederumiem un zīda . papīra
apstrādāšanas mašinām un novērtēta
P« Ls 60450.

Linājā, 21 sept. 1926. g. to 458/25. g.
Tiesu izp. (paraksts).

[ ļjūĀ smfflnoļuml. ]
^gas policijas I iec. priekšnieks
Paaņo, ka 1926. g. 5. oktobri, pulksten10 nti, Rigā, Palasta ielā to 9,

u Ml ittou
stnv??- K r a s -'n a m Paderošo spie-
U jq, 7(ln "iekartu j notaksētu kopā par
Dēist r " Rlgas grāmatrupniecības ko-f|«_«limo kases pras. apmierināšanai.
Hi, 24 septembri 1926. g.

-~-i Priekšnieks (paraksts).
gas Paijas I lec. priekšnieks

B%*Rt.,iSfmi —-
HHiiiksoīiūii

patvārf "nJ.i1 Plederošo vienu niķelēto

'S K*?Ls32''*Rlģā 24T .kases P«s'bas apmierin
1Č933 ' Ptembri 1926- B-
r^T— Priekšnieks (paraksts).

Pāži l °-!ecPriekšnieks
Wkst' iofi i- f:- oktobrī 1926. g.,
Vīkalā, '* R'ga - Palasta ielā to 8,

*•» «oīrfiKsolliana
^

apm i°ifiS-,am Piederošo vienu
v! aks5 '« par

6
,"Vlu cinka, krītu,

**»i« mJ'' Ri8as aP"nka
Rigā, 1926

lnsPekC'ias pras. segšanai.
°' 8- 25. septembrī.

Priekšnieks (psraksts).

Paziņojums.
1926. g. 7. sept. finansu ministris ap-

stipiinājia vīnrūpnieku paju sabiedrības
statūtu 1. un 7. §§ grozījumus, sak>rā
ar ko sabiedrības mērķis ir:

1) ar attiecīgu atļauju izgatavot, pirkt
un pārdot dažādus alkohola un bezal-
kohola dzērienus un

2) tirgoties ar ogām un augļiem, kā
ari to dažāda veida pārstrādājumiem.

Bez tam sabiedrība izlaiž 150 2. iz-
laiduma pajas par Ls_ 200,— nomināl-
vērtībā, katru, kopsumā par Ls 30.000,—.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) sabiedrība izlaiž 150 jaunas 2. iz-

laiduma pajas par 200,— latiem katru,
kopsuma par Ls 30.000,— nomināl-
vērtībā;

2) veciem dalībniekiem ir priekšroka
uz jauno paju iegūšanu viena mēneša
lajkā, skaitot no jaunizlaiduma izshdi-
nāfanas dienas .Valdības Vēstnesī", pie
kam uz katru viena veco paju viņiem
r tiesība pieprasīt vienu jauno paju; ,

2) pēc iepriekšējā pantā minētā viena
mēneša termiņa notecēšanas atklājuma
psrakslišanās uz pārējiem pajiem, kura
izdarāma piecu mēnešu laikā, skaitot no
veciem dalībniekiem piešķirtā parakstī-
šanās laika nobeigšanās;

4) pie parakstlšanās _ uz jauna izl lī-
duma pajiem jāienuksā pajas pilni no-
minālvērtība Ls 200,— par katru psju;
jaunie paji pilnīgi apmaksājami gada
laikā, skaitot no šo noteikumu izsludi-
nāšanas dienas; _

5) parakstišanas uz jauniem pajiem
pieņem sabiedr. direktors-rīkotajs K-
Zieatels, valdes telpās, Rī gā, Artilērijas
ielā 5 un

6) jaunie paji pieJalas pie dividendes
sākot ar 1927. g 1. janvāri.

Tirdzn un banku nod. pr. A. K a c e n s.
1348i Revidents A. Z a 1 p e t e r s.

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks

1926. g. 39. septembrī, pulksten 10 rītā,
Rīgā, Ģertrūdes ielā to 44,

pf rdos vairāksolīšana
M. Boruchsona piecas angļu dzelzs
gultas ar madračiem, novērtētas pir
Ls 335,—, atsev. tirdzn.-rupniec- slļmo
kases prasības lieta.

Pamats: Atsev. tirdzn.-rupn. slimo
kases raksts to 944-b.

Rīgā, 16. ssptembrī 1926. g.
13990 Priekšn. K e n i g s v a 1d s.

Zemkopības min. kultur
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
15. septembrī ir apstiprinājis Skaist-
kalnes un apkārtnes meliorācijas sabie-
drības .Baltais Grāvis* statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra II d. 3. Ip. ar to 153.

Sabiedrības valdes sēdeklis Skaist-
kalnes pagasta nama.

Par nod. vadīt, (paraksts).
13»87 Darbvffdis F. Briedis.

Rīgas pol. X iec. priekšnieks izslud na
par nederīgu kā nozaudētu, 3. d. rezer-

vis u apliecību, izd. nj Rīgas kara apr.
pr-ka 18. dec. 1925. g. to 87986 uz
pils. Eduarda Vilhelma Andreja d. Kal-
niņa vārdu, dzlv. m Altonavas iela
to 9. dz. 18. 13935

Ludzas
vants iHmtaiji skoi. pata

naudas Ioterejos
vinnestu saraksts.

(Izņemami līdz š. g. 8. okt.)

Ls 200,—
2446

Ls 100,—
8437

Ls 50,—
4393 9176

Ls 25.—
255 3337 6258 9207

Ls 10.—
2388 3490 3598 4138 4657 4723 6811

8599 8879 8907

Ls 5.—
359 364 441 691 855 954 1120 2196
2580 2617 3223 4345 4492 4533 4778

5296 7205 742 6 8631 9827
Ls 2,50

26 38 217 387 53 5 888 1785 2323 2515
2778 2906 3204 £3317 3624 4896 4956
5357 5533 6097 6192 6433 6842 6882
7095 7531 770 6 7847 7993 8248 804 28285 86 16 8796 8928 9456 9538 9720

9862 9912 9949
Ls 1,—

245 300 332 415 627 893 1203 1218
1227 1432 1436 1499 1521 1582 1644
1684 1721 1890 1896 1923 1927 2087
2186 22 15 2284 2293 2356 2540 2767
2814 2838 290 7 2924 3019 3065 3070
30 74 3117 3198 3369 3515 3602 3663
3673 3689 3883 3887 3937 4126 4128
4297 4576 4628 4640 4656 4678 4694
4744 4856 4868 4900 4995 5070 5078
5162 5679 5715 5867 5905 5984 64 926539 6723 6751 6757 6776 7374 7494
7547 7804 7917 7955 8018 8129 8288
8317 8433 8596 8868 8954 9360 9432
9434 952 i 9652 9736 9873 989 1 9953

9958

Ls —,50

100 117 140 2S0 285 308 421 506 622
652 659 735 771 813 857 885 892 913
916 1008 1073 1130 1141 1154 1160
12 12 1229 1234 1275 1290 1359 1373
1411 1435 1492 1517 1590 1625 1650
1823 1836 1916 2117 2182 2253 2298
2318 2358 2409 2430 2455 2541 2644
2705 27 12 2731 2777 2787 2805 28 11
2885 '2926 2930 2949 2984 2990 3084
3103 3114 3194 3197 3219 3225 32663269 3281 3466 3583 3707 3731 38 46
3869 3900 3924 39 18 4033 4063 4 127
4 131 4198 4249 4260 4271 4328 4402
4549 4583 4600 4611 4664 4751 4773
4878 4951 5005 5016 5115 5116 5146
5219 5220 5320 5397 5402 5420 5451
5474 5524 5528 5623 5584 5832 5842
5852'5871 5957 6026 6051 6079 6128
6284 6306 6364 6472 6519 6546 66696700 6823 7087 7103 7170 7244 7405
7463 7496 7587 7638 7651 7657 77 14
7888 7944 7990 8002 8009 8087 8136
8139 8244 8283 8321 8329 8336 8390
8478 8489 8523 8549 8575 8590 8663
8672 8709 871TJ 8723 8742 8755 8836
8869 8874 8890 8896 8897 8994 90 19
9039 9 1 17 9157 9225 9276 9358 9580
9634 9785 9809 9826 9917 9926 9977

12706 Skolas padome.

Paziņojums.
1-26. g 16. sept finan u ministrs

apstiprinājis Latvijas linu un labibas
tirdzniecības akc. sab. .Eksportiers'statūtu 6. § grozījumu, saskaņā ar kurusabiedrībai atļauts izlaist 24C0 jaunas,
ceturta izlaiduma akcijas par Ls 50 —katru, kopsuma par Ls 120.000,— no-
minālvērtībā, sastādot tādā kārtā visu
pamatkapitālu Ls 240.000,— lielu sada-
lītu 4800 akcijas par Ls 50,— katra.

Akciju jaunizlaidumam finansu mi-
nistrs apstiprinājis sekošus noteikumus:

_ 1) saskaņā ar 1926. g. alcionaru vis-
pārīgas sapulces lēmumu, sabiedrība iz-
laiž 2400 jaunas ceturtā izlaiduma akc.
par 50 latukatru, savienojot 10 akcijas
viena loksne , — kopsumā par 120X00
latiem nominālvērtībā;

2) akciju iespiešanas izdevumus un
zīmogriodokli sedz sabiedriba. Par
katru jauno akciju tās ieguvējam virs
akcijas nominalvert. jāmaksā Ls 6,— liela
prēmija, kura pieskaitāma rezerves
kapitālam;

3) pzrākstišinās uz jaunām akcijām
izdarāma valdes telpās, Rīgā, Kr. Ba-
rona ielā 3, dz. 1, sešu mēnešu laikā
pec jaunizlaiduma izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī". Pie parakstīšanās
iemaksaļamas 50_V° no akciju vērtības,
bet pārējais vēlākais lidz 1927. gada
1. maijam;

4) priekšroka iegūt jaunā izlaiduma
akcijas pieder sabiedrības akcionāriem
proporcionāli tiem piederošo akciju skai-
tam, t. I. viena jaunā uz vienu veco
akciju, trīs mēnešu laikā pēc jauni iz-
laiduma izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī";

5)_ ja kāds no akcionāriem noteiktā
laikā neparakstītos uz akcijām, tad pār-
palikušās 1_ mēneša laikā sadala savā
starpa pārējie akcionāri. Ja ari tad ne-
izdotos sadalīt visas akcijas, tad sabie-
dzības valde, ar fin. ministra piekrišanu
atklāj publisku parakstīs, uz atlikumu.

6, pie iemaksas saņemšanas akciju
ieguvējiem izsniedz pagaidu apliecības un

7) jauna izlaiduma akcijas piedalās
pie dividendes sākot ar samaksas dienu.
Tirdzn. un banku nod. pr. A. Kacens
13180 Revidents R. Bērziņš.

LikuBO ii mlBistfu tinti
loleikmi bijim
1926. gada 15. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgrieža

ar pieprasījumiem.
B urtnīca m ak sā:

bez piesūtīšanu Ls 0,28
ai piesūtīšanu . , 0,30

Saturs:
112) Pārgrozījumi un papildinājumi

karaklaurib- 's likumā.
113) Papildinājums

^
likumā par valsts

zvērinātiem mērniekiem.
114) Latvijas pilsētu un mies'u savienī-

bas statuli.
115) Noteikumi par algas piemaksu

valsts Rīgas parauga pamatskolas
skolotājiem.

116) Noteikumi par Lubānas ezera
regulēšanas darbu pārvaldi.

117) Papildinājums likuma par privāto
un piešķirto vai ts fonda zemju
atsavināšanu.

.18) Noteikumi pir armijas spiestuvi.
119) Pārgrozījumi un _ papildinājumi

likumā par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām.

20) Noteikumi par procentu normu
a robežojumu un šo noteikumu
pārkāpšanas sodāmību.

121) Papildinājums likumā par virs-
dienesta karavīriem

122) Pārgrozījums valsts zemes bankas
statūtos.

123) Papildinājumi Latvijas hipotēku
bankas statūtos.

Augšpils pagasta valde izsludina par
nederīgiem zemāk minētos dokumentus:
1) Latvijas pasi Ne 3204, izdotu no
Višgorodas pagasta valdes 1922. g.
28. februārī uz Konstantīna Jegora d.
Kukanova vārdu; 2) Latvijas pasi
to 10, izdotu no Višgorodas pagasta
valdes 1921. g. 26. jūlijā uz Ivana
Alekseja d. Ozerova vārdu; 3) kapa
klausības apliecību JSi'a 30058, izdotu
no Ludzas kapa apriņķa priekšnieka
1924.g. 20. decembri uz ' lvana Alekseja

dēla Ozerova vārdu; 4) karaklausības
apliecību Ne 9181, izdotu no Liepājas
kara apriņķa priekšnieka 1924. g.
24. martā uz Kazimira Kārļa d. Lin-
keviča vārdu ; 5) Latvijas pasi Ne 5207,
izdotu no Višgorodas pagasta valdes
1922. g. 4. septembri uz Alfrēda Jēkaba
d. Lejas vārdu ; 6) Latvijas pasi to 7718,
izdotu no Augšpils pagasta valdes
1925 g. 2. februārī uz Jekaterinas
Semjona m. Ivanovas vārdu. 12432

Liepājas prefektūra izsludina par ne-
derīgiem zemāk minētos dokumentus,
kuji pieteikti par nozudušiem: 1) Du-
nalkas pagasta valdes pasi to 717 uz
Žaņa - Augusta Kriša d. Grantmaņa
vārdu; 2) Vācijas pasi, izdotu no Vā-
cijas konsula Liepājā 1921. g. 19. de-
cembri, JVa 837, uz Eduarda Ludviga
Dikšeits vārdu; 3) Nīgrandes pagasta
valdes pasi Na 1437 uz Lavīzes Jāņa
meitas Levart vārdu; 4) Liepājas pre-
fektūras š. g. 29. martā izdoto velo-
sipēda atjauju JVa 846/1687-11, uz Lilijas-
Marijas Klāva m. Grazde vārdu;
5) Kursīšu pagasta valdes pasi Na 1997,
uz Linas-Šarlotes-Emilijas Dāvida m.
Kronlin vārdu; 6) Daugavpils prefek-
tūras iekšzemes pasi Na 6530, uz Fogel
Šoloma m. Grubin vārdu ; 7) Liepājas
prefektūras izdoto š.g. 29. martā velo-
sipēda atļauju to 835/1676-11, uz Emī-
lijas Andreja m. Gatav vārdu. Lie-
pājas prefektūras Latvijas iekšzemes
pases : 8) Na 6791, uz Johannas Oskara
rneitas Veiner vārdu ; 9) Na 11542, uz
Marijas Jēkaba m. Vach, dzim. Kiloc
vārdu, 10) Na 36679, uz Jettes-Līnas
Kristapa meitas Augstsproģis vārdu;
11) Na 26814, uz Friča Ernesta d. Cimer-
maņa vārdu; 12) Na 36506, uz Jēkaba
Edas d. Skile vārdu ; 13) Na 38019/4580
uz Hilela-Ošera Movša d. Katca vārdu;
14) Na 19691, uz Marijas Kriša m.
Plūme v.; 15) Na 24493, uz Ērmana
Jēkaba d. Sīle v.; 16) Na 33802, uz
Lavizes Andreja m. Jakšas, dz. Egle
vārda; 17) Na 47656, uz Mildas Jāņa
meitas Bērzup v.; 18) Na 45475, uz
Katrines-Idas-Emilijas Miezīt, dzim.
Aibrecht v.; 19) Ne 50977, uz Augu-
stes-Emilijas Friča m. Finster vārdu ;
20) Na 34805 (dublikāts izd. 1924. g.
4. dec), uz Līzes Indriķa m. Zingul,
dzim. Sērmol v.; 21) Na 48770, uz Vol-
demāra Eduarda Ruja v.; 22). Ne 8094,
uz Minnas Ernesta m. Skuder v.;
23) Na 21988, uz Kriša Kārļa d. Maz-
ozols v.; 24) to 17613, uz Friča Er-
nesta d. Sīpols v.; 25) Na 50303, uz
Klāva-Adolfa Miķeļa d. Sprūde v. 12794

Kaunatas pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus no/aud tus doku-
mentus : 1) iekšzemes pasi to 3394,
izdoti no šīs pagasta valdes uz Jūlijas
Meikula m. Vaivod vārdu; 2) iekš-
zemes pasi to 822, uz Amālijas Meikula
m. Vaivod vārdu; 3) iekšzemes pasi
Ne 883 uz Teklas Meikula m. Vaisla
včrdu ; 4) iekšzemes pesi to 1052 uz
Karas Oduma m. Vaivod vārdu;
5) iekšzemes pasi Ne 407 un karaklau-
sības apliecību Ne 3961, izdotu no Rē-
zeknes kara apriņķa priekšnieka 23. jan-
vārī 1925. g. uz Stanisla a A eksandra
dēla Vaišļa ,vārdu; 6) iekšzemes pasi
Ne 1449, izdotu no Rēzeknes ap-
riņķa priekšnieka paliga 1. iecirknī uz
Geronima Anufra d Šenkana v.; 7) kara-
klausības apliecību Ne 6094, izdotu no
Rēzeknes kapa apriņķa priekšnieka
5. maijā 1923. g. us Staņislava Tumaša
dēla Zeimaļa vārdu; 8) pasi Ne 2594,
izdotu no šis pagasta valdes uz Alek-
sandra Laura d. Keiseļa vārdu; 9) pasi
Ne 292 un zirga pasi to 735, izdotas
no šis pagasta valdes uz Kazimira An-
tona d. Batarev.ka vārdu; 10) zirga
pasi Ne 23, izdotu 1920. g. no šis pa-
gasta vddes uz VUoislava Sylova
vārdu un pārrakstītu uz Grigora Antona
dēla Kukuļa vārdu. 12528

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām zemāk minētas
pases un personas apliecības , kuras
pieteiktas par nozaudētām:

Latvijas pases:
1) ar JVa 1025, izd. no Slokas pils.

polic. uz Almas Jāņa m. Zerin v.;
2) ar to 402, izd. no'Ropažu pag. v.
uz Olgas Jāņa m. Viljam v.; 3) ar
to 167926, izd. no Rīgas pref. uz Friča
Jāņa d. Antuls v.; 4) ar to 30118, izd.
no 3. polic. iec. uz Ievas Jāna m.
Strazdiņ v.; 5) ar to 175448, izd. no
Rīgas pref. uz Dementija Klementija d.
Kļevcova v.; 6) ar to 39901, izd. no
2. polic. jec. uz Viļā Miķeļa d. Kauliņa
vārdu; 7) ar Na 181186,' izd. no Rīgas
pref. uz Bernharda Herberta d. Dreving
vārdu; 8) ar to 16516, izd. no 3. pol.
iec. uz Jāņa Klāva d. Rozenbilda v.;
9) ar Na 1299, izd. no Codes pag. v.
uz Jāņa Jāņa d. Alupska v.: 10) ar
to 1216J5, no Rīgas pref. uz Jūlija
Jāņa d. Guljaņa v.; 11) ar Na 24339,
izd. no Pigas pref. uz Aleksandra Ri-
harda d. Bērziņa v.; 12) ar JVa 114233,
izd. no 10. polic. iec. uz Augustes
Krišjāņa m. Ozoliņ v.; 13) ar Ns 107691,
izd. no Rīgas pref. uz Voldemāra Pē-
tera d. Skudre v.; 14) ar Na 14590,
izd. no 8. polic. iec. uz Elizabetes An-
dreja m. Bitenbinder v.; 15) ar Ne 109309,
izd. no Rīgas pref. uz Emmas Jēkaba
meitas Dārziņ v.; 16) ar Na 1736, izd.
no Mežotnes pag. v. uz Mildas Anša m.
Zīle v.; 17) ar to 97858, izd.no 9. pol.
iec. uz Augusta Jēkaba d. Skaistkalna
vārdu; 18) ar Ne5120, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka uz Peses Benjamiņa m. Kor-
dover v.; 19) ar Na 252079, izd. no
Rīgas pref. uz Elviras Kārļa m. Veske
vārdu; 20) ar to 225891, izd.no Rīgas
pref. uz Augustes Kārļa m. Fridberg v.;
21) ar Na 1111, izd. no Ezeres pag. v.
uz Antonijas Lotes m. Šmidtv.; 22) ar
to 29832, izd. no Liepājas pref. uz
Teklas Annfrija m. Grigorjeva vārdu ;
23) ar Na —, izd. no Makašānu pag. v.
uz Pētera Andreja d. Mežalovņjna v.;
24) arNe—, no Makašānu pag. uz Pētera
Pētera d. Kuchara v.; .25) ar to 260956,
izd. no Rīgas pref. uz Antonijas An-
tona m. Lazda v.; 26) ar Ne 92220,
izd. no 4. polic. iec. uz Zelmas Jē-
kaba m. Celm v.; 27) ar Ne 82, izd.
no Makašānu pag. v. uz Veronikas
Antona m. Drut v.; 28) ar to 16906,
izd. no Liksnas pag. v. uz Veronikas
Jāņa m. Šarkovska v.; 29) ar Na 2584,
izd. no Rīgas Jūrmalas pol. uz Katrinas
Jāņa m. Griezne v.; 30) ar Ne 218155,
izd. no Rīgas pref. uz Lūcijas Juliusa m.
Ozoliņ vārdu.

Personas apliecību:
31) ar Na 286, izd. no Aizputes apr.

pr-ka uz Emmas Jāņa m. Boss v.
Pamats: Rīgas pref. raksts no š. g.

28., 30. un 31. augusta Ns 9367.
Rīgas pref. pal. Simanovičs.

12459 Pasu nod. darbv. Grinbergs.
Rīgas policijas VIII iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu pazaudēto atv.
apl. Ns 32621, izdotu no Rīgas kara
apr. pr-ka 1921. g. uz Atvida Fridricha
dēla Šmidtchena vārdu, dzim. 9. jūlijā
1887. g„ piederīgs pie Rigas pilsētas,

dziv. Matīsa ielā J* 33 — 1. 13934

Aiviekstes pagasta valde, Daugavpils
apriņķi, izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) atvaļinā-
juma apliecību to 307, izdotu no
Vidzemes artilērijas

^
pulka 1920. gada

22. decembrī uz Pētera Jura d. Vein-
berga vārdu; 2) zirga pasi to 827,
izdotu no Ungirmuižas pagasta valdes
192 ). g. 31. augustā uz Pētera Jura d.
Vītola vaidu ; 3) iekšzemes pasi Ne 665,
izd. no šisp. v. 1924. g. 5. febr. uz Nisona
Mešulima d. Vestermaņa vārdu ; 4) at-
vaļinājuma apliecību to 2982, izdotu no
Stukmaņu etapa komandanta

^
1920. g.

23. aprilī uz Jāņa Jāņa dēla Delles
vārdu; 5) zirga pasi J* 11868, izdotu
no Neretas pagasta valdes 1925. gada
30. decembri uz Elja-Icika Hirša dēla
Beinarta vārdu; 6) a) iekšzemes pasi
to 949, izdotu no Krustpils pagasta
valdes 1922. g. 17. marta un b) ap-
liecību Ne 123, izdotu no Daugavpils
kara apriņķa 1920. g uz Kārļa Jāņa d.
Grinova vārdu; 7) vecās formas at-
vaļ najuma apliecību Ne 3143, izdotu no
Daugavpils apriņķa komandanta 1920. g.
20. aprilī uz Jāņa Jāņa dēla Bēdzina
vārdu; 8) vecās formas atvaļinajumr.
apliecību to 16084/4657/ž, izdotu no
Daugavpils kara apriņķa priekšniek;!
1923. g. 4. maija uz Aloerta Jāņa d.
Veinbetga vārdu; 9) iekšzemes pasi
Ne 684, izdotu no šis pagasta valdes
1924. g. 10. martā uz Jetes Andreja m.
Bruniņ, dzim. Liepiņ vardu. 12881

Bauņu pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus uz Antona Mārča d. Braslis
vārdu: Latvijas pasi, izdotu no Bauņu
pagasta valdes 1920. g. 8. martā ar
Ne 210, zirga pasi, izdotu no Bauņu
pagasta valdes 1926. g. 25. februāri ar
Na 468/ 1958 un apliecību par piedalī-
šanos Latvijas atbrīvošanas karā. 12882

Dauguļu pagasta valde izsludina par
nederīgu karaklausības apliecību, iz-
dotu no Rīgas apriņķa komandanta
1920. g. 7. janvārī Ne 186, uz Jāņa
Jāņa d. Gruzdiņa vārdu, kura pie-
teikta par nozaudētu. 12848

Baldones pagasta valde izsludina par
zudušu un nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Ropažu pagasta valdes
uz Libas Jēkaba m. Emsin vārdu,
1920. g. 1. martā, Na 1141. ' 12881

Taurkalna virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
31 oktobrī 1926. g., Taurkalnes pagasta valdes telpās,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
II iecirkņa mežniecībā 17. vienības, vērtībā no Ls 11,— līdz Ls 130,—

Izsole iesāksies pīkst. 12 dienā.
. Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 proc.

drošības naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina lidz
10 proc. no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienībaspec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec, mežziņiem.

1J^>1 Jaurftalna vtmsme&niecibcM.



Meitenes muitaar šo paziņo, ka š.4 „..
Q

sten 11, muitas telpa!,' Me 1°^Mina mm5»
pārdos dažādus audumus v1 internu. c, kopvlrtibio:..Muitas priekšn. J ?i„, l
13943 Kontrbandas 'l,et,i-^

,"«u Pjrzini s
"^ i-ilLimi ņ IJim. ceļu inžeiiT^rr-
izdos 1926. g. 2. oktobri 2°'"sava kancleja Upes ielā ko1 ,"?un rnut. izsolē mazak prasītāja m '"
280 kub .mtr. grants £gādāšanu u. izklaidēšanu
uz Vilka ju ceļa gaba'a irobežās. Drošības nauda U^^'Tuv. ziņas kancleja. dajh '̂ - 1

Daugavpils pils. ļdi?
I iec. priekšnieks

paziņo, ka 6. oktobrī 1926 g „,,«,
10 rītā, Zaļā ielā Mš 55 ž"pu,ks!e

'pārdos vairāksolīšana
pils Icikam Goldmanim pietesekosas mantas: 2 trauku bufetei ,1dīvānu, 2 sienas spoguļus, 2 galdas1 sienas pulksteni un l patv7ri

ajs
;galdiņu.F'Minētās mantas varēs apskatit ātram.,diena uz vietas. ^

i£940 Priekšn. (paraka

Kandavas pag. padome
izdos 30. septembrī 1926. g., pj|<( jo
vietēja pagasta namā, Kandavā (6 Wmetrus no Kandavas stacijas)

mozakprasītflllem
atklāta jauktā izsoli
pagasta nama iekšējās

pārbūves:
1) namdaja darbus, 2) mūrnieka un

podnieka darbus.
Pirms izsoles sākuma jāiemaksā I

droš bas nauda no maksas aprēķina ?»
mes, vai jānodrošina ar padomes at-
zītiem kredit spējīgiem galviniekiem.

Padome patur tiesības izdot
darbus izsoles dalībniekiem ari pēc šāvieni
ieskatiem.

Tuvāki noteikumi un maksas aprēķini
ieskatāmi pagasta kancleja katm darba
dienu no 9—16. 1*
13834 Pagasta vaide.

Višķu pagasta valde izsludina par ne-
daīga nozaudēto atvaļinājuma apliecību,
izdo.u no Daugavpils kara anr. pika
ar Mš- 10943/5570/ž uz Osipa Staņislava
dēla Lagodska vardu 23. sept. 1926. g.

13955

[ Dažādi sludinājumi, j
Latvijas gaisa satiksmes akcija

sabiedrība
sasauc

kārtēju akcionāru pilnu
SAPULCI

1926. g. 11. oktobrī, p. 15 diena, V
Lāčplēša ielā to 50, dz. 11, ar se»oso

dienas kārtību.
1) Valdes z nojums.
2) Revīzijas komisijas zinojim»

3) 1925. g. pārskata apstiprināšana.
4) Peļņas sadalīšana.
5) Dažādi jautājumi.
Ja minētā dienā neierastos

paredzētais akcionāru skaits, n .
pilna sapulce notiks šī gadaJo. oi» ;
ar to pašu dienas kārtību un Ņ
pilntiesīga pie katra ieradušos
nāru skaita. ,;,iHp

13981 VaN^

Maksātnespējīgā tīrdzniecīb
nieka Eduarda Jāņa d. Auziņa

kreditori
ar šo tiek uzaicināti uz

pilnu sapulci
kua nolikta uz 1926. gada 130. «

pulksten 10 rītā. Latgales «'
telpās - zvērinātu adrokata «t»

Daugavpilī, Alejas iela J« '?
Dienas kārtība:

1) zvērināta aizgādņa ziņoju^.

2 zvērināta aizgādņa aUļtaM'
3) konkursa valdes ievelēja ,

4) dažādi jautājumi.
Zvērināts aizgādnis.

zvērināta «dvotata £*
13882 P_

M^l s

Arlavas pagasta valde, Talsu apriņķī,
izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi uz Lizetes Vija m. Niediiņ
vārdu, izdotu no Talsu apr. priekšnieka
palīga 1. iec, to 3327. 12985

Daugavpils pils. prefektūra izsludina
par nederīgu nozaudēto personas apliec
to 59, izdotu 8. martā 1923. g. no
Daugavpils pils. prefektūras uz Jegora
Jefremova vārdu. 12790

Apriņķa ceļu inženiers Smiltenē
1926. g. 1. oktobrī, pulksten 12 dienā, savā kancleja, Vēvera ielā 3,

izdos mukta izsolē šfiilus darbus:
1) koka tilta būve par Arona upi pie Zelgauskas uz Madona-Viesienas ceļa;

drošības nauda Ls 450. 2) caurteku N. N. 1 un 2 atjaunošana uz Opes pieved-
šosejas; drošības nauda Ls 250. 1 13846

Izsole būs galīga. Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja, Smiltenē.

Jtlešu departaments
paziņo, ka š. g 13. oktobra mežu izsoles sludinājums (nodr. .Vaid.Vertn.' Ne 191)

kļūdas izlabojot, sekosi grozīts un papildināts:

H*£STM3fc«!S4 ftftt Bff £32 ?.reSi
imift£Si&-$35&*Ke,. .«. kv. 39 *,. 30, *ļ5» » »

gWg;S£ !!%B MSTCSUi«i!!»ft&'ļ
Talsu SežniMibā:' vienībā Nk 7, Puļķīša un Dubeņa apgaitas atrodas II iec

mežniecības Stendes novadā; vienībā to 8 Dangas 22. apg. vieta Dangas

Bez^am mežu departaments paziņo, ka -no š. g. 13. oktobra izsoles
noņemtas Taurkalna virsmežniecības vienība Ns 3 un Talsu virsmežniecības
vienība Ne 6.

13937 Jllešu dew»awtamen±8 ?

JasmuSias pagasta valde,
Daugavpils apriņķī, paziņo, ka saskaņa ar šīs valdes 11. septembra lēmumu šī
gada 12., 15. un 19. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Jasmuižas ciemā

noturēs ūtrupi zemāk minēto pilsoņu mantām.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-

došanas dienās uz vietas.
12. Oktobrī

1. Kazulišku Iļ_s., Viktoram Soko ovskatn 1 jēru, novērtētu par Ls 8.
2. Zaranu s, Ādama Ceplīša 1 teļu, nove tētu par Ls 45.
3. Borovkas s., Apolonijam Roščevskam 1 govi, novērtētu paf Ls 70.
4. Borovkas s, Ignatam Sokolovskam 1 govi, novērtētu par Ls 70.
5. Lukstinieku s., Jēzupam Šalkovskam 3 spilvenus, novērtētus par Ls 10.
6. Lukstinieku s., Leonam Kokinam 1 govi, novērtētu par Ls 80.

15. oktobri.
7. L. Livmanu s, Veronikai Trubinai 2 aitais, 3 jēri un 2 sivēni, nov. Ls 38
8. M. Livmanu «., Antonam Zaranam 1 govi, novērti tu par Ls 50.
-9. L. Livmanu s., Pēttram Zaranam 1 govi, novērtētu par Ls 70.
10. L. Livmanu s., Antonam Livmanam 2 aitas un 1 jēru, nov. par Ls 20.
11. L. Livmanu sAndrejam Livmanam 1 govi, novēitētu par Ls 80.
12. Svilišku s., Pētera H Livmanam 1 govim un 1 teļu, novērtētu par Ls 90.

10- oktobri:
13. Stupanu s., Ambrozijām Sudnikatn 1 govi, jiovertētu par Ls 100-
14. Stupanu s., Agatam Sudnikam 1 govi, novērtētu par Ls 100.
15. Stupanu s., Francam Sudni'o'm 1 go i, novēitētu par Ls 100.
16. Riževu s., Jēzupam Aižanam 1 aitu un 2 birk. siena, novērtētu par Ls 30.
17. Zeinišku s, Staņislavam Baško 1 govi, novērtētu par 1G0.
Jasmuižas pag. valdē, 15. sept. 1926. g. Ns 2912. 13916 Toltlti

Jasmuižas pagasta valde,
Daugavpils apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs valdes š. g. 11. septembra lēmumu
š.g. 5. un 8. o k t o br I, pulksten 10 rītā, Jasmuižas ciema,

noturēs ūtrupi zemāk minēto pilsoņu mantām.
Izzinātsarakstu, novērtējumu, kā ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

došanas diena uz vietas.
5. oktobrī š. g :

1. Peipiņu s., Jēiupam Livmanim Saltas un 3 jērui, novērtētus par Ls37.
2. Peipiņu s., I. Livmanim 2 aitas_ 1 cūku, novērtētus par Ls 24.
3. Peipiņu s., Jānim Piperim 1 cūku, novērtētu par Ls_ 65.
4. Peipiņu s., Jēzupam Krauklim 2 aitas, 1 jēru un lcūku, nov. par Ls 46.
5. Peipiņu s., II. Antonam Livmanim 1 zirgu, novērtētu par Ls 200.
6. Piperu s., Ignatam Putanam 1 govi, novērtētu par Ls 60.
7. Piperu s., Francim Trubinam 1 govi un 1 aitu, novērtētus par Ls 80.
8. Piperu s., Jēzupam Trubinam 1 govi, novērtētu par Ls 70.
9. Piperu s., Dominiekam Rokjanim 1 govi, novērtētu par Ls 90

10. Piperu s., Jēzupam Akmanim 1 govi, novērtētu par Ls 70.
S, oktobri š.g :

11. Rošmanu s., Augustam Pudžs 1 govi, novērtētu par Ls 80.
12. Rošmanu s., Staņislavam Rubinām 1 govi . novērtētu par Ls 80.
13. Rošmanu s., Jānim Garkalnim 1 govi, novērtetupar Ls 80.
14. Litinišku s., Jānim Strods 1 teļu, 2 aitas un 2 jērus, novērt par Ls 50.
15. ButUru s., Jānim Klodanim 1 govi, novērtētu par Ls 100.
16. Cegelnieku v, Jēzupam Rubinām 1 govi, novērtētu par Ls 100.
17. Cegelnieku v, Kazimiram Rubinām 3 aitas, novērtētu par Ls 35.
18. Pelēču j-ba 38, Jēzupam Pudžs 1 cūku, 1 sivēnu un 1 aitu . nov. par Ls 53.
19. Pelēču j-ba 46, Pēterim Strods 2 aitas un jēru, novērtētu par Ls 17.
Jasmuižaspag. valdē, 15. sept. 1926. g Ne 2911. 13945 Valde.

Jasmuižas pagasta valde,
Daugavpils apriņķī, paziņo, ka saskaņa ar šis valdes šī gada 11. septembra
lēmumu š. g. 22. un 26. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Jasmuižas ciemā
noturēs ūtrupi zemāk minēto pilsoņu mantām.

Izzinītsarakstu novērtējumu, kā arī apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienas uz vietas.

22. oktobrī:
1. Vucanu s., Donatam Vucanam 1 govi, novērtētu par Ls 80.
2. Vucanu III s., Jānim Vucanam mantin. 1 govi, novērtētu par Ls L20.
3. Pastari III s, Donatam Sparanam 1 govi, novērtētu par 60.
4. Žeļvu s„ Antonam un Mivreniekam Džerenšam 1 govi, novērt, par Ls 80.
5. Sparani I s., Broņislavam un Donikam Džerenšam 2 govis, nov. par Ls 125.
6. Sparani I s, Staņislavam Džerenšam 1 zirgs un 1 govi, nov. par Ls 60.
7. Sparani II s.. Ādamam Gatkalnam un Jēzupam Kožemarkam 15 birk

siena, novērtētu par Ls 50.
8. Baložu m., Ignatam Vucanam 1 govs, novērtētu par Ls 70.
9. Medzjakovo s, Izidoram Šnepstam 1 govrf novērtētu par Ls 80.

20. oktobri
10. L. Koinadrivo s., Staņislavam Andiņam 1 govi, novērtētu par Ls 60.
11. II Pizeļu s., Izidoram Rubinām 1 govi, novērtētu par Ls 70.
12. Silinieku s., Justinam Vucanam 1 govi, novērtētu par Ls 60.
13. Apšinieku s., Staņislavam Kožemakam 1 cūka, novērtētu par Ls. 20.
Jasmuižas pag, valde, 15. sept. 1926. g. to 2913. 13947 "Valde-

Jasmuižas pagasta valde,
Daugavpils apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs valdes š. g. 11>. septembra lēmumu
š. g. 29. o k t o b r ī un 2. novembrī, pulksten 10 rītā, Jasmuižas ciemā,

noturēs ūtrupi zemāk minēto pilsoņu mantām.
Izzinātsarakstu, novērtējumu, kā ari apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-

došanas diena uz vietas
20. oktobri š. g

1. Svaļbu s, Fokam Ivanovam 1 govi, novērtētu par Ls 100.
2. Svaļbu s., Jezupatam Sudnikam 1 cūku, novērtētu par Ls 60.
3. Svaļbu s, Ādamam Svalbam 1 govi, novērtētu par Ls 100.
4. Svaļbu s, Ādamam Sudnikam 1 zirgu, novērtētu par Ls 100.
5. Svaļbu s., Ivanam Agurjanovam 1 zirgu, novērtētu par Ls 60.
6. Svaļbu s., Aloizejam Kotanam 1 govi, novērtētu par Ls 100.
7. Svaļbu s, Makejam Agurjanovs-Ivanovam 1 govi, novērt, par Ls 100.
8. Svajbu s, Ignatam Sudnikam 1 cūku, novērtētu par Ls 60.
9. Svaļbu s., Semjonam Romanovam 1 zirgu, novērtētu par Ls 120.

10. Svaļbu s, Jēzupam Sudnikam 1 govi, novēitētu par Ls 100.
2 nonemftri š. g- ?

11. Kastires m. m, Jānim Antanam 1 govi, novērtētu par Ls 120.
12. Kastires m. m., Donatam Kalvanam 1 govi, novērtītu par Ls 100.
13. KaUires m. m., Donatam Baško 1 zirgu, novērtētu par Ls 300.
14. Kastires m. m, Donatam Slicam 1 govu, novērtētu par Ls 100.
15. Kastires m. m, St. un Viktorijai Baško 1 ķēvi, novērtētu par Ls 100.
16 Kastires m. m., Viktorijai Baško 1 zirgu, novērtētu par Ls 300.
17. Kastires m. m., Antonam un Francim Baško 1 govi, novērt, par Ls 100.
18. Kastires m. m., St. uii

^
Pēterim Baško 1 cūku, novērt, par Ls 60.

19. Kastires m. m., Andrejam Baško I govi, novērtētu par Ls 60.
Jasmuižas pag. valdē, 15. sept. 1926. e. to 2914. 13948 Valde-.

Latvijas universitātes mācības un izmēģinājumu
mežniecība Aucē

pārdos jaukto izsole
1926. g. 27. oktobrī Auce, Vecauces pagasta valdes telpas,

augošu mežu,
uz parastiem mežu departamenta līgumu nosacījumiem.

- ^— ——— *^*^^^~
č « 3 g Drošības naudas
« «r2 w § r~> —=—?2 . „ \ , ,. Cirsmu un atdalu g,g \~ „, §« ļ ģ-S

|S
Apgaitas kvarta.,

^^^
g >| ļS ļ|» ||»

Jj S? ž 1* ļžl
1 Dirvena, kv. 67 1-543 543 koki 1700 85 85
2 . ,66 1—1122 1122 . 2730 137 137
3 ,76 1-642 642 , 1820 91 91
4 . 66 1123-1441 319 , 1810 91 91
5 Zvirbuļa, ,48 1 1,7 ha 790 40 40
6 , . 49 1 3,2 . 1780 90 90
7 , , 49 2 2,0 . 1630 82 82
8 Strazdiņa, . 7 1-113 113 koki 1110 56 56
9 . 7 151-220 70 , 650 33 33

10 , 7 221-367 147 . 1780 90 90
11 Dirvena, . 65 1 10,07 ha 14000 14000 7C0

Solīšana sāksies pulksten 2 dienā.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, koras iemaksās izsoles komisijai 10°/o

drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas Jāpapildina līdz 10°/o
no nosolītās sumas.

Slēgtas aploksnes, _ kurās iesniegtie piedāvājumi nebūs nodrošināti ar dro-
šības naudu 10°/o apmēra no piedāvātās sumas, netiks atzītas.

Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie cir-
šans biļetes izņemšanas. Ka drošības nauda tiks pieņemti ari: l)jlatvijas valsts
iekšējo aizņemumuobligacījas par viņu nominalvēitibu; 2) Latvijas bankas vai
no viņas pārgarantetas privātu banku garantijas; 3) bankas akceptēti čeki, kuri
'osolīšanas gadījuma pircējam 3 dienu laika jāapmaina.

Mežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc
saviem ieskatiem vel izsoles dienā.

Tuvākas ziņas mežniecības kancleja, Aucē.
!3938 jlteKniecībasņārz-inis.

Madonas virsmežniecība
14. oktobrī 1926. g., Zelgovskas muiža, virsmežniecības kancleja,

pārdos mutiskā izsolē
nevajadzīgās ēkas un ierīces, ka:

1 ūdensvada bāku, 1 ķieģeļu krāsni ar pbri esošo
jumta būvi, 1 ķieģeļu žāvētavas pajumti, stabos,
2 klētiņas, 1 šķūnīti, baļķu, 1 kūtiņu un 3 šķūņus,

stabos,
pavisam 10 vienības ar novērtējumu no Ls 4.— līdz 38,—.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10% dro-

šības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildinalīdz10°'no pilnas nosolītās sumas
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie 1., 2., 3. un 4. iecirkņa

mežziņiem.
13984 JKadonas virsmežniecība

Dundagas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

28 oktobrī 1926. g., Dundagas pagasta namā, Dundagā,
augošu mežu, sausus un vēja gāztus kokus,

sekvestrētus materiālus valsts mežu un uz jaunsaimniecību likvidējamiem gaba-
liem, pec platības un celmu skaita:

I Laukmuižas iec. mežniecībā 4 vienības, vērtībā no Ls 630 līdz Ls 1000
II Ķurbes iec. mežniecībā 16 vienības, vērtībā no Ls 11 līdz Ls 4668.
III Ģipkas iec. mežniecībā 5 vienības, vērtībā no Ls 28 lidz Ls 185.
IV._Kangas iec mežniecība 13 vienības, vertibā no Ls 3 līdz Ls I2Ī, un
V Uķenes iec. mežniecībā 1 vienību, vērtībā Ls 258.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras ie-maksas izsoles komisijai 10/« drošības naudas no novērtēta sumas, kura pēc no-solīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnss nosolītās sumas. Drošības naudas iz-

soles diena sāks pieņemt pulksten 11.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienībaspēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.

13944 ©nndajžas virsmežniecība

lauksaimnieka ļiiļi iigatn, lltfiU I*"*
(Bilance uz 19ZO. g. 1. %anM#}^

— ~~~
A k t i v s. L« S. P a s i v s

\- Kase .... ..... 8 32 I. Pamata kap itāls .
2. Nekustams īpašums. . . 1176 43 2. Rezerves kapitāls. •.
3. Noguldījumi 531 19 3. Nekustamu īpašuma w
4. Inventārs 7 50 tais "
5. Iztrūkums 10 88 4. Inventāra \eķ\nsj_^-

Kopi . . 1734 32 Kopa 'vAlD&
11695 N *

Rīgas policijas I lec. priekšnieks
paziņo, ka 8. oktobrī 1926. g., pīkst.
10 rīta, Rīgā, 1 Ķēniņu ielā to 21, dz. 2,

pirtos fairtisou
Peizacham Bērmanim piede ošo
1 kluba dīvānu, 2 kluba krēslus un
1 apaļ'j ozola koka galdu, notaksēti
kopa par Ls 233,40, Talsu kopēj, slimo
kases prasības segšanai.

Rīga, 25. septembrī 1926. g.
13983 Priekšnieks (paraksts).

Latvijas universit. leģi imacijas karliņa
to 8090 uz Annas Resnās vārdu pa-
zaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 13982

Iespiests Valsts tipogrāfijās
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