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Valdības rīkojumi un pavēles.
Instrukcijas

būvkoku izsniegšanai lauksaim-
niecības būvniecībai

(Valdības Vēstneša" 1925. g. Ks 218)

grozījumi un papildinājumi.
1. panta 2. piezīmi papildināt sekosi:
Valsts ionda zemes iedalītām jaun-

saimniecībām būvkoki uz 5. jūnija
likuma pamata izsniedzami tikai pēc
saimniecības galīgas piešķiršanas C. Z. I,
komitejā.

1. pantu papildināt ar:
Piezīme 4. Valsts un zvērinātu

mērnieku sadalīto sādžu viensētām
uz 5. jūnija likuma pamata būv-
kokus izsniedz pēc projekta apstipri-
nāšanas apriņķa Komitejā vai ari
agrāk, ja valsts zemju inspektors un
apriņķa mērnieks apliecina, ka pro-
jekts ir iesniegts un pārgrozījumi
nav sagaidāmi. Privātā kārtā vien-
sētās sadalīto sādžu saimniecībām
uz 5. jūnija likuma pamata būv-
kokus izsniedz, ja tās dibinātas
Latvijas pastāvēšanas laikā un
īpašnieki uz tām jau izgājuši vai
dibinātas un faktiski pastāv jau no
priekškara laikiem.

3. pantā zem burt. a), b) un c) no-
teiktās normas grozīt sekosi:

a) saimniecībām ar zemes platību līdz
4 ha ne vairāk, kā 75 kub. m.;

b) saimniecībām ar zemes platību virs
4 ha līdz 10 ha

ne vairāk kā
dzīvojamai ēkai . 80kub. metru,
saimniecības ēkai 65 „ »

Kopā . 145kub. metru.
c) saimniecībām ar zemes platību virs

10 ha līdz 18 ha
ne vairāk kā

dzīvojamai ēkai. 95kub. metru,
jroUj 78 „ -
labības šķūnim . 47 „ „

Kopā . 220kub. metru.
d) saimniecībām ar zemes platību virs

18 ha līdz 27 ha
ne vairāk kā

dzīvojamai ēkai. 95kub. metru,
,kntij 93 „ i
labības šķūnim . 62 ,

Kopā . 250 kub. metru.

*) saimniecībām ar zemes platību lie-
lāku par 27 ha

ne vairāk ka
dzīvojamai ēkai . 110kub. metru,
kūtij 93 , ,
abības šķūnim . 62 .
U*ti] . . . . 45 .

Kopā . 310 kub. metru.
Pie 3. panta ievest piezīmi:
Par pārbūvēm uzskatami sekoša veida

būvdarbi:

Aļia ēkas stāvoklis neapmierina taga-
e]as 8aimniecības prasības:
a) iekšējās iekārtas ziņā, kad ir

nepieciešami izdarīt iekārtas pārgro-
zījumus , pārbūvējot esošas vai uz-
ceļot jaunās šķērssienas;u) ēkas p i a t ī b a s z i ņ ā, kad ir va-
jadzīgs eku samazināt vai paplašināt
ar nepieciešamu piebūvi, pie kam

par nepieciešami, piebūvi nevar uz-
skatīt verandu vai balkonu;

2) ja veca ēka jāatjauno ar pilnīgu
pārbūvi, pabuvi no apakšas vai virs-
uzbūvi.

4. pantā pēc vārdiem „dzīvojamai ēkai*
ievest ,un labības šķūnim*.

Šie grozījumi un papildinājumi attie-
cināmi ari uz tiem būvkoku izsniegu-
miem, kas jau izdarīti saskaņā ar .Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 218. numurā
publicēto instrukciju.

Zemkopības ministris M. Gailīt».
Mežu departamenta direktora vietā

Fr. L o d i ņ š

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.

1926. gada 6. martā.
Satiksmes ministris

P. A r o n i e t s.

Rīkojums Nr. 85
par tarifa pazemināšanu Latvijas
putnkopības biedrības izstādes

eksponātiem.
Lieku priekšā visām Latvijas dzelzsceļu

stacijām no š. g. 15. līdz 31. martam
pieņemt pārvadāt līdz Rīgas pasažieru,
Rīgas preču, Rīgas krasta, Ktūzesmuižas
un Torņakalna stacijām Latvijas putnko-
pības biedrības izstādes eksponātu (dzīvu
un kautu visāda veida putnu, putnkopības
piederumu un putnkopības produktu, sū-
tījumus, aprēķinot par šiem sūtījumiem
75°/o no pastāvošā preču tarifa veduma
maksas.

Veduma maksas pazeminājums piemē-
rojams kā vietējās, tā tiešasstarptautiskās
satiksmes pasažieru un parastā ātruma
sūtījumiem.

Eksponātu sūtījumiem tiešās ārzemju
satiksmēs minētā pazeminātā veduma
maksa piemērojama tikai pa Latvijas
dzelzsceļu daļu.

Tāpat lieku priekša Rīgas — Pasažieru,

Preču, Krasta, Kruzesmuižasun Torņa-
kalna stacijām pieņemt un nosūtīt atpakaļ
minētās izstādes nepārdotos eksponātus
līdz viņu pirmējām izsūtāmām stacijām,
piemērojot šiem atpakaļsutamiem ekspo-
nātiem augstāk minēto pazemināto tarifu.

Izstādītājiem, kuri vēlas savus ekspo-
nātus pārvadāt par pazeminātu tarifu,
sūtījumi jāadresē uz Latvijas putnkopības
biedrības izstādes komitejas vārdu un,
nosūtot eksponātus, pie preču zīmes jā-
pieliek minētās komitejas izdotā apliecība
pēc klātpieliktā parauga.

Izsūtāmā stacija šādu apliecību pievieno
pārvadāšanas dokumentiem, kuras gala

stacija iesūta finansu direkcijai pie izdoto

preču norēķina.
Par tiešās ārzemju satiksmes ekspo-

nātu sūtījumiem, ja tie adresēti uz iz-
stādes komitejas vārdu, minētās apliecības
var iesniegt ari gala stacija.

Izstādītājiem, kuri vēlas savus nepār-

dotos eksponātus uz izsūtāmo staciju
atpakaļsūtīt par pazeminātu

^
maksu,

eksponātus atpakaļsūtot, pie precu zīmes

jāpieliek iepriekšējā precu zīme pie

kuras eksponātu sūtījums pienācis Rīgā,

kā ari no minētās komitejas, pec klāt-

pieliktā parauga, izdota apliecība,

kura vietējās satiksmes sūtījumiem līdz

ar iepriekšējo preču zīmi jāpievieno pār-

vadāšanas dokumentiem un jāiesūta

finansu direkcijai pie izdoto precu no-

ēķina, ārzemju satiksmes sūtījumiem si

apSba un minētā preču zīme jāpieliek

pie nosūtīto preču norēķina.

Atpakaļsūtamo eksponātu daudzums

nedrīkst pārsniegt iepriekšējā precu zīme

uzrādīto eksponātu daudzumu.

Pārvadājot eksponatus,_ papildu mak-

sājumi ņemami pastāvošos tarifos pa-

redzētos pilnos apmēros.

I paraugs

eksponātu pārvadāšanai
uz izstādi.

APLIECĪBA.
Latvijas putnkopības biedrības izstādes

komiteja ar šo apliecina, ka
(eksponenta

vārds un uzvārds)

piederos _
(dzīvu, kautu visāda veida putnu,

putnkopības piederumu un putnkopības produktu

nosaukums, to gabalu vai svara daudzums)

ir pieteikti izstādes komitejai kā Latvijas
putnkopības biedrības izstādes ekspo-
nat un tāpēc, pamatojoties uz
dzelzsceļu virsvaldes š. g. 6. marta rīko-
jumu N° 85, pārvadājami no
stacijas līdz stacijai
par pazeminātu par 25°/o no pastāvošā
tarifa veduma maksu.

(Datums)
Izstādes komitejas paraksts.(Zīmogs.) ' r

II paraugs
nepārdoto eksponātu

atpakalsūtīšanai.

dibas Vēstneša" 217. numurā izslu-
dinātie noteikumi par muitas for-
malitatu nokārtošanu pie preču ievešanas
un izvešanas caur robežas pārejas
punktiem, pie kuriem neatrodas muitas
punkti, attiecas bez jau agrāk izsludi-
nātiem ari uz JašuLejaskroga, Rožulejas,
Rullēs un Cīruļkroga robežas pārejas
punktiem. Valkas apriņķi uz Igaunijas
robežas, caur kuriem ir atļauts ielaist un
izlaist preces muitas formalitatu nokārto-
šanai Valkas muitas Apes punktā.

Iekšlietu ministrijas administrativā
departamenta direktors Šlosbergs.

Finansu ministrijas muitas
departamenta direktors E. Dundurs.

Rīkojums Nr. 44
1926. g. 9. martā.

Noteikumi par muitas formalitatu
nokārtošanu pie preču ievešanas un
izvešanas caur robežas pārejas punk-
tiem, pie kuriem neatrodas muitas
iestādes, attiecināšana uz Jašu-Lejas
kroga, Rožulejas, Rullēs un Cīruļ-
kroga robežas pārejas punktiem

Valkas apriņķi.
. Papildinot 1924. g. 29. oktobra „Val-

dības Vēstneša" 247. numura iespiesto
paziņojumu, iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais un finansu ministrijas muitas
departaments paziņo, ka 1924. g, ,Val-

APLIECIBA.

Latvijas putnkopības biedrības izstādes
komiteja ar šo apliecina, ka

(eksponenta

vārds un uzvārds)

piederos .-
(dzīvu un kautu visāda veida putnu,

putnkopības piederumu un putnkopības produktu

nosaukums, to gabalu vai svara daudzums)

ir nepārdot Latvijas putnkopības
biedrības izstādes eksponat un
tāpēc, pamatojoties uz dzelzsceļu virs-
valdes š. g. 6. marta rīkojumu Ns 85,
pārvadājam no -
stacijas līdz stacijai
par pazeminātu par 25°/o no pastāvošā
preču tarifa veduma maksu.

(Zīmo
™) Izstādes komitejas paraksts.

Šis rīkojums spēkā no 1926. gada
15. līdz 31. martam.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A. Rode.

Finansu direktora palīgs
J. Bērziņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pamatojoties uz likumu par mājlopu
eksportu (Lik. kr. 35. — 1925.), pilso-
nim Naftelam K a 11 a n a m, dzīv. Sa-
bilē, Rīgas ielā N°8, izdota no veterinar-
valdes reģistrācijas apliecība zem N° 1414
kā mājlopu izvedējam uz ārvalstīm un
viņa tirdzniecības marka „H" no zem-
kopības ministrijas apstiprināta.

Rīgā, 1926. g. 10. martā.
Zemkopības ministrijas veterinarvalde.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 253.

19081. Apsitis, Jūlijs Jēkaba d., dzim.
1892. g. 10. janvāri, pied. pie Jaunlatga-
le» apr, Liepnas pagasta Pēdējā dzī-
ves vieta līdz iesaukšanas kara dienestā
Liepnas pagasta Perdes m., no
4. Valmierjs kājn. pulka. — Jaunlatga-
les kara apriņķa priekšnieka 1926. g.
5. februāra raksts Ne 3339 (23-11-26), ap-
vainots dezertešana. — Arestēt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

19082. Aleksejevs, Pēteris, dzim.
18?6. g. 20. nov., pied. pie Jaunla 'gales
apr., Tilzas pag., pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Tilzas
pag., no 12. Bauskas kājn. palka. —
Tas pats.

ZIŅOJUMS.
Lai izbēgtu sīkus maksājumus un atvieglotu rēķinvedību — maksa par

«Valdības Vēstnesi" un viņā iespiežamiem sludinājumiem sākot ar š. g. 1. aprili
tiek noapaļota sekosi: _, . ._. .,- , ,«<par „Valdibas Vēstnesi"

ar piesūtīšanu: bez piesūtīšanas (saņemot ekspedīcijā)
par gadu . . . . Ls 22.— par gadu . . . . Ls 18.—
„ V2_• » 12.— „ Va gadu . . „ 10.—
„ 3 mēn. ...» 6.— „ 3 mēn. . . . „ 5.—
, 1 - ...» 2.— , 1 1.70

par atsevišķu numuru Ls —.10

Sludinājumu maksa:
a)tiesu sludināj. līdz 30 vienslejīgām rindiņām Ls 4.—

par katru tālāku rindiņu „ —.15
b) citu iestāžu sludinājumi par katru vienslejigu rindiņu —.20
c) no privātiem par katru viehslejīgu rindiņu „ —.25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras personas ....... „ —.80

«Valdības Vēstneša" kantoris.



19083. Andrejevs, Augus's Jāņa d.,
dzim. 1901. g. 15. oktobrī, pied _ pie
Jaunlatgales apr., Viļakas pag., pēdējā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara die-
nestā Viļakas pag. Cernovas c, no 7. Si-
guldas kājn pulka. — Tas pats.

19084. Afanasjevs, Timotejs Jāņa d.,
dzimis 1903.g., piederīgs pie Jaunlatgales
apriņķa, Linavas pagasta, pedejā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Livanas pagastā, no Vidzemes artilērijas
pulka. — Tas pats.

19C85. Baikovs, Jaais Kirila dēls,
dzimis 1898. g. 20. jūnijā, piedeiīgs pie
Jaunlatgales apriņķa Augšpils pagasta,
pēdējā dzīves vieta pirms iesaukšanas
kara dienestā Augšpils pagasti, Matevo
sādžā, eo 5. Cēsu kājnieku pulka. —
Tas pats.

19086. Boroduško, Ādams Alekša d.,
dzimis 1900. g, piederīgs pie Jaun-
latgales apriņķa, Liepnas pagasta, pē-
dējā dzīves vieta pirms iesaukšanas kara
dienestā Liepnas pagastā, Kalvenas ciemā,
no XI Dobeles kājnieku pulka. — Tas
pats.

19087. Bogdanovs, Nikolajs Jefima d.,
dzimis 1900. g., piederīgs pie Jaun-
latgales apriņķa, Augšpols pagasta, pē-
dējā dzīves Aieta pirms iesaukšanas kara
dienestā Augšpols pagastā, Vec-Zachodi
ciemā, no 6. Rīgas kājnieku pulka. —
Tas pats.

19088. Bugorkovs, Pāvils Gavrila d,,
dzim. 1900. g. 10. aug., pied. pie Jaun-
latgales apr, pēdējā dzīves vieta pirms
iesaukšanas kara dienestā turpat, no
2. Ventspils kājn. pulka. — Tas pats.

19089. Balbais, Sergejs Ivana d.,
dzim. 1900. g, pied. pie Jaunlatgales
apr. Tilzas pag., pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Tilzas
pag., no 4. Valmieras kāju. pulka. —
Tas pats.

19090. Belajevs, Dimitrijs Nikandra
dēls, dzim. 1902. g., pied. pie Jaun-
latgales apr., Linavas p,, pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara_ dienesta
Linavas p. Gorkos, no 5. Cēsu kājn.
pulka. — Tas pats.

19091. Dmitrfjevs, Vasilijs Dimitrija
dēls, dzim. 1900. g. 29. martā, pied. pie
Jaunlatgales apr., Argšpils pag, pēdējā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara
dienestā Augšpils pag., no 2. Robež-
sargu pulka. — Tas pats.

19092. Feodorovskijs, Aleksejs Feo-
dora d., dzim. 1897. g. 20. februāri, pie-
derīgs pie Jaunlatgales apr. Augšpils
pag., pēdējā dzīves vieta pirms iesauk-
šanas kara dienestā Augšpils pag., no
bij. meža eksploatacijas darba bat. —
Tas pats.

19093. Feodorovs, Grigoh'js Feodora
d., dzim. 1901. g, piedeiīgs_ pie Jaun-
latgales apr. Augšpils pag., pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Augšpils pag., no 7. Siguldas kājnieku
pulka. — Tas pats.

19094. Feodosjevs, Dimitrijs Feodos-
jeva d., dzim. 1895. g. 22. augustā, pie-
derīgs pie Jaunlatgales apr. Livanas pag.,
pēdējā dzīves vieta pirms iesaukšanas
kara dienestā Livanas pag. Stari-Vorininu
sādžā, no bij. latviešu strēlnieku pulka.
— Tas pats.

19095. Grubins, Grigorijs Pētera d.,
dzim. 1900. g., piederīgs pie Jaunlatgales
apr. Kacenu pag., pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Kacenu
pag Žukovas ciemā no 4. Valmieras
kājnieku pulka. — Tas pats.

19096. Guckovs, Pavils Timofeja d.,
dzim. 1902. g, pied. pie_ Jaunlatgales
apr., Kacenu pag., pēdējā dzives vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Kacenu
pag., Bjascu c, no 6. Rīgas kājn. pulka.
— Tas pats.

19097. Gavrilovs, Pēteis Gavrila d.,
dzim. 1902. g., pied. pie Jaunlatgales
apr., Gauru psg., pēdējā dzīves vieta
Gauru pag., PJatirevas c, no 6. Rīgas
kājn. pulka. — Tas pats.

19098 Jefimovs, Jegors Jefima d ,
dzim. 19C0. g 23 decembri, pied. pie
Jaunlatgales apr., Augšpils pag, pēde,a
dzīves viela pirns ies ukšanas kara die
nes'ā Augšpils pag., Višgorodas s., no
9. Rēzeknes kājn. pulka — Jaunla'gales
kāja apr. priekšnieka 1916. g. 5. fēbruaia
raksts Ns 3339 (23JI-26), apvainots de-
zertēšanā. — Arestēt un nogādāt meklē-
tāja rīcib?.

19039. Jeršovs, Michails, dzim. 1901. g.

22. oktobrī, pied pie Jaunlatgales apr,
Kacenu pag, pēdējā dzīves vieta pirms
iesaukšanas kara dienestā Kacenu pag.,
no 7. Siguldas kājn. pulka. — Tas pats.

19100 Ivanovs, Semjons Ivana dēls,
dzim. 1901. g., pied. pie Jaunlatgales

apr., Augšpils pag., pēdējā dzīves vieta
pirtus iesaukšanas kara dienestā Augš-
pils psg, Gcrbitica c, no 4. Valmieras
kājn. puika. — Tas pats.

19101. Kokarevičs, Jānis Franča d.,
dzim. 1896. g. 18. septembrī, pied

^
p'e

Jaunlatga'es apr., Viļakas pag., pedejā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara die-
nestā Viļakas pag., Šlukina m., no 3. Ro-
bežsargu pulkā. — Tas pats.

19102. Kolosovs, Andrejs Grigorija
d., dzim. 1903. g., pied. pie Jaunlat-
gales apr, Livanas pag, pēdējā laikā
pirms iesaukšanas kara dienestā dzīv.
Livanas pag., Bubnevas c, no Rīgas
kara slimnīcas. — Tas pats.

19103. Kondratjevs, Vasilijs Kondrata
d., dzim. 1900. g. 15. janvārī, pied

^
pie

Jaunlatgales apr., Kacenu pag, pedejā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara
dienestā Kacenu pag., Postastokovas c,
no 9. Rēzeknes kājn. pulka. — Tas pats.

19104. Karpovs, Grigorijs Nikolaja d.,
dzim. 1901. g, piedpie Jaunlatgales
apr, Kacenu pag, pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Kacenu
pag., Gorskovas c, no 7. Siguldas kājn.
pulka. — Tas pats.

19105. Kāss, Vincents Staņislava d.,
dzim. 1901. g. 12. maijā, pied

^
pie

Jaunlatgales apr., Baltinavas pag., pedejā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara
dienestā Baltinavas pag., Lemešsovas f.,
no 7. Siguldas kājn. pulka. — Tas pats.

19106. Kuprišovs, Andrejs Osipa d.,
dzim. 1901. g. 4. maijā, pied. pie Jaun-
latgales apr, Augšpils pag., pedejā dzī-
ves vieta pirms iesaukšanas "kāja die-
nestā Augšpils pag, Lugovas c, no
12. Bsuskas kājn. pulka. — Tas pats.

19107. Ločmels, Voičiks Melkuļa d,,
dzim. 1901. g. 15. jūnijā, pied. pie Jaun-
latgales apr., Baltinavas pag., pēdējā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara die-
nestā Baltinavas pag., Punculevas c, no
4. Valmieras kājn. pulka. — Tas pats.

19108 Ločmels, Jezups Ādama d.,
dzim. 1899. g, pied. pie Jaunlatgales apr.,
Baltinavas pag., pēdējā dzīves vieta pirms
iesaukšanas kara dienestā Baltinavas pag.,
Petunovas c, no 5. Cēsu kāja. pulka. —
Tas pats.

19109. Lepnevs, Vladimirs Aleksandra
dēls, dnm. 1902. g. 10. jūlijā, pied. pie
Jaunlatgales apr Augšpils pag., pēdējā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara die-
nestā Augšpils pag. Barancu c, no in-
tendanturas pārvaldes, — Tas pats

19110. Lvovs, Sergejs Gerasima d.,
dzim. 1902. g. 14. septembrī, pied. pie
Jaunlatgales apr., Kacenu pag, pēdējā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara die-
nestā Kacenu pag., Serginu c, dezertējis
no kara tr-ta bat. — Tas pats.

19111. Larčenko, Vasilijs Nikifora d,
dzim. 1901. g. 28. februārī, pied. pie
Jaunlatgales apr., Baltinavas psg., pēdējā
dzīvei vieta pirms iesaukšanas kara die-
nestā Lmavas ļ ag, dezertējis no Latgales
part pulka. — Tas pats.

19112. Michailovs, Vasilijs MLhaila
dēls, dzim. 1900. g. 7. martā, pied. pie
Jaunla 'gales apr., Augšpils pag., pēdējā
dzīves vieta pirms iesaukšanas kara die-
nestā Augšpils pag., dezertējis no 9. Rē-
zeknes kājn. pulka. — Tas pats.

19113. Mioiņš, Vasilijs Gavrila d,
dzim. 1895. g. 8. martā, pied. pie Jaun-
latgales apr., Augšpils pag.. pēdē,ā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Augšpils pag., dezertējis no Vidzemes
art. pulka. — Tas pats.

19114. JvUtvejevs, Pāvels Mitvēja d..
dzim. 1889. g 17. martā, pied. pie Jaun-
latgales apr., Linavas pag., pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Linavas pag., Ruči c, dezertf j s no kara
transporta bat. — Tas pats.

19115 Markovs, Aleksejs Dmitrija d,
dzim. 1898. g., pied pie Jaunlatgales
apr., Augšpils psg, pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Augšpils
pag, dezertējis no6. Rīgas kājn. pulka. —
Tas pats.

19116. Nikolaji vs, Vasilijs Nikolaja d..
dzim. 1897. g., pied. pie Jaunlatgales
apr., Kacenu pag., pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšanas k^ra dienestā Kacenu
pag., dezertējis co Kurzemes ait. plk. —
Tas pats.

19117. Nikolajevs, Spiridcns Nikolaja
dēls, dzim. 1899.g, pied. pie Jaunlatgales
apr., Augšpils pag, pedejā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Augšpils
pag. Gortačika s., dezertējis no 9. Rē-
zeknes kājn. pulka. — Tas pats.

19118 Nazarovs, Aleksejs lijas d,
dzim. 1900. g. 10 martā, pied. pie Jaun-
latgales apr., Augšpils pag , pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā

Augšpils pag. Abolin c , dezertējis no
5. Cēsu kājn pulka. — Tas pats.

19119. Nikolajevs, Andrejs Nikolaja
dēl?, dzim. 1898. g. 22. oktobrī, pied.
pie Jaunlatgales apr., Kacenu pag, pē-
dējā dzīves vieta pirms iesaukšanas kara
dienestā Kacenu pag., Glubočenko c,
dezertējis no indendanturas pārv. —
Tas pāls.

19120. Osipovs, Andrejs Kupriša d.,
dzim. 1897. g. 13. maija, pied. pie Jaun-
latgales apr, Viļakas pag, pēdējā dzives
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Viļakas pag, dezertējis no Vidzemes
divīzijas. --Tas pats.

19121. "Puspūr?, Paulis, dzim. 1901. g.
15. maijā, pied. pie Jaunlatgales apr.,
Balvu pag, pēdējā dzīves vieta pirms
iesaukšanas kara dienestā Balvu pag.
Lauzu c, dezertējis no Latgales partiz.
pulka. — Tas pats.

19122. Petrovs. Pavels Evstiga d.,
dzim. 1896. g. 12. aug., pied

^
pie Jaun-

latgales apr., Kacenu pag., pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kari dienestā
Kacenu pag. dzirnavās, dezertējis no
12. Bauskas kājn. pulka. — Tas pats.

19123. Persins, Vadimirs Grigonja d,
dzimis 1898. g. 20. jūlijā, piederīgs pie
Jaun'atgales apriņķa, Linavas pagasta,
pēdējā dzīves vieta pirms iesaukšanas
kara dienestā Linavas pagastā, ArČenu
ciemā, dezertējis no ictendanturas plr-
va'des. — Tas pats.

19124. Rumancevs, Jānis Jāņa dēls,
dzim's 1893. g. 21. martā, piederīgs pie
Jaunlatgales apriņķa, pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā turpat,
dezertējis no 4. Valmieras kājnieku pulka
— Tas pats.

19125. Rundzanovs, Gabrle's Vkentija
dēls, dzimis 1900. g., piederīgs pie Jaun-
latgales apriņķa, Viļakas pagasta, pēdējā
dzives vieta pirms iesaukšanas kara
dienestā Viļakas pagastā, Ilzinu ciemā,
dezertējis no Sapieru bataljona. — Tas
pats.

19126. Zatiņš, Nikolajs Teodora d,
dzim 1903. g., pied. pie Jaunlatgales
apriņķa, Acgšpils pag., pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Augšpils pag. Temeru c, atrāvies
no kara klausības. — Tas pats.

19127. Skreivers, Staņislavs Domenika
dēls, dzim. 1903. g. 12, janvāri, pied.
pie Jaunlatgales apr., Purvmalas pag.,
pēdējā dzīves vieta pirms iesaukšanas
kara dienestā Purvmalas pag., Sitas st.,
dezertējis no Vidzemes artilērijas pulka.
— Tas pats.

19128. Sokolovs, Jānis Maksima d.,
dzim. 1900. g 12. aprīlī, pied. pie Jaun-
latgales apr., GauMi pag., pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Gauru pag. Kasigino c, dezertējis no
4. Valmieras kājn. pulka. - Tas pat?.

19129. Zujev?, Alekrejs Vorvolova d,
dzim. 1902. g. 5. aprill, piederīgs pie
Jaunlatgales apr. Kacenu pag., pēdē,ā
dzīves vieta pirms iesau! šanas kara die-
nestā Kacena pag., dezertējis no 4 Val-
mieras kājnieku pulka. — Tas pats.

19130. Zariņš, Jānis Jāņa d., dzim.
1899. g. 15. oktobrī, piederīgs pie Jaun-
latgales apr. Viļakas pag., pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Viļakas pag Irikovā, dezertējis no Lat-
gales partizāņu pulka. — Tas pats

19131. Tkhonovs, Semjons Semjona
dēls, dzim. 1900. g.. piederīgs pie Jaun-
latgales apr. Augšpils pag., pēdējā dzīves
vieta pirms iesaukšanas kara dienestā
Augšpils pag., dezertējis no galvenās
arti erijas noliktavas. — Tas pats.

19132. Vasilļevs, Marks Kuztta d,
dzim. 1902. g., pied. pie Jaunlatgales
apr, Gauru pag., pedejā dzīves vieta
pirms iesaukšanas kara dienestā Gauru
pag., dezertējis no 4 Valmieras kājn.
pulka. — Tas pats

19133 Vasiljevs, Jegors Vasilija d,
dzim. 19C0. g 4. septembrī, pied. pie
Jaunlatgales apr, L navas pag, pēdējā
dzīves vieta pirms iesaukšan.s kara die-
nestā Linavas pag , Bugrovas s , dezer-
tējis no bij. Latvijas Strēlnieka pulka.
— Tas pats

19134. Višnakovs, Pāvels Dimitrija d,
dzim. 1902. g, pied pie Jaunlatgales
apr., Gauru psg., pēdējā dzīves vieta
pirms iesaukšana? kara dienestā Gauru
pag, Oniku c, de:ertēj's no galv. art.
noliktavas. — Jaunlatgales kara apriņķa
priekšnieka 1926 g. 5. febr. raksts
Ko 3339 (23 II 26), patvaļīgi atstājis savu
karaspēka daļu — Arestēt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

19185. Vasiljevs, lija Vasilija d.,
dzim. 1899. g., pied. pie Jaunlatgales
spr, Kacenu pag., pedejā dzīves vieta

pirms iesaukšanas kara dienestā Kacempag. Serginu c, dezertējis no 4. Vaimieras kājn. pulka. — Tas pats.
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Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, Ns 163

6752. Augusevičs,Pēteris Ferdinanda d
— Valkas apriņķa priekšnieka paliga
2. iec 1926. g. 27. janvāra raksts K« 109S7
(3-VJII-25). 14898/25,. " 0I

6753. Augistevičs, Jāzeps Ferdinanda
dēls. — Tas pats (3 VlII-25) . — 14899/%

6754. Afanasjeva,_ Anastasija Andiē'ameita. — Rfgas pilsētas 1. iecirk ņa miertiejceša 1926. g. 12. februāra rak<u
Ns 954 (9-1X25). — 15636/25.

6755. Arestam, Frume Solomona m
— Kriminālās pārvaldes Rīgss nodala,
rīcībā (25-VIII 25) - 15264/25. '

6756. Asmans, Otto Kārļa d. — Rigas
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. ?. de.
cembra raksts Ns 6414 (24-X( 25) J
17048/25.

6757. Arefievs, Kuzrna Vasilija d. —
Kūminalās pārvaldes Rīgas nodalās rt.
clbā <27-XI-25). — 17184/25

6758. Aronštarn (A.rnštam), Frume
Šmuela - Solomona m. — Tas nati
(28-XI-25). — 17188 25.

6759. Aisbergs, Mārtiņš Jāņa d. -
Bauskas apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
1926 g. 15. janvāra raksts Ne 47

(2 X!I-25). — 17190,25
6760. Bjchalter, Berta Toma m. -

Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
1926. g. 15. februāra raksts Ns 21844/5
(5X1-25). -- 16732/25

6761. Bogdanovs, Mavrikijs Feodota
dēls. — Rīgas kara apriņķa priekšnieka
1925 g. 4. nov. raksts Ne 66228
(16X125). — 16884/25.

6762. Broš, Tenis Viļuma d. —Rīgas
2. iec. miertiesneša 1926. g 27. janv.
raksts Ns 1284/25 (26X1-25). -
17056/25.

6763. BuchaKer, Berta Toma m. -
Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
1926. g. 20. janv. raksts Ns 21844/5
(26X1-25). - 17038/25.

6761. Biskap, Jūlija Mārtiņa ro. —
Rigas 2. iec. miertiesneša 1926. g.
27. janv. raksts Ns 1156/25 (24-XI25).
— 17059/25.

6765. Burgels, Julius Friča d. — Kri-
minālas pārvaldes Rgas nodalīs rīcībā
(3IX-25). — 15382/25.

6766. Buchrots, Kārlis Johana <t -
Tas pats (28-XI-25). — 17196/25.

6767. Bērziņ, Zelma Andreja m. -
Rīgas 8. iechkņa miertiesneša 1926. g.
27. janvāra raksts Ns .062 (28X1-25). -
17198/25.

6768. Bērziņ, Marija Annas m. -
Rīgas prefektūras sanitārā ga'da 1926. g.
19. janvāra jaksts Ns 1583/25 (28-XI 25).-
17202/25.

6769. Batkaas, Zalmans Leibas d.-
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas ii-
cibā (28 XI-25). — 17Ž04/25.

6770. Burnovskis, Eduards Matīsa d.-
Tas pats (28-Xl-25). — 17206,25.

6771. Buliis, Fricis Kristapa d. -
Tas pats (2X11 25). — 17217/25.

6772. Balodis, Heimans Jāņa d. -
5. Cēsu kājn. pulka komandiera 1926 g-
16. februāra raks's Ns 1115 (504/19). -
7431/23.

6773. Čepulis, Osips Franča d H
Kriminalās pārvaldes Rigas nodaļas rī-
cībā (29-IX 25). — 15985/25.

6774. Čepulis, Osips Franča d. -
Tas pats (16-1V-25). — 13199/25.

6775. Čepulis, Osips Franča d. -

Tas pats (20-VI-25). — 14326/25.
6776. Čepulis, Osips Franča dēls. -

Tas pats (90 VI-25) — 14327/25.
6777. Černoglazovs, Jānis Feodofl

dēls. - Tas pats (29-X-25). —17225/2»
6778 Dāvis, Andrejs. - Cēsu apriņP

prieklcieka palīga 2. iec. 1926. g-l2
'bruara raksts Ns 4249/22 (110-22-IH)- -

6317/22
6779. Daškevičs, Staņislavs JW

dēls. — Rīgas policijas 5. iecirkņa pnew
nieka 1926. g. 20. janvāra raksts MsH"
(26 XI 25). - 17063/25. J _, j

6780 Ermans, Augusts Dāvā dēli
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas^
(23-XI-25). -17071/25._6781. Eglīte, Kārlis-Eduards Pe»ļJJ
— Rīgas policijas 5. iecirkņa P"6*5^,:!
1925 g. 31. decembra raksts N» 20/\
(25 XI-25). — 17072/25. ., j

6782. Gešels, Aleksandrs Eduarda ?
— Rīgas 1. iec. miertiesneša 19*°'|i
30. decembra raksts Ns 1163 (3-Xl-*»ļ
— 16919/25.



6783. Gržesjak, Helēna Leopolda m.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas

rijībā (16-XI 25). - 16921/25.
fi784 Gutermans, Mozus Folka d. —

Tas pats (30X-25). - 16613/25.
fi785 Golikovs, Dmitrijs Vasilija d.

__ Tas' pats (128-24-X). — 10042/24.
fi786 Golikovs, Dmitrijs Vasilija d. —

Tas pats (5-XI 25). - 16610/25.
«787 Gruzdinski, Ulrichs Aleksandra

dēls. -Tss pats (23-Xl-25). - 17078/25.
6788. Ginters, Jānis Eižena dēls. —

Risas pils. L iec» miertiesneša 1925 g.
31 decembra raksts Ns 906 (25-XI-25).
17079/25.

6789. Hermans, Elijakims Aleksandra
dēls — Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas rīcībā (12-VIII-25). - 15448/25.

6790. Hermans, Elijakims Aleksandra
dēls. - Tas pats (6-V-25). — 13595/25.

6791. Hermans, Izidors Aleksandra
dēls. — Tas pats (16-IV-25). — 13344(25.

6792. Haritonovs, Jēkabs Dementija
dēls. — Tas pats (22X25). — 16350)25.

6793. Jakobsons, Aleksandrs Otto d.
— Tas pats (2-XI-25). — 16928/25.

6794. Ivanovs, Maksims Lacara d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. gada
207 janvāra raksts Ns 13226/24 (21-X[-25).
17087/25.

6795. Jukums, Antons Pētera d. —
5 Cēsu kājn. pulka komandiera 1926. g.
16 februāra raksts Ns 1120(506/1919).—
7449/23.

67£6. Jankovski, Jegors Jegora d. —
Rīgas kara apriņķa priekšnieka 1925. g,
17.novembra raksts Nš68493 (30-XI 25).
— 17241/25.

6797. Kurkevičs, Staņislavs Pētera d.
— Iekšlietu min. nepilngadīgo zemkopī-
bas un amatniecības koioaijas Irlavā
1925. g. 27. nov. raksts Nš922 (28-Xl-25).
— 17242/25.

6798. Ivanovs, Fostrazis Sevastjana d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (28-XI-25). — 17243/25.

6799. Jukums, Donats Jara d, —
5. Cēsu kājn. pulka komandiera 1926. g.
16 februāra raksts Ns 1118 (507/19). —
7450/23.

6800. Kapito. Hans Valtera d. — Rī-
gas 6. iec. miertiesneša 1926. g. 12. fe-
bruāra raksts Ns 78/19 (309/19). —
6607/22.

6801. Kirš, Alide Jāņa m. — Rīgas
3. iec. miertieare'a 1925. g. 10. decembra
raksts Ns 1238 (16X125). — 16937/25.

6802. Kosarski (Kovarski), Aleksasdrs
Leona d. — Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1925. g. 11. decembra raksts
Ns 6116 (16-XI-25). — 16938/25,

6803. Kalniņš, Vilhelms Jāņa d. —
Rigas policijas 5. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 17. novembra raksts Ns 17123
<17-X1 25). - 16940/25.

6804. Koževnikovs, Grigorijs Aristracha
dēls. — Rīgas policijas 6. iecirkņa priekš-
nieka 1925. g. 4. decembra raksts
Ns 30806,28488 (17X!-25). — 16942 25

6805. Kadik, dzim. Merten, Minsa
Andreja m. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas rīcībā (5-XI 25). —16943/25.

6806. Klibovičs, Ignats Ignata d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1926. g.
16 februāra raksts Ns 3015 (6VI-25).—
14515/25.

6807. Kamarovska, Agate Ignata m.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
15. decembra raksts Ns 6325 (21-XI-25).
— 17090/25.

6808. Kaufeld, Marija Aleksandra m.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
29. decembra raksts Ns 3450 <26-XI-25).
- 17092/256809.Krūmiņš,PētersJēkabad.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (24X125). — 17095/25.

6810. Liakevič, Bruno. — Rigas
6 iec. miertiesneša 1926. g. 12. iebr.
raksts Ns 16/19 (305/1919) — 6289/22.

6811. Lasis, Kārlis Alfrēda d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
ncibā (16-XI-25). - 16953/25.

6812. Lācis, Reinholds Jāņa d. —
Tas pats (26X1-25) — 17099/25.

b8!3 Laurs, Kar is Kārļa d. — Tas
Pat» (26 XI-25) . - 1710025.

,

6814. Līde, DSvis Dāvā d. - 5 Cēski
«ain. puika komandiera 1926 g. 16 iet*
raksts Ns 1117 (500/,919). - 7465/21.

6815. Mileiko. Juljans Jāzepa d. -ļ-
usgdas iec. policijas priekšnieka 1926. fe.
fl- janv. raksts Ns 582/25 (16-V-25). -f-
13841/25.

£816. Martinson, Anna Pētera m. --
f^as aPgabaltiesas 2. Kriminalnodaļis
/i,»' S 12- februāra raksts Ns 2180
<2'24-X). - 9682/24.
T

b °l7. Martinson, Anna Pētera m. --
las pats (10373 24.

6818. Mikman, Elza Miķeļa m. —Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (16-XI-25). - 16958725.

6819. Muzikats, Esfor Icika m. —
Daugavpils apr. Krāslavas iec. policijas
t"oi1925 g. 24. decembra rakstsNo 5333 (16X1-25). _ 16969/25.

6820. Moisejeva, Irina Aleksandra m.
— Rīgas policijas 9. iecirkņa priekšnieka
™;J' l6- februāra raksts Ns 850
(30-VII 25). - 14855/25.

6821. Mackevičs, Jānis Osipa d. —
Daugavpils apriņķa 9. iecirkņa mier-
tiesneša 1926 g. 13. februāra raksts
Ns 145 (25-XI 25). - 17106/25.

6822. Maurer, Vallija Jāņa meita. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā <21-Xi.25). - 17107/25.

6823. Meiers, Kārlis Jāņa d. — Rfgas
policijas 5. iecirk ņa priekšnieka 1926. g.
15. janvāra raksts Ns 14472 (24-Xl-25).
— 17114/25.

(Turpmāk vēl.)
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iecelšanas.
Rīkojums Ns 94.

Rīgā, 1916 g 2. februārī.
1. §.

Paaugstinu: 1) mežu departamenta otras šķiras
grāmatvedi Ju iju Cīruli par pirmās šķiras grā-
matvedi, ar XI kategorijas 1. pakāpes algu;

2) mežu departamenta pirmās šķiras rēķinvedi
Elfrīdu Z ā 1ī t par trešās šķiras grāmatvedi, ar
XIII kategorijas 1. pakāpes algu.

Minētas paaugstināšanas un izdienas pakāpes
skaitīt no 1926 g. 1. februāra.

2. §.
Apstiprinu ^mata :

1)
Vijciema virsmežniecības

darbveža - grāmatveža vietas izpildītāju Martu
Rudzīt;

2) Ludzas virsmežniecības darbveža-giāmatveža
vietas izpildītāju Ernestu Jaunzemu;

3) Varakļānu virsmežniecības darbveža-grāmat-
veža vietas izpildītāju Artūru Krūmholcu;

4) Krāslavas virsmežniecības darbveža-grāmat-
veža vietas izpildītāju Kārli Markovski;

5) Slokas virsmežniecības vecākā rakstveža vietas
izpildītāju Elzu B e ķ e r.

Minētās apstiprināšanas skaitīt no 1926. g.
1. februāra.

3. §.
Berzsīpeles virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa

mežzini Robertu K r e i c m a n i par nolsidlgj un
VElstij zaudējumus nesošu rīcību degradēju pai
trešās šķiras iecirkņa mežzini, ar XIII kategorijas
1. pakāpes algu, skaitot no 19Z6. g. 1. februāra.

4. §.

Meža techniķi Emilu Lorenci pieņemu un
pielaižu pie ama'a pienākumu izpildīšanas kā
mežziņa amata kandidātu Rēzekues virsmežniecbā,
uz brīva līguma pamata, ar XV kategorrjas 1. pa-
kāpes algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad
viņš stāsies pie dienesta pienākumu «pildīšanas.

5. §.
Popes virsmežniecība uz b.ī^a līguma nodarbi-

nāto rakstveža vietis izpildītāju Pēieri Zariņu
pārceļu uz Sasmakas virsmežniecība un pielaižu
pie darbveža-grāmatveža amata izpildīšanas, _ uz
brīva līguma pamata, ar XII kategorijas 1. pakāpes
algu, skaitot no 1926. g. 1. febmara.

6. §.
Ludzas virsmežniecība uz brīva līguma nodar-

bināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa pagaidu vietas
izpildītāju Antonu Rubinu atsvabinu no dienesta
uz paša lūguma pamata, skaitot no 1925. g.
23. februaja.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Valdības darbība.
Ministfu kabineta sēde

1926. gada 11. maitā.

1. Pieņem papildinājumu noteikumos
par dzīvokļu piešķiršanu valsts civilresorp
darbiniekiem un nolemj to izdot pār-
valdes kārtībā.

2. Apstiprina š. g. 3. martā Rēvele
parakstīto protokolu par papildinājumiem
pie ceļu saraksta, kas pievienots Latvijas-
Igaunijas 1924. g. 2. apriļa_ nolīgumam
par pierobežas joslasceļu kopēju lietošanu,

3. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus. ^^^^

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi

par priekšnamu un sētu tīrību, koridoru

apgaismošanu, samazgu bedfuun cūku

staļļu būvēm 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

V Ns 102467.

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

Piezīme. Laikā no 15. septembra
līdz 15. aprilim dzīvojamās mājas

\ priekšuami, koridori un trepes ap-
gaismojami no saules rieta līdz

pulksten22§ 2. Katrā sētā vajaga atrasties bruģa
(meslu) bedrei kastei, ne mazāk kā
4 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
3
/* dziļumā pilna. Koka materiāla mēslu

kastes jādarvo no iekšas, kā ari ārpuses.
§ 3. Sētām un palieveņiem, kurus

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-
bruģē vai jāietaisa izbruģētas renes ūdeas
novadīšanai.

§ 5. Netīru un smirdošu ūdeni ne-
kādā 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-
tos paltes un nepaliktu par stāvošu, smir-
došu ūdeni, — vai ari dārzā vajaga ietai-
sīt sevišķu netīra ūdens bedri ne mazāk
kā 4 pēdas garumā un platumā, ne
vairāk kā 5 pēdas daiļumā, no pus-
baļķiem vai akmeņa, ar grīdu vai bez
grīdas, bet ar labi slēdzošu vāku. Netīra
ūdens bedre nedrīkst būt sakarā ar pa-
grabiem vai citām bedrēm; bedre jā-
iztīra, ja viņa 3/* dziļumā pilna. Bedres
vieta jāaptaisa margām 3 pēdu augstumā,
ja ūdens bedre atrodas sētā, viņai vajaga
dubultu vāku.

§ 6. Rajonā, kurā ietilpst sekosas
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 cūkkūtis ierīkot turpmāk
netiek atļauts. Pārējā pilsētas rajonā
var cūkkūtis tikt ierīkotas, katrā gadī-
jumā izprātot pilsētas valdes atļauju.

§ 7. Cūku kūtīm, kā pastāvošam
§ 6. minētā rajonā, tā ari jaunbūvējamam,
jābūt no mūra vai cementa ar ūdeni
cauri nelaidošu grīdu. Ārpus §6. mi-
nētā rfijonā tagad pastāvošās cūkkūtis
atļauts uzturēt līdzšinējā stāvokli ar koka
sienām. Cūku kūtīm, ja viņas nav cie-
šās ēkās ar pretuguns mupem pie kai-
miņa robežas vai ielas, jābūt no kaimiņa
robežas vai ielas atstata ne mazāk kā
5 pēdas.

segtām renēm, vai ari — var taisīt ko-
pīgu bedri visu aizgaldu garumā.

§ 10. Cūku kūtis ir jātur arviea pie-
tiekoši sausas, tās vajaga pēc vajadzības
iztīrīt un pakaisīt, bet tedre jāiztīra, ja
viņa 3A 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.

3 Sekretārs K. L ū s s.

Saistošie noteikumi
par skursteņu un dūmu vadu

tirišanu Cēsu pilsētā.
Pieņemti Cēsu _ pilsētas domē 1925. g.
30. novembrī pēc žurnāla Ns 98 un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1926. g. 15. februāra

rakstu Nš 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 brīvi stāvošie fabriku
nn neapdzīvotu ēku skursteņi.

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

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

§ 4. Skursteņu tīrīšanas darbus var

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

§ 5. Skursteņtīritājs var pieņemt sev
palīgu, kurš vajadzības gadījumā var
izpildīt viņa vietu. Kandidātu palīga
amatam skursteņtīritājs s'āda priekšā
pilsētas valdei pārbaudīšanai un ap-
stiprināšanai.

§ 6. Skursteņu tīrīšana nav atļauta māce-
kļiem vieniem pašiem; mācekļi drīkst
strādāt skursteņtirltāja 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 mēnesī visu gadu; b) skur-
steņi un dūmu vadi, kuriem pievienoti
tikai krāsnis dzīvokļu apkurināšanai,
jāslauka vienu reizi mēnesī kurināšanas
sezonā; c) rūpniecības un citu tamlīdzīgu
iestāžu, piemēram : maiznicu, konditoreju,
ļaužu ķēķu, restorānu, pirtu u. c. skur-
st-ņi slaukāmi pēc vajadzības, bet ne re-
tāki kā reizi mēnesi.

§ 8 Pie katras cūku kūts tieši vajaga
atrasties cemeoUtai akmeņa bedrei ne
mazāk kā 3 pēdas garumā, platumā un
dziļumā, labi segtai &t vāku ecģēs;
cūku kūts grīdai jābūt cementētai un
slīpai, lai šķidrumi ērti var notecēt bedīe.
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 HehTkj
par I/* kub. Dēdam uz katru tālāku aiz-
galdu, un šķidrumiem jānotek bedrē caur

§ 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 sodrēji un pelni katru reizi tīri

Latvijas bankas nedēlos pārskats
uz 10. martu 1926. g.

Aktīvā. Lati. S. P a t i v i. Uti. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 28,785,310 —

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,563.465 72 Pamata kapitāls 11,659,245 16
Ārzemju valūta 32,998.981 32 Rezerves kapitāls 1,521,714 5C
Sudraba nauda 2,170,999 — Speciālās reierves 2,500,000 —
Valstskases zīmes u.slka metāla nauda 8,524,257 24 Noguldījumi 7,211,097 51
īsa termiņa vekseļi 66,448,351 32 Tekoši rēķini 46,735,327 84
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 51,250,489 54 Valsts rēķini un depozīti 78,840,787 38
Citi aktivi . . 9,566,978 11 Citi pasivi . . 17,270,039 86

194,523,522 25 194,523,522 25

Piezīme: uz 10 martu 1926. g Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 28,785,310 —
kuras nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 2400 klg (divi tūkstoši četri simti klg), kas pec paritātes 1 klg =
Ls 3444,444 nodrošina 8,266,666 —

2) ar S 1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pēc
paritātes 1 X = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 7,773,930 —

3) ar £ £05.310,—/— (pieci simti pieci tūkstoši trīs simti desmit angļu
mārciņām), kas pēc paritātes £ I.— .= 7,32238 gr. tīra zelta —
Ls 25,22155, — nodrošina 12,744,714 -

Ls 28,785,310 -

Rīgā, 10. martā 1926. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
26146 Galvenais direktors Švede.



jāizslauka. Skursteņus, kuri netiek slau-
cīti kārtīgi, vai kurus namsaimnieks
pavisam neliek slaucīt, pilsētas valde
uzdod skursteņtīrītājam tīrīt uz nama
īpašnieka rēķinp.

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

§ 10. Skursteņtīrītājam 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 skursteņtīrītāja aiz-
rādījumi un jāpilda viņa likumīgas prasības
attiecībā uz skursteņu, dūmvadu un
kurināmo ietaišu ugunsdrošību, kā ari
jāierīko un jāturkārtībā 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.

§ 13. Skursteņtīrītājam jāved sevišķa
darba grāmata pēc pilsētas valdes dota
parauga, kurā ierakstāms katrs skursteņ-
tīrītāja 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 attiec'gai 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
bildību par darba pareizību un kārtīgu

.
§_ 15. Sūdzības par skurstentirītāja iz-

turēšanos, nolaidibām un nekārtīgu
darbu, jāiesniedz pilsētas valdei. Attie-
cīgos gadījumos pilsētas valde var skur-
steņtīrītāju administratīvi sodīt, atstādinot
no darba uz nenoteiktu laiku vai ari ga-
līgi atlaist.

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

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

Pilsētas galva Dr. Vanadziņš
Valdes loceklis J. Āboliņš.

2 Sekretārs K. L ū s s.

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

rēšanu Cēsīs.
Pieņemti Cēsu pilsētas domē 1925. g.
30. novembrī pēc žurnāla Ns 98 un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldī-
bas departamenta 1926. gada 26. februāra

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

§ 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 darbnīcu telpām jāsa-

stāv no vienas, vai vairāk gaišām un
tīrām istabām ar logiem, pa kupem
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 labākārtībā.
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 sapogojamf svārki.

§ 10. I ersonalam stingri aizliegts aiz-
tikt pirkstiem ievainojumus, kas radu-
šies pe bārdas 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 lipīgam
slimībām vai kādu ādas vai matu sli-
mību. Friziefu darbnīcas un viņu per-
sonāls atrodas zem pilsētas valdes un
viņas ārstu kontroles

§ 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".

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

2 Sekretārs K. Lūss.

Saistošo noteikumu pārgrozījums
par nodokli no izpriecām un

izrīkojumiem
Jelgavas pilsētas robežās.

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

Nš 102469

1925. g. 13/15. jūlijā «Valdības Vēst-
neša" 151., 152. un 153. numurā publi-
cētos noteikumos par nodokli no izprie-
cām Jelgavas pilsētas robežās § 5. punktu
„d" izteikt sekošā redakcijā:

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

Sis saistošo noteikumu pārgrozījums
stajss spēkā divu nedēļu laikā pēc tā
izsludināšanas .Valdības Vēstnesi".
3 Pilsētas galva P. Godmans.

Pilsētas sekretārs Švānbergs.

Saistošie noteikumi,
kuri aizliedz Liepājas pilsētā tir-
goties ar zirgiem ārpus pilsētas

zirgu ti'gus.
Pieņemti Liepājas pilsētas domes 1926 e22 februāra sēde un apstiprināti ariekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1926. gada 3. marta rakstu

Ns 102470.

1. Ar zirgu tirgus atvēršanu Liepājā,
tirgošanās ar zirgiem var notikt vienīgi
pilsētas zirgu tirgu, 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 speķa
pēc 2 nedēļām no viņu izsludināšanas
.Valdības Vēstnesī".

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

Riga.
Sakarā ar automātiskās telefona

centrāles atklāšanu
Rīgas abonentiem jāievēro sekošais:

1. Rīgā turpmāk darbosies divas te-
lefonu centrāles: vecā — manuālā ar
abonentu numuriem no 90301 līdz 99200
un jaunā automātiska ar abonentu nu-
muriem no 20000 līdz 23999. No nu-
mura pirmā cipara „2" vai „9* redzams,
pie kādas centrāles abonents pļevienots.

2. Lai nerastos lieki traucējumi sa-
vienošanā un telefonu darbībā, abonen-
tiem jārīkojas pēc jannā saraksta 3 lidž
6 1. p. dotiem aizrādījumiem.

3. Automātiskās centrāles abonentiem
sevišķa vērība jāpiegriež pareizai numuru
sastādīšanai, izsaucot vecās centrāles
abonentus. Pēdējie ar maz_ izņēmumiem
patur sazus līdzšinējos numurus, kuri,
izsaucot no automātiskā telefona, jā-
papildina līdz piecvietigiem skaitļiem,
piemēram, vecās centrāles abonents 348
jāizsauc ar 90348, 4965 ar 94965 u t.t.
Pagriežot pirmo ciparu ,9" izsaucējs
savienojas ar centrāļu kopdarbības
ietaisi. Pēc nākošo 4 cīparu pagriešanas
kopdarbības ietaisē atspīd no elektriskām
spuldzēm sastādīts pieprasītais numurs,
kcfu telefoniste nolasa un savieno ar
aizsaucēju. Pagaidām iekārta ir pie-
mērota normālam darba daudzumam,
tādēļ pie ārkārtēja darba uzplūduma
visus savienojumus nevarēs veikt tekoši
un vienam otram abonentam būs jāgaida
sekundes 10 līdz 15. Gadījumos, kad
kopdarbības telefonistes nespēs darbu
veikt, d&ļa izsaukumu pāries uz vecās
centrāles telefonistēm un tad abonentam
vēl reiz noprasīs vajadzīgo numuru.

Māksla.
Teodors Lejas-Krumiņš, plaši pazī-

stamais teātra darbinieks un izmeklētu
literarisku darbu tulkotājs, vakar Nacionālā
teātri svinēja savu 35 gadu darbības ju-
bileju. Šim gadījumam jubilārs bija
izvēlējies A. Strindbsrga lugu .Nāves
deja", kurā pats tēloja galveno lomu.

Tās personas, ko Strindberģis šai lugā
ved mums priekšā, nav ņemtas no pa-
tiesās, īstenās dzives: tie ir rakstnieka
fantāzijas izdomāti pārspīlēti, nelaimīgi
cilvēki — virs un sieva — kuri visu
savu laulības dzīvi, 25 gadus, pavadījuši
un pat vada nemitīgā nesaticībā, naidā,
mocidami viens otru līdz pagurumam, līdz
nevarībai, bet tomēr nekad neapnīkdami
to darīt. Reiz ierodas kāds viņu agrākais
draugs, un liekas, it kā tam izdosies iz-
dari^

uz viņu nelaimīgo dzīvi kādu
labvēlīgu iespaidu; vismaz nelaimīgo
sievu viņš ari patiesi grib glābt no
nejēdzīgā vīra, rīkodamies aizvest to sev
līdz. Bet ari tā ir tik pilna nepanesami
naidīga elementa, ka draugs un mīļākais
drīzi ar īgnumu no tās novēršas, atstā-
dams nožēlojamo laulāto pāri viņu netī-
rumu un naida zaņķī, un pats pēkšņi
un steidzīgi aizlaizdamies uz turieni, no
kurienes nīcis. Vīrs un sieva nu stāv

atkal vieni divi viens otram pretim.
Šai bridi virs kautko ieminas par cerību
uz ko gaišāku, labāku. Tomēr pēc visa
redzētā un dzirdētā skatītājam trūkst
ticības uz kādu gaišāku gaismas, vai
saules staru viņu laulības dzīves tum-
sībā un postā.

Pats no sev.'s saprotams, ka šāda ga-
bala iirade ir garlaicīga, nogurdinoša, kā
jau viss, kas neīsts, samākslots, samo-
cīts. Par laimi gabalā ir pāris momentu,
kur nelaimīgajā, izmocītajā sievietē pa-
mostas viņas sievišķība, viņas kaislība
uz bijušo bērnības un jaunībasdraugu—-
gluži kā dažādiem šķēršļiem ilgi aiz-
sprostota upe, kura tikdama pie stāva
kalna nogāzes svabada, krākdama un
mutuļodama gāžas nu plašumā un
dziļumā.

Šos momentus lieliski izcēla ne-laimīgās sievietes tēlotāja — Aliserexiiman ' ar t0 atka * spoži
pierādīdama savu stipro, vispusīgo talantu.Ari viņas pretspēlētājs J. Sabērtsbija savā vietā.

Jubilāru godināja ar lauru vainagiem
(no ncionslā teātra un rakstnieku Uūžurnālistu biedrības), balvām un puķēm
Ar telegramām bija sveicinājuši Saeimas
priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš, m nistrn
prezidents Ulmanis, izglītības mnistris
E. Ziemelis un daudz citi.

Jāpiezīmē, ka priekš izrādes A. Dati.
g es kgs nolasīja īsu, bet visai kodolīgu"
apskatu par A. Strindberga literariskās
darbības nozīmi. __j__

Dailes teatrī_ vakardien izrādīja novi-
tāti — Andreja Upīša jauno tra-
ģēdiju .Mirabo" 11 ainās, kas uzska-
tama par diezgan interesanti sarakstītu
un stilizētu vēsturisku skatuves gabalu
tik dažas vietas Hekas būtu kā pastieptas'
Piemēram visai dzīvi attēlots pašā sā-
kumā franču revolūcijas laikmeta trūkuma
un badošanās stāvoklis. Galvenā loma —
Mirabo — atronas direktora Smiļģa spē-
cīgās rokās. Visa izrāde bija labi sa-
gatavota.

J. Jaunsudrabiņa jaunā komēdija Na-
cionālā Teātrī. Sestdien, 13. martā
Rīgas publika dabūs iepazīties ar mūsu
popoluiā rakstnieka Jāņa Jaunsudrabi ņa
jauno dramatisko darbu — komēdiju
„Jo pliks, jo traks". Jaunajai ko-
mēdijai autors liek norisināties lauku
sētā un pilsētā. Mīlestības dēkas uz slu-
dinājuma pamata avīzēs par sarakstīšanos
precību nolūkā. Pēc maziem sānu maldiem
jaunais laucinieku puisis atgriežas atkal
savas izredzētās klēpi, nobeidzot lugu ar
vieglu aizkustinošu, cēlu santitnentu. Bet
pa starpām notiek stipri raibi darbi, kas
sagādā omulīgu atpūtu un smaidus sejā.
Komēdiju iestudē A. Amtmanis-Brieditis.
Jauno laucinieku tēlo J. Sabērts, viņa
pilsētas „brūti" Anta Klint. Zīmīgos
lauku ļaudis — Mirdza bmitchen, Ella
Jakobson, T. Podnieks, pilsētnieku sarža
tipus T. Valdšmits, K- Kvēps, Alma Mač,
Z. Lepnis. Derīga abonentu 5 b.

Nacionālais teātris. Svētdien, 14. martā,
pulksten _ 2 pēc pusdienas, tautas
izrādē Annas Brigader jautrā komē-
dija ^Lielais loms". Pulksten 7/»
vakarā A. Gulbja traģikomēdija ,.Erika
Jonass". Titula lomā Lilija
Š t e n g e 1. Pirmdien, 15, martā,
pulksten 7/» vakarā P. Dzeņa vidus
skolai par labu Skriba „Adrienna
Lekuvrer" ar Liliju Štengel
titula lomā.

Tā kā daud^i kara vīri vairs nedabūja
biļetes uz Romena komēdiju „Doktors
K n o k s ", tad to viņiem atkārtos cetuit-
dien, 18. martā, pulksten 4a dienā.
Turpinās biļešu pārdošana uz Lilijas
Štengel benefici 18. martā (Izrādīs
Sardu . Mad.ame Sāns Gene").

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 12. marta.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,182 — 5,192
1 Anglijas mārciņa .... 2518 — 25,25
100 Francijas franku .... 18,65- 19,05
100 Beļģijas franku . . . , 23,40 - 23,75
100 Šveices franku .... 99,65 - 100,40
100 Itālijas liru 2°.65'?i^
100 Zviedrijas kronu . . . . 138 60 - 1*W>
100 Norvēģijas kronu . . . 111,70— Hž"5J!
100 Dānijas kronu .... 134,55- 36,bU
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25 — ļ^a
100 Holandes guldeņu . . . 207,00- 208,W
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10

100 Somijas marku .... 12,97-}*'/?
100 Igaunijas marku . . . . !>,',™
100 Polijaa zlotu 64,00-H00

100 Lietavas litu ..... 5°>40~;jJ'£
1 SSSR červoņecs .... 26,40 - 26,7J>

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425'?rT
Sudrabs 1 kg 100-108

Vērtspapīri:
5 °/o neatkarības aizņēmums . 98 — JO
4 °/o Valsts prem. aizņēmums 98 — w

6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — yo

8°/o Hipotēku bankas ķīlu q7
zīmes 96 —'

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Ka cen«

Zvērināts biržas maklers P. R«Pner'

Šim numuram 8 lapas pus©-

Redaktors: M. Xrons.



fedienšefa tonjjg Rīgas automot. telefona centrāle.
Taisni pulksten 8 vak. visos dzīvokļos, kur uzstādīti automat. aparāti,

jāpārgriež stiepules starp vecc.un auaParatu un jāsāk lietot automātiskais. Iestādēs un veikalos to var izdarīt ari darbu beidzot, bet šie aparāti līdz pulksten 8 vakarā
nedarbosies. Liaz ar visiem abonentiem jāsāk lietot jaunais abonentu saraksts, izņemot sekošo: Automātu abonentiem jāizsauc: Rīga I ar Nr. Nr. 90001 un 90002, Kara ministrija

ar Nr - 93856, SSSR tirdzniecības priekšstāvniecība Alberta ielā ar Nr. 98590. 26151

pTicsn sladinājami ]
Ričas apgabali, I. krinrnalnod.

«.skaņā ar savu 1926. g. 5. marta
lēmumu , meklē uz sod. lik. 154. p.
„ i d pamata apsūdzēto, Mozu Elijas
5' H e r c b a c h u, 23 g. vecu, piede-

rigo pie Tukuma pilsētas, kura paz mes
tiesai nav zināmas. _ _

Visām iestādēm un personām, kuram
zināms kur atiodas minētājs Hercbachs un
viņa manta, jāpaziņo par to tiesai, un
viņa atrašanās gadījuma ieceļama par
viņu, saskagā ar tiesas š. g. 5 marta
lēmumu , policijas uzraudzība.

Rīgā, 8. martā 1926. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts.)

2go20 Sekretārs Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
paziņo, ka 23. martā 1926. gadā,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 1920. gada 13. februārī Rīgā
mirušas atraitnes Jules Anša m. Vilciņ
notatielo testamentu.

Rīgā, 9. martā 1926. g. L. M 2872.
Priekšsēd. v. A. Ve i d n e r s.

25993 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,

«skaņā ar civilprocess likumu I9a8. p.,
paziņo, ka 23. martā 1926. gadā,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1916. g. 21. maijā Rīga mirušā
Ovseja Leizera d. Furmaņa manto-
juma līgumu, kurš _no:lēgts starp mir.
Ovseju Leizera d. Furmfni un Mozusu
(Moiseju, Movšu) Peisachu Ovseja d.
Fūrrnani pie Rīgas notāra Fridricha Jē-

kaba d. Veikleviča 2. decembrī 1910. g.
N> 9952.

; Rīgā, 9. martā 19J6 g. L..NŠ2871
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

25993 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1921. gala
marta mfnesī Sk īveru stacijas miestā
mirušā Indiiķa Anša dēla Lablaika
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, _kam ir uz šo mantojumu, vai
lakata ai to, tiesības, kā: mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā
?kaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1926. g.23. februāri. L. Nš 1909,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24716 Sekretārs A. Kalve.

Rlg apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 22. no-
vembri (v. st.) Rīgā miruša Dava Jāņa
dēla B u i m a ņ a ii atklāts manto
jums , un uzaicina, kam ir u;
šo mantojumu, vai sakarā ar t<
ties, kā mantiniekiem, legatariem, li-
deikomisariem , kreditoriem un t. t
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas

la minētās personas savas tiesības
?ugša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1^6 g 23 febr. L. Nk 2582

.„ Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
I]l Sek»tars A Kalve.

R '9as apgabali , 3. civilnodaļa,
saskaņa ar civilprocesa likuma 1958. p.,ar šo paziņo , ka 23. martā 1926. g.,
minētas nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 26 jūlijā mirušā LīvuPag, .Lejas-Mežiņu* mājas īpašriekaMuca Dava dēla Zeltiņa testamentu.

Rīgā, 10. martā 1926. g. L. J* 2661.

9K100 Pfiekšsēd. v. A. Veidnets.
f2i2L_ Sekretārs A. Kalve.

%as apgabaltiesas 3. civilnod.,
Mskanā ar civilprocesa likuma 1958. p.,Paaoo, ka 23. martā 1926. g., minētās
l&,atWātā tie*is sēdē nolasīs
naf'8 itIL decembrī, mirušā Viļķenu
MmV, Vakas" mājās Andreja Anča dēlamelkera testamentu.

R'gā, 10. martā 1926. g. L. N° 2349.

261 c»a Priekšsēd. v. A. Veidners.
-~^ Sekretārs A. Kalve.
«<gas apgabaltiesas 3. civilnod.,

tfmefni\civillikumu koP- 36- P- Pie"
ka iauia

mata i ar š0 Pazin0 vispārībai,
ZirnU m p^3"^ Andrejs Jura d.
dz im AiH mma Andrēja m. Zirmt,
lības 'lim ™

noslēg"ši savstarpīgo Iau-
o4JrloT pie Madonas notāra Ēvalda

^ 1/64 arl"a
19" J'- 1926' 8- r<*' ar ku ru viņi, attiecībā uz viņu

noslēgto laulību, ir atcēluši vietējocivillikumu 79. un turpm. p.p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 16. febr. 1926. g. L..N'°2488
o„n™

p"ekšsēd. v.A. Veidners.
24020 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai
ka laulātie draugi Andrejs Andreja d.
Kļaviņš un Ženija Jāņa m. Klavin,
dzim. Bulud noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra J. Kriik-
landa 16. ļavn. 1926. g. reģ. N° 14/1494,
ar kuru viņi attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p.p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 16. febr. 1926. g. L.N°2431
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24016 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Augus 'ts Pētera d.
Lasmans un Gertrūde Zandera m.
Lasman, dzini. Janson noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 16. janv. 1926. g. reģ.
JV° 22291, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p.p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 16. febr. 1926. g. L.-N°2433
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24017 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Jānis Jāņa d. Rubens
un Anna Jāņa m. Ruben, dzim. Engel
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra J. Krūklanda 22. janv.
1926. g. reģ. N° 18/2129, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vitējo civillikumu 79. un turpm.
p.p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 16. febr. 1926. g. L.N°2464
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24018 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz tik. par laul. 77. p. pamata, daia
jinamu, ka tiesa 1926. g. 17. februāri
Makarija Jāņa d. Pospielova prasības
lietā pret Anastasiju Aleksandra m
P o s p i e 1 o v, dzim. Perejaslavceva
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulibi', kas noslēgta
starp prasītāju Makariju Jāņa d. Pospie-
lovu un atbildeteju Anastasiju Pospielov,
dzim. Perejaslavcev.

Ja atbildētājs clv. proc. lik. 728., 731.
an 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā 19^6. g. 22 fetr. Ns 721149/550.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

24599 Sekretāra v Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka titsa 1926. g- 20. janvāri
Anete -Paulīnes Jēkaba meitas Blusis

(Blusiņ), dzim. Vels, prasības lieta pret
K-r'i-Eduardu Reiņa dēlu Blusis par
laulības šķiršanu, aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas 1903 gada

20. juljā Rīgā slēgta starp KariiEdu-
ardu Blusis un Aneti Paulim Blusis,
dzim Vels; prāvnieku nepilngadīgus
brrnus: Albertu-Erichu-Valteri, Līiju-
Sarloti-Mariju un Em.liju Elizabeti, at-

silt prasītājas Anetes-Paulines Blusis
audzināšanā un kopšana

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.

un 748. p. p. paredzēta l'ika neiesniegs

tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā speķa.

Rīgā, 1926. g. 15 febr. 1* 43886/402.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

23875 Sekretāra v. St u i e.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 293-, 295., 298 301.,

309 311 P- P- Pamata, uz Matijas-

Karolines Ecke (Eke), dzim. Berendson,

lūgumu viņas prasības lieta pret Rein-

holdu Eduardu Juliusu Ecke (Eke) par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma, iera-
sties tiesa 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pļe lūguma pielikti laulības apliecība,
4 bērnu dzimšanas apliecības un aplie-
cība par prombūtni — ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 19. febr. 1926. g. Ns431129872.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

24529 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 10. fe-
bruāra lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: .Kr'stīnes Apkalnes sit viešu
ģimnāzijas, bij. Audzēkņu biedrība", ai
valdes sēdekli — CesTs.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24851 Sekretārs Fridiichsons .

Rīgas apgabalt. reģistrac. noda)a
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. gada
3. iebiuaja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rakstnieku un māk-
slinieku biedrība .Dailes darbinieku
artelis'," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24487 Sekretārs Fridiichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
20. janvāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Ebreju lauksaimnie-
cības veicināšanas biedrība ,Bajlt vogan'
(mžja un dārzs)," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24488 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaja
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
3. SeUuaja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Biedrība .Latvijas
sargi'," ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzmis Eglīts.
24497 Sekretārs F ridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaja
uz civ. prec. lik. 1460. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
23. janvāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Māikaln s piensaim-
nieku sabiedrība/ ai valdes sēdekli
Mārkalnes pagasta.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24498 Sekretārs Fridiichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460rl. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas ša gada 30. janvāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: „Vidrižu piensaim-
nieku sabiedrība .Ozols',* ar valdes
sēdekli Vidrižu pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24496 Sekretārs Ftidrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 20. janvāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Nītaures piensaim-
nieku sabiedrība .Mazsaimnieks'," ar
valdes sēdekli Nītaures pagasta.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24492 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ai viņas 1926. g. 20. janvaja
lēmumu pārreģistrēta .Rencēnu pagasta
Lizdēnu muižas piensaimnieku sabie-
drība" zem jauna nosaukuma .Lizdēnu
piensaimnieku sabiedrība," ka_ ari reģi-
strēti biedrības biedru pilna sapulce

15. martā 1925. g. pieņemtie grozītie
statūti. _ . . „ .

Nodalās pārzinis Eglīts.
24490 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. prec. lik. 1460'. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 10. februāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Rīgas skolotāju
institūta bijušo audzēkņu biedrības krāj-
un aizdevu kase," ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
24491 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1926. g. 20. janvāra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Krāj-aizdevu sabie-
drība ,Darbinieks'," ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24489 Sekretārs Fiidiichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 13. janvāra
lēmumu reģistrēts .Vikenu savstarpējās
ugunsapdrošināšanas biedrības" biedru
pilnā sapulcē 7. jūnijā 1925. g. pie-
ņemtais statūtu § 19 grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24295 Sekretais Fiidrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 1014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 26. janvārī mir.
Borsmindes pag., Ezeru muižas jaun-
saimnieka Voldemāra Lingas atstāto
mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, 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. L.JV2135/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24255 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
z079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 3. februāri mirušās
Jaunjelgavas apriņķa, Biržu pag. zemes-
gabala „Ozo!krogs" īpa šnieces Emilijas
Urāviņ, dzim. Dārzniek, _ atstāto man le-
jamu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma Iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīt
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.30. janv. L. J6262/26
Priekšsēdei, v. Veiss.

23674 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
rz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kujam būtu kādi
strīdi vai ierunas piet 1921. g. 21. f prilī
mirušās Jadvigas Ādama m. Plečkjfn
1920. g. 8. oktobri mājas kārtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dimas
.Valdības Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
ickādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 19: 6. g. 16. febr. L. J*1052/26
Priekšsēd. v. Veiss

24610 Sekretārs K Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
ui civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 26. decembri mirušā
Mitrofana K'ima (Klimentija) d. Ševja-
kova atstāto mantojumu kādas tiesības
ka mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. Ns 219/26
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23677 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz clv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visuskam
būtu uz 1922. g. 8. janvārī miruša Jāņa
Franča d. Šedisa atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem n. t. L,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskati*
pat spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1926. g. 30. janv. L. J* 1386/26
Priekšsēdei, v. Veiss.

23575 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1920. g. 16. dec. mir. Ilūkstes
apr., Akrīišas pag., Kazuļu ciema zemes
īpašnieka Mārtiņa Daukstes atstāto
mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, 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. L.Ns 1048/26.
Priekšsēd. v. Veiss.

24253 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1915. g. 4/ 17. septembri mir.
Jelgavas apr. Sarkanmuižas zemes-
gabala īpašnieka Krišjāņa Purina at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai desmit mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 9. febr. L..V21394,26.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

24242 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 3C9.
311. p.p. pamata, uz Almas Zilgalv,

dzim. Kalniņ, lūgumu viņas prasības lieta
pret Robertu Zilgalv, par laulības šķir-

šanu, uzaicina pfdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties tiesa 4

mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. - .

Pie lūguma pielikti Mores pag. valde»

viena protokola un 2 apliecība noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laika neieradī-

sies personīgi vti caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausī-

šanai aizmuguriski.
Rīgā, 1926 g. 19- iebr. J*431130/869

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
24530 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
20 janvāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Krievu sporta bie-
drība .Bogati}'," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24485 Sekretais Ftidrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz Likuma_ par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
16.1 janvāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņaslbiedrība: .Latvijas jūras atbrī-
votāju un aizsargu biedrība .Vilnis'," ar
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24486 Se retars Fridrichs. ons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 13 janvāra
lēmumu reģistrēts .Skiiveru savstarpējās
ugunsapdrošināšanas biedrības" biedru
pilnā sapulcē 18. janvāri 1925. g. pie-
ņemtais statūtu § 19 grozījums.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24494 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 20. janvāra
lēmumu reģistrēts .Ežu savstarpējās
ugunsapdrošināšanas biedrības' biedru
pilnā sapulcē 6. decembrī 1925. g. pie-
ņemtais statūtu § 19 grozījums.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24493 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1925. g. 21. maijā mir. Ilūkstes
apr., Skrudalinas pag. Elkšņu muižas
jaunsaimnieka Jāzepa Oriņoka atstāto
mantojumu kādas tiesības ka manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditorim 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. L.Nsl218/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24256 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 13. janvārī mirušā
Bauskas pagasta „ tīruma" mazmāju
īpašnieka Andreja Līruma atstāto man-
tojumu kēdis tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.30. janv. L. J*300/26
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23676 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1905. g. 15./28. maijā mir.
Platones pag. zemes gabala īpašnieka
Jāņa Upmaņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skait. no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 12.febr. L.N2704/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24252 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1917. g. 25. aprilī mirušā
Dobeles namīpašnieka Jāņa (Johana)
Rod es atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926.g. 12.febr. L..M> 1215,26.
Priekšsēd. v. Veiss.

24254 Sekretārs K. Pussars.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1914. g. 15. maijā mirušā
Semjona Franča d. Blaževiča atstāto
mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, 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. L.M> 545/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24247 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. 1967., 2011., 2014. un lik.
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 31. janv. mirušā
Jēkabpils apr., Dignājas pag. „KaIna-
Cauņu" mazināju īpašnieka Andreja
Petersona 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. 9. febr. L.JV°1054/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24251 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1918. g. 7. sept. mirušā Jēkab-
pils apr. Salas pagasta Burtnieku māju
īpašnieka Kārļa Mārtiņa d. Zolberga
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 9. febr. L.JV2 779/26
Priekšsēd. v. P. Effērts.

24243 Sekretārs K- Pussars.
^

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 5. maijā mirušās
Mildas Elizes Emīlijas Drenčsa, dz.
Oraudiņ, atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 9.febr. L.N21415/26.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

'24259 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967. ,2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 30 gadu atpakaļ Ilūkstes apr.,
Pilskalnes pagastā mirušā ,,ZabaJu IV"
māju īpašnieka Franča Vanageja at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, 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. L.JV°646/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24258 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz nereģistrētā un nepastāvošā
,,Soveta po dēlam pravoslavnich seļskich
narodnich učilič pribaltiskich guberņi"
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem,- fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 12. febr. LJV°1401/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24264 Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g. 1. febr.
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
p irkšanas-pārdošanas akts, koroborēts
1887. g. 3. dec. JV2 573 uz Jēkabpils
apr., Varenbrokas pag. Jatvti-Ziedanu
mājām ar hip. Ns 800 attiecībā uz
pirkšanas sumas atlikumu 2580 kr. rbj.
apmērā, — atzīts par iznīcinātu un
lūdzējai, Valsts zemes bankai, dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 9. febr. L.JV2153/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

24263 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g. 1. febr.
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
obligācija par 3450 kr. rbj-, korob.
1871. g. 5. aug. Ns 725/2255 uz Jelgavas
apr., Kalnamuižas pag. „Maz-Paugul"
mājām ar hip. Ns 268, — atzīta par

iznīcinātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai, dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 9. febr. LJfel54/26

Priekšsēd. v. P. Efferts.
24262 Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g. 18. janv.
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 6000 kr. r.,
izdota Jānim Banis ar pēdēiā blanko
cesiju, korob. 1912. g. 19. sept. Ns 2487
uz Ceraukstes muižas „Ribenkroga
Ns 1353" un „Ribu" mājām ar hip.
N° 2758 un ar 1912. g. 2. okt. Ns2565,
korob. uzrakstu pārgājuši Jelgavas
krāj-aizdevu kases īpašumā, ierasties
šai tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju neiesniegs
tiesa atzīs viņu par iznīcinātu un lūdz.
Jānim Ribe *atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 30 .janv. L.Ns324/26
Priekšsēd. v. Veiss.

24261 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
lamatojotics uz civ. proc. lik. 1958. p.
jāziņo, ka šīs tiesas sēdē 1926. gada

22. martā nolasīs 12 februārī 1926. g.
nirušā Jāņa Del vēra testamentu.

Jelgavā, 5. mariā 1926. g. L. Ns 1552/26
Priekšsēd. v. Veiss.

26213 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde 1926. gada
22 martā attaisīs un nolasīs 13. jūnijā
1925. g. mirušās Katrīnes Meldriņ,

dzim. Forstman testamentu.
Jelgavā, martā 1926. g. L. Jfi 1165

Priekšsēd. v. Veiss.
26212 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g. 1. febr.
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
obligācija par 5000 kr. rbļ., blanko
cedēta, korob. 1915. g. 27. maijā
Ns 358 uz Bauskas apr., Grienvaldes
,,Buče" mājām ar hip. Ns 3383, — at-
zīta par iznīcinātu un lūdzējam Jānim
Kalniņam dota tiesība prasīt jauna
akta norakstu, kurš stāsies nozudušā
oriģināla vietā.

Jelgavā, 1926. g. 9. febr. L.Ns226/26

Priekšsēd. v. P. Efferts.
24265 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
saziņo, ka šīs tiesas sēde ša gada
25 martā, nolasīs 4jūlijā 1921. g
mirušā Vincenta Andreja dēla- Kiv'iņa
testamentu.

Jelgavā, 9. martā 1926. g. L. Nš 1571/25
Priekšsēd. v. R. M ii 11 e r s.

26210 Sekretārs K. P u s s a r s._
Jelgavas apgabaltiesas reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil tie -. _ likuma
I460. panta paziņo, ka minefā tiesa
civilnodaļas 8. februārī 1926. g. atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Kaldabruņas pien-
saimnieku sabiedrību, ievedot viņu koo-
peratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdekl's atrodas
Bebrenes pagasta .Ciršos".

Jelgavā, 10. febr. 1926. g.
Reģ. nod. pārzinis P. Efferts.

236P3 Sekretāra v. E. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nodaļa
pamatodamās uz civ. ties likuma
1460. panta paziņo, ka minētā tiesa
civilnodaļas 8. februārī 1926. g. atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Ilūkstes: apr.,
Aknistes pagasta dārzkopības pārrau-
dzības biedrību .Sak^e", ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļ'.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Ilūkstes apriņķī, Aknistes miestā.

Jelgavā, 10. febr. 1926. g.
Reģ. nod. pārz. P. Efferts.

23694 Sekretāra v. E. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nodaļa
pamatodamās uz 18. jūlijā 1923. g. lik
par biedrībām, savienībām un politiskam
organizācijām 17. panta paziņo, ka m -
nētā tiesa civilnodaļas 28. janvārī 1926. g.
atklātā sēdē nolēma reģistrēt Pēter-
nieku lopkopības pārraudzības biedrību,
ievedot viņu to biedribu reģistra pirmajā
daļā, kūjām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Pē-
ternieku pagastā.

Jelgavā, 3. febr. 1925. g.
Rēģistr. nod. pārz. P. Efferts.

23338 Sekretāra v. E. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nodaja
pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
lik. par biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācij ām 17. pantu paziņo,
ka minēta tiesas civilnodaļas 8. febr.
1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Grenču-Irlavas mājturības veicināšanas
biedrību .Modra", ievedot viņu to bie-
dribu reģistra pirmajā daļā, kurām nav
peļņas ieeūšanas mērķa

Biedrības valdes _ sēdeklis atrodas
Irlavas biedribu namā.

Jelgavā, 12. febr. 1926. g.
Reģ. nod. pārz. P. Efferts.

24P34 Sekretāra v. E. Freibergs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 12. jūnijā 1921. g. mir.
Dāvida Šmideberga mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto

mantoiumu, pieteikt viņas sešu

mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. Jfe636m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2391S Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 25. nov. 1926. g. mirušās
Lības Kranich un 29. sept. 1921. g.
mir. Lavizes Ķrauze mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. JNs632m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23921 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1926. g. 11. febr. lēmuma pa-
mata uzaicina 17. oktobri 1924, g. mir.
Indriķa Jāņa d. Pēdiņa, ari Pēda
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fi-
deikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no * sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. Ns 650m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23911 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 11. febr. 1926. g. pa-
mata uzaicina 6. augustā 1915. g. Rīgā
mir. Edītes Nikolaja m. Jevlampjevas
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fi-
deikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības jeb pra-
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. J\š624m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23912 ? Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 12. febr. 1906. g. mirušā
Kriša Jāņa d. Ķēniņa, ari Konigs
mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dinas. "

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

Liepājāy 12. febr. 1926. g. JNs645m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23913 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 12. janv. 1896. g. mir.
Bieranda Miķeļa d. Sapata, ari Ragel
mantiniekus, ' kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. JVs647m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23914 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 19. sept. 1925. g. mirušās
Klaraš Znotiņ mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas citas

personas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. JVs637m 26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
23915 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 30. janv. 1926. g. mir,
Hirša Bēra d. Halperna mantiniekus
kreditorus, fideikomisrus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesība,
vai prasības uz atstāto mantojumu-
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 16. febr. 1926. g. JV°656m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24226 Sekretārs A. Jansons.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Jevdokijas Safonovas ,tagad pēc vīra
Božanovas un Ivana Petrova, tagad
pēc uzvārda Novikova lūgumu par ne- ļ
kustamas mantas, sastāvošas no zemes i
gabala 68 desetīnu 370 sāžeņu platībā, ļ
atrodošos Jaunlatgales (bij. Ludzas, ļ
senāk Ostrovas) apriņķa Kacenu (bij.ī
Kačanovas) pag. Asakovas ari Jsakovas
pūstošā, kurāīpaš. lūdzēji mant. Safonam
Larionovam, vēlāk pēc uzvārda Novi-
kovs, piederošās tiesības ,iegūtās kopīgi
ar Semjonu un Pāvelu Jakovļeviem,
tagad pēc uzvārda Tichomiroviem.Kuzm
un Jefremu Vasiļjeviem, Safonu un
Archipu Astafjeviem, tagad pēc uzvārda
Ļebedeviem, Pēteri Astafjevu un Jegoru
Nikiforovu, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas „Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētie:lūdzēju man-
tojuma devējs Safons Larionovs, vēlāk
pēc uzvārda Novikovs, un pēc tam ari
viņi pasi, lūdzēji, var tikt ievesti Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamas mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamās pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 18. febr. JVs2818.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

24237 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Sofijas Ignatija m. Jasņickas lū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no Pustiņas muižas atdalītā zemes
gabala ar nosaukumu „Zareki folvarks",
platībā pēc plāniem 116,152 ha (izņemot
Krievijā palikušo daju — apmēram
23,502 ha), atrodošos Daugavpils (senāk
Drisas) apriņķa Pustiņas pagastā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas.personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzēja var tikt ievesta Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās neku-
stamās mantas īpašnieci bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
šanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesības.

Daugavpilī, 1926. g. 18. febr. JVs2826.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

24238 Darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanaskomisija

uz Artura Pētera d. Zarri lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas no ,.Or-
laši" pūstoša 367 desetīnas 2005 kv. asis
un „Piņica" (Buiņica)pustoša 499 des.
1318 kv. asis platībā, bet kopplatībā,
pēc apmēram 15 destinu 1123 kv. asis
atsavināšanas, 852 desetinas, atrodošos
Valkas apriņķa .Pededzes pagastā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamasmantas
īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1926. g. 16. febr. JVs 2503.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

24228 Darbvedis J. Strads.

Talsu iecirkņa miertiesnesis
pamatodamies uz civ. proc. lik 74
75. p.p. uzaicina Vilhelmu Sīmani kuradzīves vieta prasītājam nav zināmaierasties tiesā, Talsos, Rīgas ielā Vo9
30. jūnijā 1926. g. pulkst. 9 r;., ;•/.
Borovska prasības lietā pret Vilhelmu
Sīmani par Ls 240 pēc vekseļa.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku
lieta tiks nodota aizmuguriski. Pie je '
sūdzības raksta pievienoti Vilhelma
Sīmaņa vekselis.

Talsos, 11. febr. 1926.g.jy„23741 Miertiesnesis (paraksts).

Ērgļu pagasttiesa,
Cēsu apriņķī, ar šo dara zināmu u
Kairinās pagasta Baltiņu māju naš 'nieks
Ernsts Jurjans 1923g. 14. septembrī
šai tiesa ir adoptējis Jāni Andreju
Raize, viņa un Madas Raize ārlaulības
dēlu, dzimuša 13. decembrī 1913. gadā
dodot adoptētam savu ģimenes uz-
vārdu, saucoties turpmāk par Jāni An-
dreju Ernsti d. J'irjanu.

Personas, kurām būta kādas ierunas
pret šo adopciju, tiek uzaicinātas tās
iemiegt šai tiesai sešu mēnešu laikā no
sludinājuma iespiešanas. Pēc ša ter-
miņa notecēšanas ierunas nepieņems un
adoptacija būs stājusies lkumīgā spēkā.

Priekšsēd. K. M e 1b a r d s
25332 Darbvedis Rozenfelds!

Erpļu pagasttiesa,
Cēsu apriņķī, pamatodamās iz sava
lēmuma no š. g. 28. janvāra , uza'cina
visus, 1912. g. 23 janvārī mir. Katriņas
pagasta Jurcenu māju īpašnieka Jāņa
Andreja d. Bērziņa mantiniekus , kredi-
torus un debitorus, pieteikt savas tie-
sības un prasības šai tiesai 6 mēnešu
lrikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
,Vald. Vēstnesī." Pēc šā laika notecē-
šanas nekādi ies liegumi netiks atziti.

Priekšsēd. K. M e 1b a r d s.
25333 Darbvedis Rozenfelds.

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
N kolais Reksnevičs un viņa sieva Na-
tālija, kufiem bērnu nav, pieņēmu!!
bērnu vietā ar visām bērnu tiesībīra
Jevgeņiju V a n k 0 v u, dzim. apmēram
1911. g., kuras tēva nn mātes vārdi,

tāpat Jevgeņijas Vankovas dzimšanas
g'ds, mēnesis un duna nav zināmi.
Personas, kujsm pret šo adopciju buti
krdi iebildumi, tiek uzaicinātas pieteik-
ties sešu mēnešu laika šai tiesai, skai-
tot no šī sludinījuma iespiešanas .Vaid.
Vēstn * trešo reizi. Pēc minēta termiņa
nekādi iebildumi netiks pieņemti un
adopcija tiks apstiprināta. 2 21552

Priekšsēdētājs (paraksts).

Ogres pagasta tiesa,
Cēsu apr. pamatodamās uz savu 24 febr.
š. g lēmumu uzaicina mir. Ogres pag.
Jaun-Priekšenu māju īpašnieka Andreja
Pētera d Mezita mantiniekus, pa-
rāda devējus un ņēmējus un citas per-
sonas, kam būtu kādas tiesības, vai
pras bas uz nelaiķa atstato mantu, pie-
teikt savas tiesība un prasības šai pag.
tiesai, sešu mēnešu laika, skaitot no a
sludinājuma iespiešanas dienas trešo

reizi .Vtld. Vēstn". Pec augšminēta
termiņa notecēšanas nekādas prasības
un iebildumi netiks ievēroti.

Ogrē, 25. febr. 1926. g. X° 21.

Priekšsēdētājs (paraksts^
25450 2 Darbvedis P. P 1a v i ņ s.__

Ullces prasta tiem,
Jelgivas a-riņķī, izsludina, ka 2. martā
1926 g viņa caurskitīs Emnas bpH ;
letes lūgi-mu a ļ'.ut viņai adoptēt
Albertu Špilleri, dzimušu 1916 gada.

Personas, kurām būtu kād.is ie ujas
pret šo bērna vieta pi ņenšan^ tiesa
uza'cina tādas pi teikt 20. martā š. g-

Pēc šī termiņa tiesa nekādus iebildu-
mus nepieņems un adop tēšanu ap-

stiprinās.
Vilcē, 26. februāri 1926. g.
2548 Paaasta valdê

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. martā 1926. g
^pulksten 10 dienā, Rīgā, Kungu- ie»

N» 25, pārdos Eliasa O r 1ng 1 s'
kustamo mantusastāvošu no dzivoaļ»

iekārtas un noveitētu par Ls 10o5._
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka

apskatīt pārdodami mantu varēs patu«"
šanas diena uz vietas

Rīgā, 11. martā 1926 g.
26173 Tiesu izpild. J. Or i n feldj^

Rīgas apgabaltiesas I iec tiesU
izpildītājs

paziņo, ka 22. maitā 1926. g-, P*^
10 dienā, Rīgā, Kaļķu iela ** ,

pārdos otrā ūtrupē Ābrama *^
maņa kustamo mantu, sastāvošu
manufaktūras precēm, veikala ieļ"
un protestētiem vekseļiem un novci

par Ls 14173,16. .« 51i
Izzināt sarakstu, novērtējumu, **

^apskatīt pārdodamo mantu varēs r-

došanas diena uz vietas.
Rīgā, 9. martā 1926. g.

26023 Tiesu izpild. J. Ori nfeld 8-

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 19. februārī 1926. g. mir.
Kriša Anša d. Zommerfelda manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visa citas personas, kam
vārētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. -N°649m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23919 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 13. janvārī 1924. g. mir.
Jāņa Pētera d. Petrevica mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 12. febr. 1926. g. JNs652m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23920 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8. dec. 1924. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 18. jūlijā 1924. g. Vācijā
mir. Eliasa Arona Hiršovica man-
tiniekus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 17. febr. 1926. g. JN°928m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

24225 Sekretārs A. Jansons.



Madonas apr. pr-ha pai. 1. iec.
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases:
1) Ns 2390, izdotu no bij. Stukmaņu

(Pļaviņu) _ iec pol. pr-ka 1924. g. 8. martā
uz Andrēja-Roberta Jāņa d. Ramiņa v.;

2) Nš 2090, izd. no Saikavas pagasta
valdes 1922. g. 2. okt. uz Andreja An-
dreja d. Laža v.; .

3) Nš 1594, izdotu no Saikavas pag.
valdes 1920. g. 15. jūnijā uz Emmas
Kārļa m. Lācis v.;

4) Nš 594, izd. no Ļaudonas pagasta
valdes 1920. gada 14. apr. uz Kārļa
Jāņa d. Krēsliņa v.;

5) Ne 603, izdotu no Makašenu pag.
valdes 1922. gada 28. aprīlī uz Mada-
lenes Juja m. Purmal v.;

6) Nš 2642, izdotu no Madonas iec.
pol. pr-ka 1925. g. 3. martā uz Alfrēda
Andreja d. Kampes v;

7) Ns 694, izdotu no Kalsnavas pag.
valdes 1920. g. 13. augustā uz Lotes
Andreja m. Zariņ v.;

8) Ns 2185, izdotu no Madonasiec.
pol. pr-ka 1925. g. 10. janv. uz Pētera
Marijas d Sudara v ;

9) Ns 637, izdotu no Bērzaunes pag.
valdes 1920. g. 26. martā uz Roberta
Pētera d, Putniņa v.;

10) 3* 33510, izdotu no Rīgas 9 pol-
iec. pr-ka 1919. g. 9. decembri uz Jāņa
Jāņa d. Ezertēva v.;

11) Ns 4075, izd no Vidzmuižas pag.
valdes 1924. g. 17. sept. uz Antonijas
Kazimira m. SČuckas v.;

12) Nš 1285, izdotu no Sarkaņu pag.
vaid s 1920. gada 15. jūnijā uz Annas
Jāņa m. Zonnes-Gelcon v.;

13) NŠ 1311, izdotu no Ļaudonas pag.
valdes 1920. g. 7. septembrī uz Jāņa
Andreja d. Zutis v.;

zirga pases:

14) Ns 4, izd. no Krustpils pilsētas
valdes 1924. g. 13. jun. uz Nohuma-
Icina Jankeļa d. Frišera v.;

15) Ns 318 un 319, izd. no Lazd. pag.
valdes 1923. gada 23. marta vz Indriķa
Brenča d. Kļaviņa v.;

16) Ns 347, izd. no Saikavas pagasta
valdes 1920g. 14. maijā uz Voldemāri
Pētera d. Cālīša v.;

17) Ns 112, izdotu no Liezeres pag.
valdes 1920 g. 20. janv. uz Andreja
Jēkaba d. Apiņa v.;

18) Ns 396, izodotu no Jaungulbenes
pag. valdes 1925. g. 6. febr. uz Ernesta
Jāņa d. Vītola v.;

19) Ns 441, izdotu no Praulienes pag.
valdes 1921. g. 18. aug. uz Artura An-
dreja d. Pomera v.;

20) Ns 4713, izdotu no Neretas pag.
valdes 1923. g. 22. augustā uz Jāņa Mi-
ķeļa d. Baumaņa v,;

dažādi citi dokumenti:
21) atv. apl. Ns 4208, izdotu no Dau-

gavgrivas art. k-ja 1921. g. 23. jūlija
uz Jūlija Kaspara d. Beļavnieka v.;

22) uzturas apl. Ns 014637, izdotu no
Iekšlietu minist ijas ar derīgumu līdz
15. jūnijam 1925 g. uz Jāņa Jevdokima d.
Auriuka v.;

23) ziedojuma vākšanas listi Ns 127
par hbu Pulkveža Brieža iondam, uz
kuras bija savākts četrdesmit seši lati
50 sant. (Ls 46,50). 25935

Rjcras apgabaltiesas i iec. tiesu
Kd izpildītājs

mn ka 21 maitā 1926g., pulksten
p5 £.nā Rīgā. 'ielā Grēcinieku ielā
"^T veikalā

un Kungu ielā
X 30 ' dr. 2, Pārdos firmas: .Brāļi
Aineroviči kustamo mantu, sastā-

vošu no kolonial precēm un veikala ie-

Kārtas un Bēra Alperov.ca mēbelēm un

novērtētu par Ls cH4/, 14

iVzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
Jftafit pārdodamo mantu, varēs par-

fis dienā uz vietas.

Rīgā, 12 maitā 1926. g

26I74 Tiesu izpild. J Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
* izpildītājs

oazino ka 24. martā 1926. Ķ., pulksten

?0 dienā, Rīsā, Vaļņu iela Nš 9,
laidos otrā ūtrupe DavidaJ a k o fa-

sona kustamo mantu, sastāvošu no

rakstāmgaldiem, vīlēm un zāģiem un
novērtētu par Ls 1330.

Izzināt saraksta, novertejumu . ka ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā u? vietas.

Rīgā, 11. maita 1926. g.
9K175 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs,

nazirio, ka 18. martā 1926. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Brivības ielā Nš 49,
dz 14 p ārdos Izraēla Novinska

Kustamo man i>, sastāvošu no 2 uzval-
kiem un patvapa un novērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, navērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
šananas dienā uz vietas. ?

Rigā, 5 mariā 1926. g.

2g238 TSpsp tepilfitājs Ktebs.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka !9. martā 1926. g„ pulksten
10 dknā Rīga, Palas'a Wā J*9, pa r-
dos tipogrāfijas „Cicero" kustamo
mantu, sastāvošu no 4 burtu sslieka
mām regaiēm un 4 avīžu regalēm un
novērtētu par Ls 370.

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

Rīgā, 10 martā 1S26. g.

26179 Tiesu izpild. L. J a k s ti ņ š.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 19 martā 1926. g., pulkst.
11 dienā, Rīga, Laipu ielā Ns 2,
kantorī pārdos Edgara Bloka ku-
stamo mantu, sastāvošu no trīs ozol-
koka rakstāmgaldiem un rakstāmmašīnas
„Rojal" un novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 10. martā 1926. g.
25180 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
tiesu izp'ldītājs

kura kancleja atrodas Alūksnē, paziņo:
1) Valsts zemes bankas prasībā par

Ls 582,43 ar soda naudu un izdevumiem
un Latvijas bankas prasībā par Ls 3000
ar o/o un izdev. 20. maijā 1926. g.,
pulkst. 10 rīta, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē,

m Min toira mr
Petefa Dava d Slmsona

nekustamu īpašumu,
kuršatrodas Valkas apriņķi Vijciema pag.
iecirknī ar zemes grāmatu reģistra
N- HC6,_ (grupā Ns —, grunts Ns —),
un sastāv no zemnieku zemes mājas
Kundziņ" ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
g'em apvertēts par Ls_60C0;

3) ka bez augšminētas prasības ipa-
sums apgrūtināts ar hipotēku parādiem

4) ka personām, kuras vēl?s pie tor-
?em dalību ņemt, jāiemaksā zalogsaesmita daļa no apvērtešanas sumas un
{?«?? *

ņfrkU aP'''ec!ba par to, ka nouesiietu ministrijas puses nav šķēršļu min.
Personām iegūt nekustamo īpašumu; un

0) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu

nodaiā
6 Cēsu-Valkas zemesgrāmatu

nSMj0nāni '«fām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
Tx ? ta, das «esības jāuzrāda līdz pār-ošanas dienai.
„, „- Sapiri un dokumenti, attiecošies« pārdodam o īpašumu, ir ieskatāmi
lej! apgabaltiesas IlIci»ilnodalaskanc-

9- martā 1926. g.
^j197 Tiesu izpild. V. Vilkus.

UgijMži &&m&]
T-Jilll

as Pa§- valde izsludina par nede-
mJ' zemak minētos pils. Gustava
s'ī\ na» °,udētos dokumentus, izd. no
izd 9!" Valdes: ') Personas pasi Nš 269,
izd un°\1920'S-; 2) zirga pasi Ns 328,

i2d .',S-g-;zT PasiM23 'ieeihi,\I\ 922- 8- un 4) aizsarga ap-
ap"" ,^

84/787 1, fzd. no Jaunlatgales
?SLPiļeJBn- 18. aug. 1925 g. 23592

%1'rfrŽva lde ^sludina par nede-
gs valde

asUd
±zirēa.pasi Nq 141'- n °

Vittenhpr °- g- 29- martā uz Pēterac»oergvārdl]_ 300g

1alsu apriņķa priekšnieka palīgs 2 iecizsludina par nederīgiem, kā nozau-dētus sekosus dokumentus:
, J.) Latvijas pasi, Ns 4576, iz. 9 dec
, 24' g;.° Ta!su P'ls- iec. pr-ka uzJura Fnca d. Ozoliņa vārdu;

^,^> Latvijas pasi Ns 104568, izd.20. febr. 1920. g. no Rīgas 8. iec. pol.
iec. priekšnieka uz Gertrūdes Kārla m
Tennberges vārdu;

3) Latvijas pasi Ns 7614, izd. 10. jul.1920. g. no Jelgavas prefektūras uzuz Veronikas Krišjāņa m. Rattermanes
vardu;

4) Latvijas pasi Ns 285. izd. 4. martā
1920. g. no Aizputes apr. priekšnieka
pahga uz Fanijas Zamueļa m. Dane-
manes vārdu;

5) Latvijas pasi Na 4671, izd. 6. jūnijā
1925. g. no Talsu apr. priekšnieka pal.
2. iec. uz Kārļa Jāna d. Kristberga v.;

6) Latvijas pasi Ns 1014, izd. 25.martā
1920. g. no Talsu apriņķa priekšnieka
palīga 2. iec. uz Jēkaba Jāna d. Puķes
vārdu;

7) Jura Sablovska zirgu pasi Ns 3606,
izd. 31. martā 1922. g. no Rīgas pils.
valdes nodokļu nodajas uz Ludviga
Litvinova vārdu;

8) karaklausības apliecību Ns 12163,izd. no 1920. g. Armijas galvenās darb-
nīcas pr-ka uz Konstantīna Kārļa d.
Rooka vārdu:

9) Latvijas pasi Ns379, izd. 20. martā
1920. g. no Talsu pils. policijas pr-ka
uz Annas Jēkaba m. Baumanes-Bau-
meisters vārdu;

10) Latvijas pasi Ns 2164, izdotu
21. maijā 1920. g. no Talsu apriņķa
pr-ka palīga 1. iec. uz Lizetes Andreja
Grosvaldes vārdu;

11) karaklausības apliecību Ns 8262,
izd. 1920. g. no 3. Jelgavas kājnieku
pulka komandiera uz Jāņa Kaspara d.
Bluma vārdu;

12) Latvijas pasi Ns 543, izd. 27.martā
1920. g. no Talsu pils. policijas pr-ka
uz Jāņa Anša d. Strazbertmana vārdu.

^ 23289

Rīgas policijas 9. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apl. Ns 9413, izd. 20. okt.
1920. g. no Rēzeknes apr. komendanta
uz Viļā Jāna d. Linde vārdu dz. 1889. g.

23710

Baldones pagasta valde izsludina par
zudušu un tamdēļ nederīgu Latvijas
pasi, izdotu no Rīgas apriņķa priekšn.
1922. g. 7. jūlijā Ns 1974 uz Viļā Jura
d. Pļavenieka vārdu. 23484

Cirgaļu pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par nozudušu
zirga pasi, izd. no Pabažu pagasta
valdes 20. febr. 1920. g. Ns 5 uz Mārtiņa
Sarkanbārža vārdu. 23270

Saukas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pas',
izd. no Daugavpils apr. Preiļu polic.
priekšnieka 3. sept. 1920. g. Ns 202 uz
Stepana Pētera d. Ķokaris vārdu. 23274

Saukas pagasta valde izsludina par
nedrīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu no Saukas pag. valdes 26. martā
1921. g. Ns 1366 uz Pētera Pētera d.
Oēgera vārdu. 23275

Mētrienas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, zirga
pasi, izdotu no šis pagasta valdes
10. jūnijā 1920. g. Ns 254 uz Jāņa
Reveliņa vārdu. 23272

Jaunburtnieku pagast valde ar šo
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi

N° 108, izd. no šīs pag. valdes 22. marta
1920. g. uz Jāņa Laura d. Pūriņa vardu.

23558
""

Mārsnēnu pag. valde caur šo izsludina
par nederīgu p ieteikto par nozaudēto
iekšzemes pasi Ns 609, izs. no Sinoles

pag. valdes 14. sept. 1920. g. uz Irmas
jūlija m. Ķauliņas vārdu. 2dooa

Mūrmuižas pag. valde,Valmieras apr.,

izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi Ns 358, izd. no sis pag.

valdes 31. martā 1920. g. uz Annas Jana

m.Gravelsinjvārdu.^Taurkalnes pag. valde izsludina par

nederīgu, nozaudēto Latvijas pasi

No 2401, izd. no šīs pag. vaid.. 1924. g.
6. maijā uz Pētera Mārtiņa d. Daruka

vārdu. m r
Taurkalnes pag. valde izsludina par

nederīgiem, ka nozaudētus, sadus doku-

mentu! uz Ernestu Jāņa d. Avena vārda:
n nāsi No 181, izd. no Mēmeles pagasta

M 1921. ģ- 2. aug. un 2) karah aušī-

bas apliecību Ns 8165, izd no Jēkabpils

Ilūkstes kara apr. pneksn. 19-i- |-
28. jūlijā. . -'
" Krāslavas pag. valde izsludina par

nederīgu nozaudēto zirga pasi Ns 586

izd no Skaistas pag. valdes uz Makna
Lucijana vārdu. ^
"Rēzeknes apriņķa pneKsnleka 2. iec

palfgs atsauc sludinājumu ««vietotu

Vaid. Vēstn." 11. janv, 1926. g. Nfi i

par iekšzemes pases nozaudeSanu «d

Ko Sakstigāles pagasta valdes (kad[un

zem kāda Nsnav zināms) uz Eroslava

Ignata d. Dakuļa vardu, jo tāda _ at
rlsta un skaitāma par derīgu. 23479

Madonas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgiem , kā no-
zaudētus sekošus dokumentus:

1) Latvijas pasi, izdotu no Cēsu apr.
priekšn. pal. 2. iec. 6. febr. 1925. g.
Ns 1432 uz Almas Pētera m. Bieziņ v.;

2) Latvijas pasi, izdotu no Saikavas
pagasta valdes 2. martā 1920. g. Ns 69
uz Kārļa Andreja d. Bērziņa v.;

3) Latvijas pasi, izdotu no Bērz-
aunes pagasta valdes 18. augustā 1921.g.
Ns 1143 uz Voldemāra Jāņa d. Liepiņa
vārdu;

4) Latvijas pasi, izdotu no Praulienas
pagasta valdes 1920. g. Ns 692 uz Viktora
Jāņa d. Vārsberga vārdu;

5) Latvijas pasi, izdotu no Savienas
pagasta valdes 13. jūnijā 1921. g.
Ns 668 uz Pētera Mārtiņa d. Vilciņa v.;

6) Latvijas pasi, izdotu no Višķu
pagasta valdes 30. aprilī 1921. g. Ns 2486
uz Annas Antona m. Ciršs v.;

7) Latvijas pasi, izdotu no Mētrienas
pagasta valdes 22. martā 1920. g.
Ns 158 uz Augusta Gusta d. Kaufelda v.;

8) Latvijas pasi, izdotu no Dobeles
pagasta valdes 15. jūnijā 1920. g.
Ns 300 uz Austras Kārļa m. Steinberg
vārdu;

9) Latvijas pasi, izdotu no Lubānas
pagasta valdes 21. jūnijā 1920. g.
Ns 1770 uz Zelmas Pētera m. Celmer v.;

10) Latvijas pasi, izdotu no Krust-
pils pagasta valdes 13. dec. 1925. g.
Ns4465 uz Jāna Indriķa d. Kalniņa v.;

11) Latvijas pasi, izdotu no Meiraņu
pagasta valdes 5. oktobri 1922. g.
Ns 1217 uz Trīnes Andreja m. Dragun v.;

12) Latvijas pasi, izdotu no Rēzeknes
pilsētas prefektūras 7. oktobri 1920. g.
Ns 4286 uz Antonijas Dobuļa m. Skudres
vārdu;

13) Latvijas pasi, izdotu no Cesvaines
pagasta valdes 3. febr. 1920. g. Ns 23
uz Richard Otto d. Dambīša vārdu;

14) Latvijas pasi, izdotu no Stuk-
maņu (Pļaviņu) iec. policijas priekšn.
13." janv. 1921. g. Ns 916 uz Zelmas
āņa m. Ska^er vārdu;

15) Latvijas pasi, izdotu no Meiranu
pagasta valdes 1920. g. Ns 332 uz
Pētera Jāņa d. Arklona vārdu;

16) Latvijas pasi, izdotu no Kals-
navas pagasta valdes 9. sept. 1920. g.
Ns 1206 uz Marijas Jāņa m. Putris v.;

17) Latvijas pasi, izdotu no Gaujienas
pagasta valdes 20. dec. 1920. g. Ns 1445
uz Olgas Konstantīna m. Auziņ vārdu;

18) Latvijas pasi, izdotu no Meiranu
pagasta valdes 3. aprilī 1920. g. Ns 312
uz Jāna lura Stulpina vārdu;

19) zirga pasi, izdotu no Meiranu
pagasta valdes 12. jūnijā 1924. *g.
Ns 566 uz Jāņa Jura d. Stulpina vārdu;

20) Latvijas pasi, izdotu no Lazdona
pagasta valdes 29. aprilī 1920. g.
Ns 639 uz Eduarda Jāņa d. Kāposta v.;

21) Latvijas pasi, izdotu no Evers-
muižas pagasta valdes 30. hov. 1920. g.
Ns 191 uz Monikas Pētera m. Birnik v.;

22) Latvijas pasi, izdotu no Mēt-
rienas (Ļaudonas-Odzienas) pagasta v.
25. martā 1920. g. Ns 223 uz Pētera
Miķeļa d. Kalniņa vārdu;

23) karaklausības ap!., izdotu no
1. Liepājas kājn. pulka komandiera
21. martā 1922. g. Ns 2468 uz Alekša
Nikadēma d. Beikuļa vārdu;

24) zirga pasi, izdotu no Vestienas
pagasta valdes 21. aprilī 1920. g.
Ks 55 uz Brenča Līcīša vārdu;

25) zirga pasi, izdotu no Vestienas
pagasta valdes 21. aprilī 1920. g. Ns 36
uz Kārļa Jāņa d. Leimaņa vārdu;

26) zirga pasi, izdotu no Vietalvas-
Odzienas pagasta valdes 6. aprilī 1920.g.
Ne 231 uz Jāņa Brenča d. Lazdiņa v.;

27) zirga pasi, izdotu no Bērzaunes
pag. valdes 20. janv. 1920. g. Ns 191
uz Jāņa Jēkaba d. Baltzaķa vārdu;

28) ' zirga pasi, izdotu no Sarkaņu
pagasta valdes 23. aprilī 1920. g.
Ns 261 uz Kārļa Brenča d. Puksta vārdu;

29) zirga pasi, izdotu no Praulienas
pag. valdes 29. janv. 1920. g. Ns 21
uz Pētera Ādama d. Medņa vārdu;

30) zirga pasi, izdotu no Sarkaņu
pagasta valdes 22. apr. 1920. g. Ns 268
uz Jāna Vilciņa vārdu;

31) zirga pasi, izdotu no Lazdones
pagasta valdes 7. aprilī 1920. g. Ns 92
uz Ādama Čečera vārdu;

321 zirga pasi, izdotu no Neretas
pagasta valdes 28. sept. 1921. g. Ns 797
uz Arona Izraēla d. Vasermaņa vārdu;

33) zirga pasi, izdotu no Neretas
pagasta valdes 28.maijā 1924.g. Ns 7931
uz Aleksandra (āņa d. Auziņa vārdu;

34) zirga pasi, 'izdotu no Ādažu pag.
valdes 8. jūlijā 1924. g. Ns 653 uz
Kārla Jāna d. Krauklīša vārdu;

35) zirga pasi, izdotu no Ābeļu pag.
valdes 21. jūnijā 1920. g. Ns 125 uz Jāņa
Krēsliņa vārdu;

36) zirga pasi, izdotu no Iršu pagasta
valdes 1920. g. Ns 195 uz Heinricha
Torstera vārdu;

37) zirga pasi. izdotu no Savienas
pagasta valdes 3'. martā 1920. g. Ne 90
uz Pētera Pētera d. Bambana vārdu;
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Jaunauces pagasta vaiae aara

kā skaitās par nederīgu un zudušu
zirga pase Ns 48, izdota no Jaunauces
pagasta valdes 24. oktobri 1920. g.
uz lana Mazdrevica vārdu. 23559

Dzērbenes pagasta valde izsludina
par nederigiem, kā nozaudētus, sekošus
dokumentus: .

1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 766o,
izd.' 13. aprilī 1923. g. no Cēsu apriņķa
priekšn. palīga 1. iec. uz Jāņa Knsjaņa
d. Gaiļa vārdu; .

2) zirga pasi Ns 27, izdotu 19. marta

1920 g no Dzērbenes pagasta valdes
uz Kārla Dāvā d. Kauliņa vārdu. 23490

Rēzeknes apriņķa priekšnieka 2. iec.
palīgs izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izd. no Saksti-
gāles pagasta valdes 1924. g. (ar kādu
Ne nav zināms) uz Nikita Tarasa d.
Tarasova vārdu;

2) 2 zirga pases, izd. no Dricānu
pagasta valdes: a) 22. jūnijā 1920. g.
Ne 457 un b) 22. jūnijā 1920. g. Ne 458
uz Andreja Jāņa d. Zviedra vārdu;

3) iekšzemes pasi, izdotu no Viļānu
pagasta valdes 10. janv. 1922. g. Ns 484
un karaklausības apliecību, izd. no
2. Ventspils kājnieku pulka koman-
diera 6. maijā 1920. g. Ns 6285 uz
Sergeja Fedota d. Aksenova vārdu-,

4) iekšzemes pasi, izdotu no Viļānu
pagasta valdes 13. maijā 1922. g.
Ns 860 uz Stepanidas Feodora m.
Tarasovas vārdu;

5) iekšzemes pasi, izdotu no Viļānu
pagasta valdes 5. okt. 1922. g. Ns2168
uz Marfas Nikolaja m. Matvejevas v.;

6) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzek-
nes apriņķa priekšnieka 2. iec. palīga
30. nov. 1920. g. Ns 2500 uz Domenika
Matisad. Žikara vārdu. 23480

Rīgas apr. priekšn. pal. 1. iec. izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus :

l)Zirga pasi Ns 78, izd. no Salaspils
pag. valdes uz Mārtiņa Viļuma d. Mar-
tinsona vārdu;

2) Kara klausības apliecību Ns678, izd
no Vidzemes artilērijas pulka komand.
uz Kārļa Jura d. Egliša vārdu;

3) Latvijas pasi Ns 239786, izd. no
Rīgas pref. uz Nikolaja Otto d. Elka v.;

4) Latvijas pasi Ns 33, izs. no Rīgas
apr. priekšn. uz Andreja Jāņa d. Krū-
miņa vārdu;

5) Latvijas pasi Ne 225, izd. no Doles
pag. valdes uz Jāņa Kārļa d. Eich-
bauma vārdu;

6) Latvijas pasi Ns 1256, izd. no Ādažu
pag. valdes uz Minnas Jāņa m. Rungain
vārdu :

7) Kara klausības apliecību Ne 31903,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn. uz Mār-
tiņa Kārļa d. Veisa vārdu;

8) Zirga pasi Ne 14, izd. no Salaspils
pag. valdes uz Kārļa Andreja d. Jaun-
zema vārdu un zirga pasi Ns 17, izd. no
Salaspils pag. valdes uz tā paša vārdu;

9) Latvijas pasi Ne 297, izd. no Mār-
upes pag. valdes uz Mironijas Ponkratija
m. Aristovas vārdu;

10) Latvijas pasi Ns 1694, izd. no Kat-
lakalna pag. valdes uz Ernesta Jāņa d.
Dzeguze vārdu;

11) Latvijas pasi Ns 40070, izd. no
Liepājas pref. uz Juzefas Tichona m.
Trifonovas vārdu ;

12) Latvijas pasi Ne 864, izd. no Ro-
pažu pag. valdes uz Maijas Jāņa m.
Zandberg vārdu ;

13) Latvijas pasi Ne 1284, izd. no
Ikšķiles pag. valdes uz Olgas Mikeļa m.
Šteln vārdu. ' 23708

Rīgas apr. priekšn. pal. 1. iec. izslu-
dina par nederigiem sekošus nozaudētus
dokumentus:

1) Latvijas pasi Ns 1224, izd. no Kals-
navas pag. valdes uz Jāņa Andreja d.
Galicka vārdu un kara klausības aplie-
cību Ns 1249, izd. no Cēsu kara apr.
priekšn. uz tā paša vārdu ;

2) Zirga pasi Ne 178, izd. no Ropažu
pag. valdes uz Ludviga Jāņa d. Vidasa v.

3) Zirga pasi Ne 10827, izd. no Neretas
pag. valdes uz Jāņa Andreja d. Vieglā v.;

4) Zirga pasi Ns 171, izd. no Ropažu
pag. valdes uz Eduarda Jāņa d. Linde v.;

5) Zirga pasi Ns 364, izd. no Ropažu
pag. valdes uzTeodora Jura d. Prāva v.;

: 6) Zirga pasi Ns 297, izd. no Ropažu
pag. valdes uz Voldemāra Augusta d.
Kalniņa vārdu ;

7) Latvijas pasi Ns 1082, izd. no Ādažu
pag. valdes uz Annas Toma m. Kalniņ v.
'. 8) Latvijas pasi Ns 60, izd. no Andrup-
jpines pag. valdes uz Jāņa Ādama d.
Seina vārdu ;

9) Zirga pasi (kāds Ns no kā izd. un uz
kāda vārdu nav zināms) uz zirga, sirmu
krāsu, 1 arš. 14 vērš. augstu, 8 g. vecu.

10) Zirga pasi (kāds Ns, no kā izd. un
uz kāda vārdu nav zināms) uz zirga
sekošām pazīmēm: brūnu krāsu, uz
sedulkas rietas trīs baltas zīmītes, 1 arš.
14 vērš. augsts, 9 g. vecs.; -

11) Zirgu pasi Ne 33, izd. no Babites p
valdes uz Andreja Jāņa d. Dušela vārdu;

12) Zirga pasi Ns 104, izd. no Kosas
pag. valdes uz Antona Jēkaba d. Ziku-
ruņa vārdu ;

13) Zirga pasi (Ne, no kā izd. uz un
kāda vārdu nav zināms) uz zirga seko-
šām pazīmēm : rudu krāsu, 135 c. augsts,
:7 g. vecs.;

14) Zirga pasi Ne 304, izd. no Ādažu
pag. valdes uz Rūdolfa Krebsa vārdu ;

15) Zirga pasi Ns 22, izd. no Babites
pag. valdes uz Jēkaba Jura d. Nei-
landa vārdu;

16) Latvijas pasi Ns 1778, izd. no
Ādažu pag. valdes uz Jēkaba-A'freda
Kārļa d. Drelle-Vītola vārdu;

17) Karaklausības apliecību Nš 22305,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn. uz Al-
freda Kārļa d. Vītola vārdu. 23709

Sorkoņa pagasta valde
izsludina par nederīgiem š. g. 17. janv.
ugungrēkā bojā gājušus sekošus doku-
mentus :

1) šīs valdes 1920. g. 2. martā izdoto
iekšz. pasi Nš 48 uz Jāņa Viļuma d. Ruš-
rraņa v;

2) šis valdes 1920. g. 26. apr. izdoto
iekšzemes pasi Nš 1131 uz Jāņa Kārļa d.
Āboliņa v.;

3) šīs valdes 1920. g. II. martā izd.
iekšz. pasi Ns 276 uz Marijas Jēkaba m.
Kļaviri v.;

4) šīs valdes 1920. g._ 2. martā izd.
iekš. pasi Ns 160 uz Pētera Jēkaba d.
Stūrīša v.;

5) šīs valdes 1920. g. 2. martā izdoto
IeVšz. pasi Ns 44 uz Aleksandra Gusta d.
Ozoliņa v.;

6) šis valdes 1920. g. 11. martā izd.
iekšz.pasi Nš 277 uz Ksenijas Jēkaba m.
Kļavin v;

7) līs valdes 1920. g. 2. martā izdoto
iekšz. pasi Nš 34 uz Kārļa Brenča d.
Kļa ioa v.;

8) šīs valdes 1920. g. 2._ marta izdoto
iekšzemes pasi Nš 49 uz Jāņa Pētera d.
Bleivas v.; 23018

9) Cēsu apr. apsardz. pr-ka 1919. g
27. nov. izdoto karaklausības apliecibu
Nš 206 uz Jāņa Pētera d. Bleivas vārdu.

Svētes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no šis pagasta
valdes Ns 1201, 12. augustā 1922. g. uz
Kārļa Otto d. Aleksandera vārdu. 23580

Piltenes iec. policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Ventspils prefekta 16. aprilī 1920. g.
JVs 2157 uz Jana Matīsa d. Jakobsona
vārdu.

'__,
23188

Piltenes iec. policijas priekšnieks
izsludina par nedrigu, kā nozaudētu
zirgu pasi, izd. no Turlavas pagasta
valdes 26. maijā 1920. g. Ns 297 uz
Eduarda Blimke vārdu. 23189

Dzērves pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, kara-
klausības apliecibu, izdotu no Aizputes
Kuldīgas kara apriņķa priekšnieka no
16. nov. 1921. g. Ns* 15223 uz Jēkaba
Matīsa d. Rungevica vārdu. 22724

_

Piltenes iec. policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no viņa 3. janv.
1923. g. Ns 2131 uz Ernesta Augusta
Andreja d. Ķārkliņ vārdu. 23186

Piltenes iec. policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu
revolvera turēšanas apl., izd. no Vents-
pils apr. priekšnieka 15. jūlijā 1925. g.
Ns 578 uz Jana Matīsa d. Jakobsona v.

23187

I Rēzeknes apriņķa priekšnieka 2. iec.
palīgs izsludina par nederigiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) zirga pasi, izdotu no Vidsmuižas
pagasta valdes 2. aug. 1920. g. Ns 1120
uz Borbolas Pētera m. Brok vārdu;

2) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apriņķa priekšnieka 2. iec. palīga
30. martā 1921. g. Ns 2688 uz Lanca
Kazimira d. Stafecka vārdu;

3) iekšzemes pasi, izdotu no Sak-
stigāles pagasta valdes (kad un zem
kāda Ne nav zināms) uz Jezupa Kostina
d. Gasuļa vārdu. 23481
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Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 19. marti 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Terbatas ielā Ns 55

tib oardofs rniMM
pils. Jānim Smiltenim piederošās
mantas, sastāvošas no kājmin. šujmašīnas
un rakstāmgalda, novērtētas par Ls 58,
piedzenot šo sumu par labu slimo kasei.

Apskatīt pārdodamās mantas, kā ari
izzināt novērtējumu, varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Rīgā, 11. martā 1926. g. Ns 3614.
26183 Priekšnieks Ftei vaids.

Dažādi sludinājumiT)
RTgas tirootāja banKas akc. sab.Ta]Eft
pagodinās ielūgt savus akcionārus „

kārtēju

vispārīgu sapulci
kura notiks_ piektdien, 1926. g 9 gDrT*pulkst. 3 pecpusd., bankas telpās 11» 5Kalēju ielā Ns 14/16. ' U

Dienas kartība-
1) 1925. g. pārskata apstiprināšanas

revizņaskomisijas ziņojums un valde*atsvabināšana no atbildības pSr no!
tecejušo gadu.

2) Tīras peļņas sadalīšana un dividende,
noteikšana. "

3) Atlīdzība un vēlēšanas.
4) Dažādi pieprasījumi un p aziņojumi

Gadījuma, ja šinī vispārējā sapulcē
piedalītos mazāk par pusi no visaakciju kapitāla, tad, saskaņā ar statot,,
§ 65, piektdien, 1926. g. 30 aprilī , tanī
paša laika un tanīs pašas telpās notiks

otra vispārēja sapulce,
kura būs pilntiesīga pie katra ieradušos
akcionāru un reprezentēto akciju skaita

§ 65. statūtos: Visiem akciju īpaši
niekiem ir tiesības piedalīties vispārīgās
sapu'ces, bet balsstiesība ir tikai tiem
akcionāriem, kam pieder ne mazāk par
5 akcijām; katras 5 akcijas dod vienu
balsi. Tie akcionāri, kuriem pieder
mazak_ par 5 akcijām, var apvienoties
un izvelēt no sava vidus ik uz 5 ak-
cijām 1 balsstiesīgu akcionāru . Ne-
vienam akcionāram pilnā sapulcē per-
sonīgi _ jeb uz pilnvaru pamata nevar
piederēt vairāk balsis par to skaitu, cik
dod '/to no akciju kapitāla.

§ 59. statūtos: Uz uzrādītāju izrak-
stītas akcijas dod tiesību uz balsi tikai
tad, ja_ viņas sabiedrības valdei stādītas
priekša ne velak kā 7 dienas pirms
vispārīgas sapulces un netiek ņemtas
atpakaļ līdz sapulces beigām. 26166

Pašu akciju vietā var stādīt priekšā
apliecības no valsts vai valdībus ap-
stiprinātām iekšzemes un ārzemes kredīt-
iestādēm, ka akcijas pieņemtas glabā-
šanā vai ieķīlātas; apliecībās jībūt at-
zīmētiem akciju numuriem. Valde.

Sapieru bataljons BolderBjfi
izsludina š. g. 22. martā pīkst. 11 d

nblishi n iMsta aud»
sekošiem priekšmetiem:

1) Kalti, namdaru 20 mm 214 gb.

2) Zagi, vienoči 2 ?? ?
3) Naži, dārznieku . ? j»
4) Svārpsti, d 37,5 mm - - » .
5) Platkniebes 6" 70 .
6) Askniebes b" |» »
7) Skrīvcirtņi 2,2 kg ai staipules kātu 32 ,
8) Svārpsti d. 40 mm 32 ,
9) Velkeveles 32 ,

10) Skrūves |2 .
11) Stureņi, dzelzs |2 ,

12) Līmeņrāži . . . 32 .
13) Zāģu vlles _6" 55 .
14) Teciles vidējā rupjumā ar sili . . . 32 ,
15) Teciļu akmeņi • • J> -
16) Ķekši f4 .
17) Cirkuļi galdn ,- . ? 32 „
18) Sienama staipule d. 2 mm 3500 kg
19) Stīpu, dzelzs 3 mm X 40 mm . 550 .
20) Slokšņu mēri 20 mtr 25 gb.
21) Virves d. 8 mm 3,8 mtr garas ar cilpu vienā gala . 500 »
22) Sienamā aukla . _- ^4 kg
23) Virves d. 10 mm 6,5 mtr. garas ar cilpu vienagala _ 70 gb.
24) Virves d. 15 mm 2,25 mtr garas, ar cilpu viena gala 84 ,
25) Rupori ... 1 .
26) Zi'ais krīts standziņes . . . 200 ,
27) Laternas saliekamas ._ ? . _ ? 14_.
Rakstiskie piedāvājumi un lūgumi 'piedalīties [mutiska sacensib", nomak-

sāti ar attiecīgu zīmognodokli, uzrādot crnu Iranko Bolderaja, iesniedzami sapieru
bataljona saimniecības priekšniekam slēgtas aploksnes ar u?ra_kstu .uz rakstisku
un mutisku sacensību 22. martā 1926. g.°, vai sacensības diena komisijai līdz sa-
censības atklāšanai.

Tuvākus paskaidrojumus dod sap'eru bataljona saimn'ecibas priekšnieks
katru darbdienu no pīkst. 8—17.
26147 Pulkvedis Vanags.

Jūrniecības departaments
izsludina uz 20. martu š. g.

jauktu izsoli ar pārsoli
23. marta š. g.,

kara laikā būvētu tiltu, ledlaužu un pīlāru vietu tīrīšanai no pāļiem, akmeņiem un
dzelzs sijām pie Piedrujas, Krāslavas, Judovkas, Michnovkas un Poguļankas.

Drošības nauda Ls 500.—
Noteikumus un tuvākus paskaidrojumus izsniedz Daugavas ūdensceļu I raj

pārzinis Daugavpilī (pie celtuves) un jūrniecības departamenta techniska daļa, Rīgā,
Valdemāra ielā Ns 1-a, katru darba dienu no pulksten 9—13 1 24589

Intendanturas Liepājas
noliktavā

18. martā 1926. g., pulksten 10 rīta,
Liepājā, Kāja osta, Zsmitāna iela Nš 51,

psrdos mutisko Izsolē
votrausolitojiem

kviešu klijas 5221 kg
miežu , 7670 „
kumeļu ādas 1 gab.
skārda kastes 411 .
koka . 40 ,
siļķu mucas 2 „
meldru balles 1 ,

Pārdodamie priekšmeti apskatāmi darba
laikā no pulkst. 9—15, noliktava, Zemi-
tana ielā 41.

Sacensības nodrošināšanai nosolītajiem
jāiemaksā noliktavas kasē drošibas
nauda 25 °/o apmērā no nosolītas sumas.

Ar sīkākiem noteikumiem ieintere-
sētās personas var iepazīties noliktavas
kanclejā, Kara ostā, Zemgales ielā Ns 38,
darba laikā ro 9-15. 26148

Rīgas pol. 4. iec. priekšn,
paziņo, ka 1926. g. 18. martā, pulksten
11 dienā, Brīvības ielā Nš 129/133,

mīdos otfieizēia vairābsotišaaā
A./S. Zenļt mantu, sastāvošu nokalandera
priekš drēbju žaušanas — par labu Rīgas
kopējai slimo kasei. Pārdodamā manta
apskatāma pārdošanas dienā ūtrupes vietā.
26182 Priekšn. (pat āksts).

Viesītes pagastam,
Jēkabpils apriņķi, vajadzīga

vecmāte.
Pieteikties var rakstiski, vai ari per-

sonīgi pie pagasta padomes, Viesītes
pagasta nrmā, 20. marta 1926. g.,
iesniedzot vajadzīgos dokumentus.

Pasta adrese: caur Eķengrāvi 2
26237 Pagasta matoe.

Kigas pol. 4. iec. priekšn.
paziņo, ka 1926. g. 23. martā, pīkst. 11
no rīta, Antunijas ielas pagarinājuma,

Baidos (ahtioiDi
akc. sab. .Rīgas Hipodroms* piederošu
martu, sastāvošu no naudas skapja,
3 gab. rakstamgaldiņu, 300 gab. vīnes
krēslu, skapju, 3 vienkāršiem galdiem,
1 liela galda, kušetes, 10 mājas telefona
aparātiem, 1 čuguna krās nes, 2 podiņu
krāsnīm un 15_ biļešu komposteri ar
skapīšiem, kopvērtībā par Ls 3733 pfr
labu Rīgas pilsētas valdei. Pārdodamās
mantas apskatāmas pārdošanas diena
ūtrupes vietā.
26181 Priekšn. (paraksts).

Gaili pagasta padome
izdos

maiiksolišanā
8. aprilī 1926. g., pulksten 12 dienā,
Gaiķu pagasta nama,

pagasta nama
izbūues darbus.
Pie sol'šanas jāiemaksā lO'/ o drošības

naudas no nosolītās sumas vai jānodro-
šina šā suma ar citām drošām garanti-
jām.

Padome patur sev tiesības būves
darbus nodot ari personai, kura nebūtu
pēdējā, bet izrādītos par spējīgāko dar-
bus kārtīgi izvest.

Izbūves plānu un darba aprēķinu
tuvāki var ieskatīt pagasta valdes
kanclejā.

Priekšsēdētājs F. Rozentāls.
26236 Darbvedis (paraksts).

Emigr. un bēg|u punkts
2. pils slimnīcā,

Rīgā, Liepājas ielā, 26. martā š. g.

pārflos mutiskāatklātā ūtrupē
dažādus lietotus, etapa punktam nevaja-
dzīgus priekšmetus: kāpostu ēvelmašinu,
koku mucas, dzelzs krāsnis, vecas dzelzs
gultas, 80 nakts traukus, 35 slimnieku
galdiņus uz gultām liekamus, daudz
emalj. traukus, dažādus citus priekš-
metus un lupatas.

Tuvākas ziņas sniedz tiz vietas tikai
darbdienās no 9—3. 26152

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

sava kanclejā Upes' iela Nš 9,

rafest un mat.Fziolē mazākprasītājiem
tilta būves darbus pār Islicas upi uz
Bauskas-Šķibā kroga ceļa, pie Liepu
muižas. Drošības nauda Ls 585.

Tuvākas ziņas kanclejā darbdienās no
pulksten 9—15 1 25987

Jaunlatgales apr.Baltinovas iec.
pol. priekšnieks

dara vispārībai zināmu , ka 1926. gada
22. martā, pulksten 10 rītā, Gavru
pagastā, Gavros, pārdos

vairāksolīšanā
saskaņā ar Iekšlietu ministrijas admin.
departamenta lēmumu 14. novembri
1923. g. Ns 14052, pils. Andreja un
Aleksandras V o 1k o vu aprakstītu mantu,
sastāvošu no vienas govs 2 g. vecu par
Ls 60, 3 aitas par Ls 20, 2 sivēnus apm.
3 men. veci par Ls 12 un nekultu rudzu
kaudzi 300 kūļu par Ls 40, kopā Ls 132,
dēļ soda naudas iekasēšanas.
26164 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils apr. priekšn.
palīgs II iecirknī

paziņo ka 15. martā 1926. g., pīkst.
10 rītā Ungurmuižas pag., Kalniņa mājās

atklātā taiiikiolisli
pārdos 1 govi, piederošo P. Kalniņam,
novērtētu par Ls 72 viņa soda naudas
segšanai.
26159 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils ap-igķa polic. II iec.
priekšnieka palīgs

paziņo, ka š. g. 15. martā, pulksten
10 rītā, Ungurmuižas pag, Strazdiņa
mājas

atklāta "ūiraksoliJono
pārdos 93 kg izkulstītu _ linu, piederošus
M. Strazdiņam, novērtētus par Ls 43,18
viņa 1924. g. 0 /o°/o peļņas nodokļa
segšanai.
26160 Priekšnieks (paraksts>.

Jaunhtcafes ar r. IV rotežapa,
rejona pr;e" šnitks

paziņo, ka 31. martā š. g., pulksten
12 diena, Jaunlatgales apr., Augšpils
miestā, pie jajona priekšnieka nometnes,
pārdos atklātā

vairāksolīšana
robežpolicijas rīcībā atrodošos 3 valsts
zirgus, robežpolicijas dienestam ne-
derīgus.
25991 Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 15. martā 1926. gadā,
pīkst. 10 rīta, Ungurmuižas pag., Smir-
nova mājās

BoirflRsolišono pārdos
1 govi, piederošo K. Smimovam, no-
vērtētu par Ls 49 viņa 1924. g.
o,o°/o peļņas nodokļa segšanai.
26161 ' Priekšn. (paraksts).

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību ar Nš 20^9, izdotu
23. martā 1921. g., no 8. Daugavpils
kājnieku pulka uz Eduarda Jāņa dēla
Damberga vardu. 26186

Latv. universitāte ar šo dara zināmu
vispārībai , ka bij. Rīgas politechniskā
institūta 1911. g. 20. sept. izdotais
diploms Nš 2920 uz Aleksandra Miloša
vārdu pieteikts par pazaudētu un ar
šo tiek izsludināts par nederīgu. 26165

Jūrniecības departaments
izsludina uz 1926. g. 20. martu,

rakstisku konkurenci
čuguna augsts pledu cauruļu piegādei ūdensvadu

ierīkošanai.
Tuvākus paskaidrojumus un no'eikumus izsniedz techniska daļa, Rīga, Valde-

māra ielā Nš la, kairu darba dienu no pulksten 9 līdz 13. 1 24883

Lauksaimniecības pārvalde,
Kairāka bulvāra Ns 6, dz. 4, izdos sestdien, 20. martā 1926. g., pulksten 10 pr. p.

mutisko mazoksolisanfl
Bulduru dārzkopības skolas siltumnīcas izbūves
darbus ar uzņēmēja materiāliem par apm.Ls 15000.

Drošības nauda Ls 700.—._ 2 26239
Tuvākas ziņas lauksaimn. pārvaldes būvniecības nodaļa, istaba Ns 14.
Lūgumi pielnst izsclē, rpmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošī-

bas naudu iesniedzami būvn. un techn. nodaļā līdz 1926. g. 20. martam, pulkst.10 d.

Lauksaimniecības pārvalde,
Rīgā, Kalpaka bulvāra Ns 6, dz. 4,

izdos mazāksolīšanā,
trešdien, 17. martā 1&26. g., pulksten 12 dienā,

Jaunpetermuižas valsts purvu kultūras izmēģin.
stacijas lopu kūts un dzīvokļa būvdarbus

par apmēram Ls 12.7C0,—. Drošības nauda Ls 600.—.
Tuvākas ziņas lauksaimniecības pārvaldes būvn. un techn. nodaļā, ist. 14.

Rakstiski priekšlikumi un lūgumi pielai t mu'iskā mazāksolišanā, apmaksāti ar at-
tiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu, iesniedzami būvn. un techn. nodaļā
līdz š. g. 17. martam, pulksten 12 dienā. 1 25809

Tautas labklājības ministrija
izdod mazākprasītājiem
728,41 kub. mtr. (75 kub. asis) bērza malkas

piegādāšanu Kalktnes mtiža (pie Daugavpils).
Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar

uzrakstu .uz malkas konkursu 20. marta"_, iesniedzami tautas labkl jibas mini-
strija, Rīga, Skolas ielā N» 28. dz. 4, ne velak kā līdz š. g. 19. martam, {lkst. 11.
Turpat saņemami tuvāki noteikumi.

Pie piedāvājumu iesniegšanas jāiemaksā d ošibas nauda 10°/o apmērā no
iesnieguma u;rdītās malkas kopvērtības. 26154

Tautas labklājības ministrija
iznomā

1926./27.saimniecības gadā Kalkūnes muižas (pie
Daugavpils) centra zemi —

15,51 ha aramzemes un 3,5 ha pļavas, bez parka, augļu un sakņu dārziem un
bez saimniecības ēkām.

Personām, kūjas vēlētos šo zemi nomāt, jāiesniedz ne vēlāk kā līdz š. g.
1. aprīlim tautas labklājības ministrijai, Rigā, Skolas ielā Nš 28, dz. 4, piedāvā-jumi, apmaksāti ar 80 šaut. zīmognodokli, uzrādot nomas naudas lielumu par haun pieliekot klāt pagasta valdes apliecibu par pašreizējiem saimniecības ap-stākļiem un inventāru. 26153

Apriņķa ceļu inženiere Liepājā
izdos s. g. 26. marta, pīkst. 12 dienā, savā kanclejā

jauktā izsolē
kilometru stabu un ce|u rādītāju stabu nokrā-

sošanu un uzstādīšanu sekošā daudzumā:
1) Liepājas apriņķī 453 stabus. Drošības nauda Ls 310 —2) Aizputes . 369 . i, o='
3) Kuldīgas . 441 . : :. K i!?:—:

Tuvāki noteikumi kanclejā Jēkaba ielā 6, darbdienās no 9-15. 26149

Latvijas taulsaimalecibai m

kārtēja vispārēja sapiilie
notiks 28. martā š. g., pīkst- 3 S
Rīgā, Merķeļa ielā M 13, R.L- »•Ies

Dienas kārtība: 1. Sapu^
amatvīru vēlēšanas. 2. Valdes nm

^
.

par biedrības mērķiem. 3. u° ai \. ļ
plāns un budžets. 4. Biedrības «^
vīru vēlēšanas. 5. Jautājumi un zrnuj
26167 Pagaidu vai^-

Uzaicinājums
uz 2>omabiedrības
kflrtēju pilnu sapulci ,

ceturtdien, 1926. g. 25. martā, P«*sten
2,30 pēcpusdienā, _ Palasta iela Ni

pirmā stāvā.
Dienas kartība:

1) Valdes ziņojums
2) Revidentu ziņojums.
3) Budžets 1926. g.
4) Velēšanas.
5) Priekšlikumi. -, i

Ja sapulce, nepie tiekešā iert<l«®
biedru skaita dēļ, nebūtu pil"Ves *„?
tadceturtdien, 1926. g. 15. aprīli,
paša laikā notiks otra sapulce.
26168 V aļ£i>

Paziņoiii.
Pamatodamies uz 23. apriļa 1920. g.

likuma par vertspapiru mortiiikaciju un
21. apriļa 1921. g. likumu par akciju
sabiedribam .Kaulu dedzināšanas un
pārstrādāšanas fabriku sabiedrības (bij.
OčmeciBO KOCTeo6>KHraTeabHbixT> sa-
BOrtOB-b H BbliTBflKH H3T> KOCTH APJTMl
npoayKTOB-b) direkcija paziņo vispārībai,
ka minētās sabiedrībās direkcijai mor-
tifikacijas nolūkā pieteiktas par
pazušanā gājušam, .Kaulu dedzinā-
šanas i n pārstrādāšanas fabriku sabiedr.

akcijas : NsNs 54601—55C00.
Tamdēļ tiek visas tās personas, kuram

ir uz šām akcijām kādas prasība», uz-
aicinātas paziņot to minētās sabiedrības
direkcijai sešu mēnešu laikā, 23 _ apnļa
1920. g. likumā paredzēta kaitina,
pretējā gadījuma pec minēta li?^a n°"
tecēšanas par pazudušam_ preteiKias
akcijas tiks atzītas par mortificetām un vigu
vietā izsniegtas tam personām, kūjas pa-
teikušās, ar tiem pašiem numuriem
jaunas akcijas.

Rīgā, 1926. g. 11. martā.
26170 ^^^aļfl^

&aī«lus ftroj-oizdeiiu sab
valde izsludina par nozaudētām sekošas
noguldījuma grāmatiņas:

ar Ns 8709 uz 1619 rbļ. 12 kap.
. , 7200 . 200 . - .
. , 7479 . 200 , - .. . 8346 , 100 . - .
» . 8387 . 136 . - .

un biedru grāmatiņu Ns 113 uz 50 rbļ.
Minētās grāmatiņas izdotas no Saldus
krāj-aizdevu sab. uz noguld. Vilhelma
Mullendorfa v. 26171 Valde.
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