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Likums par kodifikacijas nodaļu.

Likums par ārzemju pasēm.
Pārgrozījumi valsts kuģu pārvaldes sta-

tūtos.
Iz kaya ministra pavēles Nš 7 un no-

teikumi par kara aviācijas skolu.

Likums par kodifikacijas nedalu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

1. Pie Saeimas pastāv kodifikacijas
nodaļa, kuras uzdevums ir:

1) izdot likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumu, kā ari vajadzī-
bas gadījumos dažādus uzziņu krā-
jumus, kuriem ir sakars ar pastā-
vošo likumdošanu;

2) kodificēt likumus, t. i zistematizēt
likumdošanas materiālus p!c atse-
višķām tiesību nozarēm un sastādīt
likumgrāmatu oficiālus izdevumus,
kuros agrāk izdoto likumu teksts
saskaņots ar vēlāk izsludinātiem
likumdošanas aktiem, neaizskarot
viņu saturu;

3) dot par likumprojektiem un Mini-
stru kabineta izdodamo note kurnu
un instrukciju projektiem atsauk-
smes no likumdošanas technikas un
kodifikacijas v.edokļa.

2. Kodifikacijas nodaļa sastāv no Ko-
daļas vadītāja, redaktoriem, redaktora pa-
līga, sekretāra un darbveža, Nodaļas
amatu kategorijas un darbinieku tkaits
noteikti šī panta pielikumā.

3. Kodifikacijas nodaļas vadītāja, re-
daktora un redaktora palīga amatus var
ieņemt tikai personas ar augstāko juri-
disku izglītību.

4 Kodifikacijas nodaļas vadītāju ieceļ
amata Saeimas prezidijs. Tāp:4 Saeimas
prezidijs, uz nodaļas vadītāja priekšlikumu,
ieceļ nodaļas redaktorus un redaktora
palīgu. Sekretāru un darbvedi ieceļ no-
daļas vadītājs. Kodifikacijas nodaļas
darbinieki nevar savienot savu amatu ar
citu atalgojamu vietu valsts vai pašval-
dības dienestā, izņemot speciālu priekš-
metu pasniegšanu izglītības iestādēs, ne
ari nodarboties ar advokatūru.

5, Kodifikacijas nodaļas sastādamās
likumgrāmatās ievietojami spēkā esošie:

1) bij. Krievijas likumi, kas izdoti līdz
1917. g. 24. oktobrim;

2) likumi, kurus no 1918. g. 18 no-
vembra izdevusi Latvijas likumde-
vēja iestāde;

3) Ministru kabineta noteikumi, kuri
izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma vai
Satversmes 81. panta kārtībā.

Piezīme. Kodificētās likum-
gramatas pielikumā var ievietot
ari uz grāmatas saturu attie-
cošos Ministru kabineta pār-
valdības kārtībā izdotos no-
teikumus.

6 Ja likumgrāmatu sastādot rodas
jautājumi , kurus nevar izšķirt kodjfika-
J? jas ceļā un kuri prasa pastāvošo
"Kurnu Pārgrozījumu vai papildinājumu,
«a ari gadījumos, kad kodificējot atklājas
?Pekā esošo likumu nepilnība vai pret-
ruuiba , kodifikacijas nodaļas vadītājs
iļo par to Saeimas prezidijam, no

nafs a!karāias spert tālākos soļus ierosi-
nnn 1 ]aulāiUQiā\ Vajadzības gadījumā
«ooaļa, vadītājs kodifikacijas rakstura

ļas 8»zinās ar attiecīgiem resoriem.
. 'Stājoties pie likumgrāmatas sastā-
DarT8 ' k °diiikacijas nodaļa iesniedz
DrL-H- motivētu priekšlikumu Saeimas
lS!la- izlemšanai, aizrādot, kādu
DinaT anas materialu nodomāts ietil-
iW gramatā- Par kodificētās grāmatas
v£nu, Saeimas Prezidijs izsludina
Vlsgai zināšanai.
io!k Jaunizdotā likum grāmata atvieto
8 al£°8 kodificētos izdevumus. Likum-

došanas akta pirmtekstam ir priekšroka
pret kodificēta likuma tekstu.

Tāpat ari Saeimas ratificēto konvenciju
oriģinaltekstiem ir priekšroka pret šo
tekstu tulkojumiem.

9. Resoru vadītāji, vismaz vienu ne-
dēļu pirms viņu izstrādāto projektu
iesniegšanas Ministru kabinetam, piesūta
tos līdz ar paskaidrojumiem kodifikacijas
nodalās atsauksmei divos eksemplāros. Ja
kodifikacijas nodaļa taisapie projekta kādus
iebildumus, kuriem attiecīgā resora va-
dītājs nepiekrīt, tad līdz ar projektu
Ministru kabinetam iesūtāmi kodifikacijas
nodaļas iebildumi.

Piezīme. Ārkārtīgas steidzamības
gadījumos resoru vadītāji var iesniegt
projektus tieši Ministru kabinetam.

10. Kodifikacijas nodaļas vadītājs un
redaktori var piedalīties Saeimas komisiju
sēdēs ar padomdevēja balsi likumdoša-
nas technikas un kodifikacijas rakstura
jautājumos.

11. Saeimas komisijas viņu apsprie-
žamos likumprojektus var nodot kodifi-
kacijas nodaļas atsauksmei no kodifika-
cijas viedokļa, pie kam nodaļas atsauksme
dodama ne vēlāk par septiņām dienām.

12. Pēc otrā lasījuma Sieimas plenār-
sēdē, Saeimas prezidijs var nosūtīt likum-
projektu kodifikacijas nodaļai, noteicot
laiku, kurā nodaļa savu atsauksmi iesniedz
attiecīgai komisijai.

13 Kodifikacijas nodaļas darbību no-
saka nodaļas izs'rādāta instrukcija, kuru
apstiprina Saeimas prezidijs.

14 Kodifikacijas nodaļas izdevumus
iespiež, pārdod un izsūta valsts tipogrā-
fija. Nepieciešamos gadījumos, Saeimas
prezidijam piekrītot, atsevišķus kodifika-
cijas nodaļai vajadzīgus drukas darbus
var iespiest ari citās tipogrāfijās.

Ar šo atcelti 1920. g. 25. oktobra no-
teikumi par kodifikacijas nodaļu (Lik.
krāj. 221.) līdz ar 1921. g. 6. septembra
pārgrozījumiem (Lik. krāj. 174.).

Šis likums stājas spēkā 1926. gada
1. aprill.

2. panta pielikums.
Saeimas kodifikacijas nodaļas amatu

kategorijas un darbinieku skaits.

A 3O c Vioo ra Sr
Amata nosaukums £:=»S

w <u *S!X. <x M

Kodifikacijas nodaļas vadī-
tājs H

Nodaļas redaktors. . . . IV 3
Redaktora palīgs .... V
Sekretārs VIII j
Darbvedis x» l

Rīgā, 1926. g. 30. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likums par ārzemju pasēm.

1 Izbraukt no Latvijas, uzturēties

ārzemēs un atgriezties valsts robežas
Latvijas pilsoņi var tikai ar ārzemju pasi.

Piezīme. 1. Latvijas pilsoņi, kuri
pieder pie Latvijas kuģa personāla
un izbrauc uz ārzemēm ar Latvijas

kuģi vai ari kuri izbrauc

uz ārzemēm uz kalpotāju II-
euma (musturruļļa) pamata, lat

iestātos Latvijas kuģu dienestā, var
izbraukt, uzturēties ārzemēs un at-

grieztiesLatvijā - ar iekšzemes pasi.

Piezīme 2. Uz valstīm, ar kurām
Latvijai ir noslēgta speciāla vieno-

šanās par ārzemju pasu atcelšanu
savstarpējā satiksmē, Latvijas pilsoņi

var izbraukt, tur uzturēties un at-
grieztiesLatvijā ari ar iekšzemes pasi.

2. Ārzemju pases iekšzemē izdod un
pagarina Iekšlietu ministrija vai tās piln-
varotas amata personas, bet ārvalstīs
ārzemju pases izdod un pagarina Latvijas
pārstāvības. Diplomātiskās un valdības
(ministrijas) pases izdod Ārlietu ministrija.

3. Iesniedzot lūgumu pēc ārzemju
pases, jāiesniedz:

1) iekšzemes pase,
2) ģīmeine divos eksemplāros.
4. Nepieaugušiem līdz 17. dzīves

gadam, ieskaitot, ārzemju pases izdo-
damas tikai ar vecāku vai aizbildņu pie-
krišanu.

5 Ja izceļošanai ir valstij nevēlams
raksturs, iekšlietu ministrim ir tiesība
ārzemju pasi neizdot, paziņojot pie tam
uz lūdzēja pieprasījumu neizdošanas
iemeslus.

6. Personām, par kurām Iekšlietu mi-
nistrijai ir zināms, ka viņas atrodas .iz-
meklēšanā vai zem tiesas, vai ari nav
izcietušas uzlikto sodu, var izdot ārzemju
pasi tikai ar attiecīgās tiesas iestādes
atļauju.

7. Ikvienam, kas ceļo uz ārzemēm,
izdodama atsevišķa ārzemju pase. Izņē-
mumi pielaižami precētām sievietēm,kuras
var uzņemt vira pasē, un bērniem līdz
pilniem 14 gadiem, kurus var uzņemt
tēva vai mātes pasē.

8 Plostniekiem un citām strādnieku
kategorijām, kuru īpatnējie darba apstākļi
to prasa, var izdot ari kopīgu ārzemju
pati.

9. Ekskursantiem, kuri piedalās zi-
nātniskā vai kulturelā nolūkā sarīkotā
braucienā, var izdot kopīgu ārzemju pasi,
kura derīga tikai attiecīgam gadījumam.

10. Ārzemju pases veidu nosaka iekš-
lietu ministris, saziņā ar ārlietu ministri.
Diplomātisko un valdības (ministrijas)
pasu veidus un izdošanas kārtību nosaka
ārlietu ministris.

11 Ārzemju pases izdod uz laiku līdz
3 gadiem; pēc šī termiņa notecēšanas
pasi var pagarināt. Ārzemju pase, derī-
guma laikā, noder ari par personas ap-
liecību valsts robežās.

12. Par ārzemju pasi ņem vien-
reizēju pamatnodevu 5 latu lielumā un
bez tam par katru mēnesi, uz kuru pase
izdota, v'enu latu. Iemaksāto naudu
nekādā gadījumā neatmaksā atpakaļ.

13 No pases nodevas atsvabināti:
1) valdības pārstāvji un citas per-

sonas, kuras izbrauc uz ārzemēm
valdības uzdevumā;

2) valdības pārstāvju ģimenes locekļi
un apkalpotāji, kuri pārceļo uz
dzīvi ārzemēs;

3) personas, kuras, valsts augstāko
mācības iestāžu sūtītas, izbrauc uz
ārzemēm izglītības nolūkos;

4) jūrnieki, kuri brauc uz kuģiem jūras
darbā, jūrskolu audzēkņi un jūrskolu
beigušie, ja viņi iestājas dienestā
uz Latvijas vai ārzemju tirdzniecības
kuģiem ;

5) plostnieki un citas strādnieku kate-
gorijas, kuru īpatnējie darba apstākļi
to prasa;

6) ekskursanti, kuri piedaUs zināt-
niskā vai kulturelā nolūkā sarīkotā

braucienā;
7) mazturīgie, ja tie uzrāda attiecīgas

iestādes apliecību par mazturibj.
14. No tiem, kuri dzīvojuši ārzemēs

bez pases, vai ar notecējušu pasi, vai
ari uzturējušies iekšzemē ar notecējušu
pasi (11. p.), pasu nodeva piedzenama
administratīvā kārtībā divkārtējā apmērā,
proporcioneli nodzīvotam laikam. Šo
divkāršo pasu nodevu aprēķinot, nepilni
mēneši skaitāmi par pilniem.

Tanīs gadījumos, kad pases termiņš
ir nokavēts nepārvaramu šķēršļu dēļ,
iekšlietu ministrim vai viņa pilnvarotām
amata personām iekšzeme un Latvijas

pārstāvību priekšniekiem ārzemēs ir tie-
sības šo nodevu samazināt vai pavisam
atlaist.

15. Iekšlietu ministrim, saziņā ar ār-
lietu ministri, ir tiesība izdot sevišķu
instrukciju šī likuma izvešanai dzīvē.

16 Šis likums stājas spēkā 1926. g.
1. aprill.

Ar šo atcelti 1923. g. 4. oktobra notei-
kumi par ārzemju pasēm (Lik. krāj. 137.),
līdz ar 1925. g. 13. janvāra pārgrozīju-
miem šinīs noteikumos (Lik. krāj. 2.) ua
1903. g. sodu likumu 270. pants.

Rīgā, 1926. g. 30. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījums
valsts kuģu pārvaldes statūtos.

Valsts kuģu pārvaldes statūtu (Lik. kr.
1926. g. 18.) 5. panta pēdējo teikumu
izteikt šādi:

Pārvaldes svabadie kapitāli noguldāmi
Latvijas bankā.

Rīgā, 1926. g. 30. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

NOTEIKUMI
par kafa aviācijas skolu.

I. Skolas uzdevums un sastāvs.
1. Skolas uzdevums — sagatavot spe-

ciālistus aviācijas dienestam.
2. Skola sastāv no trim nodaļām

a) novērotāju - lidotāju, b) lidotāju un
c) motorUtu.

Pie skolas skaitās meteoroloģiskā sta-
cija, fotogramometriskā laboratorija, ma-
teriālu izmēģināšanas un fiziskais kabi-
nets ua mācības bibliotēka.

3. Apmācības laiks:
novērotāju-lidotāju nodaļā — 23 mē-

neši :

lidotāju Eodaļā — 7 mēneši, ja no-
daļa komplektēta ar aviācijas motori-
stiem; 9 mēneši, ja nodaļa komplek-
tēta ar citu iereču šķiru instruktoriem

motoristu nodaļā — 5 mēneši.
4. Skolas pastāvīgā un pārmaiņas sa-

stāva instruktori un kareivji sastāda sko-
las komandu.

II. Skolas pārvaldīšana.
5. Skola skaitās pie aviācijas divizi-

ona. Viņu vada skolas priekšnieks, kurš
tieši padots aviācijas diviziona koman-
dierim.

6. Skolas mācības kursu programas,
gada mācības plānus un pārbaudīšanas
noteikumus apstiprina armijas komandieris.

7. Apmācības jautājumu apsprie-
šanai pie skolas nodibināma pedagoģiskā
padome.

II Uzņemšana skolā.
8. Kursantu skaitu novērotāju-lidotāju

un lidotāju nodaļās nosaka armijas ko-
mandieris ; motoristu nodaļā — aviācijas
diviziona komandieris.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Iz kara ministra pavēles Nr. 7.

Rīgā, 1926. g. 25. martā.
§ 3.

Atsevišķā šīs pavēles pielikumā izslu-
dinu manis apstiprinātos noteikumus par
kara aviācijas skolu.

Ar šiem noteikumiem atcelti apsardzī-
bas ministra 1921. g. 18. pavēles 2. §
un kara ministra 1924. 45. pav. 7. § iz-
sludinātie nosacījumi.

Pielkums: noteikumi,
Kara ministris J. G o 1 d m a n i s.

Kara ministra 1926. g,
7. pavēles 3. § pielikums.



A. Noverotāju-lidotāju
nodaļa.

9. Novērotāju lidotāju nodaļas uzde-
vums ir sagatavot aovērotājus-Iidotājus,

10. Uzņemšana nodaļā notiek ik pēc
gada.

11? Nodaļas kursantu sastāvā uz paša
vēlēšanos uzņem visu ieroča šķiru leit-
nantus un virsleitnantus, kuri pilda se-
košos noteikumus:

a) ir nodienējuši ierindā virsnieku die-
nesta pakāpē ne mazāk kā divus
gadus;

b) nav vecāki par divdesmit astoņiem
gadiem;

c) beiguši pilnu vidusskolas kursu un
kara skolu vai virsnieku kursus;

d) pārvalda vienu no svešām valodām:
krievu, vācu, franču vai angļu;

e) dabūjuši pēdējā gadā atestācijas
slēdzienu „labs" vai „ļoti labs".

f) veselības ziņā pilda aviācijas die-
nestam uzstādītās prasības.

12. Virsnieki, kuri vēlas iestāties no-
verotāju-lidotāju nodaļā, iesniedz ziņo-
jumus: vienu padotības kārtībā savam
divīzijas komandierim, otru —? tieši tech-
niskās divīzijas komandierim. Iesniegtos
ziņojumus divīziju komandieri armijas
komandiera noteiktā laikā, pievienojot:
a) dienesta gaitas sarakstus, b) atestāciju
norakstus un c) karaspēka daļas ārsta
apliecības par piemērotību aviācijas die-
nestam nosūta techniskās divizijas ko-
mandierim. Kandidātu piemērotību avi-
ācijas dienestam pie iestāšanās skolā
pārbauda sevišķa ārstu komisija pie
Rīgas kara slimnīcas.

13. Ja kandidātu pēc ārstu komisijas
apskates izrādītos vairāk, kā vakantu
vietu nodaļā, tad izvedami konkursa
pārbaudījumi algebrā, ģeometrijā, trigo-
nometrijā un fizikā vidusskolas kursa ap-
mērā un uzņemami tie, kuriem atzīmju
kopsuma lielāka.

14. Noverotāju-lidotāju nodaļā uz-
ņemtie virsnieki skaitās piekomandēti
aviācijas skolai, bet štatu vietas ieņem
savās daļās. Algu viņi saņem pēc tā
amata kategorijas, kādā tie atradās līdz
komandēšanai uz skolu.

B. Lidotāju nodaļa.
15. Lidotāju nodaļas uzdevums ir sa-

gatavot lidotājus.
16. Uzņemšana nodaļā notiek ik gadus.
17. Nodaļā uz paša vēlēšanos uzņem

aviācijas motoristus un pārējo ieroču
šķiru instruktorus, ja pēdējie pilda se-
košos noteikumus:

ai nodienējuši pēc skolas motoristu
nodaļas, vai pēc pulku instruktoru
Totas instruktoru komandas, vai
batereju instruktoru kursa beig-
šanas ne mazāk par septiņiem
mēnešiem;

b) ne vecāki par 25 gadiem;
c) veselības ziņā pilda aviācijas die-

nestam uzstādītās prasības.
18. Aviācijas motoristi, kuri veļas

iestāties lidotāju nodaļā, par to pado-
tības kārtībā iesniedz ziņojumus aviācijas
diviziona komandierim.

Piezīme. Citu ieroču šķiru instruk-
tori, kuri vēlas iestāties lidotāju no-
daļā, iesniedz par to ziņojumus
padotības kartība.

19. Ja pēc ārstu komisijas apskates
kandidātu izrādītos vairāk, kā vakantu
vietu nodaļā, tad izdarāmi konkursa
pārbaudījumi aritmētikā, ģeometrijā,
fizikā un latviešu valodā pamatskolas
kursa apmērā un uzņemami tie, kuriem
atzīmju kopsuma lielāka.

20. Uzņemtie lidotāju nodaļa pie-
komandējami aviācijas skolai, bet skaitās
savu vienību sarakstos. Algu _ viņi
saņem tāda pašu kā līdz komandēšanai
uz skolu.

C. Motoristu nodaļa.

21. Motoristu nodaļas uzdevums —

sagatavot aviācijas motoristus.

22 Uzņemšana nodaļā notiek ik

gadus. Mācības sākums pec jaun-

iesaukto apmācības beigšanas. _
23 Nodaļas kursantu sastāva uzņem

aviāci jas diviziona kareivjus ar pamat-

skolas izg lītību. Ar techniskās divizijas

komandiera piekrišanu var uzņemt uz

nāšu vēlēšanos ari vecāka iesaukuma un

Virsdienesta kaieivjus un instruktorus no

citām daļām.

IV. Apmācība.

A. Noverotā ju-lidotāju
nodaļa.

24 Apmācības kursā ietilpst: 1) avia-
.- . motnr 2) aviācijas materiālā da a,

3^avScfa8 'dienests, i) aviācijas taktika,

5 Hdošanas vēsture, 6) fotogramometr.ja,

7) fotogrāfija, 8) meteoroloģija, 9) aero-
navigactja, 10) aviācijas teorija, 11) bumbu
mešana, 12) mechanika, 13) augstākā
matemātika, 14) radiotelegrafija un
elektrotechnika, 15) astronomija, 16) ma-
teriālu pretestība un izmēģināšana,
17) materiālu technoloģija, 18) ieroči
un šaušanas teorija un technika,
19) taktika, 20) fortifikatija-maskēšana,
21) topogrāfija, 22) techniskā zīmēšana,
23) speciālā higiēna, 24) kaujas gāzes,
25) sprāgstošas vielas. 26) techniskā
darbvedība un norēķināšanās.

25 Apmācības laiks sadalās četros
semestros.

26. Lektorus, ar aviācijas diviziona
koinand.era piekrišanu, uzaicina skolas
priekšnieks.

27. Kursa laikā notur repeticijas,
semestra beigās izdara pārbaudījumus;
zināšanas novērtē pēc 12 ballu sistēmas.

28. Otrā semestra beigās notur pār-
baudījumus sekošos priekšmetos : 1) avi-
ācijas motori, 2) aviācijas materiālā daļa,
3) ieroči, šaušanas teorija un technika,
4) fotogrāfija un 5) augstākā matemā-
tika : ceturtā semestra beigās notur
pārbaudījumus: 1) radiotelegrafija, 2) avi-
ācijas teorijā, 3) bumbu mešanā, 4) avi-
ācijas taktikā, 5) fotogramometrijā un
6) astronomijā.

29. Pie priekšmeta gada atzīmes iz-
vešanas ņem vidējo atzīmi no teorētisko
repeticiju un praktisko darbu vidējām at-
zīmēm. Galīgo atzīmi ņem vidējo no
priekšmeta gada un pārbaudījuma at-
zīmēm.

30. Mācības laikā virsnieki atkoman-

dējami no skolas, ja viņi:
a) izrādījušies nepiemēroti aviācijas

dienestam;
b) divos priekšmetos uz repeticijām

dabūjuši atzīmes, mazākas par 6,
un nav tās izlabojuši;

c) nolaidīgi izpilda dienesta pie-
nākumus;

d) pirmā gada laikā nav patstāvīgi iz-
lidojuši kaut uz viena tipa lid-
mašīnas.

31. Mācības laikā atvaļinājumi pie-
šķirami vienīgi izņēmuma gadījumos un
ne ilgāk, kā uz 14 dienām.

B Lidotāju nodaļa.

32. Mācības kursā ietilpst: 1) aviācijas
motori, 2) aviācijas materiālā daļa,
3) aviācijas dienests, 4) aviācijas tak-
tika, 5) lidošanas vēsture, 6) fotogrāfija,
7) meteoroloģija, 8) aviācijas teorija,
9) materiālu technoloģija, 10) ieroči un
šaušanas teorija un technika, 11) tak-
tika, 12) fortifikācija-maskēšana. 13) to-
pogrāfija, 14) techniskā zīmēšana, 15) spe-
ciālā higiēna, 16) kaujas gāzes, 17) sprāg-
stošas vielas, 18) kara ģeogrāfija, 19) tech-
niskā darbvedība un norēķināšanās,
20) reglamenti, 21) ierindas apmācība
un 22) fiziski audzināšana,

33. Lektorus, uz skolas priekšnieka
ierosinājumu, nozīmē diviziona koman-
dieris.

34. Kursa laikā visos priekšmetos no-
tur repeticijas. Kursa beigās izdara pār-
baudījumus sekošos priekšmetos: 1) avi-
ācijas motori, 2) aviācijas materiālā daļa,
3) ieroči, šaušanas teorija un technika,
5) aviācijas ta'.tika un 6) aviācijas die-
nests. Zināšanas novēitē pēc 12 ballu
sistēmas. Atzīmes izved, pieturoties
29. p. norādījumiem.

35. Mācības laikā kursanti atkoman-
dējami, ja viņi:

s) izrādījušies nepiemēroti aviācijas
dienestam;

b) divos priekšmetos dabūjuši atzīmi,
mazāku par 6, un nav to izlabo-
juši;

c) nolaidīgi izpilda dienesta pienā-
kumus.

C. Motoristu nodaļa.
36. Mācības kusā ietilpst: 1) aviācijas

motori, 2) aviācijas materiālā daļa,
3) aviācijas dienests, 4) lidošanas vē-
sture, 5) aeroloģija, 6) materiālu techno-
loģija, 7) aviācijas ieroči, 8) topograiija,
9) techaiskā zīmēšana, 10) higiēna,
11) kaujas gāzes, 12) reglamenti, 13) ie-
rindas spmāclba un 14) fiziskā audzi-
nāšana;

37. Lektorus nozīmē 33. p. norādītā
kārtībā.

38. Pie kursa beigšanas pārbaudī-
jumus izdara visos priekšmetos; zinā-
šanas novērtē pec 12 ballu sistēmas.

V. Izlaidums.

A. Noverotāju-lidotāju
nodaļa:

39. Nodaļas kursu beigušos pēc at-
zīmēm sadala:

I. šķirā — tos, kuru vidējā caurmēra

atzīme nav mazāka par 10, katrā no
28. p. uzskaitītiem priekšmetiem nav
mazāka par 10, pārējos priekšmetos nav
mazāka par 7 un kuri izturējuši pārbau-
dījumu lidošanā pēc armijas komandiera
apstiprinātiem noteikumiem ar atzīmi
„labi\

II. šķirā — tos, kuru vidējā caurmēra
atzīme nav mazāka par 8, katrā no 28. p.
uzskaitītiem priekšmetiem nav mazāka
par 8, bet pārējos priekšmetos nav ma-
zāka par 6 un kuri izturējuši pārbaudī-
jumu lidošanā ar atzīmi «apmierinoši" .

Virsnieki, kuri noklausījušies pilnu div-
gadīgu novērotšju-Iidotāju nodaļas kursu,
bet to nav beiguši, ja viņi izturējuši
pāibaudījumu praktiskā lidošanā ar at-
zīmi Jabi", saskaņā ar pastāvošiem no-
teikumiem, un mācības priekšmetos da-
būjuši vidējo caurmēra atsīmf, nemazāku
par 7 un katrā atsevišķi priekšmetā —
ne mazāk par 6 — iegūst lidotāja no-
saukumu.

40. Beigušiem noverotāju-lidotāju no-
daļu jānedien aviācijā aktivā kara die-
nestā ne mazāk par 2 gadiem.

41. Nodaļu beigušiem novērotajtem-

lidotājiem piešķirama skolas krūšu no-
zīme.

42. Izstājoties no skolas pirms kursa
beigšanas vai iegūstot lidotāja nosau-
kumu, jānodien aktivā kara dienestā par
apmācība skolā mēnesis par katru skotā
pavadīto mēnesi.

B Lidotāju nodaļa.
43. Nodaļas apmācības kursu beigu-

šos, pēc dabūtām atzīmēm, sadala
2 šķirās:

I šķirā — tos, kuru vidējā caurmēra
atzīme nav mazāka par iO, katrā no
34. p. minētiem priekšmetiem — ne ma-
zāka par 10, pārējos priekšmetos — ne
mazāka par 7 un kuri izturējuši pātbau-
dljumu lidošanā pēc armijas komandiera
apstiprinātiem noteikumiem ar atzīmi
.labi";

II šķirā — tos, kssru vidējā caurmēra
atzīme ne mazāka par 8, katrā no 34. p.
uzskaitītiem priekšmetiem ne mazāka
par 8, pārējos priekšmetos ne mazāka
par 6 un kuri izturējuši pārbaudījumu
lidošanā ar atzīmi «apmierinoši".

Pārējie, kuri nepilda šos noteikumus,
uzskatami par lidotāju nodaļu nebei-
gišiem.

Lidotāju nodaļa beigušie iegūst lido-
tāja nosaukumu un tiesību uz 14 dienu
ilgu atvaļinājumu vhs esošām normām.
Atvaļinājums izmantojams viena gada
laikā no skolas beigšanas.

44. Skolai no citām daļām pieko-
mandētie instruktori pēc nodaļas kursa
beigšanas pārvietojami uz aviācijas divi-
zionu.

45. Lidotāju nodaļu beigušiem par
apmācību skolā jānodien kapa aviācijas
dienestā ne mazāk par 1 gadu, skaitot
no skolas teorētiskā kursa beigšanas.

46. Nodaļu beigušiem lidotājiem pie
šķirama skolas ksūšu nozīme.

47. Izstājoties no skolas pirms kursa
beigšanas jānodien aktīvā kara dienesta
par apmācību skolā mēnesis par katru
skolā pavadīto mēnesi.

cijas diviziona komandieris no vecāk'
aviācijas virsniekiem. Viņš padots r 5
diviziona komandierim. ' lesi

52. Skolas priekšniekampadotsvskolas personāls. Viņam piešķirtas h
tai jona komandiera tiesības. a"

53. Skolas priekšnieks bez batalir,komandiera pienākumiem izpilda -ļ
sekošo: vel

a) rūpējas par skolas labierīcību Vmikursantu apmācību un seko ' teo -
tiskai un praktiskai mācība n!"
sniegšanai, saskaņā ar apsti prina
tiem mācītos plāniem , program^
hh instrukcijām;

b) izdod instrukcijas skolas īekšgi»,
dzīves regulēšanai; J!

c) rūpējas par skolas apgādāšanu ar
vajadzīgiem mācības līdzekļiem u»
viņu psreizu lietošanu , uzturēšan uun glabāšanu;

d) ik mēnešus sniedz diviziona ko-mandierim pārskatus par skolas
darbību;

e) vada pedagoģiskās padomes m
eksāmenu komisiju sēdes ;

f) seko citu valstu aviācijas attīstībai
un ierosina lietderīgu jauninājumu
ievešanu skolā.

B. Nodaļu priekšnieki,

54. Nodaļas priekšniekus izvēlas aviā-
cijas diviziona komandieris no eskadriļu
komandieriem vai viņu kandidātiem. No-
daļu priekšnieki tieši padoti skolas
priekšniekiem; viņi' vada savu nodaļu
apmācību un audzināšanu.

Novērotāju ? lidotāju, nodaļas priekš-
nieks bauda bataljona komandiera
tiesibas. Lidotāju un motoristu nodaļu
priekšnieki — rotas komandiera tiesibas.

55. Nodaļa priekšnieki bes eskadriļu
komandieriem psredzētiem pienākumiem
izpilda vēl sokošo:

a) rūpējas par kursantu sekmīgu sa-
gatavošanu un pareizu audzinā-
šanu;

b) uzrauga kārtību klasēs > darbnīcas
un laboratorijās praktisko darbu m
lekciju laikā;

c) seko, lai kursanti kārtīgi apme-
klētu lekcijas un praktiskos darbus

d) pārrauga savas nodaļas mācībai
žurnāla vešanu;

e). pēc skolas priekšnieka nozīmējumi
lasa lekcijas un vada praktisko;
darbus savā un citās nodaļās.

Bez uzskaitītiem pienākumiem nove-
rotāju-lidotāju nodaļas priekšnieks izpilda
ari skolas mācības pārziņa pienākumus
un pārzin skolas pārmaiņas sastāva virs-
niekus. Lidotāju nodaļas piiekšnieks
izpilda ari skolas komandas priekšnieka
pienākumus un apmāca kursantus lido-
šanai.

C. Mācības pārziņa pienākumi.

56. Mācības pārzinām pienākas:
a) saziņā ar lektoriem un nodaļu priekš

niekiem izstrādāt gada mācības
plānu un programas, sastādīt lek-
ciju, repeticiju un praktisko darbu,
kā ari eksāmenu sarakstus; v

b) raudzīties, lai zinību pasniegšana

notiktu pēc apstiprinātām progta-

mām un instrukcijām; _
c) raudzīties par vispārēju katli»»

uzturēšanu klasē lekciju, pirM""
dījumu un praktisko darbu īau»
un sekot kursantu zinību nover-

C. Motoristu nodaļa.

48. Nodsļas apmācības kursu beigu-
šos pēc dabūtām atzīmēm un uzvešanās
sadala 2. šķirās:

I. šķirā — tos, kuru vidējā caurmēra
atzīme ne mazāka par 10, aviācijas mc-
toros, aviācijas materiālā daļā, materiālu
technojoģijā, reglamentos un ierindas
mācībās — ne mazāka par 10 un pārē-
jos priekšmetos — ne mazāka par 7.

II. šķirā — tos, kuru vidējā caurmēra
atzīme nemazāka par 8, katrā no šinī
pantā uzradītiem priekšmetiem — ne
mazāka par 8 un pārējos priekšmetos —
ne mazlka par 6.

Pārējie, kuri nepilda šos noteikumus,
uzskatami par motoristu nodaļu nebei-
gtsšiero.

Motoristu nodfcļu beigušie iegūst aviā-
cijas motorista nosaukumu un tiesību
paaugstinSšanai instruktora dienesta pa-
kāpē.

49. Nodaļu ar pirmo i ķīru beigušos
kareivju* un dižkareivjus paaugstina
kaprāļa dienesta pakāpē.

tēšanai; . .
d) rūpēties par kursantu apgādasant

ar mācības līdzekļiem ub ķu»
piederumiem, kā ari par bibļioteK
materiāluizmēģināšanaskfinun fiziskā kabineta un citu ow

čības līdzekļi uzturēšanu, savuOT

papildināšanu un mācības inven^'
saraksta vešanu.

D. Skolas komandas priekšniek'
pienākumi.

57. Skolaa komandas priekšniek

pienākas: 0 j,
a) pārzināt skolas pastāvīg ā vūj

maiņas sastāvainstruktoru
^reivju iekšējo dzīvi, «?J tf

rotas pārvaldības noteikumiem,

vest rotas saimniecību skola,

b) izvest ierindas apmācību; .^
c) pārzināt skolas lidmašīnas , t»,

ar eskadriļas pāvaldibas
kūmiem.

E. Praktiskie instruktora

58. Praktiskie instruktori PLii
lidotāju nodaļas priekšniekam "° .$
vada komandiera tiesības. Vi?u r

kuml sekoli: , ufl 4
a) apmācīt kursantus lidošanai

praktiskos darbus;

50. Vecāka iesaukuma kareivjiem un
virsdienesta instruktoriem par apmācību
skolā jānodien kara aviācijas dienestā ne
mazāk par vienu gadu, skaitot no noda-
ļis kuua beigšana.
VI. Skolas amatpersonas un

viņu pienākumi.
A. Skolas priekšnieks.

51. Skolas priekšnieku izvēlas avia-
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M izoildtt vada komandieru un mecha-

aiķu p ienākumus skola pec skolas
priekšnieka nozīmejuma.

c Meteoroloģiskās stacijas
fpriekšnieks.

cq Meteoroloģiskās stacijas priekš-
ks tieši padots skolas priekšaiekam

«n attiecībā uz viņam padotiem kara-
-em bauda rotas komandiera tiesības.

60 Stacijas priekšnieka pienākumi:
»ļ 'rūpēties, lai visi instrumenti būtu
;

darba kārtībā;
h) vadīt un pārzināt visu stacijas

darbību;
C) pārbaudīt un papildināt aerologu

zināšanas ;
<j) vest stacijas darba žurnālus un gra-

uztas; .- A-L ,x-,
e) lasīt lekcijas un vadīt praktiskos

darbus meteoroloģija skolas pār-
maiņas sastāvam;

i) periodiski pārbaudīt eskadriļu aero-
navigācijas instrumentu?, par rezul-
tātiem ziņojot tieši diviziona ko-
mandierim ;

e) noteiktos termiņos sastādīt meteo-
roloģiskās ziņas un sniegt tas di-
viziona komandiera norādītām per-
sonām un iestādēm.

G. Fotogramometriskās la-
boratorijas priekšnieks.

61. Fotogramometriskās laboratorijas
priekšnieks padots, tieši skolas priekš-
niekam un bauda rotas komandiera tie-
sības.

62. Laboratorijas priekšnieka pie-
nākumi :

a) rūpēties, lai aparāti vienmēr būtu
darba kārtībā un fotomateriali vaja-
dzīgā daudzumā;

b) vadīt un pārzināt darbus labora-
torijā ;

c) papildināt un pārbaudīt fotogrāfu
zināšanas;

d) lasīt lekcijas un vadīt praktiskos
darbus fotogrāfijā skolas pārmaiņas
sastāvam;

f) periodiski pārbaudīt eskadriļu fotc-
instrumentus, ziņojot par rezultātiem
tieši diviziona kom mdierim :

g) rūpēties, lai eskadriļas fotouz-
ņēmumus rūpīgi un laikā izstrā-
dātu.

VII. Pedagoģiska padome.

63. Pedagoģiskā padome sastādās no
skolas priekšnieka, kā priekšsēdētāja,
nodsļu priekšniekiem, fotogramometriskās
laboratorijas un meteoroloģiskās stacijas
priekšniekiem, praktiskiem instruktoriem
un lektoriem.

64. Padomi, ar diviziona komandiera
piekrišanu, saaicina uz sēdi skolas
priekšnieks. Padomes kompetencē ietilpst
sekošu jautājumu apspriešana:

a) zinību pasniegšanas metodes:
b) apmācība un audzināšana;
c) kursantu sekmju novērtēšana.

65. Jautājumus pedagoģiskā padome
izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja
balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķirošā
" priekšsēdētāja balss.

66. Pedagoģiskās sēdes protokolus
ved mācības pārzinis.

. 67. Padomes lēmumus iesniedz divi
ziona komandiera apstiprināšanai.

Kara ministra sekretārs,
pulkvedis-leitnants Kaņeps

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Ui neradītu jaunu sastrēgumu tele
iona satiksmē, abonentu pārvietošanu
™ vecās uz automātisko centrāli
Jirpniāk izdaiī? mazām grupām, pa

?trai abonentu ikdienas. Vecās cen-
ties telefonistes, eaņemot pieprasījumu
^vienot

ar
automātiskai centrālei pie-

ieno o abonentu, informē pieprasītājuPar lietas apstākļiem un lūgs lietotaitomaia numuru.
9b„asta un telegrāfa virsvalde lūdz god.
vlrsT}^ katrā šgadījumā ņemt
ahr? d0Bistes paskaidrojumu, strīpot
an It m sarakstā vecās centrāles numuru
nu»? 1 liet°šanā automātiskās centrālesnumuru .

Pasta-telegrafa virsvalde.

Meklgjamo personu saraksts
Nr. 256

.q *- turpinājums un beigas.)
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' Erosts Aleksandra d.,
dzīv D?'-pied Pie Olaines pag, agrāk
Rte»« o

ga
' Saldus ielā Ks 2, dz. 2 -SdSiecirkņa miertiesneša 1926. g.

25. februāra raksts Ks 89 (18-111 26), sod.
lik. 284. p. — Paziņot dzīves vietu.

19471. Zariņ, Elza Jēkaba m., 27 g.
veca, pied. pie Rīgas, agrāk dziv. Rīgā,
Merķeļa ielā Ks 7, dz. 18. — Rīgas
3. iec. miertiesneša 1926. g. 27. februāra
raksts Ks 320 (18-111 26), apv. uz sod.
lik. 528. p. — Paziņot dzīves vietu.

19472. Zieverts, Žanis Roberta dēls,
dzim. 1900. g., agrāk dzīv. Ozolnieku
pag. „Meijmuižā*. — Jelgavas pilsētas
iec. miertiesneša 1926. g. 25. februāra
raksts Ks 222 (18-111-26), apvainots uz
sod. lik. 284., 262. p. — Paziņot dzīves
vietu.

19473. Segals, Moisejs Nachana d,
20g. vecs, pied pie Ludzas apr., Zilupes
miesta, agrāk dzīv. Šķaunes pag., Poleš-
čiņas miestā, vidējā augumā, ar pilnas
miesas būvi, melniem matiem, bez
ūsām.— Ludzas apr. priekšnieka 1926.g.
25. febr. raksts Ne 23243/25 (11-111-26), sod.
adm. kārtā . ar Ls. 5.— jeb 3 dienām
aresta par staigāšanu aizliegtā laikā 2 v.
pierobežas josla. — Izpildīt lēmumu un
paziņot meklētājam.

19474. Suntup, RaiņaMovša-Šmula m.,
21 g. veca, bij. Krievijas pav,, agrāk
dzīv. Rīgā, Katoļu ielā Ne 48, dz. 41. —
Rīgas Prefektūras 3. nodaļas 1926. g.
27. februāra raksts J« 8872/25 (11-111-26),
piedzen, vizu nodoklis Ls 11. — Pazi-
ņot meklētājam.

19475. Smirnovs, Jānis Makša d.,
dzim. 29. jūnijā 1866. g. krievs, vecti-
cībnieks, pied. pie Rīgas, agrāk dzīv.
Rīgā, Amālijas ielā Ne 4. Latvijas pase
Ko 158454, izdota 1921. g. 8. septembrī
no Rīgas prefektūras. — Rīgas policijas
11. iec. priekšnieka 1926. g. 25. februāra
raksts Ne 2500 (ll-III 26), saskaņā ar
Rīgas apr. 2. fec. miertiesneša izpildu
rakstu Ne 110 no 1926. g. 7. janvāra,
sodīts ar Ls 10 vai 2 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

19476. Zaigunas-Saugunas, Elizabete
Vikentija m., 24 g. veca, bij. Krievijas
pavalstniece. — Rīgas preiekturas 3 no-
daļas 1926. gada 25. februāra raksts
Ne 9780 (11-III-26), piedzenams vizu no-
doklis Ls 7. — Paziņot meklētājam.

19477. Sole, Roberts Pētera d., dzim.
1897. g., pied. pie Rīgas apr. Bolderajas
pag., dzīv. Rīt-Buļļos. — Rfgas 3. iec,
miettiesneša 1926. g. 23. februāra raksts
Ks 191 (11-11126), apv. uz sodu Lk.
246. p. — Paziņot dzīves vietu.

19478. Ziverts, alias Šiverts, Kārlis
Jura d., dzimis 1891. g, piedeiīgs pie
Dreiliņu pagasta, Rīgas apriņķa. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļa ar rakstu
no 1926. g. 8. marta (ll-III 26), apvainots
zādzībā. — Apcietināt.

19479. Sklanda, £nsis (tuvāku ziņu
nav). — Talsu iecirkņa miertiesneša
1926. g. 23. februāra raksts Ni 1194/25
(13 III 26) apvainots uz sodu lik. 138. p.
Paziņot dzīves vietu.

19480. Zurgis, J. — Tuvāku ziņu
nav. — Tas pats.

19 81. Zidens, Alireds Jura dēls. —
dzimis 1899. g., piederīgs pie Valkas apr.
Eiģemespag. —R'gas2. iecirkņa miertiesu.
1926. g. 26. februāra raksts Ne 88
(15-111-26), sodu lik. 591. p. 1. pkt. —
Paziņot dzīves vietu.

19482. Smilgin (Smelgin), Osips Mi-
chaila d., 23 gadus vecs, katoļticīgs, pie-
derīgs pie Ilūkstes apr., Laucenes pag.
Niderkunu miesta, agrāk dzīvojis Irlavas
un Sēmes pagastā. Pase Ne 2832, iz-
dota 1922. g. 11. februārī no Kalkunu
pag valdes Ilūkstes apr. — Tukuma iec.
miertiesneša 1926. g. 1. marta raksts
Ne 929/25 (18-111 26), apvainots uz sod.
397. p. par dzelzsceļu noteikumu pār-
kāpšanu 1925. g. 19. oktobri Tukuma II
stacijā. — Paziņot dzīves vMu.

19483. Žuksvs, Pēteris Mārtiņa d.,
dzim. 1891. g. 3 maijā, piederīgs pie
Jēkabpils, krievs, atslēdznieks, dzīvo
Jelgavā, Katoļu ielā Ne 38, slaika, pa-
tieva auguma, brūniem, drusku spro-
gainiem matem, zilām acīm, smailu
zodu, runā krieviski un latviski. — Kri-
minālās pārvaldes Jelgavas nodaļas
priekšnieka 1926 g. 10. marta raksts

No 465 (16-11126), 1926. g. 2. marta
izbēdzis no Jelgavas cietuma, kur br,is

ievietots uz Jelgavas apgabaltiesas sprie-

duma pamata, soda izciešanai, 5 gadu
spaidu darbo>, par ielau?anos zādzību.

— Apcietināt.
19484. Šimpels, Indriķis Kaspara d.,

dzim. 1877. g. 25. martā, pied. pie Jel-

gavas apr, Slpeles pag., liela augumā,
furnšiem matiem, gaišām nelielām ūsām,
kalsenu grumbainu seju, plānu degunu,

bāli-zilām acīm, agrāk dzīv. Tukuma,
Vecmoku ielā. - Tukuma iec. miertiesu.

1926. g. 1. marta raksts Ne K. 133
(18-111-26), apv. sod. lik. 139. p. par
izvairīšanos no reģistrācijas un policijas
rīkojuma neizpildīšanu, sastāvot zem
policijas uzraudzības. — Paziņot dzīves
vietu.

19485. Šmidts, Kārlis Mārtiņa_ d.,
28 g. v., pied. pie Priekuļu pag., pedejā
dzīves vieta Rīgā, Matīsa ielā Ks 69,
dz. 11. — Cēsu apr. priekšnieka palīga
1. iec. 1926. g. 30. janv raksts Ne 859

(12-111-26), apv. uz sod. lik. 262. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

19486. Šneiders, Eliass Hirša d,
dzim. 1896. g. 3. augustā, žīds, frizieris,
pied. pie Piltenes pag., agrāk dzīvojis
Ventspili, Užavas ielā K? 7, vidēja au-
guma, tukls, gaišiem matiem, zilām acīm.
— Liepājas apgabaltiesas prokurora
1926. g. 26. februāra raksts Ne 843
(13-111-26), apv. uz sodu lik 515. p. —
Apcietināt un paziņot meklētājam.

19487. Vlasovs, Pēteris, piederīgs un
agrāk dzīv. Sakstigales pag. (tuvāku ziņu
nav). — Rēzeknes apr. 2. iec. mierties-
neša 1926. g. 5. februāra raksts Ms 159
(16-IH-26), apv. uz sodu lik. 581. p. Īd.
— Ņemt parakstu par dzīves vietas ne-
atstāšanu.

Izlabojumi:
„Vald. Vēstn. Ne 30/26. g. mekl. pērs.

sar. Nu 247. pkt. 18259 Jānis Audrēja d.
Rudzīts tiek meklēts no Jelgavas pil-
sētas policijas 1. iecirkņa priekšnieka ar
rakstu no 1926. g. 9. janvāra Ne 12318 25
un ne no Jelgavas pilsētas iecirkņa
miertiesneša.

,Vaid. Vēstu.* Ne 95/22. g. mekl. pērs.
sar. 97, kārtas Ne 7471, tika meklēts
nevis Miķelis Nazovičs, bet gan Miķelis
Nacchovičs.

Pamats: Rīgas pilsētas komandanta
raksts 1926. g. 4. martā. Ks 1358.

„Vald. Vēstn." 283/22. g. mekl. pērs.
sar. 79, kārtas numurs 6656, tiek meklēts
nevis Arnolds Allins, bet gan Arnolds
Albins.

Pamats: Rīgas pilsētas komandanta
raksts 1926. g. 4. martā Ka 1357.

BVald. Vēstn.* Ks 8/22. g. mekl. pērs.
sar. 29, kārtas numurs 3013, tiek meklēts
nevis Zelbergs Jānis, bet gan Zilbergs,
Jānis.

Pamats: Rīgas pilsētas komandanta
raksts 1926. g. 5. martā Ks 1374.

„Vald. Vēstn." Ks 95/26. g. mekl. pērs.
sar. 97, kārtas numurs 7436, tiek meklēts
nevis Joiefs Brāmans, bet gan Jozefs
Brachmans Miķeļa d., dzimis 1901. g.
30. septembri, piederīgs pie Alūksnes
pilsētas.

Pamats: Rīgas pilsētas komandanta
raksts 1926. g. 5. martā Ks 1371.

„Vald. Vēstn." 239/22. mekl. pērs. sar.
70. kārtas Ks 6287 tiek meklēta nevis
Olga Laegson, bet gan OlgaJohanna m.
L^ngfang, pied. pie Kuldīgas.

Pamats. Rīgas 5. iec. miertiesneša
raksts no 4. marta 1926. g. zem
Ks 711919.

„Vald. Vēstn." 29/26. mekl. pērs. sar.
247. pkt. 18227. Sīverts Johansena d.
Lohne, tiek meklēts no Rīgas policijas
13. iecirkņa priešknieka ar rakstu no
1925. g. 18. decembra zem Ks 5552 un
ne no Rīgas policijas 12. iec. priekšnieka.

„Vald. Vēstn " 28/26. mekl. pērs. sar.
247. pkt. 18217Krišmanis, Eduards
Jāņa d. tiek meklēts no Jelgavas pilsētas
policijas 1. iec. priekšnieka ar rakstu no
1926. g. 5. janvāra Ne 6540/25 un ne no
Jelgavas pilsētas iecirkņa miertiesneša.

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

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Tukuma pilsētas
pagaidu saistošie būvnoteikumi,

Pieņemti domes 1926. g. 20. februāra sēdē
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta 1926. g. 15. marta

rakstu N> 102735.

I. Būvatļauja.
§ 1. Pirms būvdarbu sākšanas pie

jaunbūvēm un pārbūvēm vajadzīga pil-
sētas valdes atļauja.

§ 2. Par gruntsgabalu skaitās kvar-
tāla daļa, kuras robežas un laukums at-
zīmēts apstiprinātā plānā. Gruntsgabalu
apvienošana un sadalīšana šo pastāvošo
kvartālu robežās ir pielaižama tikai ar
pilsētas valdes atļauju. Gruntsgabalu
laukumiem un formai jābūt tādiem, ka

to iespējams apbūvēt, saskaņā ar šiem
saistošiem noteikumiem.

§ 3. Dēļ būvatļaujas pilsētas valdei
sekošā kārtā iesniedzami projekti ap-
stiprināšanai.

a) attiecībā uz visām dzīvojamām un
blakus ēkām, kuras atrodgs būv-
laidā un visām dzīvojamām ēkām
pagalmā, jāiesniedz situācijas plāns,
iezīmējot esošās un projektētās bū-
ves mērogā 1 : 1000 un ieklājot
jaunbūves ar atsevišķu krāsu, bet
ēkas plānus, griezumus un ielas
fasādi mērogā 1 : 100.

b) attiecībā uz visām saimniecības
ēkām pagalmā pagaidām var tikt
iesniegti situācijas plāns, mērogā
1 : 1000 uu ēkas plāns ar grie-
zumu 1 : 100 bez ēkas fasādēm.

Piezīme: a) Pilsētas valdes atļauja
vajadzīga ari aku ua lielāku zemes
darbu izvešanai.

II. Būvju izvešanas noteikumi.
§ 4. Tukuma pilsētas administratīvā

teritorija, kura nozīmēta apbūvei, sada-
līta 3 apbūves joslās:

a) saimniecības centrs, Ka Ne 9, 24—28,
63-68, 231—252, 254—260, bez
tam vēl nenumuretās, iekrāsotās
privātās zemes.

b) dzīvokļu josla KsKs 2—8, 10—23,

29—62, 69—114.
c) rūpniecības josla KsKs 140—144,

192—198 un daļa no 138.
d) dārzsaimniecības josla KsKs 115 līdz

135, 137—139, 146—161, 163 līdz
174, 176-185, 187—190, 200 līdz
207, 209-212, 214-228, 262,
264—274, 276 -280, 282—299,
301-310, 312, 315—327, 330,
332-393, 395-419, 421, 423.

Šīs joslas _ uz klātpieliktā projekta
plāna apzīmētas katra savā krāsā.

§ 5. Bez apbūvei apzīmētām zemēm
piūētas administratīvās robežās ietilpst
neapbūvējami:

a) zaļvietas, parki un ūdeņi.
Šie gabaliuz klātpieliktā pilsētas plāna

apzīmēti sava krāsa.
b) ceļi un laukumi.

III. Saimniecības centrs.

§ 6. Saimniecības centrā grunts-
gabalus, kas pieguļ pie galvenam ielām,
kur viņu malas_ apzīmētas ar brūnu
krāsu, var apbūvēt līdz 40% no grunts-
gabala laukuma un stūra gruntsgabalā
līdz 50% no tā, skaitot no ielas malas
uz 20 m platu joslu. Pie citām ielām
saimniecības centrā un uz gruntsgabala
daļām, kuras tālākas kā 20 m no gal-
venam ielām, gruntsgabalu var apbūvēt
tikai saskaņā ar noteikumiem par dzī-
vokļa joslas apbūvi.

Dzīvojamās ēkas būvlaidā nedrīkst
celt mazākas par 60 m.

§ 7. Saimniecības centrā ēkas var
celt ne augstākas par 12 m, sadalot tās
ne vairāk kā 3 pilnos stāvos; bez tam
pie atzīmētām galvenam ielām pielaižams
apbūvēt dzīvokļu vajadzībām bēniņus
mūra ēkās, bet ne vairāk kā 65% rio tā
laukuma. Jumta stāva laukums var tikt
izbūvēts ari pilnīgi: tādā gadījumā viņš
uzskatams par pilnu stāvu.

§ 8. Saimniecības centrā pie apzīmē-
tāmgalvenām ielām pielaižama slēgta
apbūve; JinI gadījumā būvlaidā jaun-
ceļamās būves jāizbūvē uz pašas robe-
žas ar pretuguns mūri.

Piezīme: Ja būve netiek celta ar
pretuguns mūri pie kaimiņa grunts-
gabala robežas, viņai jāatkāpjas vis-
maz 4 m no tās.

IV. Dzīvokļu josla.
§ 9. Dzīvokļa joslā var apbūvēt līdz

20% no gruntsgabala laukuma un stūra
gruntsg^.balā līdz 30%. Dzīvojamās ēkas
būvlaidā nevar celt mazākaspar40mapbūvētā laukuma.

§ 10. Dzīvokļu joslā ēkas var celt
ne augstākas par 2 stāviem virs zemes,
pie kam apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek
ieskaitīta kā stāvs.

§ 11. Dzīvokļu joslā slēgta apbūve
nav pielaižama.

V. Rūpniecības josla.
§ 12. Iestādes, kuras pie savas dar-

bības rada nevēlamu troksni, gāzes jeb
netīrumus, kā ari vispār rūpniecības uz-
ņēmumi, var tikt ierīkotas tikai pilsētas
plānā apzīmētā rūpniecības joslā. Grunts-
gab. KsKs 140-144, 192—198 un daļā
no Ne 138.

§ 13. Uz rūpniecības būvēm šie pa-
gaidu būvnoteikumi neattiecas. Viņu
celšaaai pilsētas valde var izdot at-



sevišķus noteikumus, lai aizsargātu iedzī-
votājus no rūpniecības iestāžu ļauniem
iespaidiem. Pie dzīvokļu celšanas pie
rūpniecības iestādes jāievēro dzīvokļu
joslas noteikumi.
VI. Dārzsaimniecības josla.
§14. Dārzsaimniecības joslā var ap-

būvēt līdz 10% no gruntsgabala lau-
kuma zem tiem pašiem noteikumiem kā
dzīvokļu joslā.

VII. Vispārējie techniskie
noteikumi.

§ 15. Koka būves var būt tikai vien-
vai divstāvu, pie kam augstums nedrīkst
but lielāks par _8 m. Virs otrā koka
stāva nedrīkst but apdzīvojamās telpas.

§ 16. Ēkas ar vienu malu jānovieto
uz buvlaida liniju, pretējā gadījumā tām
jāatkāpjas uz atstatumu ne mazāku par
25 m eo tās.

§ 17. Pie izklaidu būves veida starp
ēku un kaimiņu gruntsgabalu robežām
jāatstāj vismaz 4 m. Starp atsevišķām
ēkām, ja viņas ir no koka, vismaz at
stājami 8 m un vismaz 6 m, ja viņas
celtas no ugunsdroša materiāla, pie kam
atstatums starp 2 atsevišķām un pretī
stāvošām ēkām nedrīkst būt mazāks nekā
augstākas ēkas augstums, mērojot no
zemes vidējā līmeņa pie pamatiem līdz
dzegas virsmalai, ja viena vai abas no
viņām apdzīvojamas.

§ 18. Pie tā sauktās dvīņu būves, kur
divi kaimiņi vienojas celt savas ēkas zem
viena kopēja jumta un saskaņot ārējā
izskatā, viņas var tikt izbūvētas uz pašas
robežas, sadalot ēku uz pašas robežas
divās daļās ar pretuguns mūri.

§ 19. Ja atļauta slēgta apbūve (§ 8),
ēkas pie kaimiņa gruntsgabala robežas
jāceļ ar pretuguns mūri, gar šo robežu.
Bez tam pie visām ēkām uz katriem
25 m garumā, skaitot g?r ēkas asi, jāceļ
pretuguns mūris.

§ 20. Pretuguns mūra biezumam plā-
nākā vietā jābūt vismaz 0,25 m. Jumta
konstrukcijas koka daļas nevar tikt caur-
laistas mūriem un jumta segumam jābūt
tikai no ugunsdroša materiāla. Pret-
uguns mūrī ēkas stāvos var tikt ierīko-
tas ailas satiksmei, bet bēniņos tikai tādā
gadījumā, ja ailās ierīkotās durvis tiek
apsistas ar skārdu un pierīkota automā-
tiskā durvju aiztaisīšana.

§ 21. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas, jābūt vismaz 25 cm atstatumā no
dūmu vadiem, skaitot no vada iekšējās
sienas.

§ 22. Ūdens notekas nedrīkst laist uz
kaimiņa gruntsgabalu.

§ 23. Oz katra gruntsgabala jāatstāj
neapbūvēts brīvs pagalms vismaz200mlielumā, kurš nevienā vietā nedrīkst būt
šaurāks par 8 m.

§ 24. Caurbrauktuvei pie slēgtas ap-
būves (§ 8) jābūt no ugunsdroša mate-
riāla, vismaz 2,75 m platumā un 3 m
augstumā.

§ 25. 2 un 2,5 stāvu mūra ēkās nav
nepieciešama mūra trepju un uguns-
droša pārseguma ierīkošana, bet var tikt
ierīkotas trepes no koka, apmelot apakš-
pusi ; apmetums nav vajadzīgs, ja
trepes tiek ierīkotas no cieta koka, piem.
no ozola; kāpieniem jābūt pēc formulas
2a + b = 60 cm.

a — kāpšļu augstums ne vairāk par
18 cm;

b — platums.
Tādu trepju pieejamais atstatums no

katras telpu vietas nedrīkst būt vairāk
par 25 mtr.

§ 26. 2 stāvu koku mājas, kuras
augšējā stāva apdzīvojamais laukums ir
lielāVs par 100_ msaskaņa sr § 25, jā-
būt vismaz divām trepēm, kuras var būt
no koka.

Šādām trepēm jābūt vismaz 90 cm
platām sr slīpumu ne vairāk par 45° un
kāpšļiem pēc formulas.

2a -fb = 60 cm.
a — kāpšļu augstums ne vairāk pai

20 cm,
b — platums.

VIII. Sanitārie noteikumi.
& 27 Dzīvojamām un darba telpām,

kur notiek cilvēka ilgstoša uzturēšanās,
jābūt vismaz 2,50 m augstām, apgaismo-

tām tieši no ārienes un viņu grīdai vis-
maz 30 cm virs piegulošās zemes līmeņa.

& 28 Uz katra gruntsgabala jāierīko
aka bet pie diviem kaimiņu gruntsgaba-

liem pielaižama ari viena kopīga aka, ja
tā satur pietiekoši daudz udeņa un ērti

pieejama.

§ 29. Pilsētas valdei ir tie ība uz
sava rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrīt
ūdens novadus privāto gruntsgabalu ro-
bežās, bez ka īpašnieks par to varētu
prasīt kādu atlīdzību.

§ 30. No pilsētas valde* apzltrētos
daoigos ūdens novadus nedrīkst izlietot
netīruma novadīšanai.

§ 31. Ir aizdegts bez pilsētas valdes
piekrišanas pārvietot jau pastāvošos, p:l-
sētas valdes apzīmētos ūdens novadus.

§ 32. Pie pilsētas valdes apzīmētiem
ūdens novadiem drīkst apbūvēt grunts-
gabalu ne tuvāk kā 1,5 m no
tā malas, ja ūdens novads at-
rodas gruntsgabala robežās. Ja starp
ūdens novadu un gruntsgabalu atrodas
teritorijas daļa, kura paredzēta zaļumu
jos'ai, tā nododama pierobežu grunts-
gabalu turētāja pagaidu bezmaksas lie-
tošanā, pie kam šā daļa uz pilsētas
valdes pieprasījuma atbrīvojama pilsētas
valdes noteiktā laikā, bez sevišķas atlī-
dzības.

§ 33. Samazgas un netīrumus ne-
drīkst novadīt uz ielu, nedz otru grunts-
gabalu. Priekš tiem, kā ari mēsliem
jāierīko īpašas bedres.

§ 34. Mēslu, samazgu un netīrumu
bedrēm un brīvi stāvošām atejas vietām
jābūt no ielas un kaimiņu robežām vis-
maz 4 m.; priekš vircas un attejas vietām
jāierīko cietas bedres ar sienām un di-
benu, kup nelaiž cauri šķidrumu, un
cieši piegulošu vāku un viņām jābūt
vismaz 10 m attālumā no akām.

§ 35. Atejas jāievieto katrā dzīvokli,
siltā telpā un tām jābūt pieejamām no
dzīvokļa koridora vai priekšnama. Atejas
telpām jābūt gaišām ar attaisāmu logu
ārsienā; telpai 1 dzīvokļa vajadzībām
jābūt vismaz 0,8 mtr. platai un 1,25 mtr.
garai. Sēdekļa cauruma noslēgšanai ietai-
sāms vāks. Ja atejas vairāk stāvos pie-
slēgtas pie kopīgās stāvtrūbas, tad pē-
dējās jāpaceļ pāri par jumtu ar vaļēju

virsgalu. Atejas bedre jātaisa ar ūdens-
drošām sienām un dibenu un jānoslēdz no
virsas ar cieši piegulošu vāku, kurš
nelaiž cauri gāzes. Gāzu novadīšanai
jāietaisa sevišķs, vertikāls stobrs, vislabāk
blakus ķēķa skurstenim. Stobram jābūt
pietiekošas šķērsgriezuma platības un
tas izvedams pāri jumtam, paceļot tā
virsgalu augstāk par stāvtrūbas virsējo
galu. Kopējās trepju telpās un pagrat os
atejas izbūvēt aizliegts. No pārējām
apdzīvotām telpām atejas nodalāmas
ciešām sienām ar kaļķa vai cementa
apmetumu.

Šo izsmejamo ateju bedru saturu ne-
drīkst ievadīt izlejamās jeb mēslu bedrēs,
dabīgās notekās un vaļējos grāvjos.

§ 36. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā līnijā.

§ 37. Kustoņu mitekļus var piebūvēt
pie apdzīvojamām telpām tikai dzīvokļu
joslā; tādā gadījumā starp dzīvojamām
un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt
neapdzīvotai telpai, jeb cieši celtai šķiro-
šai sienai bez ailām.

§ 38. Katrs gruntsgabals jāiežogo.
Gruntsgabala īpašniekam jāceļ un jā-
uztur tās žoga pusdaļas, kuras, skatoties
no pagalma uz kaimiņu robežu, atrodas
pa labai rokai.

§ 39. Gruntsgabala daļa starp būvlaidā
liniju unielas malu nevar tikt apbūvēta un
nekādas ēkas daļas nedrīkst uz tās atrasties,
izņemot nelielus architekturas izlaidumus
25 cm dziļumā. Viņa nozīmēta priekš-
darzu ierīkošanai.

§ 40. Ielas teritorijas daļa, kura pa-
redzēta ielu turpmākai paplašināšanai,
projektā īpaši apzīmētās vietās, no-
dodama pierobežu gruntsgabalu turētāju
pagaidu bezmaksas lietošanā priekš-
dārzu ierīkošanai, saskaņā ar § 32 un
§ 38, pie kam šās ielas revizijas daļas
uz pilsetas _ valdes pieprasījuma atbrīvo-
jamas pilsētas valdes noteiktā laikā bez
sevišķas atlīdzības.

§41. Priekšdarzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem un viņu augstumu
noteic pilsētas valde.

§ 42. Katra gruntsgabala īpašniekam
uz ielas gar gruntsgabala malu jāierīko
un jāuztur kārtībā trotuāri pēc pilsētas
valdes aizrādījumiem.

§ 43. Par šo saistošo noteikumu ne-
ievērošanu vainīgie saucami pie atbil-
dības uz sodu likuma pamata.

§ 44. Šie saistošie noteikumi stājasspēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izslu-dināšanas .Valdības Vēstnesī".
Pilsētas galva J. Cers.

3 Sekretārs F. Berlins.

Literatūrā.
Valsts statistiskā pārvalde. Otra ts

^skaitīšana Latvijā 1925. gw\. "'ņ.
bruarī. M. Skujenieka teksts un redaK .i fflUn»
Vecums, ģimenes,stāvoklis, tautība hd ū . ^e
Bureau de statistiquē de l'etat. De ,?*ļt
recensement de la populan „^
L e 11 on i e le 10 fevrier 1925. Ecrit e\
par M. Skujenieks. III. Age, etat civii,
litč et sexe. Rīgā, 1926. gadā.

Rīga.
Sestā Rigas izstāde ar tirgu

no 13. līdz 27. jūnijam
(lopu un putnu izstāde no 19. līdz

21. jūnijam).
Šīgada, sestā R'gas izstāde aj tirgu

gūst sevišķu interesi, tā ka pedeja laikā
paaugstinātais muitas tarifs pamudinājis
Latvijss ražotājus, izstādītājus, jau tagad
pieteiktīes lielā skaitā uz izstādes vie-
tām, kamēr no otras puses apmeklē-
tāju un pinēju skaits pārspēs visas līdz-
šinējās izstādes, tā kā pa pašu izstādes
luiku notiks sevišķi plaši sarīkojamie
dz esmu svētki, uz kuriem pošas ne tikai
visa Latvija, bet ari liels apmeklētāju
skaits, kā no tuvējām kaimiovalstim, tā
ari no Zviedrijas, Vācijas, Č^chos'ova-
kijas u. c.

Tādēļ pate izstāde tiek šogad stipri
paplašināta ar jaunām nodaļām, no ku-
rām sevišķi interesantas būs:

1) būvniecības nodaļa ai
pilnīgi izbūvētu paraugmājiņu un ērtu
jaunlaika iekārtu, lai radftu jaunus buv-
veidus un materiālus lielākai un ērtākai,
ģlmeņmājiņu un vasarnīcu izbūvei, pie
lietojot normētas būvdaļas.

Ņemot vērā šādas būvniecības sevišķi

lielu valstisko nozīmi, minēto nodaļu
stipri pabalsta Latvijas hipotēku banka,
Rīgas pilsēta un citas iestādes.

Bez tam tiks izbūvētas jaunas paten-
tētas jumtu konstrukcijas, lai rādītu viņu
priekšrocības; tāpat tiks rādīts kremato-
rijas modelis jaunlaiku apbedīšanai un
citi būvprojekti.

2) Linkopības un linu ap-
strādāšanas nodaļā rādīs darbā
jaunlaiku linu apstrādāšanas mašinas, lai
palētinātu linu apstrādāšanu uu atvieglotu
linu audzētājiem grūto linu malšanas un
kulstīšanas darbu.

3) Siltuma un apkurināša-
nas nodaļā demonstrēs sevišķi plaši
jaunlaiku gāzes, elektrības un malkas
krāsnis un kurināmā iekārtas, lai atvieg-
lotu un palētinātu darbu nama mātēm.

4) Lopu un putnu nodaļā
(19. līdz 21. jūnijam) paredzēta plaša
godalgošana. Latvijas lopkopības central
biedrības, Zemgales un citas lauksaimn.
central biedrības uzņēmušās lopu grupē-
šanu un nosūtīšanu uz izstādi.

Latvijas zivkopības centralbiedriba iz
stādīs dzīvas zivis specieli izbūvējamos
paraugdīķos.

5) Eksporta nodaļai, Latvijas
ražojumu plašai propagandai piegriezta
sevišķa vērība, jo daudzi ārzemju tirgi
vēl pieejami Latvijas precēm.

Vispār šī gada izstāde rādīs, »ko
ražo Latvija" kā vietējam tirgum
tā eksportam, kādēļ ari paredzēta pirmo
reiz plaša godalgošana. Ar
to spilgti izcelsies. labākie ražojumi un
dos apmeklētājiem iespēju salīdzināt un
iegādāties vislabāko un pieņemamāko.

No jauna nāk klāt: Modes, rok-
darbu un mājturības pavil-
jons ar nodaļām priekš dažādiem
Latvijas apvidiem un radio pavil-
jons, kurā būs kopoti technikas pēdējie
sasniegumi šai sevišķi populārā satiksmes
nozarē.

Līdzšinējā plaša automobiļu nodaļa,
cik paredzams, būs šogad vēl kuplāka;
izstādīto mašīnu starpt. sacīkste būs se-
višķi interesant?.

Lai atvieglotu jo plašu piedalīšanos
Latvijas ražotājiem, vietu cenas šo-
gad pazeminātas par 15%—50%.

Savstr. kreditbiedr. «Izstāde", kura
Ievērojami paplašinājusi savu darbību,
veiks tirdznieciskos darījumus ar kreditu
palīdzību daudz plašākos apmēros nekā
līdz šim.

Rīgas gadskārtējām izstādēm liela no-
zīme ne tikai kā preču apmaiņas centram,
bet ari jaunu ierosinājumu un paņēmienu
demonstreciju izstādei, kādēļ ari Rīgas
izstādes ar tirgu katru gadu pievelk kā
pircējus, tā apmeklētājus un novērotājus,
ka no Latvijvs, tā no plašās Krievijas un
citām ārvalstīm.

Kā redzams no augšminētā sestā Rīgas
izstāde būs sevišķi vērtīga un plaša, unizstādes administrācija darīs visu, lai tovel kuplinātu un pievilktu sevišķu lielu
apmeklētāju un pircēju skaitu

Māksla. "
Nacionāla teātra lieldienu repertu

Nacionālā teātri svētkos šādas izrjd
1. svētkos, 4. aprilī, pulksten 2 n
V. Greviņa dramatizējums „ pj *, ? >
un ubaga zēns".Pulksten73nvkarā, B. Šova komēdija „Sievi e.'
vara", Cecilijas lomā — Lilija Štenii
Brasbaunds — E Feldmanis. K

'
2. svētkos, 5. aprilī, pulksten 2 n

Jaunsudrabiņa komēdija „Jo pijV'
j o t r a k s\ Pulksten 7.30 vakarā Add!'
Brigader komēdija . L i e 1a t s 10m s«

3 svētkos, 6. aprilī, pulksten 2 p „
V. Greviņa dramatizējums .Prinči
un ubaga zēns". Pulksten 730 J
karā R. Blaumaņa komēdija „ Skrodei
dienas Silmačos".

Trešdien, 7. aprilī, pulksten 7.30 vak
Sardu un Moro komēdija -Madame
Sāns Gēne" ar Liliju Štengei

Ceturtdien, 8. aprilī, pulksten 7.30 va
karā, tautas izrāde A. Tolstoja mP. Ščegoļeva „Carieaes sazvērestība "

Piektdien, 9. aprilī, pīkst. 7.30 vakar?
2 novitātes: Rasina „Fedra'
un Misē « Mariannas untumi"
„Princis un ubaga zēns" izrādēs katri
apmeklētājs uz savu biļeti var ņemt līdzi
vienu bērnu par brīvu.

Biļetes uz svētku izrādēm jau dabu.
jamas. Ieteicams tās iegādāt jau laiki»
jo vēlāk pie kases liela drūzmēšanās un '
labākas vietas jau izņem sākumā.

Nacionālais teātris. Otrdien, 30. mattj,
pulksten 77» vakarā, tautas izrādē Annai
Brigader jautrā spēle «Lielais loma",
Trešdien, 3t. martā, pulksten 72 vakari,
Sardū un Moro komēdija BMadame
Sans r Gēne". Titula lomā -Li-
lija Štengel. Ceturtdien, 1. aprilī,
pulksten 2 dienā kara vīriem E.
Medņa karnevāla luga,Masku deja',
Pulksten 1/*8 vakarā J. Jaunsudrabiņa
komēdija „fo pliks, jo traks".
P.ektdiea, 2. aprilī, pulksten 7.30 vakari,
A. Stricdberga dziļi aizraujošā drāma
„Līgava ar kroni". Dabūjamas te
letes ari uz svētku izrādēm.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926. gada 30. marta.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,18 — 5,19
1 Anglijas mārciņa . ... 25 19 — 25,26
100 Francijas franku . . . . 17,45 — 17,80
100 Beļģijas franku .... 19,55 - 19,95
100 Šveices franku .... 99,70 - 100,45
100 Itālijas liru 20,65 — 21,10
100 Zviedrijas kronu . . . . 138 60 — 139,65
100 Norvēģijas kronu . . . 109,80—111,50

100 Dānijas kronu .... 134,60-136,65
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25— 15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,20 — 208,75
100 Vācijas marku .... 122,80 - 24 18
100 Somijas marku .... . 12'

97 ,iļr
100 Igaunijas marku .... 1,37—M»
100 Polijas zlotu 61-~~£'«
100 Lietavas litu 50,40 - 51,»
1 SSSR červoņecs .... 26,40 -W*

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425'

^fSudrabs 1 kg 100-10»

Vērtspapīri:
5 °/° neatkarības aizņēmums . 9

f 1$)
4 °/o Valsts prem. aizņēmums 98 — l w
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — w
8°/o Hipotēku bankas ķīlu .

zīmes 96 —a/

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c

Zvērināts biržas maklers P. R»PneIi'

Šim numuram 8 lapas P"868,

ledaktors: M. Ārons.



r" Xtes7sludinājumi.
ļr-^gabaltiesas

3.
civilnod.,

Rg
! oroc lik- 2011., 2014. un 2019.

* ^JSa pa«ņo, ķ_a pēc 1924.
P-P- S Rīgā miruša Lejas pagasta
12. nil

§ j"ļfffl ājas Ļašnieka Eduarda
'-

fflSU
d Kilpe ir atklāts mantojums un

p?t
-a kam uz šo mantojumu, vai

°*- ar to tiesibas ka mantiniekiem,
saka

.«iiiem ' iideikomisarijiem, kredi-
l egl S. kreditoriem u. t. t., pie-
ko f« šis tiesības minētai tiesai sešu

-ls.. laikā, skaitot no šī sludinājuma
mSaTdienas .Valdības Vēstnesī,
1

ia minētās personas savas tiesibas
Jk uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

s atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

ligā, 1926- 8-23 maftā- L ** 289°-
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

27457 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

M civ proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
,, pamata paziņo, ka 1905. gada

10 janvārī Allažu draudzē mirušā
Mežždamu' mājas īpašnieka Pētera

Dāvā (Dāvida) dēla Markusa ir at-

klāts mantojums un uzaicina, kam ir uz

šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
Icā mantiniekiem, legatarijiem, iideiko-
misarijiem, kreditcriem u. t t. pieteikt
jīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie
šanas dienas .Valdības Vfstnesī".

ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, ta i
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1926. g. 23. martā. L. Mi? 2922
Piiekšsēd. v. A. Ve i d n e i s.

27458 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. pibc. lik. 2011., 2014. un2019. p.p.
pamata paziņo, ks pēc 1925. gada
30. septembrī Valmiera miruša Skaņ-
kalnes pagasta Melderīšu mājas īpaš-
nieka Gvido Juliusa dēla Giehma
ii atklāts mantojuma un uzaicina, kam
ir uz 5o mantojumu, vai sakara ar to,
tiesibas, kā mantiniekiem, legatarijiem,
fidtikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt līs tiesības minētai tiesai seln
mēnešu laikā, skaitot no ii sludinājuma
iespiešanas drenas.

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

Rīgā, 23. martā 1926. g. L M 2255.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n er s.

27459 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesa 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958.' p.,
ars'o paziņo, ka 7. apr ilī 1926. g. minētās
nodalās atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1913. g. 19. maijā mirušās Litenes pag.
„Kūšol-Ms 12" mājas īpašnieces atraitnes
Lienes Andreja m. Palamcik, dzim.
Āboliņ testaments.

Rīgā, 26. martā 1926. g. L JV» 1116.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27655a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p..
ar šo paziņo, ka 7. aprilī 1926. g. minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1925. g. 26. martā Rīgā mirušā nam-
saimnieka Jāņa Jāna d. Kurpnieka
notarielais restaments.

Rīgā, 26. martā 1926. g. L JNs 3038.
TOPriekšsēd. A. Veidners v.
i7656a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa ,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,Paziņo, ka šīs tiesas sēdē šā gada 12. apr.attaisīs un nolasīs 13. febr. 1926. g. mlr.
«artma Mārtiņa d. Kalniņa testa-mentu.

Jelgavā , 25. martā 1926. g. LJNš 1633/26
07Bcn Priekšsēd. v. Veiss.j7659a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,Paziņo, ka sis tiesas sēdē šā gada 12. apr.
n nr T n0lasIs 17- oktobr> 1925. g.
Snentu!Ura ^^ĒZeri *Us'

Jelgavā ,25.martā 1926. g. LJNŠ1612/26

27fifin=> o Priekšsēd. v. Veiss.
čl*gļ___Jekretara Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
tS* !?- P" Uk - 1958- P-.
S?« ?

s,tiesas sēdē šā §ada i2- aPr-
S ā,,-n0,as:s 25- septembri 1925. g.nnrusas L.zes Jāņa m. Lazdiņ testa-

Jelgavā,25.martā 1926. g. LJNsl 634/26
27662a c Priekšsēd. v. Veiss.

_Sekretars K. Pussars.

Dama . . Jelgavas apgabaltiesa,

llZT!^-civ-proc - lik- ^8.p.,
attafsīs ,?„,'esas sēdē ša 8ada 15- aP'
miS )ura

n0
s'.- feb™rī 1926. g.

leloa - bPricemeka testamentu.
J 8ava ,25.martā 1926. g.LNsl635/26

27661a Pr'ekšsēd. v. Veiss.
' -___£ekretars K- Pussars.

SaM9tS apg
,c

ba,UeSa
'

''zbeidzarni i & 18- martā lēmumu
Pe]ea S^

Vnesta-Kārla Kristapa d.
Liepājas ar,„ ?na 'iš tika meklēts uz

'926.%"$*• (Sk. „vald. Vēstn."

27645a
matrā

T
1926- 8" ^ 6483-Tl«as loceklis (paraksts).

Cēsu apr. I. iec miert.,

uz civ. proc. lik. 2011.,2014 un 2019.p.p

pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 16. nov.

Rīgas slimnīcā mir. Dava Marca d.
Upītes ir atklāts mantojums un uz-

aicina kam ir uz šo mantojumu va.

sakarā ar to, tiesības ka mantm.ek.em,
leeatariem, fideikomisanem , kredito-

ram un t t, Pieteikt_ šīs tiecasmiņ
miertiesnesim sešu menesu laika sKa.

Ko šī sludinājuma iespēs dteu*

Ja minētās personas savas ties.oas

augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad

5as atzīs kā B. tiesības zaudējušas.

Cēsis 2. marta 1926. g. *. .</
25372a Miertiesn. J. Puchajsk.js.

Rīgas pils. 13. iec. miert,
Ezra Kaufera prasības lietā ,pret

Samuelu Daninu par Ls 671 16 sant.,
uzaicina atb. Samuelu Daninu ierasties
Rīgā, Andreja Pumpura iela JNs 1,
13 iec miertiesneša kamera ceturt-

dien 22. jūlijā 1926. g. pulkst. 12 diena,
neierašanās gadījumā lieta tiks izspriesta
bez viņa parastā kārtībā.

Rīgā, 1926. g. 2. marta.
25374a Miertiesnesis (paraksts). _

Rīgas II. iec.miertiesnes.
pamatodamies uz Trīnes Briedē lū-
gumu un civ. proc. lik. 2011., 2012. un
2079. p.p. ar šo izsludina, ka pēc
18. sept. 1918. g. Rīgā mir. Mārtiņa
Jēkaba d. Briedis ir palicis man-
tojums un uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu vai sakarā ar to
kādas tiesības vai prasības kā liku-
mīgiem mantiniekiem, kreditoriem un
legatariem, vai kā citādi, pieteikt
savas prasības minētam miertiesnesim
Rīgā, Andreja Pumpura ielā J\fs 1,
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald. Vēst.".

Ja minētās personas savas tiesibas
augšā minētā termiņā nepieteiks, tās

tiks atzītas ka savas tiesības zaudējušas.
Rīgā, 5. martā 1926. g. Ne2043/25

25820a Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1926.g. 4.marta lēmumu
un pamatojoties uz priv. lik. 37. piezīmi
pie 36. un 2. piezīmi pie notar. nolik.
280. p. p. ar šo izsludina, ka Motels
Leiba d. Eltermans un Etta-Henne Jē-
kaba m. Garnper noslēguši pie Liepājas
notāra Žaņa Kaupiņa 26. februāri
1926. g. ar reģ. JNe 2670 līgumu, ar kuru
viņi atcēluši attiecībā uz viņiem viet.
priv. lik. 79. un sek. p. p. paredzēto
laulātu ļaužu mantas kopību, pie kam
Motelis Leiba d. Eltermans saņēmis no
Ettas-Hennes Jēkaba m. Gamper savā
pārvaldīšanā dažādu kustamu mantu —
dzīvokļu iekārtu un dažādus saimniecī-
bas rīkus un traukus Ls 500 kopvērtī-
bā, kura skaitās par Ettas-Hennes Jē-
kaba m. Gamper atsevišķu īpašumu.

Liepājā, 9. martā 1926. g. JNs 366-1/26.
Priekšsēd. b. V. Bienenstanis.

26218a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 8. marta lēmumu
uz Friča Miķeļa d. Fogeļa lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1947.,
1949. un 1950. p. p. pam., uzaicina nezi-
nāmā prombūtnē atrodošas 1856. g.
30. janv./ll. febr. dzimušo Lutriņu
(tagad Saldus) pagasta p'ilsoni Miķeli
Jēkaba d. Fogeli ierasties tiesā jeb {sa-
ziņot par sevi viena gada laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas. Līdz
ar šo tiek uzaicinātas ari visas citas per-
sonas, kurām ir ziņas par Fogeļa dzīves
vietu, vai kuras zin, ka Fogels ir miris,
pazinot tās ziņas tiesai. Pie kam tiek
aizrādīts, ka pēc gada laika iztecēšanas,
ja tiesai neienāks noteiktas ziņas par to,
ka Fogels ir dzīvs, viņu atzīs par mirušu.

Liepājā, 9. martā 1926. g. JNe317-1/26.
Priekšsēd. b. V. Bienenstamš.

26217a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Marijas Freimanes lūgumu , un pama-tojoties uz 17. marta 1923. g. likumu un
?&» proc- lik - 2081—2086. p. p
1926. g. 4. martā nolēma:

1) paradu 250 rbļ. pēc obligācijas izduz Matisa Indriķa d. Ozola vārdu unblanko cedēta un 1913. g. 17 janvārī
nostiprināta uz Marijai Anša m. Frei-
man, dzim. Malkcirt , piederošas neku-
stamas mantas Kuldīgas apr. Lutriņu
pagasta zemesgabalu „Malkcirt No li'"ar krep. JY°4310, atzīt par pilnīgi samak-sātu līdz ar visām procentēm ; 2) atvēlēt
lūdzējai pieprasīt zemesgrāmatu nodaļā
minētā parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām un 3) iemaksāto naudu glabāt tie-
sas depozītā līdz kreditora ierašanai
kuram tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 9. martā 1926. g. JNe517/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstamš.

26216a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa ,
K,l£ '?: februarī uz FerdinandaĶronberga lūgumu un pamatojoties zucv proc. lik. 2081.-2086 p. p. nolem a. 1) parādu 7000 rbļ. pēc oblEaVucl uz Hirša Salomona d.Chazena vadi '
cedetu uz uzrādītāja vārdu, un 1913 e30. novembri ar žurn. Xa 1704 nostipri-nātas uz Ferdinandam Jēkaba d. Kron-bergam piederošas nekustamas martasLiepāja, ar krep, Ns 2473, atzīt narpilnīgi samaksātu līdz ar visām proien-
„„m ox ? P as", obligāciju par iznīcirētuun 2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā , 8. martā 1926. g.K» 428-1^5
0Rn^nekŠSēd -

b- V" Bienenstamš? '
26096a Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas pi's. lec. miert.,
??A-°'oties uz ci v" Proc- 1460«. un
!oo2 Pp' un sava 'ēmuma no 26. febr.
'926. g. dara vispārībai zināmu, kaizdotā no Viļā Anša d. Veismana£anim Kārļa d. Strautmanim pilriv
apliecināta no Jelgavas notāra KKusas 9. janv. 1926. g. ar re*. V» 73atzīta par iznīcinātu.
25178a Miertiesnesis Bērziņš.

Priekules - Vaiņodes iec.
miertiesnesis

saskaņā ar savu 1926. g. 3. marta
lēmumu uzaicina 1924. g. 26. febr.
Gramzdas pag. Jaun-Veitu mājās mir.
Jāņa Viļā d. Tulka mantiniekus,
kreditorus , legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas miertiesn.
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas nar zaudētām
uz visiem laikiem.

Priekulē, 1926. g. 3. martā. JNs 66
25373a Miertiesn. v. i. f. Gertmans.

Talsu iec. miertiesness,
pamatodamies uz sava 20. febr. 1926. g.
lēmuma un civ. proc. lik. 146032. p.
uzaicina mir. Jūdeja Blumberga tie-
sību ieguvējus ierasties miertiesā sa-
ņemt no Emilijas Liepas priekš Judeļa
Blumberga iemaksātus Ls 2.08.

Talsos, 23. febr. 1926. g. JVs 138
25017a Miertiesnesis (paraksts).
Talsu iecirkņa miertiesnesis, saskaņā

ar civ. proc. lik. 1958. p., ar šopaziņo, ka
28. aprilī 1926. g. nolasīs atklātā " tiesas
sēdē 1926. g. 15. febr. mirušā Efraima
Maņeva d. Feldmana testamentu.

Talsos, 24. martā 1926. g. N°303.
27691a Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 3. lec. miertien.,
pamatodamies uz krim proc. lik. 71.,
846.—851. p.p. meklē:

1) Frici Gustavu Jēkaba d. Strēle, 28
g. vecu, luterticīgu, apv. uz sod. lik.
574. p. (krim. akts JNs 53/26. g.).

2) Jāni Jāņa d. Kušeli, bij. Krie-
vijas pav., 21 g. vecu, katoļticīgu, apv.
uz sod. lik. 581. p. 2. d. (krim. akts
JNe 134/26. g.).

3) Jāni Ģirta d. Jansonu, 25 g. vecu,
luterticīgu, apv. uz sod. lik. 177. p. 2. d.
(krim. akts JNs 176/26. g.).

Katram kam zināma kāda] noļ me-
klējamām personām, viņa dzīves vieta,
kur atrodas viņam piederoša manta,
jāziņo bez kavēšanas man, vai tuvākai
policijas iestādei.

Liepājā, 10. martā 1926. g.
26222a Miertiesnesis Sīmanis.

Daugavpils apr. I. iec.
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1926. g. 22. febr.
lēmumu paziņo, ka Andreja Pētera
d. Petrova mantiniece Tatjana An-
dreja m. Naumova ir iemaksājusi
miertiesneša depozitā divdesmit sep-
tiņus (27) latus 20 sant. ķīlu zīmes
dz'ēšanai, kura izdota no Andreja
Pētera d. Petrova uz Daugavpilī,
236. kv. ar JNs 9 1it. V. atrodošos ne-
kustamu īpašumu (Ziemeļu ielā JNs 2)
un kura apstiprināta 1913. g. 4. janv.
un atzīmēta zemes grāmatās ar JNs 3,
(aizliegumu rakstu krāj. par 1913. g.
JNs 22—348) .

un uzaicina

ķīlu zīmes saņēmējus Sergeju Maksima
d. un Annu Paula m. Lukašukus, vai
viņu tiesību pārņēmējus augstāk ap-
rādītās naudas sumas saņemšanai ie-
rasties pie miertiesneša, kura kamera
atrodas Daugavpilī, Teātra iela Ne4.

Daugavp., 27. febr. 1926. g. C.1.70
25177a Miertiesnesis A. Malki ns.

visas personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas tiesības,
pieteikt tās pēc piekrītības sešu mēnešu
aikā, sakitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

Daugavp., 27. febr. 1926. g. C.1.208

25371a Miertiesnesis A. Malkins.

Latgales apg., Rēzeknes
apr. 5. lec miertiesnesis,
kura kancleja atrodas Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p., saskaņā
ar savu 1926. g. 1. marta lēmumu uz-
aicina 1924. g. 20. apr. mir. Pētera
Matīsa d. Sarna mantiniekus, pie-

teikt savas mantošanas tiesības augšā
minētam miertiesnesim uz nel. atstāto
nekustamo īpašumu, atrodošos Vara-
kļānu pagastā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas

prasības netiks vairs pieņemtas.

1926. g. I- martā. >fe 766
55390a Miertiesnesis J.Berķis.

Daugavpils apr I iec.
miertiesnesis,

saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. un lik.
sakop' X sēj. 1. d. 1239. p. un pamato-
joties uz savu 1925. g. 25. febr. lēmumu
paziņo, ka pēc 1921. g. 25. martā
Saraiovas pilsētā mir. Šoloma Zalmana
d. Dobkina Daugavpils pils. 1. po!.
iec. robežās palicis mantojums un

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 7. aprilī 1926. g.
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Elizabetes ielā
Ns 45/47, pārdos Roberta Frobeena
kustamo mantu, sastāvošu no mē-
belēm, bildēm, lampām un t. t. un
novērtētu par Ls 2182.—

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

Rīgā, 24. martā 1926. g.
27806 Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
pildītājs kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, paziņo, ka
7. aprilī 1926. g., pīkst. 10 rītā' , Rīgā,
Vaļņu ielā 22, veikalā, otreizējā izsolē
pārdos Ludviga Karnevāla kustamo
mantu, sastāvošu no 2 mucām krom-
dzeltenas krāsas pa 100 kg katrā un
novērtētu par Ls 280

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27701 Tiesu izpildītājs V. Požariskis.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā
ari apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
27803a Tiesu izpild. Ķ.-Ķrebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 7. aprilī 1926. g.,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Ausekļa ielā
JNs 7, I un II ūtrupē pārdos Eižena
Steinerta kustamo mantu, sastāvošu
no veikala iekārtas, mašinas, pannām
un t. t. un novērētu par Ls 1475.—

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

Rīgā, 23. martā 1926. g.
27804a Tiesu izpild. Ķ. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 7. aprilī 1926. g.,
pulkst. 1 dienāj Rīgā, Bruņinieku
ielā JNs 6, Krievu krāj-aizdevu sabiedr.
lietā pārdos Chaima Ginsburga ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 220.—

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

Rīgā, 22. martā 1926. g.
27805a Tiesu izpild. K. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 8. aprilī 1926. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Ganu ielā JNs 4,
dz. 24, Rīgas pilsētas diskonto bankas
lietā pārdos Augusta Laiviņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 350.-

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

Rīgā, 22. martā 1926. g.
27802a Tiesu izpUd. K- Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 8. aprilī 1926. g.,
pulkst. 1 dienā, Rīgā, Pulkv. Brieža
ielā JNe 18, pārdos Ernesta Paukūļa
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
tepiķiem, klavierēm un t. t. un novēr-
tētu 'par Ls 2570.—

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apriņķa 3. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1926. g. 27. februāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1916. g. 22. novembrī v. st
mirušā Kriša Jura d. Bikses ir palicis
kustams un nekustams mantojums, kurš
atrodas Jaunlatgales apriņķī, Balvu
pagastā, Dzeņulauzos JNe 9 un uzaicina
visus, kam uz" šo mantojumu vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam mier-
tiesnesim viņa kamerā, Balvu muižā,
sešu mēnešu' laikā, skaitot no šī sludi
nājuma iespiešanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī".

Balvos, 3. martā 1926. g.
26132a Miertiesnesis P. Ronis.

Rīgas apgabaltiesas I. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 8. aprilīl 926. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kārļa ielā 33,
dz. 3, pārdos Johana Hoppa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 450,—.

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

Rīgā, 26. martā 1926. g. 27700
Tiesu izpildītājs I. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNs 1, paziņo, ka
20. aprilī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Parka ielā JNs 8, dz. 5, pārdos
Izraēla" Leitmaņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un rakstām-
mašīnas un novērtētu par Ls 570.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27819a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNe i, paziņo, ka
20. aprilī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Parka ielā Ks 8, dz. 5, pārdos
Izraēla Leitmaņa kustamo mantu,
sastāvošu no 3 spoguļiem, un rakstām-
galda un novērtētu par Ls 560.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27820a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNs 1, paxino, ka
19. aprilī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Aspazijas bulv. JNs 10, veikalā,
pārdos Zamueļa Brigadera kustamo
mantu, sastāv, no 30 zignala aparātiem,
4 montekristo bisēm un 1 gaisa bises un
novērtētu par Ls 240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27821a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNs 1. paziņo, ka
28. aprilī 1926. g., pulksten 10 rīta,
Rīgā, Jūlija ielā JNe 2, noliktavā, pārdos
akc. sab.,,Jēkabs Beks" kustamo mantu,
sastāvošu no 80 puķu vāzēm un 300 ap-
tieku pulveru bankām un novērtētu par
Ls 1.080.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27816a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja artodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNs 1, paziņo, ka
20. aprilī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Parka ielā JNs 8, dz. 5, pārdos Izra-
ēla Leitmaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no dzelzs naudas skapja ur»
sienas pulksteņa un novērt, par Ls 560.

Izzināt sarakstu, novērtējumu' kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27817a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNs 1, paziņo, ka
20. aprilī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Parka ielā JNs 8, dz. 5, pārdos
Izraēla Leitmaņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un kamina bron-
zas pulksteņa un novērtētu par Ls 560.

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27918a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu

izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka
26. aprilī 1926. g., pulkst. 10rītā, Rīga,
Brīvības bulv. JNs 3, veikalā, pārdos
Kārļa Meija kustamo mantu, sastāvošu
no 5 ruļļiem linoleuma un novērtētu
par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27812a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNe 1, paziņo, ka
22. aprilī 1926. g., pulksten 10 rīta,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVe 13, noliktavā,
pārdos Jāņa Mauriņa kustamo mantu,
sastāvošu ' no ēvelmašinas un divām
apaļu koku apstrādāšanas mašinām un
novērtētu par Ls 650.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27813a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā JNe 1, paziņo, ka
21. aprilī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Daugavgrīvas ielā JNe 9, pārdos
Konstantīna Vlasova kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27814a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
pildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, paziņo, ka
7. aprilī 1926. g., pīkst. 10 rītā ' Rīgā,
Vaļņu ielā 22, otrreizējā izsolē pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no 2 mucām kromdzeltenas
krāsas un novērtētu par Ls 230,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27702 Tiesu izpildītājs V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa tiesu
izpildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā J\ē 1, paziņo, ka
23. aprilī 1926. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Morica ielā JNe 15, otrreizējā iz-
solē pārdos Annas un Jāņa Vītoliņu
kustamo mantu, sastāvošu no motora
3 zirgu spēka, bišu stropiem, logu
rāmjiem, puķu podiem, ragavām, bil-
dēm, kumodes, sliedēm ar trulīti un
ecēšas ar arklu un novērtētu par Ls 693.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27815a Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
pildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, paziņo, ka
7. aprilī 1926. g., pīkst. 10 rītā, * Rīgā,
Citadeles ielā 2, dz. I, pārdos Aleksandra
Doringa kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un leksikona un novērtētu
par Ls 1.630,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27707 Tiesu izpildītājs V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
pildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, paziņo, ka
10. aprilī 1926. g., pīkst. 10 rītā, " Rīgā,
Ldens ielā 25 27, pārdos Kristīnes
Martinson kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 330

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

> Tiesu izpildītājs V. Požariskis
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1925. g 1. janvāra līdz 31. decem°'»
Saraksts sastādīts pec resoriem un v"
metiem altabetiskā kārtībā, ar dažai'

norādījumiem un atzīmēm-

Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pffl .. ļv^
kur ari vienīgi jāgriežas ar piepras.ļun

^Maksa Ls 2,U0, ar piešūt, pa pastu lsj^.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 12. aprilī 1926. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Tulas ielā
JNe 18/20, dz. 1, I un II torgos pārdos
Teodora Ērģelnieka kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un t. t. un no-
vērtētu par Ls 823.—

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

Rīgā, 23. martā 1926. g.
27807 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 10. aprilī 1926. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, - Stabu ielā
JNe 87, laboratorijā, pārdos Johana Gerca
kustamo mantu, sastāvošu no apava
krēma, metāla spodruma un t. t. un
novērtētu par Ls 207.—

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

Rīgā, 23. martā 1926. g.
27808a Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas 3. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 10. aprilī 1926. g.,
pulkst. 12 un 1 dienā, Rīgā, Blaumaņa
ielā JNe 29, dz. 5 un Marijas ielā Ne 2,
veikalā pārdos Henocha Springen-
felda un Leiba Firka kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un manufaktūras
un novērtētu par Ls 14,529.

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

Rīgā, 23. martā 1926. g.
27809a Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 7. aprilī 1926. g.
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Marijas ielā
Ks 49, veikalā un Marijas ielā JNe 47,
noliktavā, pirmos un otros torgos
pārdos Hilela Katcina un
Tevje Segala kustamo mantu, sa-
stāvošu no kolonialprecēm, kamanām,
vāģiem un zirga un no vērtētu J par
Ls 5387.50.

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

Rīgā, 29. matrā 1926. g.
27810a Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 9. aprilī 1926. g.
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā JNs 1, 3. iec. tiesu izpild.
kancleja un Marijas ielā JNe 30, II ūtrupē
pārdos Hajas Lipšin kustamo mantu,
sastāvošu no taupības krāsnes, griestu
lampām, kakla saitēm un t. t. un no-
vērtētu par Ls 231.60. *j

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

Rīgā, 26. martā 1926. g.
27811a Tiesu izpild. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
pildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, paziņo:

1) ka dēļ finansu ministrijas kredīta
departamentam nenomaksāta airdevuma
piedzīšanas 627 latu 37 sant. ar 19%
gadā no 1926. g. 6. februāra līdz nomak-
sas dienai, saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas 3. civ. nod. 1925. g. 1. aprija
pavēli JNs 37492, 10. jūnijā 1926. g.,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Friča Jāņa d. Krūzes
nekustamo īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
Dundagas ielā 3, VI hipot. iecirknī ar
zemesgrāmatu reģistra JNe 523 (grupā
66 grunts JNe 163) un sastāv no apbū-
vēta Nordeķu muižas dzimtsrentes
gruntsgabala '409 kv. asis platībā,

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1.200,—,

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums ar hipotēku parādiem nav
apgrūtināts,

4i) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs—-
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība, par ko, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu, un
b»5) ka »mes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas kanc-
leja.

Rīgā, 26. martā 1926. g.
^
27708

Tiesu izpildītājs V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
f.ildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura Ielā 1, paziņo, ka
16. aprilī 1926. g. pīkst. 10 rītā,' Rīgā,
Juliusa ielā 2, pārdos A./S. ,,Jēkabs
Beks" kustamo mantu, sastāvošu no
smagā automobiļa un novērtētu par
Ls 8000,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
27708 Tiesu izpildītājs V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
pildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, paziņo, ka
15. aprilī 1926. g., pīkst. 10 rītā * Rīgā,
Zasulaukā, Šampetera ielā 1. ieeja no
Bārtas ielas, E. Kaufera mechaniskā
austuvē pārdos otrreizējā izsolē Saula
Danina kustamo mantu, sastāvošu no
vilnas audumiem un novērtētu par
Ls 2876,70.

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

27703 Tiesu izpildītājs V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 6. aprilī 1926. g.,
pīkst. iķl dienā Rīgā, Blaumaņa ielā
16/18, Zālamana Rabinoviča lietā pār-
dos Morducha * Šora kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un novēr-
tētu par Ls 360,—.

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

Rīgā, 18. martā 1926. g. 27720
Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 14. aprilī 1926. g.,
pīkst. lķl dienā Rīgā, Brīvības ielā 42,
K-/ S. „Drēbnieks Otto Krevitc" lietā
pārdos Teodora Dutcena kust. mantu,
sastāvošu no kabineta spoguļiem un
novērtētu par Ls 650,—.

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

Tiesu izpildītājs J. Zirģels.
Rīgā, 18. martā 1926- g. 27719

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 19. aprilī 1926. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā 21,
A. Ranka un H. Zusmaņa lietās pārdos
Paula Blanka un Rūdolfa Krasta
kustamo mantu, sastāvošu no rakstām-
mašīnas, kolonialprecēm un dažādiem
saimniecības rīkiem un novērtētu par
Ls 898,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
HniuiNiauiuii' ?'iiKtvurv mn'-ajrņi iitHtniHīpMHtttrīnr^nmiM

Tiesu izpildītājs J. Zirģels.
Rīgā, 15. martā 1926. g. 27718

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 13. aprilī 1926. g.,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā 3,
A./S. Seidenstoffwebereien vorm. Gebr.
Naef Cirichē lietā pārdos 2. torgos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 600,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
"" Rlgāriarmartā 1926. g. 277Ī3

Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 13. aprilī 1926. g.,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā 3,
A./S. Seidenstoffvvebereien vorm. Gbr.
Naef Cirichē lietā pārdos 2. torgos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 600.—.

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

Rīgā, 15. martā 1926. g. 27712
Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 13. aprilī
1926. g., pulksten 2 dienā, Inčukalna
pagastā, Stempu mājā, 2. izsolē pārdos
Jēkaba Kurma kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas govs un novērtētu par
Ls 200,—.

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

Rīgā, 24. martā 1926. g.
27726a Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 13. aprilī
1926. g., pulksten 11 dienā, Inčukalna
pagastā, Blomu mājā pārdos Melitas un
Ferdinanda Haaze kustamo mantu,
sastāvošu no piena vāģiem, raspuskas,
orēm, linijdroškas , kamanām un t. t. un
novērtētu par Ls 1080,—.

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

Rīgā, 26. martā 1926. g.
27728a Tiesu izpildītājs E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 10. aprilī
1926. g., pulksten 2 dienā, Pabažu pag.
Katrinbadē pārdos Kārļa Lūša kustam
mantu, sastāvošu no zirga un kumeļa un
novērtētu par Ls 500,—.

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

Rīgā, 26. martā 1926. g.
27723a Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap'. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 9. aprilī
1926. g., pulksten 2 dienā, Rīgā, Ganību
dambī JNe 9, pie Knīp un Verner" 2. izsolē
pārdos Kārļa Paegļa kustamo mantu,
sastāvošu no celmu laužamās mašinas
un novērtētu par Ls 240,—.

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

Rīgā, 24. martā 1926. g.
27724a Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 14. aprilī
1926. g., pulksten 2 dienā, Vidrižu pag.
,,Kaibēs" pārdos Arnolda Augusta kus-
tamo mantu, sastāvošu no 2 zirgiem un
novērtētu par Ls 450,—.

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

Rīgā, 24. martā 1926. g.
27725a Tiesu izpildītājs E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 13. aprilī 1926. g.,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā 3,
A./S. Seidenstoffvvebereien vorm. Gebr.
Naēf lietā pārdos 2. torgos Ābrama
Šeera kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 15. martā 1926. g. 27711
Tiesu izpild J. Z i r ģ e ls .

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 20. aprilī 1926. g.,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Rūjenes ielā 8,
dz. 7, pārdos Artura Frelicha kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 220,—.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g. 27721
Tiesu izpildītājs J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 15. aprilī 1926. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Jēkabpils ielā 1-a
pārdos Kirila Griņfelda kustamo
mantu, sastāvošu no vadmalas un mēteļa
drēbes un novērtētu par Ls 442,—.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g. 27722
Tiesu izpildītājs J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 9. aprilī 1926. g.,
pīkst. 2 dienā] Rīgā, Kr. Barona ielā 3,
A./S. Seidenstoffvvebereien vorm. Gebr.
Naēf Cirichē lietā 2. torgos pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 600,—.

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

Rīgā, 12. martā 1926. g. 27715
Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 13. aprilī 1926. g.,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā 3,
A./S. Seidenstoffvvebereien vorm. Gebr.
Naēf Cirichē lietā pārdos 2. torgos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 600,—.

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

Rīgā, 15. martā 1926. g. 27710
Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesa Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 15. aprīli
1926. g., pulksten 10* dienā, Krimuldas
pagastā, Katrines ūdens dzirnavās
pārdos Friča Reimaņa kustamo mantu
sastāvošu no dzirnavu iekārtas, linu
maļamām un kulstāmām mašinām,
vecāmļdzelzīm, lokomobiles, ēvelmašinas,
ūdensturbinas, zirgiem, govīm, lauk-
saimniecības mašinām un t. t. un novēr-
tētu par Ls 28.710,—.

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

Rīgā, 26. martā 1926. g.
27727a Tiesu izpildīzājs E. Liepinš.

' Citu iestāžu sludinājumi.
v._ __ —J

Iekšlietu ministrijai ir iesnieguši lūgu-
mus dēļ uzvārdu maiņas apakšā minētie
Latvijas pilsoņi:

1) Nikolajs Zābaks, dzīvojošs Daugav-
pils cietoksnī, Kareivju ielā JNe 97, kurš
vēl?s saukties uzvārdā ,,Strautiņš";

2) Alberts Freimans, 3. Jelgavas
kājnieku pulka kareivis, kurš vēlas sauk-
ties uzvārdā ,,Kaugars ";

3) Juris Ozoliņš, ari Ozols ar sievu
Lati un dēlu Kārli-Arvidu, dzīvojoši
Kuldīgas apriņķī, Zvārdes pagastā,
Strīķu muižā, kuri vēlas saukties uzvārd
,,Ozols ";

4) Voldemārs Sautē, dzīvojošs Cēsu
apriņķī, Veselavas muižā, kurš vēlas
saukties uzvārdā „Sautiņš";

5) Velta Pīļukalns, dzīvojošā Rīgā,
Puškina bulv. JNe 9, dz. 23, kura vēlas
saukties uzvārdā ,,Locenieks" un

6) Žanis-Fricis Freimanis, ari Dikke
ar sievu Jūli, meitu Olgu-Lavizi un dēlu
Žani-Rudolfu, dzīvojoši Kuldīgas apr.,
Cieceres pagastā, Kupeļu mājās, kuri
vēlas saukties uzvārdā ,,Freimanis".

Varbūtēji iebildumi, pret pievesto
lūgumu ievērošanu, iesniedzami iekš-
lietu ministrijai triju mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma publicēšanas
dienas; pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rīgā, 1926. g. 5. martā. JNe 29977.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
26059a Nod. vadīt. v. P. Kurzemnieks.

Iekšlietu ministrijai ir iesniegusi lūgu-
mus dēļ uzvārdu maiņas apakšā minētie
Latvijas pilsoni:

1) Fricis-Voldemārs Brencis, dzīvo-
jošs Talsu apriņķī, Kandavas pagastā,
Pūriņos, kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Avots ";

2) Voldemārs-Jēkabs Zurauške, dzī-
vojošs Tukuma apriņķī, Pūres pagastā,
Kaņepu mājās, kurš vēlas saukties uz-
vārdā ,,Zeltiņš";

3) Arturs Zilbermans, dzīvojošs Rīgā,
Mārstaļu ielā JNs 17, dz. 5, kurš vēlas
saukties uzvārdā ,,Salnajs ";

4) Indriķis Krēslēns-Krēsliņš, dzīvo-
jošs Rīgā,Valmieras ielā JNe 28, dz. 46,
kuršvēlas saukties uzvārdā,,Krēsliņš";

5) Fricis Lapsenbergs, ari Lapsa, viņa
sieva Ieva, dēls Jānis un meita Līze,
dzīvojoši Kuldīgas apriņķī, Skrundas
pagastā, Vēršu muižā, kuri vēlas sauk-
ties uzvārdā ,,Lapsa ";

6) Doba Jākobson (laulība šķirta),
dzim. Lapidus, dzīvojoša Rīgā, Brīvības
ielā JNs 135, dz. 21, kura vēlas saukties
uzvārdā ,,Lapidus".

Varbūtēji iebildumi, pret pievesto
lūgumu ievērošanu, iesniedzami iekš-
lietu ministrijai triju mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma publicēšanas
dienas; pretējā gadijumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rīgā, 1926. g. 12. martā. JNs 30411.
Par administratīvā departamenta

vicedirektoru K- Ābels.
26500a Nod. vadīt. v. P. Kurzemnieks.

Iekšlietu ministrijai ir iesnieguši lūgu-
mus dēļ uzvārdu maiņas apakšā minētie
Latvijas pilsoņi:

1) Aloizs Skraucs, saukts Salinieks,
dzīvojošs Ilūkstes apriņķī, Demenes pag.
Birznieku mājās, kufš vēlas saukties
uzvārdā ,,Salinieks ";

2) Ilze Blekte ar meitu Annu-Leontini,
dzīvojošas Madonas apriņķī, Lubānas
Dambīšos, kuras vēlas saukties uzvārdā
,,Liepiņa ";

3) Jānis Sautē, dzīvojošs Cēsu apr.,
Veselavas pagastā, Veselavas muižā,
kurš vēlas saukties uzvārdā ,,Sautiņš":

4) Jēkabs Sautē, dzīvojošs Cēsu apr.!
Veselavas pagastā, Veselavas muižā]
kurš vēlas saukties uzvārdā ,,Sautiņš";

5) Hermanis Aunīts, dzīvojošs Liepā-
jā, Nikolaja ielā JNs 5, kurš vēlas saukties
uzvārdā ,,Auniņš";

6) Ieva Ressgal (laulība šķirta), dzim.
Mazūr, dzīvojoša Rīgā, Torņa ielā JNs 7,
kura vēlas saukties uzvārdā *

,Mazurs";
Varbūtēji iebildumi, pret pievesto

lūgumu ievērošanu, iesniedzami iekš-
lietu ministrijai triju mēnešu laikā, skai-
tot no šā sludinājuma publicēšanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc minētā ter-
miņa notecēšanas, lūgumus ievēros.

Rīgā, 1926. g. 18. martā. JNe 31066.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
27251a Nod. vadit. v. P. Kurzemnieks.

Iekšlietu ministrijai ir iesnieguši lūgu-
mus dēļ uzvārdu maiņas apakšā minētie
Latvijas pilsoņi:

1) Antons Briška, dzīvojošs Rīgas
apriņķī, Sejas pagastā, Salas mājās, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Kūlītis ";

2) Jūle Karlevics. dzim. Ola, dzīvo-
joša Rīgā, Kalnciema ielā JNe 83, dz. 6,
kura vēlas saukties uzvārdā „01a";

-..
3) Kristine Krušul, dzīvojoša d-Lāčpiēša ielā JNe 62/64, dz. 40 k?i %«.

saukties uzvārdā „Varens"'- el as
4) Irma Krusull, dzīvojoša d-Lāčplēša ielā JNe 62/64, dz. 40 kura , ie-saukties uzvārdā „Varens"- efas
5) Jānis Laure, ari Trautmans rt,-vojoss Jelgavas apriņķī, Lielauces k\ikaktos, kurš vēlas saukties utvī"?'

„Lauris"; ivar dā
6) Aleksandrs Trjasunovs-Kovalev uar sievu Nīnu, meitām: Veru Taun Ludmilu, dzīvojoši Rīgā,H£ielā JNs 22, dz. 15, kuri vēlas sau^"uzvārdā ,,Kovaļevskis ".
Varbūtēji iebildumi , pret pievM .

lūgumu ievērošanu iesniedzami ie-lietu ministrijai triju mēnešu Sskaitot no šā sludinājuma publicēšan
dienas; pretējā gadījumā , pēc minētitermiņa notecēšanas, lūgumus izpildīs

Rīgā, 1926. g. 19. martā. JVs3l08 l
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš
27290a Nod. vadīt, v. P. ĶurzenmiL

Rēzeknes apr. 6. iec. miertiesnesis Saskaņā ar savu 1926..g. 27. febr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc i
1401., 1402. un 1408. p.p. un civ likX sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
1925. g. 12. jūlijā mir. Leona Aloiza
d. Katkovida likumīgos mantinie-
kus pieteikt savas mantošanas tie-sības uz mantu, kas palikusi pēc min
pilsoņa nāves, Rēzeknes apr., Ķu-
natas pag., Rikopoles muižas jaun-
saimniecībā JNe 24F.

Mantošanas tiesības jāpieteic min.
miertiesnesim, viņa kamerā , Rēzeknes
apr., Kaunatu miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.
26232a Miertiesnesis P. Platausks.

Madonas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgiem , kā
nozaudētus sekošus dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases:
1) izd. no Liezeres pagasta valdes

18. martā 1920. g. JNs 851 uz Karlines
Jāņa m. Riemer vārdu;

2) izd. no Liezeres pagasta valdes
18. martā 1920. g. JNs 822 uz Olgas
Marijas Annas m. Malkaus vārdu;

3) izd. no Kalsnavas pagasta valdes
29. sept. 1920. g. JVe 750 uz Brenča
Andža d. Rubeņa vārdu;
. 4) izd. no bij. Rēzeknes apr. 4. iec.
policijas pr-ka 4. dec. 1920. g. JVe 4525
uz Jūlijas Jāzepa m. Baškis vārdu;

5) izd. no Lazdonas pagasta valdes
15. dec. 1921. g. JNs 915 uz Jāņa Dāvad.
Šiliņa vārdu;

6) izd. no Kapiņu pagasta valdes
22. dec. 1922. g. JNs 3905 uz Marijas
Isaja m. Nikitinas vārdu;

7) izd. no Lubejas pagasta valdes
17. febr. 1920. g. JNe 41 uz Jāņa Jāņa d.
Micits vārdu;

8) izd. no Viesienas pagasta valdes
5. okt. 1922. g. JNe 60 uz Edas Pētera
m. Kučers vārdu;

9) izd. no Kusas pagasta valdes
5. janv. 1921. g. JNs 442 uz Jāņa Pētera
d. Zīliša vārdu;

10) izd. no Saikavas pagasta valdes
3. martā 1920. g. JNs 175 uz Anča Annas
d. Lapsa vārdu;

11) izd. no Asūnes pagasta valdes
'Ne 1371 uz Ignata Franča d. Kacerav.;

12) izd. no Saikavas pagasta valdes
JNs 1411 uz Jāņa Vijuma d. Stube vārdu;

Zirgu pases:
13) izd. no Mēdzules pagasta valdes

25. martā 1924. g. Ns 512 uz Pētera
Lapsala vārdu;

14) izd. no Cesvaines pagasta valdes
14. nov. 1924. g. JNe 43 uz Andreja

Andreja d. Sinuka vārdu;
15) izd. no Vietalvas pagasta valdes

14. aprilī 1920. g. JNe 321 uz Edas

Buren vārdu; ,
16) izd. no Vietalvas pagasta valdes

22. martā 1920. g. Ns 58 uz Andreja

Pētera d. Reiznieka vārdu;
171 izd. no Vietalvas pagasta valda

22. martā|1920. g. JNe 28 uz Brenča Pētera
d. Zvaigznīša vārdu;

18) izd. no Neretas pagasta vaia»

1923. g. JNe 2672 uz Voldemāra Andreja
d. Vicana vārdu.

Dažādi citi dokumenti:
19) karaklausības apliec, izū. »

Daugavpils kara apr. pr-ka J- «">*
1921 g JNe 6174 uz Ignata Franča <".
Kacera vārdu; . . .

20) karaklausības apliec, aū, »ļ
4. Valmieras kāju. pulka k-ra 31. mar '
1920. g. JNe 2511 uz Jāņa Vīluma *

Stube vārdu; . . n0
21) karaklausības apliec, izo-

Cēsu kara apr. pr-ka 13. nov. 19^;Jjļ
JNs 177/645 uz Jāņa Reiņa d. N»V
vārdu; . . na

22) karaklausības apliec, .«>•
Daugavpils kara apr. pr-ka }Ķ(ļ\-Z
JNe 2395 uz Pāvela Michaila d. Mļ»^
vārdu. il

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu iz-
pildītājs, kura kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā 1, paziņo, ka
16 aprilī 1926. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Ūdens ielā 25/27, pārdos Kristīnes
Martinson kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, tepiķa un vāģiem un no-
vērtētu par Ls 650,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
27705 Tiesuizpilditais V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec, tiesu iz-
pildītājs, kura kanci atrod. Rīgā Andreja

Pumpura ielā 1, paziņo, ka 16. aprrti

1926 g., pīkst. 10 rīta, Rīga Jūlija iela 2

fabrikā; pārdos A./S. „Jēkabs Beks"

kustamo mantu , sastāvošu no stikla

traukiem un nivertetu par Ls H19—.

I zināt sarakstu, novērtējumu ,ka ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-

došanas dienā uz vietas.
27704 Tiesu izpildītājs V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 7. aprilī 1926. g.
pīkst. 11 dienā , Rīgā, Elizabetes ielā 69,
dz. 4 Johana Lasmaņa un citu lietās
pārdos Vladimira Presņakova kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 2000,—.

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

Rīgā, 12. martā 1926. g. 27717
Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 9. aprilī 1926. g.,
pīkst. 2 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā 3,
A./S. Seidenstoffvvebereien vorm. Gebr.
Naēf Cirichē lietā 2. torgos pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 600,—

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

Rīgā, 12. martā 1926. g. 27716
Tiesu izpildītājs ļ. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu iz-
pildītājs paziņo, ka 9. aprilī 1926. g.,
plst. 2 dienā,*Rīgā, K-c Barona ielā 3,
Harrija Lamberta lietā pārdos 2. torgos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu par
Ls 600,—.

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

Rīgā, 12. martā 1926. g. 27714
Tiesu izpildītājs J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 17. aprilī
1926. g., pulksten 12 dienā, Ādažu pag.,
Kaln-Kreiļu mājā pārdos Jūlija Avotiņa
kustamo mantu, sastāvošu no 7. gadusveca zirga un novērtētu par Ls 500,—.

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

Rīgā, 26. martā 1926. g.
27729a Tiesu izpildītājs E. Liepinš.



IZSOLE.
®--^r^ 5,'- P- 1926- 3- 21. aprīli, pīkst. 10 no rīta, muitas pasažieru

māja P8^.^™?* hCS^SSSS.-I?kstā minētās preces. Preču īpašniekam ir tiesības tās izpirkt

^^^
Jidz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes. Preces apskatāmas izsoles dienā.

^^^ Prece pienākusi ===== ==============^ =^==^======^================ ^=^==

$ Prec" " Lād. . "

ļ\ piet. Kon.
dQk

Ar kuģi vai pa No kurienes Vjetu skajts ^ zjmes
„,«„ nosaukums Vērtība Preču Fpašnieks

?%'S H>Hs dzelzsceļu ?
un svars

z Ls

1921. gads.
1 £In l 260 Kn n%\\ fi?! ?

ēvel-f » kaste Vecas drēbes, br. 41 kg 16,84 RFeitelman
2 llfo 15 291 iulne 24 V 09

Amerikas 9 saiņi Dzelzs drāts, br. 1020 kg 772,36 Libberts un Braš
3 £2? 3 405 Polh.x ?fi v i ?Q9, Francijas 1 kaste A. P. C. I. Tukšas pudeles. 36,1 kg 18,06 Jennov un Maage
4 «799 27 153 Orenen ^v .09i o-et'?es 2 kastes V. 30. 46 Dažādas preces, br. 55 kg 359,26 Šenker un Co.
5 alm 18 489 Hollandia II ofi ' vi no, Rēveles 1 paka Dekis un zābaks, br. 3,4 kg 29,39 Gerhards un Hey
6 19 20

Hollandla » 26,/XI 1920 Rotterdamas 1 kaste zīmes neskaidras Sveces, br. 54 kg 70^1 Br. Kross

7 7fi2n 100 237 Ostsee 'S' /vii
d

ioti |īe*!nes 3 režģu kastes G. K- Mēbeles un tepiķi, br. 132 kg 716,26 Gerhard un Hey
8 7640 iuu 43/ ustsee 4./VII 1921 Stetines 5 riteņi Lauksaimniecības mašin., sv. 32,29 Lauksaimn. depart.

9 8932 66 6 Alexandra 20./I 1921 Stetines 15 kastes 1680, 115 Dzdzs^drāts, br. 513,9 kg
1 kaste 1675 1 Skārda izstrādājumi, br. 8,5 kg 217,76 Gerhard un Hey

1922. gads.
10 15508 23 120 Pa dzelzsceļu 30./1 1922 Ventspils l paciņa B. L. & Co. 9897a Aptieku preces, br. 650 gr. I 5,06 Gerhard un Hev
11 35894 8 305 Maiga 25./V1I 1921 Stokholmas 25 maisi O. R. Kakao mizas, br. 1181 kg 1627,61 Otto Ruben "
12 40315 \l Jdo nerseus 28./VI11 1922 Hamburgas 1 muca Ns 522 Parizes zilums, br. 29,4 kg 40,41 Br. Kross

1923. gads.
13 2380 159 465 Regina 16./X 1922 Stetines 1 kaste W & B. 14005 Augju ekstrakts, br. 49,2 kg 391,19
14 25799 — 1832 Pa dzelzsceļu 22./XI 1922 Krievijas 1 ķīpa Kaņepāji, br. 12,2 kg 2,68 N. K. V. T. Latvija
15 26924 3 549 Victona 28./KI 1922 Stetmes 5 mucas F. B. & C. H. 627757/761 Anilinkrāsas, br. 300,8 kg 1088,76 Atlanta
16 27901 11 510 Eddi 8./XI 1922 Stetines 1 kaste F. B. & C. H. 620131 ' Anilinkrāsas, br. 68,5 kg 260,84 Atlanta
17 36508 9 473 Mercator 13./IX 1923 Londonas 35 kastes A. E. K. Rīga Augli žāvēti, br. 645 kg 1978,85 A./S. Tekā
18 44254 4 329 Rem 27./VI1 23 Rēveles 5 kastes F. I. 280,547,310,306,511 Sieviešu apģērbi no vilnas au- 1400,00 Kniep un Verner

dūmiem, vienk. br. 586,8 kg

1924. gads.
19 53382 101 568 Ostsee 15./X 1923 Stetines 2 kastes A. G. F. A. 69783/84 Pigments, br. 160,3 kg 549,72 Atlanta
20 3587 — 165 Pa dzelzsceļu 29./I 1924 Liepājas 1 izdalīta paka Herdving Rīga 4a Ieroči, br. 28 kg 255,47 Mary Hertving
21 3619 — 101 Pa dzelzsceļu 19./I 1924 Valkas 24 mucas Av B Morcon 1,4/6,8,10/18, Hemateins . br 4107 kg 4220,52 United Baltie Corporat.

21/22, 25, 29, 30/34, 38
22 5508 — 289 Pa dzelzsceļu 13./II 1924 Rēveles 2 vietas A. P. 1120/1121 Kosmētika 569,40
23 5807 440 Pa dzelzsceļu 6./III 1924 Ventspils 1 maiss G. P. L. S. 18 Kafija nededzināta graudos, br. 208,38 A./S. Transtred

80,4 kg
24 7045 19 79 E. Russ 28./11 1924 Hamburgas 1 kaste JNe 6302 Rakstāmlietu piederumi, br. 79,70 Akcin un Co.

99. 8 kg
25 7488 1 496 Elin 31./X 1922 Rotterdamas 1 muca FB & CH 624549 . Anilinkrāsas, br. 74 kg 309,54 Atlanta
26 8050 1 62 Pa dzelsceļu 18./I 1921 Ventspils 16 kastes Šampanietis, br. 492,1 kg 3620,52 John Laurenc
27 8307 105 510 Eddi 8./XI 1922 Stetines 5 kastes FB <& CH 617299/303 Anilin krāsas, br. 345,5 kg 1435,29 Atlanta
28 8559 — 639 Pa dzelzsceļu 27./III 1924 Zemgales 17 gab. Čuguna emaljēti trauki, br. 8,13

49. 9 kg
29 11734 — 265 Pa dzelzsceļu 11./11 1924 Ventspils 45 kastes R. S. <£ Co. Balta Stikla izstrādājumi, br. 1347,85 Austr. Transp. Sab,

3386 kg
30 11735 — 265 Pa dzelzsceļu 11./II 1924 Ventspils 13 kastes R. S. <£ Co. Balta stikla izstrādājumi, br. 327,90

857 kg 327,90
31 .11736 — 265 Pa dzelzsceļu 11./I I 1924 Ventspils 42 kastes R. S. & Co. Baita stikla izstrādājumi, br.

2867,5 kg 1117,27
32 40495 148 833 Ostsee 3./XI 24 Stetines 4 ķīpas R.& H. 4277/80 ' Kaltētas puķu lapas, br.215,1 kg 2196,70
33 42029 47 774 Libau 19./X 1924 Rēveles 4 gabali R. N. 165/JNsJNe neskaidri Čuguna izstrādājumi, br.35,1 kg 10,23
34 42475 14 511 Sēdina 21./VIII 1924 Lūbekas 1 paka 8859 Kombinēti medikamenti, br. 25,37

3,5 kg

1925. gads.
35 1358 116 733 Bacchus 8./X 1924 Hamburgas 10 mucas K. & S. 13000/9 Arzeniks, br. 590,9 kg 148,53 Uzrādītājs

36, 2?73 _ 2059 Pa dzelzsceļu 2./X 1924 Virbaļiem 1 paka A. 929 Cigaretes, br. 500 gr 16,03 Hadža Džems
37 3880 14 55 Svlt 28. .'I 1925 Hamburgas 1 kaste JNe 1636 G. D. Rīgā Stikla un kartonažas īzstrādā-y jumi, br. 32,5 kg 105,67
38 15469 191 53 Victoria 26./I 1925 Stetinas 1 kurvis T. C. H. 680 Nogriestu puķu lapas, br. 57,2 kg 586,38
39 17119 44 42 Ostsee 12 1 1925 Stetinas 3 kurvji T. C. H. 677/79 Nogriestaslapaskrasotas .br 46kg 478,87
46 21068 - 752 Pa dzelzsceļu 8./IV 1924 Valkas 3 pakas W. C. 1/3 Terpentīna laka, br. 10 kg 12,83
41 25404 <m st Anronv 25 >VI 1925 Ņujorkas 2 maisi bez zīmēm un JNēJNē Cukurs smalkais, br. 208,5 kg 57,72
42 2604(1 Z ^3 Laima

Y
10. VII 1925 Daigas 9 maisi B. K- Cukurs smalkais, br 903 kg 238,23

43 -26547 _ 589 Tjaldur 9. VII 1925 Kopenhāgenas lpaka _ . Grāmatas im ķuvenbr. 1,58 kg 7,12
44 26663 _ 581 Komet 8./VII 1925 Antverpenes 1 maiss bez zīmēm un Ne Tomas milti. br. 100,7 kg 8,35
45 28189 - 56 488 Tialdur 18./VI 1925 Kopenhāgenas 22 kastes K. L. Rīgā Elektriski piederumi, porcelāna Baltijas Skandināvijas«>ioa do 4»» ījaiaur io./ v r b un skarda |ZStradnjumi 2356,29 Sab. Taube un Co.

46 28998 a*. K97 T,-,M„r 95/VI 1925 Kopenhāgenas 5 kastes K- L. Rīgā Ēteriskas ejļas, br. 258,1 kg 445,28
47 9077?

45 ?M I
jaldur, ? s v ir 1095 Virbaļiem 1 paka B. 959 Kokvilnas ve|a, br. 1,27 kg 56,17 S. Bluds

48 wX
- 1254 Pa dzezsceu , "o V ba en paka B 474 Laikraksti, sv. vai. br. 1,6 kg 2,60 Nar. Misi

t K
~

īrA
Pa,

dzelzsCelU
K 923 Stepes paka Ns 200 L Audumi, br. 1,845 kg 5,63 īpašnieks nav zināms

* i BJ aa vnZ «| \t£2* .Ui*^^^.Ba!nw jg
52 K ~ 619 TJaldur K 09* Konenhalena 2 mas Kviešu milti br. 1710,5 kg 460 95

1312 1 %& I
Jald
H\ VI 1925 H S ?k

™
eD. W. <SCo. 500 Drukas darbi, br. 20,7 kg " 12,32 Uzrādītājs

54 1 4 697 Pose,Qon Q n v 9 Dancieas 1 kaste P. & S. G. Rīgā 1513 Sieviešu apģ. br. 16,5 kg 411,42
55 S 18 134 Frohne u K Hamburgas vieta H. & W. 306 * Augu da|as, br. 42,5 kg 3,89
5fi S 38 397 Karlsruhe M?.?^,, VnZnnT 3 ķīpas N. Rīgā 382/383, 385 Kokvilnas audumi, br. 436,4 kg 1377,19 Uzrādītājs
57 ffi

34 830 Edmee
o r

2
9 ^vQ25 Hamburgas 2 Ss A./S. Rīgā A. E. K- 1 un 3 Mašinu dalās br. 580 kg 37,60

58 ffi 66 867 Johannes Russ C. 2.1 X 92o
stenēs 3 tnimi un 1 kaste S. Rīgā 94380/82 Ķīmiski prod., dzelzs katlu darbi08 50475 U3 877 Regina 7./IX 1925 Stetines o

un sllblimats > br 22\ ,B kg _ 431,23
50 Knonc ,, ;vr, ,K Hamhnrpas 4 kastes R. L. O. 100/1, 351, 568 Rokas instrum. un koku apstrād.39 50835 66 882 Carsten Russ U./XU 1925 Hamburgas mašinas, br. 328,8 kg 66,49
«a i, ,. i tactp RI OR 35"? Vīles, br. 97,3 kg 24,89 Nezināms

J ™» 82 925 Vilhelm Russ Mfijg* gS^T 1^^1474 Veļa '„„ drēbes, Ir. 133,7 kg 463,83
53130 _ 123 Pa dzelzsceļu 22./I 1925 z.ein Sdic»

1926. gads.
« "*> 49 1169 Regina

, l6,X, ,925 Stetines 2 pakas Bjl 125,-2 Kmuski prodbr. 9,8^ 2J
10

I

g Jļ» - 539LaTa?M j%2 SS 2 %£«T&Co., 898 99 P^ce.ana izsfrād.V 377 kf 2*11 Ed. Grūbe

65 R7, 51 14 Victoria 0. 922
Možeikion 3 režģu kastes, viena kaste un viens Dzelzs uņ drāts izstrad. un c. pr,

to 6/1 ^ — 47 Pa dzelzsceļu 16./1 1922 Mozeik.em
trums 222,2 kg 114,43 Nezināms

ec ,, » i naWa i * B 814 Vīriešu apģ. no kokvilnas, br.
66 6714 _ 100 _ 27.11922 Ventspils 1 paka L. « d. o

g
^

n
^^.. ? ... , kaste Davids6n Rīgā Kino filmas, br. 15,7 kg 7,46 Lichtvverk un Kotoro

g «Via _ 182 PadzelzScelu WļŅJ» Ve"P^! 3 ripasun 1 paka
g

Vara drāts un eiektriski pied.,
t

-
"° 6774 __ 53g 20./VI 1922 br. 9,5 kg 10,31 Nezināms
«n r, i kaste T S C. 1014 Kafija, tēja, pipari, br. 24,2 kg 50,07 Edgar Lvra un Co.
S '463/20 46 iqo St Croix 17. VII 1920 gancigas n kastes A. P. C. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, Stikla pudeles un vīnogu vīns,

70 353'2. T6 S ruInCe°20./VII192. Francijas 13Uaste A
^^^

, , , , ,
br. 489 kg 3399,83 K P. Maage & Co.

14X1 1Q23 Virbajiem 1 kaste S. & C. 6089 Pogas, kaula, br. 81,4 kg. 120,74 R.gasa
J/ 24 — 1898 Pa dzelzsceļu 14. XI U^ Muitas priekšnieks: K rū m i ņš

27413 Importa nod. pārzinis: Grigorjevs.

^rthn Pagasta va,de izsludina par
rnentus sekošus nozaudētos doku-

vairJesi9 PaxSV izd- no Ramkas pagasta
Jā?a Krusfin^H - > 1920- g- Ns 275 m

2) zirga
,ņa

- d - Kamarut vārdu un
valdes 9a Pasi

' lzd- no Ramkas pagasta
Kārļa PiT;/11artā J920. g. JVe 430 uzHllat a vārdu . 25094a

Bukmuižas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus:

l)zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
30. aug. 1920. g. Xe 930 uz Antona Jē-
zupa d. Jarocka jpārdu, bet apzīmētais
minētā pasē zirgs bija pārgājis Konstan-
tīna Antona d. Pantaka īpašuma.

25328a

ļ Liepājas apr. priekšn. 2. iec. pa īgs
! izsludina par nederīgu n°zaud|to La-
'tvijas iekšzemes pasi -Na 91b62, izd.

1920. g. 4. martā no Rīgas pref. uz An-
rtrēia Mārtiņa d. Stutca vārdu. 2oo49a

Priekules policijas priekšnieks izslu-

dina par nederīgu, kā nozaudētu,

zirea pasi Xe 182, izd. no Vaiņodes

S£tS valdes 1920. g. 12 augusta
uz Kriša Striķis vardu. 25055a

Rēzeknes apr. priekšnieka 2. iec. pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi, izdotu no Viļānu pagasta
valdesSl. maijā 1922.g. JVe887 uz Franča
Donata d. Geduševa vārdu. 25060a

"Kosas pagasta valde izsludina par

neder gii kā nozaudētu, Latvijas pasi

Ke 58 Izd. no šīs pagasta vaMes 17 sept-

1920. g. uz Pētera Jana d. Lazdnjav.

"Liepājas apr. priekšn. 2. .ec. palīgs

izsludina par nederīgu nozaudēto žurga
pasi, izd. no Rucavas pag. valdes 1920 g
24 aug N°366 uz Jura Trumpika vardu.

Pedeles pag. valde izsludina par nede-

I

rīgu nozaudēto zirga pasi JVe 163, izd. no
šīs pag. valdes 1922. g. 8. jul. uz Juliusa
Andreja d. Raģis vārdu. 25452a



«••pirīts Valsta tipograilli.

Rīgas apriņķa priekšnieka palīgs l.iec.
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi Ns 2269, izdotu no
Baltinovas pagasta valdes uz Staņi-
slava Bertuļa d. Tabora vārdu;

2) zirga pasi Ns 177, izd. no Bīriņu
pagasta valdes uz Ernesta Pētera *d.
Šulca vārdu;

3) Latvijas pasi Ns 31, izdotu no
Istras pagasta valdes uz Grigorija Ti-
moteja d. Kravčenko vārdu;

4) Latvijas pasi N° 13782, izdotu no
Jelgavas prefektūras uz Kārļa Jēkaba
Ādolfa Ādolfa d. Asmusa vārdu;

5) Latvijas pasi Ns 548, izdotu no
Vidrišu pagasta valdes uz Arsenija
Lariona d. Filimanenko un kafaklaus.
apliec. JVs 603, izdotu no Rīgas apr.
apsardzības pr-ka uz tā paša vārdu;

6) Latvijas pasi Ne 3316, izdotu no
Rīgas apr. pr-ka palīga 1. iec. uz Kārļa
Jēkaba d. Akmaņa vārdu;

7) zirga pasi Ns 433, izdotu no Ro-
pažu pagasta valdes uz Indriķa Jēkaba
d. Kalniņa vārdu;

8) zirga pasi (kāds Ns, no kā izdota
un uz kāda vārda nav zināma) uz
zirga sekošām pazīmēm: 12 g. vecs,
14Q rm atiacfs mplnā W5c5 ahao

til
- ... ™. Uv. vU, .......... ..,...... , ^uo

pakajkājas līdz pusvēzītim baltas;
9) zirgu pases NeNe 159, 160, 162,

163, 164 izdotas no Lielvārdes pagasta
valdes uz Krišjāna Rozīša vārdu;

10) Latvijas pasi Ne 48080, izdotu
no Rīgas X polic. iec. uz Jāņa Kriša
d. Tiesneša vārdu;

11) karaklausības apliec. Ns 10605,
izdotu no Jelgavas Bauskas kara apr.
pr-ka uz Jāņa Jāņa d. Auzbiķa vārdu;

12) Latvijas pasi Ns 101* izdotu no
Rembates pagasta valdes uz Jura Kārļa
d. Kalēja vārdu;

13) Latvijas pasi Ns 3180, izdotu no
Cēsu apr. pr-ka palīga 1. iec. uz Olgas
Miķeļa m. Māme vārdu;

14) zirga pasi Ns 243, izdotu no
Katlakalna pagasta valdes uz Jāna
Pētera d. Šiliņa vārdu;

15) zirga pasi Ns 26, izdotu no
Katlakalna pagasta valdes uz Andreja
Jāņa d. Bērziņa vārdu;

16) Latvija ' s pasi Ns 1052, izdotu no
Babites nacasta valdes uz Vils Ipkaha

d. Trenca vārdu;
17) Latvijas pasi Ns 493, izdotu no

Dreiliņu pagasta valdes uz Annas
Kristines Bertuja m. Birkhan vārdu;

18) zirga pasi Ns 222, izdotu no
Babites pagasta valdes uz Jāņa Bērziņa
vārdu;

19) Zirga pasi Ne 379, izdotu no
Babītes pagasta valdes uz Roberta
Jēkaba d. Skauģa vārdu;

20) Latvijas pasi Ne 1112, izdotu
no Babītes pagasta valdes uz Minnas
Miķeļa m.Šilf vārdu;

21) Latvijas pasi Ne 2421, izdotu no
Salaces pagasta valdes uz Aliņas Jāna
m. Grāvītes vārdu. 25151a'

Daugavpils prefekts izsludina par
nozaudētu kvīti par iesniegto lūgumu
dēj gada uzturas atlaujas, izd. 13. nov.
1925. g. Ne 18039 no Daugavpils pref.
uz Zālamana Fišera vārdu. 25038a

Izlabojums.
Jelgavas pilsētas policijas I iec pr-ks

izlabo . Vaid. Vestn. 33. num." ievietoto
sludinājumu tādā kārtā, ka izsludina par
nederīgu kara klausības apliecību, izd.
nevis no Jelgavas-Bauskas kara apr.
priekšnieka, bet izdoto no 3. Jelgavas
kājnieku pulka komandiera Nr. 3695,
1924 8- 27504

Zilupes iecirkņa policijas pr-ks
paziņo, ka 16. aprilī 1926. g., pulksten
10 diena, Zilupes miestā, Dzirnavu
iela Nš 14,

pārdos
pils. Jankela Averbucha kustamo
mantu, sastāvošu no sienas pulksteņa
vērtībā par Ls 2,02.
27764 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 16. aprilī 1926. g., pulkst.
9diena, Zilupes rmestā, Tirgus lauk. Ns 19,

pārdos
pils.Mildas Hildebrandt kustamo mantu,
sastāvošu no mūzikas skapja, vērtībā
par Ls 30.
27765 Priekšnieks (paraksts).

Nozaudēta L. U. tauts.-ties. zin. fak.,
tiesību zin. nod. _ lekciju grāmatiņa uz
studenta Kārļa Vērsēna (matr. Nš68)
vārdu, kura skaitāma par nederīgu. 27837

Ludzas apr. 1. robežapsardzības ra-
jona priekšnieks izsludina par ne-
derīgām nozaudētas: dienesta apliec,
izd. no Ludzas apr. pr-ka 20. maijā
1925. g. jvfe 15152 un karaklausības
apliec, izd. no 5. Cēsu kājn. pulka
k-ra 28. apr. 1924. g. Ns 4159 uz robež-
sarga Grigorija Pauja d. Lemesova
vārdu. 25036a

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka F u r a Slioma uz 30. martu 1926. g„
pulkst. 12 dienā, neliktā ūtrupe
Grēcinieku ielā Nš 27

nenotiks.
Rīga, 29 martā 1926. g.

27822 Piedzinējs H e i b o vi č s.

Rīgas policijas 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu 3. dajas rezerv.
apliec. JVe 36166, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka uz Vilhelma Kārja d. Stāla vārdu,
dzīv. Volguntes ielā JNe 65, kā pazau-
dētu. 25059a

[ Dažādi sludinājumi, ļ

AIic. sob. „Pluto",
Liepāja, uzaicina god. akcion. ierasties uz

kārtēju

akcionāru sapulci
27. aprilī 1926. g. pīkst. 3 dienā,
sabiedrības kantori, Liepājā, Lazareva

ielā JVe 42

Dienas kārtība:

1) Gada pārskata par 1925. g. pārbau-
dīšana un attiecīgi lēmumi.

2) Vēlēšanas.
3) Dažādi jautājumi.
27830 Valde.

^TMlVlit/*o TUOMigCCI I *-» IIUI }S

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina rakstisku izsoli

bez pēctorgiem — 27. aprilī 1926. g., pulksten 10 no rīta uz 150,000 gab. izola-
toriem; 80,000 gab. kāšiem; 135,000 kg dzelzs cinkoto 2 mm stiepuli; 10,000 gab.
sausiem elementiem; 100 kg izolācijas lenti; 7,000 mtr. bloku st.iķi; 10,000 mtr.
apakšzemes bruņoto kabeli un 1.1. 2 27827

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļā no pilksten 11—13 d.

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 8. aprilī 1926. g., pulksten
11.30, ^Rīgā , Terbatas ielā N» 33/35,
dz. 33,

pirtos unlriksolBūnā
pils. Mārtiņam Čaks tinam piedero-
šās mantas, sastāvošas no dīvāna, drēbju
skapja un sienas pulksteņa un no-
vērtētas par Ls 122,32piedzenot šo
sumu par labu Rīgas Jūrmalas pils!tai.

Apskatit pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 24. martā 1926. g. J6 5935
27823 Priekšnieks Fre i vaids.

Latvijas

dzelzsteļn 9. ceļu īec. Diieftloīeks.
jCiepājā

izsludina

konkurenci
uz sekošoremonta darbu izvešanu 9. ceļa
iecirkņa robežās par laiku no I. aprija
1926. g. līdz 1. aprilim 1927. gadam.

1) 10. aprilī 1926. g. pīkst 11 uz
podnieku un galdnieku darbiem —
drošības nauda Ls 200 par katru
darbu.

2) 12. aprilī 1926. g., pīkst. 11 uz
mūrnieku, namdaru krāsotāju un
skārdnieku darbiem, drošības nauda
par mūrnieku, namdaru un krāso-
tāju darbiem Ls 300 par katru darbu
un par skārdnieka darbiem Ls 60.

Tuvākās ziņas 9. ceļu iecirkņa kantorī
(Liepājas galvenā pasaž. stacijas ēkas
otrā stāvā, istabā JVs 9) darbdienās no
pīkst. 10-15.
27828 9. ce|u iec. priekšnieks.

Rīgas ostas valde
ceturtdien, 8, aprilī š. g., pīkst. II
diena, Ostas valdes telpas, iznomās

galini itkisiā liāksolim
koku dārzu ier košanai

1926. gadā:
1) ūdensplatību pie Kundziņsalas apm.

15 pūrvietas līdz ar zemi apm. 5 pūr-
vietas_lielumā;

2) ūdensplatibu pie Daudersalas apm.
7 pūrvietas lielumā.

Tuvākas ziņas un nosacījumus iz-
sniedz Ostas valde darbdienās no
pīkst. 9—15. Pie vairāksolīšanas jāie-
maksā drošības nauda Ls 300. 27826

Raņķu virsmežniecība

pārdos 4. mutisks Izsole
19. aprilī 1926. g,, Raņķu pagasta va'des te'pās,

vēl ar 10°/o pazeminājumu, 9. martā 1926. g. mutiskā izsolē

[nepārdotos augošus rorus pēc celmu
skaita un utatibas

no fonda gabaliem I, II. un IV. iecirkņa mežniecības: Kundu, Turlavas Jaun-
Pelča un Kalvenes novados, pavisam 30 vienības, vērtībā no Ls 5 līdz Ls 378.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kufas _ Iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

bas naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Raņķu m ižā, caur Skrundu un
pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

Raņķu virsmežniecībā, 24. martā 1926. g.
27743 {ftaitftMM virsmežniecība.

Jetģavas nitsetas vatde

nodos sacensībā
sekošu priekšmetu piegādāšanu:

1) 8. a p r i 1i 1926. g, pīkst. 12 dienā:
3360 tonnu akmeņu ogles.

2) 15. aprilī 1926. g., pīkst. 12 dienā:
100 gab. dažādus maiņas strāvas skaitītājus;

1C00 kg kailu kapara vadu;
6 gab. eļļas slēdzējus;

75 gab. dažādu strāvas aprobežotāju;
1 ekonomeizeru un 2priekšsildītajus priekš Kornvall katla 32 m 2 sildvirsmes.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs un nomaksāti ar Ls 0.80 zīmognodokļa ie-
sniedzami ne vēlāk kā sacensības dienā līdz pīkst. 12 dienā.

Tuvāki paskaidrojumi un piegādāšanas noteikumi saņemami Jelgavas pil-
sētas elektrības uzņēmumā. Elektrības ielā Ns 10.
27749 1 Jelgavas pilsētas valde.

Risas apriņķa valde,
Rigā, Lāčplēša iela J* 24, dz. 3, izdos
15. aprilī 1P26. g., pulksten 10 rītā,

mazakprasitoliem
I Nurmižu lauksaimniecības skolas

(Vildogas pagasta — 6 km r.o Līgates
stacijas):

1) seklās kūts ierīkošanu vecos mūros,
2) pirts remonta darbus.
Darbus var apskatīt un sīkākus pa-

skaidrojumus var dabūt pie lauksaimn.
skolas pārziņa Nurmižos. Drošības
nauda Ls 150.
t II Tanī pašā dienā pīkst. »/*l , turpat
'tiks izdoti mazākprasītajiem sīki re-
monta daibi Siguldas policijas ēkai.
Darbus var apskatīt uz vietas Siguldā
Tuvākus paskaidrojumus var dabūt
Rīgas apriņķa valde, no 10. -15. aprilim.
Drošības nauda Ls 100.
27840 Apriņķa valde.

Rigas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 8. aprīlī 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīga, Lāčplēša iela J\l° 18, dz. 1,
pārdos

vairāksolīšanā
pils. Rochei L a n d m a n piederošās
mantas, sastāvošas no ozola koka bu-
fetes, sienas spoguļa un kušetes un no-
vēvtētas par Ls 116,12, piedzenot šo
sumu par labu Rīgas pilsētai.

Apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 26. martā 1926. g. Ns 6036
27824 Priekšnieka v. (paraksts).

Biržu pagasta padome,
Jēkabpils apriņķī,

izdos mutiskā izsolē
bezpēcizso'1926. g. 14. aprilī, pulksten_ 12 dienā,

Biržu pagasta nama:
: 1) pagasta nama jaunbūves darbus un
2) Bērzgales pamatskolas tālākus iz-

!

būves darbus.
Aprēķinos un darba plānos var ie-

? skatīties pagasta valdē parastā darba
i laikā sākot ar š. g. 23. martu.
i Drošības naudas Ls 1000 apm. priekš
i katras būves darbiem skaidrā naudā vai

i banku garantijas, iesniedzami pagasta
[ padomei pirms izsoles sākuma.

Padome patur sev tiesību darbus
I izdot vienam no pēdējiem trim mazāk-
ļ prasītājiem, kuru padome atzīst par
[ drošāku kā darba labuma, tā ari ter-
miņu ieturēšanas ziņā. 27622

Biržos, 1926. g. 23. martā. Ns 586
2 Pagasta valde.

Rīgas policijas III iec. priekšnieks

paziņo, ka 8. aprilī 1926. g.,
pulkst. 11, Rīgā, Elizabetes iela J* 55,
dz 1, apģērbu darbnīca,

pārdos vairāksolīšanā
pils. A. T a i t c a m un _ J. S to 11er arn
piederošās mantas, sastāvošas no 3 kāj-

minamām šujmašīnām, drēbju skapja,
salda pedu krāsns, ozola koka buietes,
ēdamgalda — ozolakoka, maza galdiņa

un tējas galdiņa, novērtētas par La 395,50,

p iedzenot šo sumu par labu slimo

KflSCl
Apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-

došanas diena uz vietas.

Rigā, 27. martā 1926. g. N°4278.
27825 Priekšnieks F r e i v a 1d s.

Pūt- un lidznpdroSinittiintis okc. fll

JUs llnions"
kartēja vispārēja

akcionāru sapulce
notiks 8.maijā 1926. g., pulksten 5 pēc pusdien-
sabiedrības telpās, liela Pils ielā J*6, pašas namā.

^^
" Dienos kārtība. — '-

1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1925. g.
3) Revīzijas komisijas ziņojums
4) Budžets _192fi._ gadam.
5). Likumīgā laikā iesniegtie akcionāru priekšlikumi. .
6) Vēlēšanas. 27831 Uzraudzības padoD1

v"»»"w« mana 1»26~^^~^^^^~^^~~^~ ' B

Rīgas lo^vrloas vērptu?eiib Iii»
mhmtMdnjgif

valde uzaicina sabiedrības ak.ierasties ceturtdien, 29. aprilī ? 0njI «i
5 pec pusd., valdes telpās ^ielā NŠ 10 uz "?»

kārtējo vispāīēo sapīt
Dienas kārtība:

1) Valdes gadapārskats nar «.„- ,
1925. darbības gadu P pagaJ»So

2) Valdes ziņojums par darbības M.ekoša gada_ un no tā izrietoši J$
likumi un lēmumi. TOs>

3) Revīzijas komisijas ziņojums un *charge piešķiršana valdei
4) Budžeta priekšlikums tekošam mdarbības gadam. **?
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi priekšlikumi un ierosina»

Pi -,Zim -ei,,ļ Akci°nariem, ļjveļas .piedalīties vispārējā sapSsaskaņa ar _ statūtu 51. pantu '
stāda priekša viņiem piederošās' akcijas 7 dienas pirms vispārējas sa

'
pulcēs sabiedrības .Lenta' pilsēta,kantori, firmas „W. Eickert Rijs „
K° * <elpās, Rīgā, lielā Zirgu teliNs 25, bet ja akcija? deponētas taduzdot attiecīgam bankām pieteikttās rakstiski līdz minētam terminam
Pieteikumos, resp. kvitēs jāuzrādaakciju numuri.

Piezīme: 2) Gadījumā, ja nr>teikta dienā akcionāri uz sapulci
neierastos pietiekoša skaitā un vis-
pāreja sapulce tamdēļ nenotiktu, tad

otrreizēja sapulce
tanī pat vietā un laikā notiks š. g,
15. maija, bez atsevišķa par to pa-
ziņojuma, un viņas lēmumi, saskaņā
ar statūtu 59. pantu, būs galīgi, ne-
skatoties uz piedalījušos skaitu.

27829 Valde.

Spiestuves akc. sab. Salamandra valde,
uz statūtu § 47 pamata uzaicina akci-
onāru kungus ierast es š. _ g. 27. aprilī,

pīkst. 4'/a vakarā, uz

viipirējfl kārtējo sapulci,
kura notiks valdes telpas , Rīga, liela

Kalēju iela 43.

Dienas kārtība:
!) Pārskats un bilance par 1925. g.

Revizijas komisijas ziņojums, gada
pārskata pieņemšana un apstiprinā-
šana.

2) 1926. g. budžets un darbības plāns.
3) Valdes ziņojumi:

a) par _ apgrozības Fdzekļu papil-
dināšanu,

b) par nekustamu īpašuma iegūs.
c) par akciju sabiedrības kapitāla

paplašināšanu.
4) Direktora, valdes locekļu kandidātu

un revizijas komisijas vēlēšanas.
5) Tekoši jautājumi. 27835

Grffmatu spiestuves un apgSdnlec
akc. sabīedr. R.Ruetc & Ko valde

paziņo god akcionāriem, ka

kārtēja vispārēja sāpi
notiks trešdien, 28 aprilī 1926. g,
pīkst. 6 vakarā, Doma laukuma Jfe 5, 1.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revizijas komisijas ziņo-

jumi par laiku no 16. okt. līdz 31. dec.

1925. g. un spriešana par peļņas sadalī-

šanu; 2) 1926. g. budžeta apstiprinā-
šana; 3) Revizijas komisijas locekļu ve-
lēšana par 1926. g.; 4) Nekustamo ipi|
šumu iegūšana; 5) Dažādi jautājumi un

piiekšlikumi. .,, ,,
27839 Vjjdt,

Rīoas ielndzBlzsceīo akc.s-ba.
Pamatojoties uz vērtspapīru modifikā-

cijas pagaidu noteikumiem 1920. g.
23. apriļa ,Vald. Vēstn." Ns 97 un
1921. g. 17. janvāra .Vaid. Vēstn.' Ns 18,

Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrī-
bas direkcija uzaicina zemākminēto sa-
biedrības akciju (par kurām paziņots,
ka viņas pazudušas) nezināmos turētā-
jus, uzrādīt tās 6 mēnešu laikā,
skaitot no sludināšanas dienas.

Akcijas ā 100 rbļ.
NsNš 60272/60275.

Gadījumā, ja šīs akcijas 6 mēnešu
laikā netiks uzrādītas, viņas skaitisies
par nederīgām un personām, kufas pa-
ziņojušas par viņu pazušanu, tiks izdo-
tas jaunas akcijas.

Rīgā 26. martā 1926. g. 27836

Alt. sali. hiīiiīī ai iii
akcionāru

kaitēja pilna sapīt
notiks š. g. 25. a p ril i pīkst. 11 nor.

Naukšēnos, alus darītavā.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats un revizijas komisijas

ziņojumi.
3) 1924. g. zaudējumu segšana.
4) Budžets uz 1926. g.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.

Sapulcē balstiesīgi ir tikai akcionāri,
kuri ievērojuši st. § 55. 27835

Valde.

LHtaainMHi ražojumu pārstrād.
palu sabledrllias ,.Vecmēiiiēlesnnirža'
kār'ēja vispārēja pilna

sapulce
notiks Rīgā, Antonijas ielā Ns 7, dz. 2,

26 aprilī 1926. g. pīkst. i/alO rītā.

Dienas kārtība:

1) Va'des pārskats.
2) Revizijas komisijas ziņojums.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi priekšlikumi.
27833 Valde.

ipnnat paja sairti!»

„KRIVS"
p ilno sapulce

notiks š. g. 22. a p r i 1ī. p īkst.
\
nl'

Rīgā, L. Miesnieku iela Ns 6, dz. *?

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) 1925. g. peļņas sadalīšana.
3) Kreditēšanās jautājums
4) Ierosinājumi un jautājumi-

27838 J^

Latvijas Tautsaimniecības biedrības
kārtējā vispārējā sapulce
notiks piektdien, 9. aprilī š. g, pulksten
5 pēc pusd., Rīgā, Merķeļa ielā 13, Rīgas
Latviešu biedrības runas vru zālē.

Dienas kārtiba:
1) Sapulces amatvīru vēlēšanas. 2) Valdes
ziņojums par biedrības mērķiem. 3) Dar-
bības plāns un budžets. 4) Biedrības
amatvīru velēšanas 5) Jautājumi un
ziņojumi.

_Šī sapulce, saskaņā ar statūtu 21. p.,
bus pilntiesīga pie katra sanākušo biedtu
skaita. 27841 Pagaidu valde.


	Valdības Vēstnesis no. 72 30.03.1926�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Article
	Article
	Article
	Likums par kodifikacijas nedalu.
	NOTEIKUMI
	Valdības rīkojumi un pavēles.�����Pﴌ聅ม졅ม����
	Valdības iestāžu paziņojumi�健阀܀�܀���㔵㔵㔵㔀렀
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㈰〰㜰〰㘱〰㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵�挀
	Literatūrā.�田ㄱ㍤屵〱ㄳ瑜田
	Rīga.���rā
	Māksla. "�〰㉥〰〰
	Tirdzniecība un rūpniecība. KURSI.�ࠈ�냙萡Ѐ䨀ଈꠁ䔇悈Ѐ
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	IZSOLE.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 8
	Adv. 2 Page 8
	Adv. 3 Page 8
	Adv. 4 Page 8
	Adv. 5 Page 8
	Adv. 6 Page 8
	Adv. 7 Page 8
	Adv. 8 Page 8
	Adv. 9 Page 8
	Adv. 10 Page 8
	Adv. 11 Page 8
	Adv. 12 Page 8
	Adv. 13 Page 8
	Adv. 14 Page 8
	Adv. 15 Page 8
	Adv. 16 Page 8
	Adv. 17 Page 8
	Adv. 18 Page 8
	Adv. 19 Page 8
	Adv. 20 Page 8
	Adv. 21 Page 8


