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Rīkojums par pargrozlbām «pagaidu no-

teikumos un tarifā preču pārvadā-
šanai."

Noteikumi par preču sūtījumu piegādā-
šanas termiņiem un viņu aprēķinā-
šanas kārtību.

Rīkojums par lopkopības pārraugu no-
drošināšanu slimo kasēs.

SAEIMA

Vakardienas sēdē, 10. martā, finansu
ministris J. Blumbergs deva valdības
vārdā atbildi uz iesniegto jautājumu par
spirta ražošanu un degvīna izdalīšanu,
un zemkopības ministris M. Gailīts
atbildēja uz jautājumiem sēklas fonda
un zemes piešķiršanas lietās.

Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no I. ļanvnra:
Saņemot ekspedīcijā:

j>i mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:
pflI 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
pu gtsevišķu numnru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 .

mm i-*

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgām rindiņām 3 lat 6U sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu—.c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20

Latvijas valdības _$$&_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, «ņemot J||aBpn^^ svētdienas un svētkudienat

Redakcija:
ckfi^i^i ^^^^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīga, pilī Ns 3. Tel. M» 9-89 ^i^^^^^^P* Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Na 9-57
Runas stundas no 11—12 TTM^«*a'Ti

Atvērts
no

pulksten 9—3

Valdības rīkojumi un pavēles
Ai ministju kabineta
piekrišanu apstiprinu
1926. gada 8. martā.

Satiksmes ministris
P. Ar o n i e t s.

Rīkojums Nr. 86
par pārgrozibām „pagaidu
noteikumos un tarifā preču

pārvadāšanai".
Uzdodu „pagaidu noteikumos un tarifā

preču pārvadāšanai" izdarīt sekošas pār-
grozības :

1) 62. § 2. punkta f burta beigās
punkta vietā likt komatu un tālāk ierak-
stīt sekošu papildteikumu: „izņemot sū-
tījumus, kuri sastāv vienīgi no 67. §
paredzētiem garmērīgiemkokmateriāliem";

2) 67. § 1. piezīmi izlikt sekošā jaunā
redakcijā:

« 1. piezīme. Pēc a un b burtos
noteiktām likmēm aprēķinātā veduma
maksa nedrīkst pārsniegt veduma
maksu, kura aprēķināta pēc attiecīga
svara tarifa par aizņemto platformu
mazāko celtspēju, reizinātu uz aiz-
ņemto platformu skaitu";

3) 67. §. 2. piezīmes nosacījumus,
pārgrozītus un papildinātus, ievietot kā
jaunu sekošu paragrāfu :
Priekšmeti, kuri nav uzska-
tami par garmērīgiem, bet
kuri to apjoma dēļ pārvadājami

uz platformām.

.67. §.
Pārvadājot tādus priekšmetus, kuri pēc

?ava garuma nav pieskaitāmi 67. § pa-
redzētiem gariem priekšmetiem, kā ari
Jļav pieskaitāmi 68. § paredzētiem ga-
balu vai 62. § paredzētiem sagāzta veida
sūtījumiem , bet kurus to apjoma dēļ ne-
var iekraut segtos vagonos un kuri tā-
dēļ kraujami uz platformām, veduma
maksa jāaprēķina par šo priekšmetu pa-
tieso svaru, bet ne mazāk kā 32 sant. no
«utijuma un kilometra.

Nodojot pārvadāt šinī paragrāfā pare-
dzētos priekšmetus, sūtītājam obligato-
riski jāieraksta preču zīmē sekoša sa-
l!»a atzīme:

^
Tā kā šinī preču zīmē uz-

radīto preci tas gpjoma dēļ nevar iekraut
«gtā vagonā, piekritu tās pārvadāšanai
iz platformas." Gadījumos, ja šādas at-
«mes nebūtu, tad fakta koastatēšanai jā-
sastāda akts.";

*) 67- § ievietot jaunu sekoša satura
piezīmi:

»2- p iezīme. Pārvadājot vienā sū-
tījumā kokmateriālus garumā līdz
915 m (ieskaitot) kopā ar garmērī-
giem kokmateriāliem, t. i. garākiem
Par 9,15 mtr., veduma maksa ņe-
mama kā par sagāzta veidapārva-
dājumu un aprēķināma par sūtījuma
Patieso svaru, bet ne mazāk kā par
tikdaudz vagonkravu normām, cik

platformu aizņemts ar sūtījumu;
gadījumos, ja kādai no pārvadāšanai
aizņemtām platformām celtspēja ir
mazāka par sūtījumam noteiktokravas
svara normu, tad veduma maksa
aprēķināma par aizņemto platformu
mazāko celtspēju, reizinātu ar aiz-
ņemto platformu skaitu".

Rīkojums spēkā ar 1926. g. 16. martu.
Dzelzsceļu galvenais direktors

A.Rode.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1926. g. 8. maitā.

Satiksmes ministris
P. A r o n i e t s.

Noteikumi Nr. 288
par preču sūtījumu piegādāšanas
termiņiem un viņu arpēķināšanas

kārtību.
1. §. Pa dzelzsceļiem pārvadājamo

preču sūtījumu piegādāšanas termiņš,
atkarībā no sūtījuma veida un pārvadā-
šanai lietojamo ceļu platuma, sastādās
no pārvadāšanas laikmetā atsevišķām
operācijām paredzētiem zemāk no-
teiktiem termiņiem.

Preču sūtījumu izsūtīšanai un pārva-
dāšanai noteikti sekosi termiņi:
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Par pilnkravu vagonu sūtījumiem, šo
noteikumu nozīmē, uzskatami visi sūtī-
jumi, par kuriem veduma maksu ap-
rēķina ne mazāk kā par 10000 kg vai
pārvadājot vietējā satiksme uz 750 mm
sliežu platuma ceļiem sūtījumi, kuri sver
ne mazāk kā 8500 kg un tāpat ari visi
sagāzta, sabērta vai salieta veida pār-
vadājumi, kaut ari šo sūtījumu kravas
normas ir noteiktas zemākas par 10000
kg. Par pilnkravu vagonu sūtījumiem
skaitāmi ari tādi sūtījumi, par kuriem
veduma maksu aprēķina no vagona un
kilometra, no ass, no galvas, sūtījuma —
vai gabala un kilometra.

2. §. Preču sūtījumiem, kuri pārva-

dājami pa dažādu sliežu platuma ceļiem,
pārvadāšanas termiņi aprēķināmi pec
tām normām, kādas 1. § noteiktas tā

sliežu platuma ceļam, kurš pārvadāšanā
piedalās ar lielāko attālumu. Ja dažādu
sliežu platumceļu attālumi gadītos vie-

nādos apmēros, tad pārvadāšanas termiņš
aprēķināms pēc šaurākam ceļam no-
teiktām normām.

3. §. Pārvadājot preču sūtījumus pa
dažāda sliežu platuma ceļiem, par katr-
reizeju pilnkravu vagona sūtījuma preces
pārkraušanu cita sliežu platuma vagonā,
vai par vagona katrreizēju pārcelšanu
(pārlikšanu) nz cita sliežu platuma asīm
aprēķināms papildu termiņš — 1 dien-
nakts, bet par slksūtljuma preces pār-
kraušanu — 2 diennaktis.

4. § Par tiešā satiksmē pārvadājamo
preču pārņemšanu vai nodošanu citiem
ceļiem, neatkarīgi no preces pārkrau-
šanas vai asu pārlikšanas (3. §), aprēķi-
nāms papildu termiņš — 1 diennakts.

5. §. Neatkarīgi no 3. un 4. §§. mi-
nētiem papildu termiņiem, piegādāšanas
termiņš pagarinās:

a) par muitas, akcizes, nodokļu, poli-
cijas, veterinaruzraudzības un citu ad-
ministratīvu formalitatu nokārtošanas
laiku ;

b) par preces aizturēšanas laiku, no-
skaidrojot preču zīmē uzrādīto ziņu ne-
pareizību vai nepilnību, vai ari izpildot
nosūtītāja papildrīkojumus rīcības tiesību
robežās;

c) par dzīvnieku dzirdīšanas vai citu
viņu aizturēšanas laiku stacijās uz viņiem
attiecošo administratīvo rīkojumu iz-
pildīšanai ;

d) par specielu, privātīpašniekiem pie-
derošo un dzelzsceļu rīcībā neesošo va-
gonu"boļājūmu izlaboianas laiku;

e) par tik diennaktīm, cik sūtījumu
pārvadāšanas laikā gadās svētdienās vai
svinamās dienas, kurās starp dzelzs-
ceļiem preču apmaiņa tiešā satiksmē
nenotiek, vai ari stacijas ir pavisam
slēgtas preču pieņemšanai vai izdošanai.
Šai e punktā minētās svētdienas un svi-
namas dienas pagarina piegādāšanas
termiņu tikai sekošos gadījumos: 1) iz-
sūtāmās stacijas — kad nākošā
diena, pēc preces pieņemšanas dienas
pārvadāšanai, ir svētdiena vai svinama
diena, kurās stacijas slēgtas preču ope-
rācijām, 2) apmaiņas stacijas,
kur notiek tiešas satiksmes preču sūtī-
jumu nodošana vai pārņemšana no vai
uz citiem ceļiem, — kad sūtījums, atro-
doties ceļā, pienācis apmaiņas stacijā
sestdienu vai priekš svinamo dienu pēc-
pusdienās, kas jāatzīmē attiecīgai stacijai
preču zīmē un preču pavadzīmē, uz-
spiežot stacijas datumu spiedogu un tanī
ierakstot pienākšanas stundu un 3) gala
stacijās, — kad attiecīga, šinīs notei-
kumos uzrādītā kārtībā aprēķinātā pie-
gādāšanas termiņa beidzamā diena iekrīt
svētdienā vai svinsmā dienā, kurā stacija
pavisam slēgta preču izdošanai;

f) par kustības apsiešanās, palēninā-
šanās vai krautu vagonu sastrēgumu
laiku, kuri cēlušies uz viena vai vairākiem
dzelzsceļiem sūtījuma pārvadāšanas ceļa
virzienā aiz karaspēka kustības, tēvišķiem
valdības rīkojumiem vai citiem iemesliem,
kurus satiksmes ministris atzīst par sva-
rīgiem un kuri uz laiku kavē pārvadā-
šanu. Par katra šai punktā minētā ka-
vēkļa iestāšanos att eclga dzelzsceļu
valde, tūliņ izkar stacijās, publikai piee-
jamās un redzamās vietās paziņojumu,
uzrādot kavēkļa iemeslu un viņa varbūtējo
ilgumu, kā ari paziņo citām dzelzsceļu val-
dēm, kuru līnijas ar viņu ir tiešā satiksmē
un, pēc katra mēneša beigām, par visiem
bijušiem kavēkļiem izsludina _ «Valdības
Vēstnesi". Šā f punkta kavēkļu laiks
visos gadījumos aprēķināms pilnās dien-
naktīs.

Piezīme 1. Pārkravās aizturēšanu,
šā paragrāfa a un c punktos minēto
.iemeslu dēļ, attiecīgai stacijai par
to jāatzīmē preču zīmē un preču
pavadzīmē, uzspiežot stacijas datumu
spiedogu un ierakstot tanī aizturē-
šanas laika sākuma un beigu stunda?.

Piezīme 2. Par kravas aizturēšanu,
šā paragrāfa b un d punktos minēto
iemeslu dēļ, aizturēšanas stacijai jā-
sastāda attiecīgi akti (vienkāršais
vai techniskais), uzrādot tanīs aiz-
turēšanas iemeslu, sākuma un beigu
stundas, pieliekot akta norakstu
preču pavadzīmei.

PiezīmeS. Šā paragrāfa f punktā
minētais krautu vagonu sastrēgums
nepagarina piegādāšanas termiņu,
ja šādu vagonu daudzums ar vie-
tējās un tiešās satiksmes kravām
nepārsniedz divkārtējo diennakti no-
teikto, nosūtamo normu.

6. §. Preču sūtījumu pārvadāšanai
pa 600 mm sliežu platuma ceļiem pie-
gādāšanas termiņi netiek noteikti un sū-
tījumu piegādāšanas laiks atkarājas no
šo liniju satiksmes līdzekļi; izmanto-
šanas spējas.

Tiešā satiksmē pārvadājamiem preču
sūtījumiem, kuru izsūtāmā vai gala sta-
cija atrodas uz 600 mm sliežu platuma
ceļiem, piegādāšanas termiņi iesākas un
nobeidzas uz šos ceļus savienojošām
cita sliežu platuma ceļa stacijām, skaitot
no pirmās pusnakts pēc sūtījuma pār-
ņemšanas vai līdz pirmai pusnaktij pēc
viņu nodošanas 6C0 mm platuma ceļiem.
Sūtījuma pārņemšanas vai nodošanas
diena atzīmējama preču zīmē un preču
pavadzīmē ar stacijas' datumu spiedogu
un stacijas ierēdņa parakstu.

7. §Šo noteikumu 1., 3., 5. un 5. §§
paredzētos termiņus, aprēķinot un izdalot
starp pārvadāšanā piedalījusamies ceļiem,
izsūtīšanas termiņi piešķirams sūtījuma
sākrma un gala ceļiem uz pusēm, pa-
pildu* termiņi (3. un 4. §§) piešķirami
attiecošās operācijas izdarījušiem ceļiem
vai uz pusēm, ja operācijās piedalījušies
abi piegulošie ceļi, pie kam, par preces
pārņemšanas un nodošanas bridi uzska-
tama atliecoša datuma 12. stunda (pus-
diena); piegādāšanas termiņa pagarinā-
šanas laiki (5. §) piešķirami tiem ceļiem,
uz kuriem radušies kavēkļi un prece aiz-
turēta, bet kopējo pārvadāšanas termiņu
izdala proporcioneli katra ceļa tarifa
attālumiem uz attālumu rādītāja pamata,
pie kam, diennaktis dalot, daļas noapa-
ļojamas līdz desmitdaļām tādā kārtā, ka
dajas mazākas par piecām simtdaļām
(0,05), atmetamas, bet līdzīgas un lielākas
skaitāmas par pilnu desmitdaļu (0,1).

8. §. Atbildību par piegādāšanas ter-
miņa neieturēšanu, kāda nosacīta no-
teikumos par kjavu pārvadāšanu pa
dzelzsceļiem, nes pārvadāšanā piedalī-
jušies dzelzsceļi proporcioneli nosebo-
jumiem, kādi pielaisti uz katra dzelzsceļa
sūtījumu pāivadājot.

9. § Transporta kantoru (pilsētas sta-
ciju) piegādāšanas termiņi aprēķināmi
atsevišķi, noteikumos par transporta kan-
toriem (pilsētas stacijām) paredzētā
kārtībā.

Šienoteikumi spēkā ar 1926. g. 8. martu.
Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
* Finansu direktors Mazkalniņš

Apstiprinu.
Tautas labklājības ministris

V. R u b u 1 s.
Rīkojums

par lopkopības pārraugu
nodrošināšanu slimo kasēs.

Pamatodamās uz «Noteikumu par strād-
nieku un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanu slimības gadījumos* 12. pantu,
tautas labklājības ministrija nosaka, ka
lopkopības pārraugi, kā lauksaimniecības
kooperācijas darbinieki, nodrošināmi slimo
kaiēs uz augšminēto noteikumu pamata.

1926. g. 8. martā. Ks 13414.
Darba aizsardzības departamenta

d rektors Fr. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jul. Treimanis.



Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka,

pamatojoties uz .Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu kontroli" («Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 237. numurā)
un instrukcijām («Valdības Vēstneša*
1925. g. 245. numurā), Latvijas mazsaim-
nieku ekonomiskā sabiedrība R/gā 9. martā
reģistrēta kā augļu izvedēja uz ārzemēm
zem šādas tirdzniecības markas: spie-
stuves ceļā uz papira izgatavots uzlīmē-
jams garens kvadrāts, kuram vidū liels,
melnām strīpām ugunskrusts ar ābolu un
divām lapām pie abiem gulšņiem stū-
riem un melniem burtiem D. & K. vidū.
Kvadrāta stūros melnstrlpotā trīsstūrī
mazāki gaiši ugunskructi. Uzlīmējamie
kvadrāti izgatavoti zaļā, sarkanā un dzel-
tenā krāsā.

? Lauksaimniecības pārvalde.

Paziņojums.
Šī gada vaļējai pludināšanai Ventas,

Abavas, Lielirbes un tās pieteku upēs
sagatavoto koku materiālu īpašnieku ap-
spriede notiks Š. g. 25. martā, pulkst. 17,
Ventspili, ostas valdes telpās.

Kokrupnieki, kuri vēl nav iesnieguši
paziņojumus par pludinfišanai sagata-
votiem materiāliem, tādi iesūtām manā
kanclejā Kuldīgā, ne vēlāk kā līdz
20. martam.

Kuldīgā, 1926. g. 9. martā. Nš 70.
Ventas ūdensceļu rajona pārzinis

A. P a e g 1 ī t s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 252.

(2. turpinājums un beigas.)

19024. Izops, Fricis Jāņa d, čigāns.
Pase Ns 935 izsniegta no Jelgavas apr.
priekšnieka palīga 1. iec. — Jelgavas
apriņķa priekšnieka palīga 1. iec. 1926. g.
6. februāra raksts Nš 5596/25. (25 11-26),
pase izsniegta uz nepietiekošu dokumentu
pamata. — Pieprasīt dokumentus par pie-
derību un vecumu, kurus piesūtīt
meklētājam.

19025. Izop, Jūle Kārļa m., čigāniete.
Pase Nš 936 izsniegta no Jelgavas apr.
priekšnieka paliga 1. iec. — Jelgavas
apr. priekšnieka 1. iec. palīga 1926. g.
6. februāra raksts Nš 5601/25. (25-II-25).
— Tas pats.

19026. Kalniņš, Kārlis Kārļa d., dzim.
1891. g., pied. pie Rīgas apr., Rembates
pag., apliecība Ns 267 izdota 1925. g.
25. janvāri no Rīgas apr. priekšn. palīga
1. iec, dzīv. Jēkabpils apr. Biržu pag.,
Madonas miestā un Rīgas pilsētā. —
Daugavpils apr. 7. iec. miertiesneša
1926. g. 8. februāra raksts Nš 480
(25-11-26), apv. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19027. Keziks, Staņislavs Ādama d.,
22 gadus vecs, piederīgs pie Demeaes
pag. Ilūkstes apr., agrāk dzīv. Daugav-
pilī, Vecticībnieku ielā Nš 81. — Dau-
gavpils apr. 2. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 9. februāra raksts Nš 1062/25
(25-11-26), apvainots uz sod. lik. 262. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19028. Kantors, Voldemārs Jēkaba d.,
26 gadus vecs, piederīgs pie Mēdzūlas
pag., pēdējā dzīves vieta Daugavpilī,
Vakzales ielā Ka 71, dz. 4. — Daugav-
pils apriņķa 2. iecirkņa mieitiesneša
1926. g. 11. februāra raksts Ns 898/25
(20-11 26), apvainots uz sod. lik. 262. p,
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

10029. Krūmiņš, Jānis Krišjāņa d.,
dzim. 1884. g., piederīgs pie Slokas
pag. Rfgas apr., agrāk dzīv. Rīgā, lielā
Maskavas ielā Ns 140, dz. 2. — Rīgas
4. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 4. fe-
bruāra raksts Nš 56 (22-11-26), apvainots
uz sod. lik. 276 p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu.

19030. Krūms, Kristaps - Aleksandrs
Friča d., 25 g. v., piedpie L'epajas,
agrāk dzīv. Liepājā, Kalēju ielā Ns 2 t,
dz 4. — Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša
1926.g. 4. iebruara raksts Ns 137 (22-11-16),
apv. uz sodu lik. 280. p. 1. d. 284 p —
Pazinot dzīves vietu.

19031. Krūmiņš, Jānis Krišjāņa d.,
dzim. 1884. g., pied. pie Slokas pag,
Rigas apr., agrāk dzīv. Rīgā, 1. Maska-
vas ielā Ns 140-a, dz. 2. — Rīgas 4. iec.
miertiesneša 1926 g 4. februāra raksts
Ko 87 (2M1-26), apv, uz sodu lik 276 p.
1, d, N vest uz meklētāju kancleju.

19032. Krauklis, Heinrichs Miķeļa d,
dzim. 1901 g. 24. jūnijā, Latvijas pase
N» 156856 izdota noRīgas prefekta, pied
pie Tukusra pilsēta», dzīv. Liepājā, Laivu

19035. Landzbergs, BoleslavsVikēn-
tlja d., 29 g. vecs, pied. pie Rēzeknes
pilsētas, dzīv. Maltas pag., Solomonkas
ciemā. — Rēzeknes apr. 3. iec. mier-
tiesneša 1926. g. 8. februāra raksis
Ns 1053 (25 II 26), sodīts uz sod. lik.
262. p. 1. d. pam. ar 10 latiem, bet
maksāt nespēšanas gadījumā ar arestu
uz trīs dienām. —• Paziņot dzīves vietu.

19036. Lopa, Bronis'avs Staņislava d ,
12. g. vecs, piederīgs pie Ilūkstes
apr. Pilskalnes pagasta, agrāk dzīvojis
Daugavpili, Jelgavas iela Ns 45. —
Daugavpils apriņķa 2. iecirkņa mierties-
neša 1926.g 5. februāra raksts Ns 811/25
(19-1126), soda lik. 581. p. 1. d. — No-
gādāt meklētājam.

19037. Lipšis, Miķelis Miķeļa dēls,
dzimis 1908. g, agrāk dzīvojis Rucavas
pagasta, Kukišku muižā. — Liepājas
Lauku miertiesneša 1926. g. 6, februāra
raksts Ns 347 (1911-26), sodu lik. 581. p.
— Nogādāt meklētājam.

19038. Levicki, Aleksandrs Paula d,
18 g. vecs, piederīgs pie Daugavpils
apriņķa, Višķu pagasta, agrāk dzīvojis
Krāslavā, Augustovas ielā Ns 37. —
Daugavpils apriņķa 2. iecirkņa mierties-
neša 1926. g. 5. februāra raksts Ns 332/25
(19-11-26), sodu lik. 262. p. I. d. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

19039. Larionovs, Afanasijs Lariona
d., 58 g. v„ pied. pie Viļānu pag., Rē-
zeknes apr, agrāk dzīv. turpat. — Rē-
zeknes apr. 1. iec. miertiesneša 1926. g.
2. februāra raksts Ns 101 (19-11-26), apv.
uz sod lik. 262. p. 284. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19040. Michailovs, Georgijs Jefima d.,
23 g. v., pied. pie Daugavpils apr. Ma-
linovas pag, dzīv. Daugavpili, Kaunas
ielā Ns 145. — Daugavpils apr. 2. iec.
miertiesneša 1926. g. 5. februāra raksts

ielā Ns 8, liela auguma, resns, melniem
matiem, patuklu seju, tumšām acīm,
taisnu degunu, labās rokas 2 pirksti sa-
kropļoti. — Liepājas apgabaltiesas pro-
kurora 1926. g. 9. februāra raksts Ns 547
(2311-26), apv uz sodu lik. 185. p l.d.
1. pkt. — Apcietināt un ziņot meklētājam.

19033. Kazakevičs, Gabriels Fēliksa d.
— Poņevežas kriminālpolicijas 1926. gr.
17. iebruara raksts Ns 244 (23-11-26),
apv. zādzībā. — Apcietināt un nogādā!
meklētājam.

19034. Keaks, Staņislavs Ādama d.,
23 g. vecs, pied. pie Daugavpils, agrāk
dziv. Daugavpili, Vecticībnieku ielā Ns 81,
dz. 1. — Jaunlatgales apriņķa priekšnieka
1926. g. 10. februāra raksts Ns 170,111
(23-11-26), ar lēmumu Nš 29 sod. ai
10 latiem vai 5 dienām aresta. — Pazi
ņot dzīves vietu.

Ns 588/25. (1911-26), sod lik. 262. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu

19041. Malnacs, Kazimirs lizes d.,
52 g. v., pied. pie Daugavpils apr., Lī-
vānu miesta, agrāk dzīv. turpat. — Dau-
gavpils apr. 4. iec. miertiesneša 1926. g.
3. febr. raksts Nš 55 (19-11 26), sod. lik.
581. p. — Ņemt parakstu par dzīves
vietas nemainīšanu un ziņot meklētājam.

19042. Meijerovic, Nosons Paula d.,
dzim. 1877. g.,_ pied. pie Daugavpils,
agrāk dzīv. Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 52/54,
dz. 15. — Daugavpils apr. 2 iec. miert.
1926. g. 2. februāra raksts Ns 1116/25.
(19-1126), sod. lik. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19043. Mains, Šoloms-Moisejs Šmuila
d., 32 g. v., pied. pie Daugavpils, agrāk
dzīv. Daugavpilī, Alejas ielā Ns 33. —
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesneša
1926. g. 5. februāra raksts Ns 568/25
(19-II-i6), apv. uz sod. lik. 184. p. l.pk.
— Paziņot dzīves vietu.

19044. Martins-Martkovs, Johans Ber-
tas-Etnilijas d„ 28. g.v, pied. pie Cēsu
pilsētas, uz labās kājas pie locītavas
dzimuma zīme. — Rīgas apgabaltiesas
1. kriminalnodalas 1926. g. 8. februāra
raksts Ns 11533 (2211-16), apv. uz sol
lik. 142 p. 1. d. un 142 p. 1. d. (?)
— M. mantas atrašanas vietu ziņot meklē-
tājam, no M. pieprasīt drošības naudu
Ls 500,— līdz iemaksai apcietināt.

1-045. Momeaiškis, Kārlis Ipolita d.,
iekšlietu ministrijas apliecība Ns 2521,
iedota 1922. g. (tuvāku ziņu nav). —
Meitenes muitas 1926 g. 9. februāra
raksts Ns 485 (22-11 26), apvainots kon-
trabandas lietā. — Paziņot dzīves vietu.

19046. Maitinsons, Jēkabs Jāņa d.,
dzim. 1887. g., latvietis, luterticīgs, pie-
derīgs pie Aizputes apr. Embūtes pag.,
agrāk dzīv. Rīga, Strazdumuižas ielā
Ns 3. — Rīgas 7. iecirkņa miertiesneša
1926. g. 15. iebruara raksts Ns 291
(23-11-26) sodīts ar Ls 12,- vai 4 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

19047. Masauskij, Napoleons Zigis-

munda d, 29 gadus vecs, Lietavas pav.,
agrāk dzīv. Rīgā, Kalugas iela Nš 18,
dz. 8. — Meitenes muitas 1926. gada
9. februāra raksts Ns 495_ (23-11-26), ap-
vainots kontrabandas liela. — Ņemt po-
licijas uzraudzībā un ziņot meklētajam.

19048. Nikitovs, Nikons Lariona d,
dsim. 1884. g, pied. pie Gānenes pag.,
Ilūkstes apr, Latvijas pase Ns 907. —
Rīgas policijas 10. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 28. decembra raksts Ns 16283
25-1126), par dzeišanu neatļautā vietā.

— Ziņot meklētājam.
19049. Novickis, Kristjāns Kārļa d.,

diim. 1872. g., pied. pie Rīgas, agrāk
dzīv. Rīgā, Krasta ielā Nš 3, latvietis,

lut-tic, neprecējies, strādnieks. — Rīgas
7. iec. miertiesneša 1926. g. 3. februāra
raksts Nš 218 (20-11 26), apv. uz sodu
lik. 276. p. 1. d. — Nogādāt meklētājam.

1S050. Nikonovs, Varialamejs Jakov-
ļeva d, 48 g. v., krievs, pareizticīgs,
strādnieks, pied. pie Rēzeknes plītētas,
agrāk dzīv. Rēzeknē, Dārza ielā Ns 44.
Pase Nš 4001 izdota 1920. g. 1. okt. co
Rēzeknes pilsētas prefekta. — Mždonas
apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša 1926. g.
2. februāra raksts Ns 876 (20 H-26), apv.
uz sodu lik. 284. un 53 l. p. 1. d. 3. pkt.
— Pieprasīt drošības naudu Ls 50, l'dz
iemaksai apcietināt, par ko ziņot mek'e-
t§jam.

19051. Noviks, Alfons Andreja d,
dzim. 1908. g, pied. pie Mērdzenes pag.,
Ludzas apriņķa. — Ludzas apr. 1. iec.
mieitiesneša 1926. g. 8. februāra raksts
Ns 441 (20-H-26), apv. uz sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu.

19052. Putraims, Andrejs Anša dēls,
pied. pie Cēsu apr, Vietalvas-Odzienes
pag., pēdējā dzīves vieta turpat Zaprovsku
mājā, Latvijas pase Nš 515, izdota no
Vietalvas-Odzienas pagasta valdes 1920.g.
30. novembrī. — Rīgas apriņķa 3. iec.
miertiesneša 1926. g. 19. janvāra raksts
Ns 1160 (231126), apv. uz sod. lik.
284., 262. p. 1. d. un 280. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

19053. Pavlovičs, Antons Kazimira d.,
dzim. 1895. g., pied. pie Dagdas pag.—
Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša
1926. g. 8. februāra raksts Ns 576/25
(22-11-26), sod. lik. 181. p. 2. d. 1. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19054. Pudul, Gertrūdē Staņislava m.,
24 g. v, pied. pie Varakļānu pag. Rē-
zeknes apr., agrāk dzīv. Rēzeknes pils.,
prostuēiā. — Rēzeknes apr. 1. iec. mier-
tiesneša 1926 g. 8. febr. raksts Ns 6C6/23
(22-11-26), apv. uz sod. lik. 581. p. —
Paziņot dzīves vietu, ^emot parakstu par
dzīves vietas nealstāšanu.

19055 Pūriņš, Jānis Ādolfa d.,
43 g. v, agrāk dzīv. Jelgavā, Lielā ielā
Nš 49. — Jelgavas pilsētas iec. mier-
tiesneša 1926. g. 4. febr. raksts Ns 131
(22 II 26^, apv. uz sod. lik. 284. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19056. Purkalns, Ludvigs Jēkaba d.,
25 g. v., pied pie Madonas apr, Vec-
gulbenes pag., latvietis, precējies, strād-
nieks, dzīv. Vecgulbenes pag. Gulbiti. —
Madonas apriņķa 2. iec. miertiesneša
1926. g. 5 febr. raksts Ns 224 (22-11-26),
apv. uz sod. lik. 262. p. 1. d. — Ņemt
parakstu par dzīves vietas neatstāsanu,
par ko pazinot mekLtājam.

19057. Pimans, Vladimirs Antona d.,
dzim. 1906. g., pied. pie Rīgas. — Rīgas
13. iec. miertiesneša 1926. g. 5. februāra
raksts Nš 60 (19-11 26), sod. lik. 262. p.
1. d. 289. p. 51. p. — Paziņot dzīves
vietu.

18058 Palčevski, Staņislavs Ādama
dēls, dzim. 1905. g„ Līvānu miestā, Dau-
gavpils apr., agrāk dzīvojis turpat. —
Daugavpils apriņķa 4. iec. miertiesneša
1926. g. 3. februāra raksts Ns 47
(19-11-26), apv. uz sod. lik. 179. p. —
Ņ^mt parakstu par dzīves vietas nemai-
nīšanu, par ko paziņot meklētajam.

19059. Rizkovs, Adims, apm. 23 g.
vecs, baltkrievs, mazāks par vidēju
augumu, kreisā acs balta. — Ilūkstes
apriņķa 2 rajona robežkontrol eral926.g.
19. februāra telefonograma No21 (20 11-26;,
apv. zādzībā. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

19L6J. Reinis, Broņislavs Staņislava
del?, dzim. 1900. g, agrāk dzīv. Rīgā,
Puškina iela Nš 3, dz. 1. — Rīgas po-
licijas 6 iecirkņa priekšnieka 1926. g.
5. iebruara raksts Nš 2544 (22-11-26), apv.
par_ karavīru reģistrācijas noteikumu ne-
ievērošanu. — Paziņot dzīves vietu.

19061. Richters, Arturs Jēkaba dēls,
dzim. 1905. g, pied. pie Jelgavas, agrāk
dzīv. II Vaļņu iela, Fdipa namā. — Jel-
gavas pilsētas iecirkņa miertiesu. 1926. g.

8. februāra raksts Nš 159 (22-11-26) anv
uz sod. lik. 274. p 1. d. — Apcietināt
un nogādāt meklētājam.

19062. Rogas, Ruvels-Vulfs Altera d32 g. vecs, Lietavas pilsonis, tirgotājs -1
Rīgas apgabaltiesas Rīgas pilsētas l/C
izmeklēšanas tiesneša 1926 g. 5 \p]r
raksts Ns 308 (22-11 26), apv. uz sod liv
574. p. 2. d. - Nogādāt meklētāja rīcība

19C63. Rublevs, Grigorijs Semj0lla'
d, 42 g. v., pied pieOzolmuižasLŠkvarku ciema, Rēzeknes apr., kut aripēdējā laikā dzīvojis. — Rēzeknes aor3. iec. miertiesneša 1926. g. 8. februāra'
raksts Ns 51 (22-11-26), apv. uz "S
lik. 284 p. — Paziņot dzīves vietu

19064. Stclbikovs, Jānis Pāvila d34 g. v., pied. pie Rīgas, agrāk dzīvJaunlatgales apr., Višgorodas pag J
Daugavpils apr. 4. iec miertiesneša
1926. g. 8. februāra raksts Ns 2 (23-1I-26)
sod. lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt Ha
ieviet _ot_ Daugavpils cietumā, ieskaitot
meklētajā rīcībā, par ko paziņot.

19065. Strauch, Anna Izaka m., ve-
cums nav zināms, pied. pie Rīgas, agrāk
dzīv. Valmieras ielā Nš 28, dz 32. —
Rīgas 10. iec. miertiesneša 1925 g
17. decembra raksts Nš 1265 (19-11-26)
apv. sod. lik. 528. p. — Paziņot meig!
tājam.

19066. Sissains, Eduards Nikolaja d
agrāk dzīvojis Vilces pagastā, Vellu
mājās, tuvāku ziņa nav. — Jelgavas
pilsētas iecirkņa miertiesneša 1926 g
19. janvāra raksts Nš 228 (19-11-26), ap-'
vainots uz sodu lik. 280., 475. un 530. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19067. Širvi?, Juzefa Antona meita,
33 g veca, piederīga pie Daugavpils
apriņķa, Krāslavas pagasta, agrāk dzī-
vojusi Daugavpilī, Vilnas ielā Nš 45. —
Daugavpils apriņķa 2. iecirkņa mier-
tiesneša 1926 g. 5. februāra raksts
Ns 675/25 (19-11-26), sodu lik. 262. p.
1. d. un 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19C68. Šokins, Dominiks Izidora d,,
27 g. vecs, piederīgs pie Ludzas apriņķa,
Baltinovas pagasta, dzīv. Daugavpilī,
Krasta ielā Nš 31. — Daugavpils apriņķa
2. iecirkņa miertiesneša 1926. g. 5. ie-
bruara raksts Ns 591/25 (19-H-26), ap-
vainots uz sodu lik. 262. p. 1. d. un
284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19069. Ž prs. Jānis Konstantina d.,
36 g. v., dzīv. Jelgavā, Pasta.ielā N° 48.
— Jelgavas pils. iecirkņa miertiesneša
1926. g, 5. februāra raksts Ns 106
(19 II 26), apv. uz sodu lik. 284. p. 262.p.
— Paziņot dzīves vietu.

19070. Šapiro, Dāvids Icika d, 13 g.
v., pied. pie Daugavpils, dzīv. Daugav-
pili, Vidus ielā Nš 23 — Daugavpils
apr. 2. iec. miertiesneša 1926. g 5. fe-
bruāra raks's Nš 281/25. (19-11-26), apv.
uz sodu lik. 581. p. 1. d. — Paziņot
dzīves vieb1-

19071. Žegunovs, Semjons Grigorija
d., dzim. 1891. g. 17. martā, pied. pie
Krievijas, penonas apliecība izdota no
Valkas apr. priekšnieka, agrāk dziv.
Valkas apr. Grundzāles pag. Jaunzemos.
— Valkas apr. 2. iec. miertiesu. 1926. g.
6. febr. raksts Nš 6/Kr. (19-11-26), sod.
lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

19072. Tumaševiči, Aleksandrs Alek-
sandra d., 31 g v., pied. pie Daugavpils,
pēdējā dzīves vieta Daugavpili, Liksnas
ielā Ns 18. — Daugavpils apr. 2, iec
miertiesneša 1926. g. 5. februāra raksts
Ns Kr. 407/25 (22-11-26). apv. uz sod.
lik. 284. un 262. p. 1. d. - Paz iņot
dzīves vietu.

19073. Timošenko, Okulina Timoteja
meita pied pie Makašānu pag , R'gas
apr., 1925. g. vasarā dzīv. Rīgas apr.
Zaubes pagastā. — Rīgas apriņķa 2. iec
miertiesneša 1926. g. 19. janv. raksts
Nš 272 (2311-26), apv. uz sod. "'
273. p. — Paziņot dzīves vietu.

19074. Udris, Sofija Jos;fa rn,
23 g. v., pied. pie Daugavp ils apr.
Krāslavas pag, pēdējā dzīves vieta

Daugavpilī, Virsnieku ielā Nš 83. -"
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesnesi
1926. g. 5. febr. raksts Ns 258/2=
(2211-26), apv. uz sod. lik. 528. p. "
Paziņot dzīvesvietu.,19075. Vēvers, Ignats Jāņa d,49 *
vecs, pied. pie Daugavpils apr., L«°
pag., pēdējā dzīves vieta Dagdā, Aiei»
ielā Nš 5. — Daugavpils apriņķa 2. **
miertiesneša 1926. g. 5. iebruara ra»'
Nš 67/25/Kr. (22-11-26), apv. uz sod. H*
262. p. 1. d. — Pazinot dzīves vietu.

19076. Varnels, Francis Jēkaba delj
40 g. v, pied. pie Daugavpils, pe%
dzīves vieta Daugavpilī, 3. Janvāra w
Nš 33 — Daugavpils apriņķa 2. }
miertiesneša 1926. g. 5. fibruara rw



Nb Kr. 41125 (22-11-26), apv. uz sod.

lik 284. p- — Paziņot dzīves vietu.
19077. Vasiljevs, Dimitrijs Dirnitrija

a 31 g. v., pied
^

pie Daugavpils apr.,
Grāveru pag., pedeja dzīves vieta turpat,
Kalendāru sādžā. — Daugavpils apr.
o iec miertiesneša 1926. g. 5. februāra
raksts NsKr. 392/25. (22-11-26), apv. uz
sodu lik. 284 p — Paziņot dzīves vietu.

1S078. Vasil;eva, MavraFeodora m.,
57v., Latvijas pav, pedē,ā dzīves
vieta Rīgā, Tulas ielā Ns 20, dz. 9, krie-
viete, atraitne. — Rīgas 11. iec. mier-
tiesneša 1926. g. 6. februāra raksts
X° 1191 (22-11-26), apv. uz sodu lik.
2g4 p, — Paziņot dzīves vietu,

19079. Valters, Augusts Anša d , 28 g.
v pied. pie Jelgavas, agrāk dziv. Vec-
Platones pag., .Zvirbuļu" m. — Je'ga-
vas pilsētas iecirkņa miertiesneša 1926. g.
4 iebraara raksts Ns 183 (22-11-26), apv.
uz sodu lik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.

19080 Vesbergs, Miķels Vikentija d.,
dzim. 19C6. g. 29. septembrī, pied. pie
Rīgas, agrāk dziv. Bolderājā, cietoksni,
polis, katoļticīga neprecējies, kurpnieks.
— Rīgas li. iec miertiesneša 1925. g.
23 decembra raksts Ns 1303 (19 II 26),
apv. uz sod. lik. 284. p. — Paziņot
d2īves vietu.

Izlabojums:
„Va!d. Vēstn." Ns 33/26. g., mekl.

pērs. sar. Ns 248. kārtas Nš 18464 jā-
meklē Sedvalk, Olga Pētera m. Un ne
Bedol.

Pamats. Tautskolu direkcijas Ro-
pažu meitenes kolonijas direktora
1926. g. 14. februāra raksts Ns 283

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par priekšnamu un sētu tīrību, koridoru
apgaismoSanu, samazgu bedfu un cūku

staļļu buvem Cēsu pilsētā.
Pieņemti Cēsu pilsētas domē 1925. g.
30. novembri pec žurnāla Ns 98 un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1926. g. 3. marta rakstu

)* 102467.

§ 1. Sētas, pagrabi, trepes, priekš-
nami, koridori un dārzi ar visiem pie-
derumiem arvien jātur tīri. Aizliegts
izmētāt malku, žagarus, skaidas, lupatas
un c.

Piezīme. Laikā no 15. septembra
līdz 15. aprilim dzīvojamās mājas
priekšnami, koridori un trepes ap-
gaismojami no saules rieta līdz
pulksten 22.

§ 2. Katrā sētā vajaga atrasties bruģa
(mēslu) bedrei kastei, ne mazāk kā
* pēdas garumā, 3 pēdas platumā un ne
vairāk kā 4 pēdas dziļumā. Mēslu kaste
jābūvē cementa vai ciešām sienām no
dēļiem, pusbaļķiem un no ārpuses zemes
daļa jāapliek ar māla kārtu, ar labi slē-
dzošu vāku eņģēs, un jārūpējas, lai viņās
neietecētu netīrs vai lietus un sniega
ūdens. Mēslu kaste jāiztīra, ja viņa
V dziļumā pilna. Koka materiāla mēslu
kastes jādarvo no iekšas, kā ari ārpuses.

§ 3. Sētām un palieveņiem, kujus
izlieto iebraukšanai vai kustoņu pagaidu
novietošanai, jābūt izbruģētām ar akme-
ņiem un arvien tīrām uzturētām.

Aizliegts turēt vai uzkrāt mēslus sētās
vai palieveņos.

§ 4. Sētās un dārzos nedrīkst sakrā-
ties ūdens paltes vai stāvošs smirdošs
ūdens, vajadzības gadījumos sētas jā-
truģē vai jāietaisa izbruģētas renes ūdens
novadīšanai.

§ 5. Netīru un smirdošu ūdeni ne-
«adā ziņā nav atļauts novadīt uz ielu.
Netīru ūdeni tur, kur trūkst pilsētas ka-
nalizācija, novada uz dārzā esošiem
grāvjiem — ja grunts ir smiltaina un
ūdens drīz iesūcas zemē bez kā sakrā-
«» paltes un nepaliktu par stāvošu, smir-
došu ūden 1, — vai ari dārzā vajaga ietai-
sa sevišķu netīra ūdens bedri ne mazāk
*. 4 pēdas garumā un platumā, ne
vauāk kā 5 pēdas dziļumā, no pus-
Daļķiem vai akmeņa, ar grīdu vai bez
gndas, bet ar labi slēdzošu vāku. Netīra
"ens bedre nedrIkst būt sakarā ar pa-
grabiem vai citām bedrēm; bedre jā-
Sļra \ ia viņa 3A dziļumā pilna. Bedres
: "J&Ptaisa margām 3 pēdu augstumā,
!i«k u ' bedre atrodas sētā, viņai vajagadubultu vāku.

§ 6. Rajonā, kurā ietilpst sekošas
ielas: Raunas, Rīgas iela, līdz Vaļņu un
Palasta ielu krustojumam, Vaļņu iela,
Gaujas iela līdz Jurģumuižas ielas kru-
stojumam, Palasta iela, Dārza iela līdz
M. Dārza ielai, L. un M. Katrinas ielas,
L. un M. Līvu ielas, L. un M. Kalēju
ielas, ap tirgus laukumu, Torņa, Skolas
un Pils ielas, kā ari Vaļņu un Valmieras
iela, jaunas cukkutis ierīkot turpmāk
netiek atļauts. Pārējā pilsētas rajonā
var cukkutis tikt ierīkotas, katrā gadī-
jumā izprasot pilsētas valdes atļauju.

§ 7. Cūku kūtīm, kā pastāvošām
§ 6._ minētā rajona, tā ari jaunbūvējamām,
jabut no mūra vai cementa ar ūdeni
cauri nelaidošu grīdu. Ārpus § 6. mi-
nētā rajonā tagad pastāvošās cukkutis
atļauts uzturēt līdzšinējā stāvokli ar koka
sienām. Cūku kūtīm, ja viņas nav cie-
šās ēkās ar pretuguns mūriem pie kai-
miņa robežas vai ielas, jābūt nokaimiņa
robežas vai ielas atstata ne mazāk kā
5 pēdas.

§ 8. Pie katras cūku kūts tieši vajaga
atrasties cementētai akmeņa bedrei ne
mazāk kā 3 pēdas garumā, platumā un
dziļumā, labi segtai ar vāku eņģēs;
cūku kūts grīdai jābūt cementētai un
slīpai, lai šķidrumi ērti var notecēt bediē.
Virs cementētas grīdas var būt koka
grīda,ar caurumiem šķidrumu notecēšanai.

§ 9. Cūku kūtis var . būt viena vai
vairāk aizgaldu, ja cūku kūti ir vairāk
aizgaldu, tad vircas bedre jātaisa lielāka
par lVa kub. pēdām uz katru tālāku aiz-
galdu, un šķidrumiem jānotek bedrē caur
segtām renēm, vai ari — var taisīt ko-
pīgu bedri visu aizgaldu garumā.

§ 10. Cūku kūtis ir jātur arvien pie-
tiekoši sausas, tās vajaga pēc vajadzības
iztīrīt un pakaisīt, bet bedre jāiztīra, ja
viņa 8

/* dziļumā pilna.
§ 11. § 6 minētā rajonā pastāvošie

zirgu un lopu staļļi ierīkojami pēc seklās
kūts parauga, pie kam īpašniekiem uz to
jāraugās, lai mēsli nesakrātos lielākā
daudzumā.

§ 12. Visus strīdu gadījumus izšķir
pilsētas valde.

§ 13. Šo saistošo noteikumu pārkā-
pēji saucami pie likumīgas atbildības.

§ 14. Uzraudzība par šo saistošo
noteikumu izpildīšanu tiek uzlikta pilsē-
tas valdei un vietējai policijai.

§ 15. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc 2 nedēļām no izsludināšanas
„Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva Dr. Vanadziņš.
Valdes loceklis J. Āboliņš.

2 Sekretārs K. L ū s s.

Saistošie noteikumi
par skursteņu un dūmu vadu

tīrīšanu Cēsu pilsētā.
Pieņemti Cēsu pilsētas domē 1925. g.
30. novembrī pēc žurnāla Ms 98 un

^
ap-

stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1926. g. 15. februāra

rakstu N° 101117.

§ 1. Skursteņu un dūmu_ vadu, kā
ari siltumu mūru tīrīšana Cēsu pilsētā
ir obligatoriska; tā izdarāma regulāri un
kārtīgi nosacītos termiņos un saskaņā ar
šiem noteikumiem. Šai piespiedu tīrī-
šanai nav padoti bnvi stāvošie fabriku
nn neapdzīvotu ēku skursteņi.

§ 2. Katram nama Īpašniekam ir jā-
rūpējas par skursteņu tīrīšanu savā
namā, noslēdzot ar pilsētas valdes ap-
stiprinātu skursteņtīrītaju līgumu, pec
kura pēdējais uzņemas visu mājas
skursteņu un dūmu vadu kārtīgu tīrīaanu
un uzraudzību

§ 3. Skursteņtlrītājs par savu darbu
saņem atlīdzību no nama īpašnieka pec
takses, kuru apstiprina pilsētas dome.

§ 4. Skursteņu tīrīšanas darbus var

uzņemties vienīgi pilsētas valdes pār-
baudīts un apstiprināts skursteņtliītSjs,
kura vārdu un dzīves vietu pilsētas valde
izziņo atklātībai.

§ 5. Skursteņtīiītājs var pieņemt sev
palīgu, kur š vajadzības gadījumā var
izpildīt viņa vietu. Kandļdatu palīga

amatam skursteņtlrītājs s'ada priekša
pilsētas valdei pārbaudīšanai un ap-
stiprināšanai.

§ 6. Skursteņu tīrīšana nav atļauta māce-
kļiem vieniem pašiem; mācekļi drīkst

strādāt skursteņtlrītāja vai viņa palīga
tiešā uzraudzībā.

§ 7. Kārtējā skursteņu un dūmu

vadu tīrīšana jāizdara sekošos termiņos:
a) skursteņu un dūmu vadi, kuriem pie-
vienoti ķēķu pavardi (plītēs), jāslauka

vienu reizi mēnesi visu gadu; b) skur-

steni un dūmu vadi, kuriem pievienoti

tikai krāsnis dzīvokļu apkurināšanai,
jāslauka vienu reizi mēnesī kurināšanas

sezona; c) rūpniecības un citu tamlīdzīgu
iestāžu, piemēram: maiznicu, konditoreju,
ļaužu ķēķu, restorānu, pirtu u. c. skur-
steņi slaukāmi pēc vajadzības, bet ne re-
tāki kā reizi mēnesi.

§ 8. Skursteņu, dūmvadu un siltumu
mūru tīrīšana jāizdara pamatīgi un
rūpīgi. Skursteņi jāizslauka līdz pa-
matam; skursteņu apakšējā daļa, dūmu
vados un siltumu mūru gaņģos sakrā-
jušies sodtēji un pelni katru reizi tīri
jāizslauka. Skursteņus, kuri netiek slau-
cīti kārtīgi, vai kurus namsaimnieks
pavisam neliek slaucīt, pilsētas valde
uzdod skursteņtīrītājam tīrīt uz nama
īpašnieka rēķina.

§ 9. Sodrēju izdedzināšana atļauta
tikai tādos gadījumos, ja tīrīšana citādi
nav izvedama. Diena un stunda, kad
nodomāts izdedzināt zināmā namā skur-
steņus, skursteņtīrītājam jāpaziņo dienu
iepriekš nama jpašniekam vai viņa
vietniekam, vietējam policijas priekš-
niekam un ugunsdzēsēju komandas
priekšniekam. Skursteņu izdedzināšana
jāuzrauga personīgi pašam skursteņtīrī-
tājam. Izdedzināšana atļauta tikai dienas
laikā un tai jābūt pabeigtai līdz pulksten
12 dienā.

§ 10. SJcursteņtlrītājam jāraugās uz
to, ka dūmus nenovada ventilācijas
skursteņos un kā skursteņi, dūmvadi,
krāsnis un citas apkurināšanas ietaises
atrodas tādā kārtībā, kā to prasa pa-
stāvošie būvnoteikumi.

§ 11. Skursteņu kārtēja tīrīšana, kā
ari skursteņu, dūmvadu un ugunskuru
apskatīšana skursteņtīrītājam jāizdara
pašam no sevis, vai ari uz ieinteresēto
personu uzaicinājuma.

§ 12. Nama īpašniekam vai viņa piln-
varniekam jāievēro skursteņtlrītāja aiz-
rādījumi un jāpilda viņa likumīgas prasības
attiecībā uz skursteņu, dūmvadu un
kurināmo ietaišu ugunsdrošību, kā ari
jāierīko un jātur kārtībā trepes, jumta lūki
un citi ierīkojumi, pa kuriem var pietikt
pie skursteņu slaucīšanas. Ja namsaim-
nieks vai viņa vietnieks šis prasības
neievēro un neizpilda, skursteņtīrītājam
par to jāpaziņo pilsētas valdei, lai tā va-
rētu spert vajadzīgos soļus.

§ 2. 1. § minētās atļaujas izdod pil-
sētas valde, pamatojoties pie tam uz
friziera amata sabiedrības pārbaudīšanas
komisijas izdotām apliecībām par to, ka
attiecīgas personas ir izmācījušās friziera
arodu,

§ 3 Frizieru darbnfcu telpām jāsa-
stāv no vienas, vai vairāk gaišām un
tīrām istabām ar logiem, pa kuriem
svabadi iekļūst dienas gaisma. Telpās
ierīkojama apstākļiem piemērota ventilā-
cijas ietaise.

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

§ 5. Frizieru darbnīcas telpās jāat-
rodas pietiekošā vairumā virsdrēbju pa-
karamiem un mazgāšanas traukiem ar
tīru ūdeni darbnīcas personāla vajadzībām.

§ 6. Pirms klientu apkalpošanas fri-
zierim jānomazgā rokas.

§ 7. Visi frizieru darbnīcas piederumi
un instrumenti pēc lietošanas katrreiz
pamatīgi un rūpīgi jānotīra un vajadzības
gadījumā jādezinficē.

§ 8. Frizieru darbnīcās lietojamai
veļai jābūt tīrai un jāatrodas labā kārtībā.
Kādas personas ģīmja vai matu noslau-
cīšanai lietoto veļu pirms mazgāšanas
stingri aizliegts lietot otrreiz. Klienta
vajadzībām izlietota vate un papirs tūliņ
pēc lietošanas jāiznicina. Galvas atbalsti
pie lietošanas katrreiz jāpārklāj ar tīru
zīda papira gabaliņu vai tīri izmazgātu
audeklu.

§ 9. Frizieru darbnīcas personālam
jāģērbjas tīri un pieklājīgi. Izpildot fri-
ziera amatu, personālam jāvalkā balti
tīri priekšauti ar piedurknēm vai balti
priekšā sapogojami svārki.

§ 10. Personālam stingri aizliegts aiz-
tikt pirkstiem ievainojumus, kas radu-
šies pie bāidas dzīšanas vai matu grie-
šanas. Veikalā jābūt pieejamiem dez-
infekcijas līdzekļiem brūces dezinficēšanai.

§ 11. Frizierim pirms iestāšanās
amatā jāuzrāda pilsētas ārsta apliecība
par veselības stāvokli. Par frizieri
nav pielaižamas personas ar lipīgām
slimībām vai kādu ādas vai matu sli-
mību. Frizieru darbnīcas un viņu per-
sonāls atrodas zem pilsētas valdes un
viņas ārstu kontroles

§ 13. Skursteņtīrītājam jāved sevišķa
darba grāmata pēc pilsētas valdes dota
parauga, kurā ierakstāms katrs skursteņ-
tlrītāja darbs, kā ari atzīmējamas nekār-
tības, kuras atrastas pie skursteņiem,
dūmu vadiem un krāsnīm. Ierakstiem
jābūt apliecinātiem ar nama īpašnieka
vai viņa vietnieka parakstu. Grāmata uz
pieprasījumu jāuzrāda pilsētas valdei vai
citai attiecīgai iestādei.

§ 14. Skursteņtīrītājam atļauts atstāt
darba vietu ne ilgāki par 3 dienām. Ja
vajadzīgs atvaļinājums uz ilgāku laiku,
viņam tāds jāizprasa no pilsētas valdes
un jāatstāj sev vietnieks Pēdējam jādod
pilsētas valdei paraksts, ka par skur-
steņtlrītāja atvaļinājuma laiku apņemas
izpildīt viņa pienākumus un uzņemas at
bildlbu par darba pareizību un kārtīgu
izvešanu.

§ 15. sūdzības par skursteņtlrītāja iz-
turēšanos, nolaidībām un nekārtīgu
darbu, jāiesniedz pilsētas valdei. Attie-
cīgos gadījumos pilsētas valde varskur-
steņtlrītāju administratīvi sodit, atstādinot
no darba uz nenoteiktu laiku vai ari ga-
līgi atlaist

§ 16. Šo saistošo noteikumu pārkā-
pēji saucami pie likumīgas atbildības.

§ 12. Personas, kurām kāda acīm
redzama matu vai galvas ādas slimība,
nav ielaižamas darbnīcā bārdas dzīšanai
vai matu griešanai, bet ja frizieru darb-
nīcas personāls, kad tas jau stājies pie
darba, pie klienta atrod matu vai galvas
ādas slimību, tad pie tādām personām
lietotie instrumenti un veļa tūliņ jāno-
liek atsevišķi un pirms jaunas lietošanas
pamatīgi jādezinficē.

§ 13. Visās frizieru darbnīcās virs
ieejas durvīm ielas pusē jāpiestiprina
izkārtne ar īpašnieka vārdu un uzvārdu.
Frizieru darbnīcās katrā publikas lieto-
šanai nolemtā istabā šie saistošie no-
teikumi izkarami redzamā vietā.

§ 14. Par šo saistošo noteikumu ne-
ievērošanu vainīgie saucami pie liku-
mīgas atbildības.

Jā nekārtības atkārtojas, tad pilsētas
valdei ir tiesība atņemt šo saistošo no-
teikumu 1. § minēto atļauju.

§ 15. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izslu-
dināšanas ,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva Dr. Vanadziņš.
Valdes loceklis J. Āboliņš.

i Sekretārs K. Lūss.§ 17. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu publi-
cēšanas «Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva Dr. Vanadziņš
Valdes loceklis J. Aboliuš,

i Sekretārs K. L u s s

Saistošie noteikumi,
kur/i aizliedz Liepājas pilsētā tir-
goties ar zirgiem ārpus pilsētas

zirgu ti'gus.
Pieņemti Liepājas pilsētas domes 1926. g.
22. februafa sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1926. gada 3. marta rakstu

J* 102470.

1. Ar zirgu tirgus atvēršanu Liepājā,
tirgošanās ar zirgiem var notikt vienīgi
pilsētas zirgu tirgū, laukumā, Baseina
ielā Ns 12, ik nedēļas, piektdienās no
pulksten 8 rītā līdz 3 pēc pusdienas.
Tirgošanās ar zirgiem ārpus zirgu tirgos
ir aizliegta.

2. Zirgu tirgotājus, kuri tirgosies ar
zirgiem ārpus zirgu tirgus, sauks pie
atbildības par saistošu noteikumu pār-
kāpšanu, saskaņā ar pilsētas nolikumu
110. pantu.

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
pēc 2 nedēļām no viņu izsludināšanas
,ValHibas VēsttesI".

Liepājā, 1926. g. 4. martā.
2 Liepājas pilsētas valde.

Saistošie noteikumi
par nodarbošanos friziera aroda un
frizieru darbnīcu ierīkošanu un uztu-

rēšanu Cēsīs.
Pieņemti Cēsu pilsētas domē 1925. g.
30. novembrī pec žurnāla N» 98 un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldī-
bas departamenta 1926. gada 26. februafa

rakstu N° 102345.

§ 1. Katrai frizieru darbnīcai jāatro-
das atbildīgas personas vadībā. Par at-
bildīgu frizieru darbnīcas vadītāju ir tie-
sība būt tikai tādām abēju dzimumu per-
sonām, kuras no pilsētas valdes dabū-
jušas atļauju nodarboties friziera arodā.

Piezīme. Ja frizieru darbnīca man-
tošanas ceļā pāriet uz veikala īpaš-
nieka atraitni, kurai nav tiesības no-
darboties friziera arodā, tad pēdējā
tomēr var turpināt darbnīca uz vī-
ram izdotas atļaujas pamata, pie-
ņemot atbildīgu darbnīcas vadītāju.
(1- §)



Saistošo noteikumu pārgrozījums
par nodokli no i?p iecām un

izrīkojumiem
Jelg.vas pilsētas robežās.

Pieņemts pilsētas domes sēdē 192S. g.
17. februāri un apstiprināts ar iekš-
lietu ministrijas ar pašvaldības de-
partamenta 1926. g. 3. marta rakstu

Ns 102469

1925. g. T3./15 jūlijā .Valdībās Vēst-
neša" 151., 152. un 153. numura publi-
cētos noteikumos par nodokli no izprie-
cām Jelgavas pilsētas robežās § 5. punktu
„d" izteikt sekoša redakcijā:

„25°/o — kino izrādes, laikmetā no
1. maija līdz 1 septembrim un
30% — pārējā laikā".

Šis saistošo noteikumu pārgrozījums
stājas spēkā divu nedēļu laikā pec tā
izsludināšanas «Valdības Vēstnesi".
2 Pilsētas galva P. Godmans.

Pilsētas sekretārs Švānbergs.
mm vmhHmi imi

KURSI

Rigas biržā, 1926. gada 11. martā.

Devisea:
1 Amerikas dolārs . . . 5,181—su,
1 Anglijas mārciņa . . . 25, 18-KoJ100 Francijai franka . . 18,70 — to 7X
100 Beļģija franka. . . 23,40-237?
100 Šveices rrankn . . . 99,65-īmu-,100 Itālijas lira . . . 20.65-mnf
100 Zviedrijas kronu . .138,551'100 Norvēģijas kronu . , . 111,80 - m„
100 Dānija» kronu. . . 133,75-{•« «?
100 Čechostovaķijat kross 15,25— īžlļV
100 Holandei guldeņu. . 207,00- irksr.100 Vācijas marka . . . 122,80~K
100 Somijas marka ... 12,95 — [i 1i
100 Igaunijas marka . . . 1 37 i%»6s
100 Polijas alotn 62,00- 72 m
100 Lietavas lira 50,40-sī i?
1 SSSR žeivoņecs ... 26,4] — jg^

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg ICO —10»

Vērtspapīri:
5°/o neatkarībai aizņemami 98—10c
4°/o Valsts prem. aižņ. . . 98 —ir»
6 °/o Zemes bankas ķīlu līmes 92— 93
8<>/o Hipotēku bankai ķīla

«īmes 96 — 97
Rfj>aa biržai koticljas komisijas

priekiiēdētājs A. K a c e ? (l
Zvērināti biržas maklers P. Rupners

Telegramas
(Latvijai telegtafa aģentūras fineoju telepamat.)

Ņujorkā, 10. martā. Ugunsgrēks
gandrīz pilnīgi iznicinājis miljardiera
Rokfellera marmora pili. Sadeguši liels
skaits ļoti vērtīgu mākslas priekšmetu.

Literatūra

Latvijas kredit kooperatīvu pār-
stāvju trešā kongresa materiāli.
80 1. p. Latvijas Kooperatīvu Kongresu Padomes
izdev. Rīgā, 1926. g.

Pārskats par Latvijas Koope-
ratīvu Kongresu Padomes dar-
bību 1925. Rīgā, 1926. g. martā.

Kurzemes Lauksai mniecības Cen-
tralbiedrības pārskats par 1924. gada
darbību. II darbības gads Liepājā, 1925. g.
Kurzemes Lauksaimniecības Centralbiedrības iz-
devums.
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Ārzemes.
Tautu savienības kongress.

Londonā, 10. martā. „Morning
Post" un „Times" Žeņevas korespondenti
zino, ka sarunās par Tautu savienības
padomes problēmu esot nopietnas
izredzes vienoties par angļu
kompromisa ierosinājumu:
piešķirt pastāvīgu mandātu tagad tikai
Vācijai un ievelēt specielu komisiju, kas
apspriestu citu valstu kandidatūras un
celtu priekšā savus slēdzienus septembra
plenarkongresam.

Žeņevā, 10. februārī. Tsutu savie-
nības kongresa politiskās komisijas iz-
virzītā subkomiteja šodien' pēc pusdienas
Čemberlena vadībā noturēja sēdi, kurā
bez plašākām debatēm pieņēma lēmumu
atbalstīt Vācijas uzņemšanu
Tautu savienībā, atzīstot, ka Vā-
cija izpildījusi visus Tautu savienības
statūtu noteikumus. Rit sanāk politiskā
komisija uz sēdi, lai noklausītos subko-
mitejas ziņojumu un formeli lemtu par
atzinuma iesniegšanu plenarkongresam,

Šovakar Tautu savienības padomes
locekļi ielūgti uz tējupie ģenerālsekretāra
Drumonda, kur cik vērojams, turpi-
nāsies neoficiālas apspriedes jautā-
jumā par Tautu savien bas padomes
turpmāko sastāvu. Kā dzird, ielū-

gumu esot saņēmis ari Polijas ārlietu
ministris Skržinskis. Vakara Cember-
lens sarīko dineju _ Dr. Luteram un
Dr. Stresemanim. Pec laikrakstu ziņām
Anglijas ārlietu ministris uzņemies infor-
mēt vācu delegātus par neoficiālo ap-
spriežu rezultātiem.

Pēcpusdienā Zviedrijas ārlietu ministris
U n d e n s apmeklēja Dr. Luteru un
Streseroani. Tautu savienības aprindās
šai vizitei piešķir lielu no-
zīmi.

________
LTA.

Rīga.
Tautu savienības veicināšanas

biedrības
pilna biedru sapulce notiks 26. martā,
pulksten 3 dienā, ārlietu ministrijas
telpas (dz. 6). Dienas kārtībā: 1) bie-
drības gada pārskats; 2} revizijas ko-
misijas ziņojums; 3) padomes vēlēšanas;
4) dažādi jautājumi.

III. Vispārējā kooperatīvu pār-
stāvju kongresa,

kuru sasauc Latvijas Kooperatīvu kon-
gresu padome š. g. 20. un 21. martā
Rīgā, mazās Ģildes telpās, paredzēta se-
koša dienas kārtība:

1. Prezidija un citu kongresa orgānu
vēlēšana.

2. Latvijas kooperativu kongresu pa-
domes ziņojums.

3. Vispārējā kooperācijas stāvokļa rak-
sturojums :
a) Kooperācijas saimnieciskā stā-

vokļa raksturojums. Ref. E.
Laursons;

b) Kooperācijas idejiskā stāvokļa
raksturojums. Ref. V. Šiliņš;

4. Kooperativu darbības saskaņošana.
Ref. P. Lapiņš un Ž. Zum-
b e r g s.

5. Latvijas kooperativu kongresu pa-
domes uzbūve.

6. Kooperativu līdzekļu iegūšana un
izmantošana. Ref. P. Ģ e i d a n s.

7. Padomes locekļu vēlēšana;
8. Kooperativu revizijas:

a) Viltus kooperatīvi un ciņa ar
tiem. Ref. A. Aizsilnieks;

b) Kooperativu revizijas. Ref. A,
G r 0 sk a u f m a n s.

9. Kooperācijas darbinieku nodrošiiiā-
šanas jautājums. Rei. P. Lapiņš.

10. Kooperatīvā audzināšana.
a) Kooperatīvā audzināšana. Ref.

V. Šiliņš;
b) Kooperatīvā jaunatc.es audzinā-

šana. Ref. P. Bērzkalns;
c) Kooperācijas darbinieku sagata-

vošana. Ref. Ed. Balodis;
d) Kooperatīvie tautas nami. Ref.

A. Fri db e rgs ;
e) Kooperācijas svētki. Referents

P. Sprūds.
11. Ierosinājumi un priekšlikumi.

Ned§|as ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rlgi,
ko reģistrējusi no 1926. g. 1. līdz 7.
martam Rīgas pilsētas statistiski valde
pēc ārstu paziņojumiem:

Slimībai notašķāmi. = §|
m*t

Paiatvphus
Typh«s abdom Vēdera tils . . 3
rtteningitii ceiabrcapinalis epidsm.v a . —
Typb«s esanth Initām» tīfs . 1
Febris recuireru . . . Atguļat dnāsls —
Febris interni - . . . . Purva drsdiSi . —
Varicla et variclch . . Bakas .... —
MoibilH Masalas ... 10
Scariatina Šarlaks ... 34
Tusais, eonvsuslva . . . Garais klepaa . —
Diphtheritia Diiterits ... 3
Influence CBmPnesEiouifl Inflaenca ...
Chclera asintica ....Āzijai kolltta . —
Dvaenteria Asins sērga . . —
Parotitis epidemiea . . Ģīmja satūkām»

(Mums) . . —
Lepra . . . Spitālība ... —
Vnlvo-Vaginitia gonorrhoica —
Trachoma
Anthraz —
Lvasa .... —
P«ysipeb5s Ros e —
Malleus 1

Māksla.
Nacionālais teātris.Piektdien, 12.martā,

pulksten V^ vakarā, Georga Kaizera
ekspresionistiskā drāma „Grafienes
Lavalet ziedojums". Grāfienes
lomā— Lilija Štengel, grafs —
T. Lācis. Sestdien, 13. martā, pulk-
sten 1/a8 vakarā, pirmo reizi J. . Jaun-
sudrabiņa jaunā komēdija „J 0 pliks,
jo traks" A. AmtmaņaBriedīša režijā.
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Tiesu sludinājušai.
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz likuma, par laui. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. g. 27. janvāri
Ernsta Peteja Eveitson (Evardson) pra-
sības lietā pret Luizi Jāņa m. Evertson
(Evardson), dzim. Donis, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Ku;sišu draudzē
1898. gada 10. maijā starp Ernestu
Evertson (Evardson) un Luizi Evertson
(Evardson), dzim. Donis.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika _ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1926. g. 15. iebr. Nš43884/*94
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

23873 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1925. g. 16. decem-
brī Jēkaba-Karja Hartpenga prasības
lietā pret Katrīni-Mariju-Antoniju Hart-
pe;ig, dzim. Kalning, par laulības šķir-
šanu, aizmuguriski nosprieda: šķiit lau-
lību, kas noslēgta Rī ^ ā Mārtiņa draudze
1907. gada 9. decembri starp Jēkabu
Hattpengu un Katrlni Hartpeng, dzim.
Kalning. a'stajot prāvnieku nepilngad -
gos bērnus: dēlu Richardu, dzim. i908.
gadi 1. maijā, un meitu Olgu, dzim
910. g- 14- jūnija; atbildētājas audzi-

nāšanā līdz viņu pilngadībai.
Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728-, 731.

an 748. p-p paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga spēkā.

Rīgā, 1926. g. 15. febr. Nš 43885/1177
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

23574 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
ai civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. P- P- pamata, _"z Kristī-
nes "' Buman, dzim. Cirul, ļugumu vi-
ņas prasības lietā pret Jāni Buman,
par laulības šķiršanu, uzaicina pedejo,
kura dzīves vieta prasītajai nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laika no
šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un apliecība par atbildētajā prombūtni
— ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laika neieradīsies
oersonīgi vai caur pilnvarnieku, tiks

nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-

m
Sāfl

i
926.g.l9.febr. 1*431127/841.

Priekšsēd. b. Eglīts.
04527 Sekretāra v. Stūre.

^aaSm^Rīgas apgabali.reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienibām un
politiskam organizācijām 17. p, pamata,
paziņo, ka ar viņas_ 1926. g. 13. jan-
vāra lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība _„Cesu zivkopju biedrība", ar val-
des sēdekli Cēsīs.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24467 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reglstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienibām
un politiskam organizācijām 17.- p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926 gada
27. janvaja lēmumu reģist ēta bezpeļņas
biedriba ..Biedrība .Perec-klubs" , ai
valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzims E g 1ī t s.
24468 Sekretārs Fridnchsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka _ ar viņas 1926. g. 3. fe-
bruafa lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedriba .Daibes lopkopibas _ pārraudzī-
bas biedrība', ar valdes sēdekli Kū-
duma pagasta.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24469 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reglstrac.noda|a
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. gada 3. fe-
bruāra lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība ,Vecgulbenes _ ormaņu aroda bie-
drība" , ar saldēs sēdekli Vecgulbenē.

Nodalās pārzinis Eglīts.
24470 Se<reta'S Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc."." 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 20. jūnijā mirušā
Friča Krūkļa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem , legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t.(
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 12.febr. LJV21257/26
Priekšsēd. P. Ef f ērts.

23894 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
jutu uz 1924. g. 25. septembrī mirušā
Ilūkstes apriņķa .Salienas pag. .Mežītu"
māju īpašnieka Jāņa Mežita atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,

legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. Nš 1361/26
Priekšsēdētāja v. V e i s š.

23668 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g-_ 12. septembrī mirušā
Kazimira Juja dēla Kriškijana atstāto
Jiantojumu kedis tiesības kā mantinie-

kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
>ai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

no sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati:

mr spēku zaudējušam.
Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. Nš 1323/26

Priekšsēdētāja v. V e i s s.
23569 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 21. sprili mirušā Run-
dāles .Vīburu" māju līdzīpašnieka An-
tona Skrebela atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
iideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatu
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. Nš1174/26
Priekšsēdēt. v. V e i s s.

23S70 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079 p. pamata uzaicina visua, ka>n
būtu uz 1925. g. 14. augustā mirušā
Jāņa Jāņa dēla Putriņa atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktās tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. Ns 1373/26
Priekšsēd. v. V e i s s.

23671 Sekretārs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
« clv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Z079. p. pamata uzaicina visus, kam
onta uz 1913. g. 1. aprīlī mirušā Jāņa
Veinberga, Valles pagastā atstāto man-

tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, Iideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludint-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1926. g.30 janv. L. Nš 1351 26
Priekšsēdei, v. V e i s s.

23672 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
bz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
"tu az 1923. g. 16. janvārī mirušā Jāņa

Vijuma d. Valdmaņa atstato mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, Itredi or'em u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1926 g. 30. janv. L. Ns 1101/26
Priekšsēd v. V e i s s.

23673 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē
29. marta 1926.pulksten 10 rītā,
pasludinās 24. jūlija 1925. g. miruša
Matīsa Rudovska testamentu.

Liepājā, 8. marta 1926. g. Ns 695-m/ 26
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

26088 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas epgabel*. priekšsēd.
dara zināmu, ķa Jēkabs C i n c e 1s ir
ecelts par Kuldīgss _ notāru un atvēris
savu kan'ori Kuldīga, Kaļķu ielā, Kort
nama. Pieņem publiku darbdienās no
pīkst. 9 Hdz 15 dienā.

Liepāja, — martā 1926. g.
Priekšsēdētājs B i r k s.

2686 Sekretārs (paraksts).

Silenes pagasta tiesa,
Ilūkstes apriņķī pamatojoties uz sava
lēmuma no 7. sept. 1925. g. un pag.
tiesu civil proc. lik. II 276 un 277 p. p.
paziņo, ka Silenes pagasta pilsonis
Nikolais Reksnevičs un viņa sieva Na-
tālija, kufiem bērnu nav, pieņēmuši
bērnu vieta ar visām bērnu tiesībām
Jevgtniju Vankovu, dzim. apmēram
1911. g„ kuras tēva nn mātes vārdi,
tāpat Jevgeņijas Vankovas dzimšanas
g?ds, mēnesis un diena nav zināmi.
Personas, kurām pret šo adopciju būti
kčdi iebildumi, tiek uzaicinātas pieteik-
ties sešu mēnešu laika šai tiesai, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas .Vaid.
Vestn " trešo reizi. Pēc minēta termiņa
nekādi iebildumi netiks pieņemti un
adopcija tiks apstiprināta. 3 23582

Priekšsēdētājs (paraksts).

Ogres pagasta tiesa,
Cēsu apr. pamatodamās uz savu 24. iebi.
š. g. lēmumu uzaicina mir. Ogres pag.
Jaun-Priekšenu māju īpašnieka Andreja
Peteja d. _ M e z i t a mantiniekus, pa-
rāda devējus un ņēmējus un citas per-
sonas, kam būtu kādas tiesības, vai
prasības uz nelaiķa atstāto mantu, pie-
teikt savas tiesība un prasības šai pag.
tiesai, sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi ,Vdd. Vēstn.". Pēc augšminšta
termiņa notecēšanas nekādas prasības
un iebildumi netiks ievēroti.

Ogrē, 25. febr. 1926. g. Ns 21.
Priekšsēdētājs (paraksts].

25450 3 Darbvedis P. P ļ a v i ņ š.

Stelpes pagasta tiesa,
Bauskas apriņķī, pamatodam i es uz sava
š. g. 20. februāra lēmumu, ar šo_ uzai-
cina visus, kam kādas prasības bulu uz
miruša Kārļa Krišjāņa d. Stenge pa-
likušo mantu, pieteikt savas tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas .Valdibas Vēstnesi'
trešo reizi, šai pagasta tiesai.

Vēlāki iebildumi netiks i evēroti.
25461 3 Priekšsēdētājs (paraksts).

Daibvedis J. SkabuliQs ^_

Latgales apgabaltiesas 1 civilnod.
paziņo vispārībai, ka mirušā Daugav-
pils apriņķa, Naujenes pag. piederīga
Ludviga Pētera d. Stola notariālais testa-
ments, ar kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Ludvigam w
Staņislavam Ludviga d. d. Stoliem "
apgabaltiesas 1925. g. 15. maija lemun»
apstiprināts un izdots mantiniekiem Luū-
vigam un Staņislsvam Ludviga d. o-
Stoliem. ' .„.

Daugavp., 1. febr. 1926. g. LNs857aj#
Priekšsēdētāja b. J. K r u m 10 s.

23067 Sekretārs K Kan gurs.

Latgales apgabaltiesas I civilnod-

paziņo vispārībai, ka mirušā '^^3. jūlijā, Ludzas pilsētas piederīgas Oig»

Jāņa m. Lazarevas privātais testameni»-
ar kuru testatora kustama un nekustat»»

manta novēlēta Ludzas pareiz ticig
Sv. (Jspenska Soboram ar apgabaltiesā»

1925. g. 23. oktobra lēmumu aps"P"
nats un iz-ots mantiniekiem, Ludzas p
reizticīgo Sv. Uspenska Sobora pravest "
Barisovicam. ,,,.7„i9,>

Daugavp., 3. febr. 1926.g. L. Nš 1147»'*'
Priekšsēd. b. J. KrumiO».

23068 Sekretārs K. Kanjjji^

Nozuduši Ropažu biškopības bjedņ b»

.Biškopis" statūti, reģistrēti apgfPf'S
1924. gada J3. dec. ar Ns 113*, Kn >
skaitās ka nederīgi. 2wy*

Redaktors: M. Xrons.
11 "i'i 'iniMīPiiMimii'iaļiiMiiBiii—?iiim^m^—min
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Rigas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

Paziņo, ka 17. martā 1926.g., pulksten
12 diena, Rīgā, Elizabetes ielaNs 55,
™)as Zentas Livšic lietā, pārdos
«lmaņa Llvšlca kustamo mantu, sa-
stāvošu no vienas rakstammaš nas un
elektriskiem vadiem un novērtētu pai
Ls 350.

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

Rīgā, 2. martā 1925. g.
26029 Tiesu izpUd. Ķ. K r e b s._

R'gas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

Paziņo, ka 17. m a r t ā 1925. g., pulksten
i dienā, Rīgā, Pētersalas ieā Nš 12,
K _ babuļa lietā, pārdos Eduarda
«liša kustamo mantu, sariāvošu ne
«ezmašinas, elektriska motora, trans-
rmsijEm un t. t. un novērtētu par Ls 740

Izzināt sarakstu, novēitējumu. kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par-
aosanas dienā uz vietas.

R'gā, 4. martā 1926. g.
26028 Tiesu izpiid k. Krebs.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.

„,!nn vispārībai, ka miruša 1925 g.

Sffflaijā Daugavpils apr Izvaltas pag.

^derīgā Sofijas (Zoles) Pavla m. Kairo
p tariMais testaments, ar kuru testatora
f° ?.«a un nekustama manta novēlēta

ā m Osipa d. Škiparam ar apgabal-

os 1925. g. 25. sept lēmumu apstipri-

nāts un izdots mantiniekam Jānim Osipa

d ŠMparam.
Daugavp., 6. febr. 1926 g. , LNŠ!2;0a,'25

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

232! i Sekretārs K. Kaņgurs.

'Talstrīēcirkria miertiesnesis,

uz civiiproc. lik. 2011., 2012., 2014. un

omo pantu pamata paziņo, ka pec
17 okt 1924. g: mirušā Ernesta Kārļa d.

Priede
' ir atklājies mantojums un uzai-

cina visus, kuriem ir uz šo mantojumu

vai sakarā ar to tiesības ka mantinie-

kiem legatari jlem, fideikomisaniiern,

kreditoriem' un t. t., pieteikt šis tiesības

minētam miertiesnesim viņa kamerā,
Talsos Rīgas ielā N° 2, sešu mēnešu
laikā skaitot no šīs sludināšanas dienas,
ar niedraudi, ka noteiktā laikā nepie-

tei kušies tiks ieskatīti kā savas tiesības

zau dējuši.

Talsos, 17. febr. 1926. g. Ns 135.

>d974 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. martā 1926. g

oulksten 10 dienā, Rīga, Latvijas pnv.

lomba dā, Teātra ielā Ns 9 un A./S

Pirmais priv. lombards, 1. Kalēju iela
Ms 18/20, p ārdos Leizera un Minnas
Ceitlirtu kustamo mantu, sastāvošu no

tepiķiem, servīzes-, sudiaba kafotem un
galdautiem un novērtētu par Ls 850.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo msntu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietfis

Rīgā, 9. martā 1926. g.

26022 Tiesu izpiid. J. 0 r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. maitā 1926. g., pulksten
JO dienā, Rīga, Pasta iela Nš 6, dz. 4,
pārdos Viļā Ozoliņa kustamo mantu,
sastāvošu no rakstāmmašīnas un r.o-
vēf'ētH pat Ls 325.

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

člļS/, 9. martā .016.|.
26021 Tiesa igpild. J. 0 r i n f a 1d s

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. martā 1926. g., pulksten
lO dienā, Rīgā, lielā Kalēju iela Ns 41,
veikalā, pārdos 1. un II ūtrupē
Hermaņa Mattisona kustamo mantu,
sastāvošu no galantērijas precēm un no-
vērtētu par Ls 1791.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _kā' ari
apskatīt pārdodamo manti», varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, . 10. maitā 1926. g.
26024 Tiesu izpiid. J. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo ka 18. martā is&6. ģ., pulksten
10 diena, Rīgā, Kaļķu ielā J* 10, vcik.
un kantorī, Baidos Komand. s-abiedr.
.Drēbnieks" ktssfesae mantu, sastāvošu
no manuiakturas un novērtētu pa>
Ls900Izzinātsarakstu,novērtejumu, _kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 9. maitā 1926. g.
26025 Tiesu izpiid. J. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. m a r t ā 1926. g., pulksten
11 diena , Rīgā, Dzirnavu _ ielā JMš 37,
dz. 19, pārdos II. ūtrupe Fridrkha
Bērziņa kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 1815.

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

Rīgā, 5. maitā 1926. g
26026 Tiesu izpiid. K. Kr eb s.

Rīgas apgabaltiesas II lec. tiesu
izpildītājs

prziņo, ka 18. martā 1926. g., pulksten10 diena , Rīga, Brīvības ielā Ni> 25
pārdos Allonsa un'V ikfo.ijas Kīīvald
kustamo mantu, sastāvošu no divām
ķfvem . viena ponni ņa karietes, naudasskapja un cit. un novērtētu par Ls 3200.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 1. martā 1926. g.
26027 Tiesu 'zpild. K. Ķrebs

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs,

:«zirjo, ka 23. martā 1926. g., pulksten
12 drenā, Rīgā, Skolas ielā Nš 36-a,
dz. 12, Augusta Birkhana lietā pārdos
Helēnas un Oito Māzeru kustamo
man'u, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par 11 320.

Izzināt sarakstu, navērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šananas diena uz vietas'.

Rigā, 2 mar.ā 1926. g.
26030 l;esa tepi! itājs Ķrebs.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. martā 1926. g., pulksten
U dienā, Rīgā, Avota ielā Nš 28, pār-
dos Elja Kaceva kustamo mantu , sa-
stāvošu no šjjmašinām un novērtētu par
Ls 280.

Izzināt sarakstu, no.-ēftējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu vaiēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rign, 26. febiuart 1926 g.
26031 Tie u izpiid. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 22. martā 1926 g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Martas iela Ns 5, otros
toigos, pār.doSj E. Ševeloviča kustamo
mantu, sastāvošu no zirgiem un ras-
puskam un novērtētu par Ls 820.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, 4(ā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 9. martā 1926. g
26032 Tiesu izpiid. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo,_ ka 15. martā 1926. g., pulkst.
12 diena, Rīga, lielā Maskavas ielā NŠ 121,
darbnīcā, . p ā r d , s Kārļa G r ū b e s
kustamo mantu, sastāvošu no koka
apstrādāšanas mašinām un novērtētu
par Ls 2,550.

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

Rigā, 27. iebr. 1926. g.
2.6133 .Tiesu izpiid. J. Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ks 17. marta" 1916 g., pulksten
9 rītā, Rīga, Katrin srr.bī Ns 23, pār-
dos Arnoldi God kalna kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 2160.

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

Rigā, 10. martā 1926. g.

26 37 Tiesu izpiid E. Smēlis.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. martā 1926. g., pulkst.
9 rītā, Rīga, Ganību dambī Ns 25,
pārdos A./S. .Ja'kor" kustamo
mantu, sastāvošu_ no 56 kub. asīm šāļu
malkas un novērtētu par Ls 1100.

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

Rīgā, 6. martā 1926. g.

26033 Tiesu izpiid. E. S m e i 1 s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 27. biartā 1926 g., pulksten

10 dienā. Rīgā, Oskara ielā Ns 19,

firmas .Herman Bauman un Co.* lietā,

., irdes Augusta Ozola kustamc
mantu, sastāvoša no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 220. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ar

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 9. marta 1926. g.

26034 Tiesu izpjULj. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 18. martā 1926 g. pulksten
11 dienā, Rīgā, Ģildes ielā Nš 4, p a r -

dos Ošara B o r o k a _ kustamo mantu,

sastāvošu no jūras zālēm un novērtētu

par Ls 1200. , _ .
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka "1

apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-

šanas diena uz vietas.
Rīgā, 1. martā 1926 g.

26141 Tiesa ttpild L. i aJt ? t i ņi-

RīgaTapigabaltlesas VII iec. tiesu
izpildītājs, ?

paziņo, ka 18.martā 1925. g., pulkst

10 dienā, Rīg ā, Palasta ic a Ns 9,

pārdos AI ksandra Repkiņa ku-

stamo mantu, asstavošu no 3 evel-

beaķiem, ēvelēm un dazadim puķu eta-

žerām un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1. martā 1926. g.
25142 Tiesu izpiid. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka-181 martā 1926 g., pulkst.
10 dienā, Rīga, L. Maskavas ielā Ns 90,
p ā i d o s II torgos, i. K. John un Co.
īpašn. M. Šeinesson kustamo mantu,
sastāvošu no 1 decimal svariem un
citam mantā n un novērtēta par Ls 822.

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

Rīgā. 2. maitā 1926. g
26035 Tiesu izpiid. J. Grinios.

Lagales apcaba'tiesas || iec
tiesu izpildītājs,

dzīvoj. Daugavpilī, Šosejas ielā Ns 19,
dz. 22, pamatodamies uz civilproc. lik,
1146.—1149. p p., paziņo ka:

1) 1926. g. 15. maijā, pulkst. 10 rītā,
Daugavpili, Alejas ielā Ns 7, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē,

atklā izsolē pos
Jāzepa Pelēja d. Tenisa

nekustamu īpašumu,
kuļš atrodas Daugavpils apr., Liksnas
pagastā, Boroviku sādž*, un sastāv no
vienas trešdaļas (Vs) učastka zemnieku
šņoru zemes, apmēram 5,6 ha zemes ar
ēkām: dzīvojamo māju, kūti un piedarbu
(kuļu), pār viņa parādu Valsts zemēs
bankai Ls 300 ar sodu naudu un cit.
izdevumiem;

2) nekustams īpašums [nav nekur ie-
ķīlāts;

3) īpašums novērtēts publiskai pār-
došanai par Ls 400, no kādas sumas
iesākas «olīšana;

4) personām, kūjas veļas piedalīties
izsolē, jāiemaksā tiesu izpildītājam dro-
šības naudu — 10°/o no novērtētās
sumas, t. i. Ls 40 un jāuzrāda tieslietu
min'strijas apliecība par īpašuma ie-
gūšanas tiesībām;

5) visus rak tus un dokumentu?, at-
tiecošos uz pārdodamo īpašumu, var
apskatīt Latgales apgabaltiesas 1 civil-
nodaļas kanclejā, darba laikā.
26'36 Tiesas izpiid. A. Lazdiņš.

Rīgas litus JānuKilann.
uz Reinholda Miķelsona lūgumu pa-
ziņo, ka rūpniecības uzņēmums

.1. Latvijas kristalstlklu slīpētava
R. Mlķelsons un Ed. Th. Blocks",

atr. Cēsu ielā Ns 5,- pēc viņa, - notāra,
kantorī 1926. g12. janvārī ar reģistra
Ns 999 apliecināta uzfa'ksta uz līguma,
sākot ar šī gada 12. jan ari, ir pār-
gājis ar visu aktivu un pasivii vienīgi
minētā R. Miķelsona īpašuma, un
Ed. Th. Blockarn nav tiesības augša
minētās firmas vārda it nekādus dai-
ļumus slēgt, un viņam izdarītie na sā-
ļumi, altiecibā uz iirmu, netiks atzīti.
26125 Notārs J. K r ū k 1 a n d s.

m testam smām,
V *

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 17. m a r t ā 1926. g. pulksten 2 d : a,
Rīga, liela Maskavas iela Ns 147,

pārdos viāksolišii
otrreizējā ūtrupe Vija Vagara kustamo
aantu, novērtētu par Ls 484,76 un sa-

stāvošu no ādas ģērējamas iekārtas, viņa
1921., 22., 23. un 1924. g. nekustamo
īpašuma nodokļu segšanai

Rīgā, 8. maitā 1926. g.

26037 Piedzinējs rieibovičs.

Tiešo nodokļu departamenta
dažšdu maksājumu piedzinējs paziņo,

ka 17. m artā 1926. g.. pulksten 3 d.,
Rīgā, Matīsa ielā Nš 143,

pārdos valrflksoliianfl
Vilhe 'ma Šulca kustamo mantu, no-
vēl tētu par Ls 1092,13 un sastāvošu no
ratiem, dēļ viņa 1924. g. °/o peļņas
nodokļa segšfl-ss

Rīgā, 10. martā 1926. g.

26039 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
16 martā 1926. g.. pulksten 1 dienā,
Rīgā, Merķeļa iela Ns 19,

pārdos raiiālioliiaoā
Jāņa Temberga kustamo _ mantu,
novērtētu par Ls 360 un sastāvošu no
rokas preses .Boston", deļ viņa 1923. g.
poc. peļņas nodokļu segšanas.

Rīgā, 8. martā 1926. g.

26038 Piedzinējs H e i b o v i g s.

Dzelzsceļu wrsvawes
materiālu apsode

31. martā 1926. g. izsludināto sarunu

pastiprinātāju ietaises k.nkurenci pārceļ

dz Tl. martu 1926. i

Rēzeknes pariņķa Maltas iec. polic.
priekšnieks izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu iekšzemes pasi, izdotu 7.sept.

g. ,\"s 194 no Rēzeknes apriņķa
3. iec. pol. priekšnieka uz Marijas
Teodora m. Cvetkovas v. 23387

Ventspils pilsētas policijas priekšn.
ar šo izsludina par nederīgu sadegušo
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Ventspils apriņķa priekšnieka 2. febr.
1924. g. jYs11454 uz Uldriķa Ferdinanda
Didrika d. lusberea vārdu. 23476

Madonas apr. pr-ka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgu karaklausības
apl. uz Otto Augusta d. Žīgura vārdu,
izd. no Vecgulbenes komendanta 1919.g.
Ns27. 23475

Priekules policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 756, izd. no
Priekules policijas priekšnieka 192a g.
7. jūnijā uz uz Jāna Kristapa d. Stendera
vārdu. * 23473

Tilzas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi N? 867, izd. no šis pagasta valdes
24. maijā 1920. g. uz Alvines Krams
vārdu. 23591

Priekules policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1518, izd.
no Asites pagasta valdes 1920. g.
17. martā uz Vilhelmines Karlines
Annas Kriša m. Vildgrub v. 23742

Alūksnes iec. policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. no Daugavpils
prefekta Nš 3737 20. dēc. 1920. g. uz
Grigorija Alekseja d. Mironova v. 23469

Doles pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par nozaudētu,
Latvijas pasi Ns696, izd. no šīs pagasta
valdes 8. apr. 1920. g. uz Natālijas
Andreja m. Pēterson, dzim. Kalniņ
vārdu. 23486

Jūrniecības departaments
izdos rafcstisfza izsolē

1926. g. 20. marta, pulksten 12 dienā, apmēram

200 gab. masivu (betona bluķu) pag tavošanu
Ventspils molu vajadzībām.

Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz katru darbdienu no pulkst.
9 līdz 13, techniskā daļa, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-a un Ventspils ostas valde.

Drošības nauda Ls 3000. 1 25348

Ūtrupe, trešdien, 24. marta, pīkst. 1 diena

pārdos st klātā vairāksolīšanā
Rīgas biržas zāle

4 mucas kīor-alaunu 915 klg brutto un 8 mucas
antikloru 1911 klg brutto.

Paraugi apskatāmi ikdienas no pīkst. 11—12 dienā pie biržas minsteriala.
26140 Zvēr, biržas maklers P. R u p n e r «.

1

Risas apriņķa čalu inianiers

isgādās raksi konkurencē
š. g. 18. martā, pulksten 10 dienā, sekošus materiālus:

1) 5 cm priežu plankas — 21,5 standartu
2) 6,5 . , — 58,5
3) 7,5 . . — 8,0
4) 10 . , . — 86,0

Rakstiski piedāvājumi ar uzraksti: .Uz koki materiālu konkurenci 1.8martā
1926. g.* iesniedzami slēgtās aplok.-nēs apriņķa ceļu inženierim Riga, Lāčplēša
ielā Ns 24 dz. 8, līdz pulksten 10 rītā minētā dienā.

Tuvākie noteikumi saņemami apr. ceļu inženiera kanclejā.
Drošības nauda ls 4C00. 2 26145

Mežu departaments
paziņo, ka sludinājums par 19249. g. 1&. marfa izsoli (nodr. .Vaid.

Vestn.' Ns 39) kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:

Izsoles
vienību Kādā virsmežniecībā Grozījumi:
NsNs

^
1 Piebalgas pārdodamo num. koku gab. skai's izlabots

no 493 uz 494
8 Popes ? tekstā strīpots: .kv. 535", bet pierakstīts:

,kv. 533'
Bez tam mežu departaments paziņo, ka no š. g. 18. marta izsoles n o-

ņemtas Skrundas virsmežniecības izsoles vienība Ns 19. Ugāles virsmež-
niecības izsoles vienība Nš 15, Benkavas virsmežniecības izsoles vieniba Ns 3 un
Rendas virsmežniecības izsoles vienības Ns Ns 4 un 5.. 26138

Mežu departaments.

Kara būvniecības pārvaldes
būwļu un Īpašumu dīJa, Ciatdelē 24, izsludina

25. martā 1926. g., pīkst lO,

iii aaliou konkurenci
bez peckonkurences uz sīkiem eku, ūdensvadu, kanalizac. un citiem remontu darbiem.

Darbi izvedami tekošā 1926./27. budžeta gadā (līdz 31. martam 1927. g)
uz atsevišķu uzdevumu pamata sekošos rajonos:

1. Pārdaugavā un viņas apkārtnē, ieskaitot Mangaļsalu, Bolderāju, Daugav-
grīvu un Oskara ielu.

2. Iekšrīgā, Jelgavā, Tukumā, Ventspilī.
3. Rigā un viņas apkārtne.
4. Cēsīs, Valmierā, Valkā
5. Vecgulbenē,_ Alūksnē, Balvos. Lipna.
6. Krustpili, Jēkabpilī, Pļaviņās, Stopiņos.
a) Darbi tiek izvesti pēc apstiprinātām no Kara būvniecības pārvaldes tek.

1926./27. b g vienības cenām, kā ari apstiprinātām cenām uz darba
spēka un materiāliem ;

b) piedāvājumi nomaksājEtni ar attiecīgu zlmognodokli, pievienojot drošibas
naudu uz katru rajonu Ls 1 0C0,—;

c) piedāvājumi iesniedzami lidz 23.; martam pulksten 9.30 Kāja būvniecības
pārvaldes būvju un īpašumu daļā, iepriekš parakstot līguma projektu,
techrriskos un konkurences noteikumus;

d) Kafa būvniecības pārvalde patur sev tiesību nesaistīties ar ietākiem no
piedāvātājiem. 26139

Skrundas pagasta padome
izdos mazākprarītājiem raRstīsRā un mutiskā maisoinā,
31 marta %9"Zn. g., p. 12. aAena, ifirundaspoģ. nama,

Skrandas 6 kl. pamatskolas pārbūves darbus.
Mazaksolišana sāksies no Ls 48.0C0. Drošības nauda 10°/o apmērā iemak-

sājama iepriekš izsoles, skaidrā naudā, valsts vērtspapīros, vai ari Latvijas bankas
garantiju; no vietējiem pieņem ari no pagasta padomes par drošiem atzītus
2 galvinieku galvojumus, kuru parakstiem jābūt oficiāli apliecinātiem. _

Nosolītajam jāiemaksā 10°/o drošibas naudas no pilnas nosolītas sumas.
Uzņēmējam jāuzrāda apliecības par agrāk izvestiem būvdarbiem. Pagasta

padome patur sev tiesību dsrbus izdot vienam no 3 pēdējiem mazākprasitajiem,
ku[š viņai izrādītos par drošu kā laba darba izvešanas tā ari termiņu ieturē-
šanas ziņā.

_ Lūgumi apliekami ar Ls 0,80 zīmognodokli. Būvprojektu, darba daudzumu
un būvnoteikumus var apskatīt pagasta valdē parastā darba laika.

Skrundā, 1. martā 1926. g
25710 1 Pagasta valde.



Dze'zsceļu techniskā direkc'ja
izsludina uz šī g. 25. marļu, pulkst. 12,

JAUKTU IZSOLI
ar p ē c 1 z s o 1 i šī g. 29. marta, pulk-

sten 12, uz sekošiem

tiltu būvdarbiem.
1) Rīgas—Krustpils lin. 96. km 7. pik.

atjaunot caurteku. Droš. n. Ls 180,—.
2) Ieriķu—Vecgulbenes lin 6. km 4.

pik, uzbūvēt dzelzsbetona cauruli. Dro-
šības nauda Ls 115,—.

3) Tās pašas lin. 40. km 6. pik. rz-
būvēt mūra tiltu ar sliežu-betona p?r-
laidumu. Drošibas nauda Ls 510,—.

4) Tās pašas lin. 45. km 3 pik. un
55. km p. pik. uzbūvēt dzelzsbetona
caurules. Drošibas nauda Ls 160,—.

5) Tās paš'.s lin. 70. km 3. pik_ uz-
būvēt muja tiltu ar sliežu-betona parlai
dūmu. DroTIbas nauda ls 2C0,—.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdē, ist 312 katru darbdienu no pulk-
sten 10—14. 26144izsIudi

Liepājos muita,
pamatojoties uz civil. lik. 538. un 539. p.p.
un muitas lik. 565. p. paziņo, kā 23. febr.
1926. g. Liepājas ostas tuvumā ir atrasts
jū(as dibenā un izvilkts 1 motora korpus;
ar propelera asi; apzīmēts ar uzrakstus
Broder Vickstrom motorfabrikas A—B
Vasa Ns 119 H. K. 12. Mmēto priekš-
metu īpašnieks tiek uzaicināts pieteikt
savas īpašuma tie'ibas līdz 15. apri'im
š. g. un nokārtot muitas formalitātes, kā
ari samaksāt atradējam pienācīgo daļu
un segt izdevumus.

Liepājā, 8. martā 1926. g.
26046 Liepājas muita.

Valmieras apriņķa priekšnieka 1. iec.
palīgs izsludina 'par nozaudētiem un
nederīgiem sekošus dokumentus:

1) pasi Ns 1147, izd. 14. jūlijā
1920. g. no Naukšēnu pagasta valdes uz
Idas Jāna m. Vējiņ vārdu;

2) pasi Ns 689, 'izd. 25. aprilī 1925. g.
no Brenguļu pagasta valdes uz Emmas
Dāvā m. Zaule vārdu;

3) pasi Ns 49, izd. 15. jūnijā 1920. g.
no Strenču miesta valdes uz Annas
Dāvā m. Briedis vārdu;

4) pasi Ns 262, izd. 10. febr. 1920. g.
no Valmieras pilsētas policijas uz
Kristīnes Jāņa m. Grinberg vārdu;

5) karaklausības apliecību Ns 477,
izd. 17. jūlijā 1924. g. no Jātnieku
pulka komandiera uz Voldemāra Dāvā
d. Ielita vārdu. 23470

Mežotnes pagasta valde, Bauskas
apr., izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi N» 1034, izd.
18. sept. 1920. g. uz Arvida Jana d.
Krūmiņa vārdu. 23567

Mālupes pagasta valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 25. augustā 1920. g. Ns 290 uz
Voldemāra Otto d. Lipinga (Zirdziņa)
vārdu;

2) iekšzemes pasi, izd. no Rīgas pre-
fektūras pasu nodaļas Ne 141444 uz
Alfona Vernera Otto d. Aizupa vārdu;

3) zirga pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 1920. g. Ns 81 uz Kārļa Johana
d. Sudera vārdu;

4) zirga pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 1920. g. Ns 70 uz Augusta
Baltais vārdu un

5) zirga pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 1920. g. Ns 234 uz Otto Jēkaba d.
Brilta vārdu. 23556

Lazdonas pagasta valde izsludina
par nozaudētu zirga pasi Ns 135, izd.
no šīs pagasta valdes 1920. g. 8. apr.
uz Pētera Andrējad. Prilapa v. 23562

Dzelzavas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga pasi
Ns 48, izd. no Smiltenes pagasta valdes
uz Mozus Hercberga vārdu. 1920. g.
4. februāri. 23491

Doles pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par nozaudētu,
zirga pasi Ns 7070, izdotu no Neretas
pagasta valdes 26. martā 1924. g. uz
Jēkaba Jj|kjibajL_ Kj2izesjv_ . 23487
: Ventspils apriņķa priekšnieka pal.
2. iee. izsludina par nederīgu, kā pie-
teiktu par nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Nurmuižas pag.
valdes 1922. g. 15. jūnijā Ns 2387 uz
Indriķa Jāņa d. Šiliņa v. 23478

Ventspils apriņķa priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par nederīgu, kā pie-
teiktu par nozaudētu, zirga pasi, izd.
no Papes pagasta valdes 1920. g. 4. aug.
Ns 407 uz Kārļa Friča d. Leimana vārdu.

Jelgavas aor. priekšnieka palīgs
II etirknī

dara zināmu ka 1926. g. 30, martā,
pīkst. 12 dienā, Kalnciema pag., Klāvu
Purmala mājās,

atmata laiHiii
tiks pārdoti Nesterova mantiniekiem
piederoši 1 govs un 9 g. veca ķēve —
dēļ Ls 340 iekasēšanas par labu Latvijas
apdrošināšanas sabiedrībai pret strād-
nieku nelaimes gadījumiem.
26042 Priekša pal. O. Vilumsons.

Daugavpils pilsētas
valdē

notiks ceturdienā, 18. martā 1926. g.,
pīkst. 12 dienā

uniraksolilana
bez pārsolīšansS;

kā mutiskā, tā ari_ ar slēgtu aplokšņu
iesniegšanu, kura tiks iznomāta uz
3 gadiem, sākot no 1. aprija 1926. g.

līdz 1. apr.lim 1929. g.,
kuģu, laivu un prāmju cel-
tuve pār Daugavas upi

no labā krasta pilsētā un pilsētas robežās,
pēc vajadzības

Personām, kuras vēlas piedalīties vai-
rāksolīšana, jaienuksa Ls SCO drošības
naudas ar r iemaksu līdz 10 °/o pēc
vairāksolīšanas.

Kondīcijas var apskatīt pilsētas valdē.
9. martā 1926. g.

26047 Pilsētas va'de.

Daugavpils pilsētas polic I. iec.
priekēn eks

paziņo, ka 1926. g. 23martā, pulksten
12 dienā, Daugavp li, Krāslavas iela Ns 11,

tiki pārdotā taiiaiuiu
pils. Movša Beka mantība, sastāvoša no:
1 buletes, 1 sienas pulkiteņa un 6 ozola
koka krēsliem. Minētās mantas apskatīt
un novērtējumu var uz?ināt pārdošanas
dienā uz dienas. 26041

Santa pag. valdei,
Kuldīgas apriņķī, caur Skrundu,

tuļiņ vajadzīgs labi iestrādājies

Utis ierēdnis i
Jāprot labi rakstīt uz rakstāmmašīnas.
Alga Ls 70 mēnesī, brīvs dzīvoklis, ap-
kurināšana un apgaismošana. Kandidāti
-tes tiek uzaizināti pieteikties pie pagasta
valdes līdz 19. martam 1926. g., iesnie-
dzot dokumentus par līdlinējo darbību
vai ierasties personīgi Piņemšana no
pag stavaldes 19. martā 1926. g., pīkst.
12 dienā.

Tuvākādzelzsceļa stacija Skrunda 3km.
Skrundā, 1926. g. 1. martā.

?5709 1 Pagasta valde

Aizputes apr. priekšnieks
paziņo, ka š. g 9 aprilī, pīkst 10 dienā,
Kalvenes pag., Tide mājās

pirdos atklita i iihsoliiai
Krišim Kristovicam piederošo mantu, sa-
stāvošu iz virvēm, zvejas tīkliem, mak-
šķerēm un viena modinātāja galda
pulksteņa, novērtētu kopā par Ls 40,
deļ nomas naudas par svejas tiesībām
par 1925./26. g. segšana? , saskaņā ar
Ranku virsmežniecības rakstu no 27. janv.
1926. g. ar Ns 1145. ^9fiP4f) PfiAiV«ni*ik'o /narnlVc+e'ļ

Jelgavesapr. priekšnieka palīgs
II. iac'rkrv,

dara zināmu, ka 1926 gada 24. martā,
pulksten 12 dienā, Ozolnieku pagasta,
Aizupju mājās

aili m\lUM
tiks pārdoti Robeitam Krūmiņam
piederoši: 1 govs, 1 piena separators,
1 divans, 2 krēsli un 1 skapis — dēj
Ls 117,28 soda nsud?s piedzīšanas un
Pēterim Mīļ aj am piederoši: 1 zirgs,
1 dzelzsasu raspuska un 1 ragavas
tāpat dēļ Ls 197 28 soda naudas pie-
dzīšanas.

Jelgavā, 6. martā 1926 g Ns 6493/25
26044 P. priekšn. H. Rozenbergs.

JelgavEs apr priekšnieka palīgs
II iecirkrv

dara zināmu kā 1926. g. 30. martā,
pīkst. 13 dienā, Kalnciema pag., Klāva
Purmala mājas

atklātā vairāksolīšanā
tiks pārdotas Nesterova mantiniekiem
piederošās 5 govis, 2 teles, viena zāles
pļaujamā mašīna, četri dzelzs asu darba
rati un viena dzelzs asu raspuska, —
dēļ Ls 720,53 sēklas labības aizdevuma
iekasēšanas.
9fifl43 Priplfšn nal n Vilumsons

Arsenāla pr-ks izsludma par nederīgām
no a'senala rr-ka izdotās apliecības':

1) Ns 40-K, izd. 1925. g. 21. jul uz
2. gada mācekļa Eduarda Kārļa dēla
Salcs-Slekste v. un

2) Ns 95-K, izd. 1925. g. 3. sept, uz
3. gada mācekļa Fridn'cha Aleksandra d.
Bleķa v. 2Č062

Ipiķu pag. valde
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumenrus, izdotus no šīs pag
valdes:

1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 838,
izdotu 1924. gada II. apr. uz Zelmas
Anša m. A r k 1 i s v.;

2) Latv. iekžz. pasi J* 228, izdotu
1920. gada 8. septembrī uz Nellijas
Pelēja m. R e i n v.;

3) zirga pasi Ns 352, izdotu 1924. g.
29. februaiī uz Miķeļa Miķeļa d.
Ķ ī p i n a v. 24332

Art. instr. baterijas k-ris izsludina par
nederīgu š. g. 16. febr. nozaudēto aplie-
cību Ns 4315, izdotu no Art. instruktoru
baterijas komandiera pag. g. 27. nov.
uz dižkareivja Pāvila Atara vs?rdu par
baterijas instruktoru' kursu beigšanu un
apliecību Ns 4580, izdotu no Art instr.
bat. k-ra pag. ģ. 10 dec. tam pašam
par baterijas krūšu nozīmes Ns 124 nē-
sāšanas tiesibu. 26C63

Hil:ka-faw. iiipuiffitaal[.8)
„SAGA"

uzaicina godātus aVcionarus uz
kārtējo

vispārīgu akcionāru sapulci
(46. un 48 §§) 1926. gada 31. martā,

pīkst. 17, Rīgā, 1. Kalnu ielā 23.
Dienas kārtība:

1) sapulces vaditāja un protokola rakstī-
tajā velēšanas.

2) gada pārskats par 1925 g.
3) revizijas komisijas ziņo.ums.
4) blances apstiprināšana.
5) budžets 1926. gadam.
6) vēlēšanas.
7) turpmākas darbības jautājums.
8) priekšlikumi,

Akcion riem, kufi vēlētos piedalīties
sapulcē, jāpieteic savas akcijas vai pa-
gaidu kvitēs ne vēlāk kā 7 dienas
iepriekš termiņa (59. §) akciju sabie-
drības kantori.

Gadījumā , ja akcionaiu pilnai sapulcei
š. g. 31. martā nepietiekoši ieradušos
akcionāra skaita dēļ nebūtu lemšanas
tiesība, tad mtiks (60. §) otra kārtēja
vispārēja akcionāru sapulce 19. aprilī
i. g., pīkst. 17, 1. Kalnu ielā 23. Šī
otra sapulce, neatkarīgi no ieradušos
akcionāru skaita, būs katrā gadījumā
lēmuma spējīga un viņas lēmumi galīgi.

26055 Valde.

Rīgas rūpnieku
savstarp. kredītbiedrība

sasauc vispārīgu

pilnu biedru sapuki
trešdien, 24. martā 1926. g, pulkst. 3
diena, bankas telpas, 1. Smilšu ielā Ns 36.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Ziņojums par kredītbiedrības darbību

un gada pārskata apstiprināšana.
3) Budžeta apstiprināšana 1926. g.
4) Valdes priekšl kurni.
5) Velēšanas: 2 valdes, 3 padomes

locekļu un reviz.jas komisijas un
viņu kandidātus.

Piezīme. Ja šinī sapulcē neierastos
pec stāt. p. 35 vajadzīg. biedru skaits, tad

otra. sapulce
notiks 9. aprilī š. g., pīkst. 7 vakarā,
Rotas biedrības zālē, Elizabetes ielā
Ns 83/85, ar to pašu dienas kārtību,
kūja ir vispār pilntiesīga spriest par
šiem dienas kārtības punktiem, neska-
toties uz klātesošo biedru skaitu.
26049 Valde.

Dažādi sludinājumi, j

Ctto troes
UmiāuMlšMuii

kartēja akcionāru

pilna sapulce
notiks pirmdien š. g. 12. aprilī, pīkst. 6
pēcpusd. f rmas Kerkovius un Inlelmann
birojā, Rīgā, mazā Jaunielā Ns 6.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums un norēķināšanās

pārskats par 1925. gadu.
2) Budžets 1926. gadam.
3) Revizijas komisijas ziņojums.
4) Velēšanas.
5) Priekšl kūmi ua citi jautājumi.

(Varbūtēji akcionāru priekšlikumi
rakstiskā veidā jāiesniedz vaid.i vis-
maz 7 dienas pirms pilnas sapulces.)
Sapulces dalībniekiem vismaz 7 dienas

pirms pilnas sapulces jānogulda valde
savas «kcijas resp. iznīcināto akciju
vietā izdotas pagaidu apliecības vai
depo zīmes. 26053 Valde.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu no-
daļa izsludina par ned.rīgu nozaudēto
Borisa Pavlovsķa ārzemes pasi Ns 361,
izdotu no Ārlietu ministrijas, Rīga,
14. janvārī 1924. g 26060

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
izsludina par nederīgu nozaudēto ār-
zemes pasi Ns 762, izdotu Rīga,
1925. g. 24. janv. uz Miķeļa Kuzubjva

vārdu. 26061

Akciju sabiedrības

,.Uepāias tirgotāju banka"
valde uzaicina akcionārus uz

kārtēja

vispārējo sapulci
sestdien, 17 arrilī 1926. g. bankas
telpās, Liela ielā Ns 11/13, pulksten

7/2 vakara.
Dienas kartība:

1) 1925. gada pārskata apstiprināšana,
padomes un ievizijas komisijas
ziņojumi.

2) 1926. g. peļņas sadalīšana. _
3) Revizijas komisijas locekļu velēšanas.
4)' Lēmums par nodaļu atvēršanu.
5) Varbūtēji akcionāru priekšlikumi.

Piezīme: Uz bankas statūtu § 64
pamata, lai sapulces lēmumi būtu
saistoši, vajadzīgs kvorums, repre-
zentējošs ne mazāk kā '/5 daļu no
akciju kapitāla

Akcionāriem, kuji vēlas piedalīties
sapulcē, jāiesniedz uz statūtu § 58.
pamata, savas akcijas valdei ne vēlāk
kā 7 dienas pirms sapulces, kūjas nevar
tikt viņiem atpakaļ izsniegtas agrāk par
sapulces slēgšanu.

Pēc statūtu § 57. visiem akciju īpaš-
niekiem tiesība pied 1it es vispārējas
sapulcēs, bet balsstiesību baudaiikai
tas akcionārs, kam pieder ne mazāk ka
desmit akcijas.

Pēc statūtu § 59 balsstiesību bau-
došais, bet klāt neesošais akcionārs, var
savu balsstiesību nodot citam, f ri balss-
tiesību baudošam akcionāram, bet vienai
personai nevar būt vairāk kā 2 piln-
varas.

Pilnvaras dodamas vēstules veida un
iesniedzamas valdei ne vēlāk ka 7 dienas
pirms vispārējas sapulces.

Pēc statūtu § 67. akcionāriem, kuji
grib taisīt kādu priekšlikumu, tādi jā-
iesniedz valdei ne vēlāk kā 7 dienas
oirms saoulces. 26050 3 Valde.

Rigas lircditbanlHi.
Akcionāru kungi ar šo tiek felū gM U2vispārējo sauļo,
kūja notiks 31. martā š. g Dik.t5 pēc pusd, bankas telpās, 1 sS

ielā Ns 2. Usu

Dienas kārtība:
1) 1925. g. pārskata pasniegšana mdomes un revizijas kom. pakojumi
2) Tīras peļņas sadalīšana un dividen

des noteikšana. '"
3) Valdes atl dzibas un tantjernas nnteikšana.
4) Vēlēšanas: a) 1 valdes locekļa

b) 2 padomes locekļ i UnO revīzijas komisijas.
5) Nolemšana par ārzemju kredītiestāžunoteikšauu,_ kuras var pieņemt akcijas vispārējo bankas sapulču pieda "

lišanai un iekasēt d.videndes kup
6) VaibūJējie priekšlikumi.

Gad jumā, ja šinī visp?rēja sapulcēpiedalītos mazāk par V» visa akciju ka-pitāla, tad saskaņā ar statūtu 65 817. aprilī Š. g. pīkst. 5 pīc t,notiks tanīs pašss telpas otrā vispārēfa
sapulce, kura bus pilntiesīga pie katra
ieradušos akcionāru un reprezentēto ak-
ciju skaita.

Saskaņā sr statūtu 59 § balssties bas
baudīšanas deļ akcijas iesniedzamas
bankas vald_ ei ne vellk, kā 7 dienas
pirms ^vispārejf-s sapulces un nav at-ņemamas atpakaļ līdz vispārējas sapul-
ces be'g\m. Pašu akciju vietā var stā-
dīt priekšā apliecības no valsts vai val-
dības apsiprinatām iekš- un ārzemes
kredītiestādēm, ka akcijas pieņemtas
glabjšanā vai ieķīlāt !s. Apliecībās jā-
iezīmē a' ciju numurs.
26048 Valde.

Dobeles liij-ttiii sabiebrība

pilno biedra sapuki
17. martā š. g., pīkst 1 dienā,

Dobelē, Valdovska kga zālē.
Dienas kārtība:

1) Sapulces prezidija vēlēšanas.
2) Valdes, padomes un revizijas komi-

sijas ziņojumi un gada pārskata ap-
stiDtināšana.

3) 1925. g. peļņas sadalīšana.
4) Budžets 1926. g.
5) Aizdevumu augstākas normas noteik-

šana un dažādu izdevumu akceptēšana.
6) Velšanas
7) Dažādļ jautājumi un priekš ikumi.

Ja minētā dienā nesanāktu pec statū-
tiem noteiktais biedru skaits, tad nā-
košā sapulce notiks ar tādu pašu dienas
kārtibu 24. msrtā 1926 g pīkst. 1 dienā
tais pašas telpas un būs pilntiesīga pie
jebkura sanākušo biedru skaita.
260 2 Valde.

Akc sabledr. Liepājas ādu fabrika
„Korona' akcionam

ārkārtēja pilna supulce
notiks 1. aprilī 1926. g. pīkst. 5
pēc pusdienas akciju sabiedrības direk-
cijas telpas, Liepāja Adu ielā Nš 25.

Dienas kārtība:
1. Nekustama īpašama pirkšana.
2. Dažādi jautājumi.
Piezīme: Saskaņā ar finansu mi-

nistrijas atļauju un statūtu § 43 ir
atļauts pa*u akcija vietā uzrādīt ap-
liecības no sekošīm bankām, ka
akcijas nodotas glabāšanā jeb ieķī-
lātas pie viņām: Latvijas binkas
Rīgā un viņas Li epājas nodaļas.
Rīgas komercbankas, Rigā un viņas
Liepājas nodaļas. Latvijas tirdzn.-
un rūpniecības banka», Rīgā un
viņas Liepljas nodaļas. Akciju sa-
biedr. .Liepājas banka", Rīgā un
viņas Liepājas nodaļas. Akcija sa-
biedr. Liepājas tirgotāju bankas,
Liepājā. Llovds Bank, Ltd., 72
Lombard Street, Londonā. Akc. s.
Kjobenhavn Handelsbank, Kopen-
hāgenā. Aktiebolaget Svenska Han-
delsbanken, Stokholmā.
Banque d_ e Grēdit Commercial,
Antverpene.

26051 Valde.

Dzetacelu virsvalde tn 0-risk -
15. martā 1926. g., uz 1) spilveniem,

spalvu ar 2 pārvalki m — 52 gab.
2) Segām, gultas, vilnas — 133 gab.
3) matračiem, jūjas zāles — 103 gab
Torgu sākums pulksten 10 dienā

Dalībniekiem jāiemaksā drošibas nauda
10°/o apmērā no piedāvājuma vērtības

Tuvākas ziņas dzelzsceļa virsvaldē,
Pogoja ielā Ns 3, ist 101. 1 24884

Apriņķa ceļu Inženiers Jelgavā
izdos 1926. g. 20. martā, pulksten 11,

sava kanclejā Upes iela Ns 9,

ralcst on maf. Iztolē mazāKprasītāHeiD
tilta būves darbus pār Islicas upi uz
Bauskas-ŠķībI kroga ceia, pie Liepu
muižas. Drošības nauda Ls 585.

Tuvākas ziņas kanclejā daibdienās no
pulksten 9—15. 2 25987

Iespiesti Valsti tipogralijā,

Rīgas un apkārtnes mājkalpotāju atsevišķās
slimo kases va'de

savā š. g4. marta sēdē konstatēja, ka uz slimo kases pilnvarnieku im to viet-
nieku velēšanām š. g. 18. marta iesniegts tiekai viens saraksts zem nosaukuma

Apvienotais ksnd datu saraksts"
no Jīņa Zommera, Tērbatas ielā Ns 15/17, un sa-kaņā ar statūtu 95. p. piezīmi

nolēma:
1) ka no šī saraksta skaitās par ievēlētiem kā pilnvarnieki:

1. Zommer?, Jānis, 16. Jansons, Kristap",
2. Strēlnieks, Jānis, 17. Kronbergs, Richards,
3. Ēvalds, Otto, 18. Gailīt, Krisiine,
4. Velen, Marija, 19. Smiltnieks, Jānis,
5. Auzenbergs, Augusts, 20. Rozenbiids, Jānis,
6. Oodkalns, Indriķis, 21. Kaijgars, Vilis,
7. Zilē, Juris, 22 Avots, Pēteri?,
8. Ozols, Jēkabs, 23. Šneiders, Jēkabs,
9. Ansbergs, Matīss, 24. Zeibots, Jānis,

10. Aleks, Ēvalds, 25. Licis, Augu<ls.
11. Stūre, Mārtiņš, 26. Brencis, Zamuels,
12. Kalniņš, Jānis, 27. Pērkons, Rūdolfs,
13. Skudra, Dāvis, 28. Misiņš Ādolfs,
14. Ozoliņš, Ernests, 29. Mietiņš, Mārtiņš un
15. Guparskij, Irma, 30. Vārnas, Jozefs;

kā tj vietnieki:
31. Ronis, Kristaps, <6. Freiman?, Jānis,
32. Munkevič, Liza, 47. Luburs, Pēteris,
33. Svennis, Indriķi», 48. Tošs, Vilis,
34. Gerners, Jfnis, 49. Āboliņš, Eduards,
35. Zarzccki , Kazimirs, 50. Švalbe, Ieva,
36. Kalbergs, Reinholds, 51. Stabiņ, Agate,
00 IV!' Em _ia . 52. Riten-, Eduards,
on y,lnte

L' Janis- 53. Ritler, Anna,
£ ,,l\ Ernests . 54. Gelžinaite, Kriitine,
40. Koskm, Anete, 55. Cerkas, Jāzeps,41. Kleper, Elza, E6. Vīksna, Anna,42. Kalnmal.Anna, 57. Kaije, Andrejs,
** £-°'?.' -

Jazeps
' 58. Melbard, Natālija,

44. Karkhris, Pavils, 59. Lazdiņš, Pēteris un
45. rranckunas, Kazimirs, 60. Pekka, Andrejs,
ocnLka velešanas š' §• 18- martā līdz ar to atkrīt.

_ JoU5b Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Otrls PērdnDjatss ftrSHlzdefu sobledrlbtis
kārtēja biedru gada sapulce

notiks 14. martā š. g., pulkst. 11 p p. sabiedrības telpās, Marijas iela Ns 15,
ar sekošu dienas kārtību: 1) sapulces darbinieku vākšanas; 2) gada pārskats par

1925. g.; 3) budžets 1926. g.; 4) vēlēšanas un 5) dažādi priekšlikumi.
Piezīme: Ši fapu'ce notiks neatliekot. 24832 1 Valde.
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