
Bikoiums Par apdrošināšanas biedrības

Rossija" likvidācijas komisiju.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.

Saskaņā ar 1924. gada 31. jūlija un

1925. gada 17. aprija papildinājumiem
192L gada 20. aprija likumā par akciju

biedrībām un paju sabiedrībām ar iekš-

lietu ministra 1924. gada 30. jūnija rīko-

jumu ieceltai apdrošināšanas biedrības
Rossija" likvidācijas komisijai uzdodu

turpināt savu iesākto darbību sekošā sa-
stāvā:

Pr iekšsēdētājs: Ludiņš, Voldemārs,

Locekji: P er 1b a c h », Voldemārs,
Zankevics, Juris,
Brikovskis, Eduards,
Eg Hts, Pēteris,
Klīve, Ādolfs,
Celmiņš, Hugo.

Pamats: 1924. gada 31. jūlija pa-
pildinājuma 1921. g. 20. aprija li-
kumā par akciju biedrībām un paju
sabiedrībām 1G. pants un ministru
kabineta 1925. g. 30. jūlija lēmums.

Rīgā, 1926. g. 30. martā.

Finansu ministris J. Blumbergs.
Kredita departamenta direktors

A. K ā r k 1 i ņ š

Valdības iestāžu paziņojumi.

Kigas pasta kantora paziņojums.

Šī gada marta mēnesī Rīgā izņemtas
no pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 23 vēstules bez adresēm,
b) 32 pastkartes bez adresēm,
c) 3 bandroles bez adresēm,
d) 2 vēstules bez aploksnēm.
e) 8 pastkartes ar nepilnīgām adresēm,
0 4 pastkartes ar nepieklājīgu saturu,
g) 59 ārzemes bandroles nepietiekoši

samaksātas ar pastmarkām,
h) 7 iesšzemes bandroles bez samaksas

ar pastmarkām.
Direktors Juris Kļaviņš.

-,r Valdības Vēstnesī" sakot ar 1. aprīli:
" ' «iesūtīšanu bez piesūtīšanas

ar "
par: (saņemot eksped) par:

Ls 22.- gadu . . . Ls 18.—
gadu ? ,_ i2 gadu . . „ 10.—
>; gad" • 6 _ ' 3 mēn. ... 5.—
S"*"' ' ' " . 2.- 1 . ... 170
1 * i. „i^ -;r Par atsevišķu
pie attekai .

devējiem • '

Wfs/aSdnws - *** - oficiāls laikrakstsiznāk katru dienu, izņemot IES.,F ^??^d *^ ^i tj-
MfflfjP B«Bfclpļ^ svētdienas

un
svetkudienas

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katru tālāku rindiņu —.15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —.20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. slndin.) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80

Meklējamo personu saraksts
Nr. 257.

(2. turpinājums un beigas.)

19576. Pizans, Kazimirs Donata d.,
'g. vecs , pied. pie Daugavpils apr.,
Krāslavas pagasta. — Daugavpils apr.
biec. miertiesneša 1926 g. 4. marta
raksts Ņb 678 (25 111-26), sod. lik. 230. p.
— Pazi ņot dzīves vietu.

19577. Pimenovs, Nikolajs Nikolaja d.,
«im. 1905. g.( pied. pie Jaunlatgales
,pr'> . Augšpils pag . aerāk dzlv. turpat. —

• atguldas kājnieku pulka komandiera
'^-g. 8.

marta raksts Ka 2679 (25-111 26),
^ainots dezertēšanā. — Negādāt me-
Kietājam.

19578 Polanski, Dionisijs Joachima d ,
gn. 1901. g. 17. oktobrī, leitis, katoļ-

AM-i 8trādn >eks, agrāk dzlv. Liepāja,« le dznieku ielā Na 16. 1. Liepājas kājn.

dav ?arelvl8 - — Kara tiesas priekšsē-

M n oi26- g- 1- marta raksts Na 3261
p."-26), apv. uz K. sod. lik. 128. p.

Li<L"133, P- — Apcietināt un ievietot

iq^ §arn »zona virssardzē.

23 o Podolski, Juris Leona dēlf,

Dao n-C ' katoļticīgs, pied. pie Prodes

mipriii
k
ltes aP«ņķa. — Rīgas 12. lec.

K?Q""1926. g. 3. marta raksts

268 n
/2t> (22-UI-26), apv. uz sod. lik.

l^sn Paziņot dzīves vietu.
d:im 18QS

Reiska H' AugustsDāXaļēlsPil» Daa D-g - U - martā ' P- Pie Mal"
,Ver A'^ .2as apr., agrāk dzlv. turpat,
,ie»neša 1^1

" ~ Rlgas 12> iec m,fuesa 1926. g. 27. februāra raksts

|

Na 1479 (19-11126), apv uz sod. lik,
262. p. 1. d. un 284. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

19581. Revalds, Fridrichs Friča dēls,
29 g. vecs, Latvijas pavaltsnieks. — Rī-
gas pils. 9. iec. miertiesneša 1926. g.
23. februāra raksts Na 242 (19 111-26),
apv. uz sod. lik. 184. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

19582. Revalds, Fridrichs Friča dēls,
dzim. 1896. g, Latvijas pavalstnieks. —
Rīgas pils. 9. iec. miertiesneša 1926. g.
23 februāra raksts N« 101 (19111-26),
sod. lik. 284., 262. p. — Paziņot dzīves
vietu.

19583. Renč, Rudolfs Kārļa dēl*,
dzim. 1905. g, pied. pie Va'mieras apr.,
Ķirblšu pag. — Rīgas pilsētas 9. iec.
mieitiesneša 1926. g. 23. februāra raksts
Na 170 (19-1K-26), sod lik. 179. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19584. Rabats, Eduards Pētera dēls,
25 g. vecs, piederīgs pie Valkas apr.,
Palsmanes pag. — Jaunlatgales apr.
1. iecirkņa rtiertiesneša 1926. gada

25. februāra Na 697 (19-111-26), apv. uz
sod. lik. 284 p. un 510. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19585. Ratniek, Marija Augusta m.,
dzim. 1897. g, pied. pie Līksnas pag..
Daugavpils apr., agrāk dzīvojusi Rīgā,
Piena ielā Na 10, dz. 4. — Rīgas pre-
fektūras sanitārā galda 1926. g. 27. fe-
bruāra raksts Na 1966/25 (25111-26), iz-
vairās no ārsta kontroles. — Paziņot
dzīves vietu.

19586. Rēvelins, Kārlis Kārļa dēis,
dzim. 1901. g.l2septembri, pied. pie
Ļaudones pag. Cēsu apr., agrāk dzīv.
Rīgā, Hospitāļu ielā Na 7/9, Latvijas pase
Na 1290, izdota 1920. g. 3. oktobiī no
Ļaudones pagasta valdes. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodajas 1926. g._ 18. marta
raksts (25-111-26), apv. piesavināšanā. —
Apcietināt.

19587. Romuls, Izidors Ludviga d.,
37 g. vecs, pied. pie Izvoltes pagasta,
Daugavpils apriņķa. — Daugavpils apr.
6. iec. miertiesneša 1926. g. 4. marta
raksts Na 681 (25-111-26), apv. uz sod.
lik. 262. p. — Paziņot dzīves vietu.

19588. Račans, Jāzups Staņislava d,
27 g. vecs, katoļticīgs, zemkopis, pied.
pie Viļakas pag. Jaunlatgales apr., agrāk
dzlv. turpat, Lauzu ciemā. — Jaunlat-
gales apr. 3. iec. miertiesneša 1926. g.

5. marta raksts Na 678 (25 111-26), apv.
uz sod. lik. 181. p. 2. d. 1. pkt. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

19589. Riekstiņ, Made Jēkaba m.,

dzlv. Rīgā, Eksporta (iela) ostā Na 4,
(j z> e. — Rīgas pils. 9. iec. miertiesneša

1926. g. 1. marta raksts Na 1619
(23III-26), apv. uz sod. lik. 397. p. —

Paziņot dzīves vietu.
19590. Stalbe, Eduards Jēkaba d.,

29 g. v., pied. pie Dreiliņu pag. Rīgas

apr., dzlv. Liepupes pag., Liepupes
muižā. - Valmieras apr. 3 iec. mier-

tiesneša 1926. g 3. marta raksts Na 1067

(24111-26), apv. sod. lik. 574. p. 1. d. —

Ievietot cietumā, ieskaitot meklētāja

rīcībā, par ko paziņot meklētājam.
19591. Zariņi, Eduards Dāvā d , 41 g.

vecs, pied. pie Jaunpils pag. dzīv. Jaun-
pils pag. „Kokenos-. - Rīgas pils.

3 iec. miertiesneša 1926. g. 3. marta
raksts Na 372 (24-111-26), apv. sod. lik.

268. p. un 284. p. - Paziņot dzīves vietu.

19592 Stalidzans, Konstantīns Pāvila

dēls, dzim. 1871. g., ļ'ied. pie Dagdas

oae Daugavpils apriņķa. - Rīgas 6. iec
Etiesnefa1926. g. 5. marta r-kļ-
No 1149 (24-111-26), apv. sodu lik. 262. p.
Īdun 284. p. - Pazinot dzīvesvietu.

.

19593. Solims, Eduards Franča d.,

30 g. v., pied. pie Krāslavas pag., Dau-
gavpils apriņķa - Daugavpils apriņķa

iec. miertiesneša 1926. g. 4. marta

raksts No. 679 (24 111-26), apy. sodu Uk.

138. p. — Paziņot dzīves vietu.

19594. Slinkais, Pēteris Rudo'fs Mār-
tiņa d„ 43 g. v., pied. die Aizupes pag,
Tukuma apriņķa. — Rīgas apgabali e.<as
1. krlminalcodaļas 1926. g. 3. marta

raksts Na 12397 (24 111-26), apv. sodu
lik. 442. p. — S. un viņa mantas atra-
šanas vieta paziņojama meklētājam, kā
ari ieceļama S. policijas uzraudzība.

19595. Sēks, Kārlis Kārļa d„ dzim.
1876. g. 6. novembri, Ilūkstes apr., pied.
pie Rīgas. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodijas raksts no 1926. g. 22. marta
(25-111-26), apv. piesavināšanā. — Ap-
cietināt.

19596. Ziverts, Kārlis Jāņa d., 34 g.
vecs, latvietis, precējies, pied pie Katla-
kalna pag., agrāk dzlv. Rīgā, Čiekurkalnā,
5. šķēislinijā Na 5. — Rīgas policijas
12. iec. priekšnieka 1926. g. 4 marta te-
lefonograma Na 16 (24-111-26), patvarīgi
atstājis dzīves vietu, kā sastāvošs zem
polici .as uzraudzības. — Negādāt mekl.
rīcībā.

19597. Saulits, Pēters Romāna dēlf,
dzim. 1899. gada 29. janvāri, pied. pie
Dreiliņu pag., dzlv. Rīgā, Alekša ielā
Ka 7, dz. 60, vidējā augumā. — Rīgas
policijas 5. iec. priekšnieka 1926. gada
8. marta telefonograma Na 18 (24 111-26),
patvarīgi atstājis dzīves vietu, kā sastā-
vošs zem policijas uzraudzības uz Rīgas
5. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša rakstu
Na 3699 no 29. novembra 1925. gada. —
Paziņot dzīves vietu.

19598. Zubovs, Jānis Friča d., dzim.
1900. g. 4 martā, pied pie Tukuma
pilsētas, Kurzemes artilērijas pulka
2. baterijas kareivis. — Kurzemes artil.
pulka komandiera 1926. g. 5. marta
raksts Na 2020 (24-111-26), palvargi at-
stājis savu karaspēka daļu. — Nogādāt
meklētāja rīcībā.

19599. Stankevlčs, Nikolajs, agrāk
dzlv. Vec-Bornes muižā (tuvāku ziņu
nav). — Daugavpils apr. 6. iec. mier-
tiesneša 1926. g 5. marta raksts Na 707
(24-111-26), apv. uz sod lik. 616. p. —
Paziņot dzīves vietu.

19600. Sviķis, Augusts Mārtiņa d.,
38 g. v., dzlv. Sesavas pag Maz-Gauju
mājā, vidējā augumā, gaisiem matiem,
ģīmis rētains, ģērbies pelēkās pašaustās
drēbēs, galvā zili-melna cepure. — Jel-
gavas apriņķa priekšnieka 1926. g.
3. marta raksts Na 2553/11 (24-111-26),
nozudis (pie viņa atrodas ari viņa sievas
Katrines Sviķis pase). — Paziņot meklē-
tājam.

19601. Sīman, Anna Leonora Līzes m.,
dzim. 1905. g., pied. pie Cēsu pilsētas,
agrāk dzlv. Kīgā, Valguma ielā Na 19,
dz. 15 — Rigas prefektūras sanitārā
galda 1926. gada 27. februāra raksts
JV? 2107/25 (24-111 26). izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

19602. Zldens, Alfrēds Jura d., dzim.
1899. g. 27. jūlijā, pied. pie Valkas apr,
Ērģemes pag., agrāk dzlv. Rīga, Raudas
ielā Na 8. Latvijas pase Na 252039, iz-
dota no Rīgas prefektūras 28. janvārī
1926. g. — Rigas policijas 11. iec. priekš-
nieka 1926. gada 8. marta raksts
Na 3424/3426 (24 111-26), saskaņā ar Rīgas
3. iec. miertiesneša izpildu rakstu Na 1290,
no 7. decembra 1925. g. sod. ar Ls 50,
vai 5 dienām aresta un Rīgas 6 iec
miertiesneša izpildu rakstu Na 1421, no
23. decembra 1925 g. sod. ar Ls 30,
vai 10 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

19603. Sīmanj, Bernhards Didža d,
dzim. 1872. g, pied. pie Valmieras a;r.,
Ternejas pag, agrāk dzīv. Cēsu apr.
Mārsnēnu pagastā — Cēsu apr. priekš-

nieka palīga 1. iec. 1926. g. 22. februāra
raksts Na 1047 (24-111 26), izvairās no
policijas uzraudzības. — Apcietināt un
nogādāt meklētajam.

19604. Staune, Arturs Kārļa d., dzim.

1888. g. 10. apaļi, (tuvāku ziņu nav). —
Cēsu apr. priekšnieka palīga 1. iecirknī

1926. g. 26. februāra raksts Na 122
(24-111-26;, apv. par karaklausības re-
ģistrācijai noteikumu neizpildīšanu. —
Paziņot dzīves vietu.

19605. Ziemel, Tekla-Emilija Augusta
meita, dzim. 1899. g., pied. pie Rīgas,
agrāk dzīv. Rīgā, Valmieras ielā Na 18,
dz. 6. — Rīgas prefektūras sanitārā galda
1926. g. 3. marta raksts Na 1957/25

(19-111-26), izvairās no ārsta kontroles. —
Paziņot dzīves vietu.

19606. Stake, Jānis Jāņa d., 44 g. v,
pied. pie Rīgas apr, Mangaļu pag.
agrāk dzīv. Rīgā, Krasta ielā Na 38. —
Rīgas 10. iec. miertiesneša 1926. g.
2. marta raksts Na 158 (19-111-26), apv.
uz sod. lik. 284. p. — Paziņot dzīves
vietu.

19607. Žuks, Vladislavs Jāņa d.,
dzim. 1906. g., pied. pie Piedrujas pag.
Daugavpils apriņķa. — Daugavpils apr.
6. iec. miertiesneša 1926. g. 26. febr.
raksts Na 626 (20-III 26), sod. par neat-
ļautu iereču glabāšanu. — Paziņot
dzīves vietu.

19608. Šandlers, Elijas Ābrama dēls,
46 g. vecs, žīds, mozusticlgs, Krievijas
pavalstnieks. — Rīgas pilsētas 9. iec.
miertiesneša 1926 g. 26. februāra raksts
Na 1513 (25-111-26), apv. uz sod. lik.
266., 268. p. — Paziņot dzīves vietu.

19609. Smidts, Jānis Jāņa d., dzim.
1906. g, pied. pie Rīgas. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1926. g. 5. marta
raksts Na 10065/25 (23-111 26;, sod. no
Rīgas prefekta ar Ls 10. — Paziņot
meklētājam.

196 0. Tamašune, Anna Jāzepa m.,
27 g. v., bij. Krievijas pav., agrāk dzīv.
Jelgavas apr, Ukru pag. „Tamašunas".
— Jelgavas apriņķa priekšnieka 1976. g.
15. februāra raksts Na 1370 (20-111-26),
sod. administr. kārtā. — Paziņot dzīves
vietu.

19611. Tllens, Jānis Jēkaba d., 41 g.
vecs, pied. pie Gaujienas p?g., agrāk dzīv.
Dobelē, Lielajā Ielā Na 13. — Dobeles
lec. miertiesneša 1926. g. 1. marta raksts
Na 86 (50-111-26), apv. uz sodu lik. 574. p.
— Paziņot dzīves vietu.

19612. Tokers, Fridrichs Aleksandra
dēls. dzimis 1884 g., piederīgs pie
Rīgas, agrāk dzīvojis Rīgā, Baznīcas
ielā Na 18, dz. 5 — Daugavpils apriņķa
priekšnieka pailga 2. iecirkni 1926. g.
22. februāra raksts Na 43 (23-111 26), pat-
varīgi atstājis dzīves vietu kā sastāvošs
policijas uzraudzībā. — Paziņot dzīves
vietu.

1S613. Usmans, Berka Šajā dēls,
dzimis 1873 g., piederīgs pie Rīgas. —
Rīgas 6. iecirkņa miertiesneša 1926. g.
8. marta raksts Na 481 (25-111-26), sodu
lik. 262. p. 1. d. S84. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19614. Ulas, Broņislavs Jāna d.,
vecums nav zināms, pied. pie Ludzas
apr, Evermuižas pagasta. — Rīgas 6 iec.
miertiesneša 1926. g. 19. februāra raksts
Na 1278/25 (20-111-26), apv. sod. lik.
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

196'5. Vels, alias Lords, dzim. Spodte
Dore Jāņa m , 70 g. v, pied. pie Jelga-
vas, agrāk dzīv. Jelgavā, Lapskalna ielā
Na 19 — Jelgavas pils. iec. miertiesneša
1926. g. 25. februāra raksts Na 227
(20-111-26), apv. uz sod. lik. 581. p.
i d. — Paziņot dzīves vietu.

15616. Vinzarajs, Fridrichs Ortijas d.,
26 g v., p'ed. pie Talsu apr., agrāk dzīv.
Rg3, Kalnciema iela Na 112/114, dz. 9.
— Rīgas 11. ie: miertiesneša 1926. g.
3. marta raksts Na 185 (20 III 26) apv.
uz s:da lik. 284. p. un 262. p. Īd. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

15617. Veške, Jēkabs Pētera d., 50 g.
vecs, pied. pie Svitenes pag., Bauskas
apr., agrāk dzīv. Jelgavā. — Bauskas
apr. 1. iec. miertiesneša 1926. g. 25 fe-
bruāra raksts Na 36 (£0 III 26), apv. uz
sodu lik. 568. p. —-faziņot dzīvesvietu.



19618. Vīlums, Jānis Jāņa d., 38 g.
vecs, pied. pie Liekesavas pag., agrāk
dzlv. Vecsaules pag. .Gudžu-Allenu"
mājās. — Jelgavas pils. iec. miertiesneša
1926. g. 8. marta raksts Na 10 (25 III L6),
sod. lik, 284. p. — Paziņot dzīves vfetu.

19619. Vancer, Viktorija Mārtiņa m.,
25 g. v, Vācijas pav„ agrāk dzlv.
Ropažu pagastā. — Rīgas apr. 3, iec.
miertiesneša 1926. g. 25. febr. raksts
M-124 (25111-26), apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d. — Apcietināt, ieskaitot
meklētāja rīcībā.

19620. Ventlands, Gotlibs Mārtiņa d.,
42 g. v, kolonists, pied. pie Kazdangas
pag. Aizputes apr., agrāk dzīv. Rāvas
Langu mājas. — Aizputes iecirkņa
miertiesneša 1926. g. 5. marta raksts
Na 5 (25-111-26), apv. uz sod. lik. 2. d,
581. p., sod. ar 8 mēn. cietuma. — Ap
cietināt un ziņot meklētājam.

19621. Valdenbergs.Vasilijs Aleksandra
dēls, 23 g. v„ pareizticīgs, aģents,
Latvijas pav., agrāk dzlv. Rīgā, Anto-
nijas iela Na 16 a, dz. 16. — Rīgas
12. iec. miertiesneša 1926 g. 6. marta
raksts Na 551/25 (25-111 26), apv. uz sod,
lik. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

19622. Volčkovs, Prokofijs Jāņa d.,
31 gadu vecs, piederīgs pie Linavas
(bij. Tolkovas) pag. Jaunlatgales apr.,
agrāk dzīvojis Eķengrāves miestā ziemā
1924/25. g.; strādnieks. — Jēkabpils
iecirkņa miertiesneša 1926. g. 6. marta
raksts Na 10 (25-111-26), apvainots uz
sod. lik. 49. un 581. p. — Paziņot
dzīves vietu.

19623. Veidemans, Fridrichs, agrāk
dzīvojis Rīgā, Dobeles pag. koku zā-
ģētavas īpašnieks (tuvāku ziņu nav). —
Dobeles iecirkņa miertiesneša 1926. g.
5. marta raksts Nb 33 (25-JII-26), apvain.
uz sod. lik. 377. ļ. p. — Paziņot dzīves
vietu.

Izlabojumi:
.Valdības Vēstneša" 1921. g. 277. nu-

murā meklējamo personu sarakstā Na 19,
kārtas Na 2375, tiek meklēts nevis Jos-
siņš, bet J o s t i ņ š.

Pamats: Bauskas apriņķa 2. iec.
miertiesneša 1926. g. 17. marta
raksts.

«Valdības Vēstneša" 1926. g. 45. nu-
murā meklējamo personu sarakstā Na 251,
kārtas Na 18869, tiek meklēts Feld-
mans, Jēkabs-Voldemārs Jāņa d. un
ne Feldmans, Jēkabs Voldemāra d.

„Valdības Vēstneša" 1926. g. 46. nu-
murā, meklējamo personu saraksta
Na 251, kārtas Na 18896, Jakobsons,
Edgars Jāņa d. tiek meklēts no Krā-
slavas iecirkņa policijas priekšnieka ar
1925. g. 19. decembra rakstu Na 1142
un ne no Krāslavas iecirkņa policijas
priekšnieka 1925. g. 28. decembra rakstu
Na 3975.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Priekuļos miesta
saistošie sanitārie noteikumi.

Pieņemti Priekules miesta domes
1926. g. 6. maita sēde un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1926. gada 19. marta

rakstu JG 102852.

§1. Par dzīvokļu un pagalmu
turēšanu tīrībā.

1) Dzīvokļiem jābūt pastāvīgi tīriem
un vēdinātiem. Mēslu un netīrumu uz-
krāšana, kā ari ādu un citu izstrādājumu
žāvēšana dzīvokļos nav pielaižama.

2) Namu pagalmi un sētas jātur pa
«tāvīgi tīri un sausi, par ko jārūpējas
nama īpašniekam vai pārvaldniekam. Pa-
galmiem un sētām jabut līdzeniem, lai
lietus laikā nevarētu sakrāties bedres
ūdens.

3) Mēslu un citu netīrumu bēršana un
atklāta turēšana sētās un pagalmos ir
aizliegta.

4) Gružu kastes _ jāierīko tā, ka viņu

dibens ir pēc iespējas dziļāk par zemes
virsmi. Ja mēslu kastes paceļas virs
zemes, tad to sienām jābūt no koka bez

šķirbām un no ārpuses darvotam. Meslu

kastei pastāvīg i jābūt segtai ar cie u

vāku, kurā ierīkojams īpašs luciņs meslu
iebēršanai, ari tara jābūt pastāvīgi aiz-

taisītam.

5) Iebraucamo vietu staļļiem jābūt tī-
riem. To sienas vismaz reizigadā, un
proti, aprija mēneša sākumā jāizbalsina
ar kaļķa atšķaidījumu.

6) Zirgu un lopu dzirdīšanai iebrau-
camās sētās jātur pietiekošā daudzumā
tīri spaiņi, kurus nedrīkst lietot citām
vajadzībām, tie vismaz reizi nedēļa jāiz-
skalo ar nedzēstu kaļķa atšķaidījumu,
lietojot 1 daļu kaļķu uz 2 daļām ūdens
vai ari dzēstus kaļķus, lietojot tos samai-
sītus ar vienādu daudzumu ūdens.

7) Iebraucamās sētās un to staļļos
mēsli vismaz reizi dienā ir jāizvāķ.

8) Guļamām un citu iebraucēju vaja-
dzībām norād tām telpām pie iebrauca-
mām sētām jābūt pastāvīgi tīram un ar
pietiekošu ventilāciju. Guļamās telpās
nekādā ziņā nedrīkst būt kopējas nāras,
bet katrai personai jābūt atsevišķa guļama
vieta. Sienām un griestiem vismaz 2 reiz
gadā jātiek balsinātiem.

9) Iebraucamo vietu dzīvojamās telpās
pastāvīgi jātur vārīts, atdzisināts ūdens
dzeršanai, tīrā traukā, tāpat jābūt ari
trauciņam dzeršanai.

§2. Par atejas vietām un citu
šķidru netīrumu novietošanu

1) Siltā vasaras laikā sētās netīru
ūdens notekas un atejas vietu bedres
vismaz 1 reizi nedēļā jāaplaista ar kaļķa
atšķaidījumu, vai citu stipru dezinfekcē-
jošu vielu.

2) Iedzīvotāju vajadzībām uz katra
gruntsgabala jābūt ierīkotai atejas vie-
tai. Atejas vietas bedrei jābūt cementē-
tai no visām pusēm, segtai ar cietu
vāku un no ārienes apliktai ar mālu.
Atejas vietas nedrīkst būt tuvāk par
15 metriem no ūdens smeļamās akas.

3) Ateju vietu izvešanas jāizdara tūdaļ,
ja tās bedres divi trešdaļas tilpums ir
piepildījies, bet ne retāki, kā reizi gadā.

4) Ateju vietu netīrumus var izgāzt
laukumos un dārzos ārpus miesta
robežām, skatoties cieši uz to, lai
sniegam kūttot vai stipram_ lietuin līstot,
izgāztie netīrumi neietecētu upēs vai
strautos. Citos gada laikos izgāšana uz
dārziem un laukiem pielaižama tikai tanī
gadījumā, ja tos nekavējoties aprok vai
apar ar pietiekošu kārtu zemes.

5) Atejas vietu izvešana ari izdarāma
ziemā no pulksten 9 vakarā līdz pulk-
sten 7 rītā, bet vasarā no pulksten 11
vakarā līdz 5 rītā Vasaras laiks skai
tās no 1. apriļa līdz 30. septembrim. Iz-
vedamām kastēm jābūt pilnīgi ciešam un
saturu neizlaidušām.

6) Iebraucamo vietu un citu publisku
atejas vietu bedrēs silta laikā vismaz
2 reiz nedēļā jāieber sausi kaļķi un
kūdra.

7) Atejas vietu lietošanā jāievēro vis-
lielākā tīrība un katra netīrība tūliņ no-
vēršama ; ja lieto kaļķa atšķaidījumu,
tam jābūt stipram: dzēstos jāņem 1: 1,
nedzēstos 2 : 2 uz ūdens daudzuma.

8) Lopu kūts virces un citu šķidru
netīrumu novietošanai jāierīko no cieta
materiāla ar vāku slēgtas bedres. Bedres
vietā var būt ari mucas, kurām jābūt no
abām pusēm darvotām, bīs bedres un
mucas, nenogaidot to piepildīšanu, ir jā-
izved.

§ 3. Pārākām.

1) Uz katra gruntsgabala jābūt pietie-
koši dziļai akai ar tīru ūdeni.

Ūdens saistošos cēloņus jānoskaidro
un jānovērš.

2) Apkārt akas grodiem jāpaliek ap
60 līdz 90 cm dziļumā un 1 metru pla-
tumā ar māliem un mālus jānosedz ar
cementu vai akmeņiem, pie kam visap
kārt akai jābūt notekām lai nerastos ūdens
peļķes, grodiem jābūt cietiem. MazgJt
vai skalot kādus priekšmetus un veļa
akas tuvumā ir aizliegts.
§ 4. Par bārddziņu veikaliem

un pirtīm.'
1) Bārddziņu veikali jātur tīrībā un

kārtībā. Bārddziņiem jābūt tīrā baltā
uzvalkā. Visiem pie bārdu dzīšanas
un matu griešanas lietojam-em rīkiem
jābūt priekš katras atsevišķas personas
deziniekcetiem. Veļai jābūt tīrai un
priekš katras personas svaigai. Katras
personas puderešanai jāņem svaiga vate.
Pēc katras personas ieziepējuma, iezie-
pējamais rīks dezinfekcējams , pie kam
ņemams _2°/o Lijsoiorrau atšķaidījums uz
15 minūtēm.

2) Aizliegts pirtīs mazgāt un žāvēt
veļu. Pirts grīdai jābūt no ķieģeļiem
vai cita cieta viegli mazgājama materiāla
ar koka spraugotu segu. Pirts telpas pēc
iespējas bieži dezinfekcejamas.

§ 5. Par pārtikas tirdzniecības
un izgatavošanas telpām.

1) Tējnicu, ēdienu māju, pārtikas
produktu tirgotavu, maiznīcu, gaļas un
to izstrādājumu pārdotavām, kā ari pār-
tikas un gaļas pārstrādāšanas darbnicu
ierīkošanai ir vajadzīga pašvaldības at-
ļauja; minētām telpām jābūt pastāvīgi
gaišām un vēdinātām.

2) Pārtikas produktu izsargāšanai no
mušām un putekļiem ēdienu un pārtikas
produktu tirgotavās, kā ari uz nedēļas
tirgus, tiem jābūt apklātiem ar šķidru
tīru drēbi, sietiņu vai stikla aizsargiem.

3) Tējnīcās, ēdienu mājas un trak-
tieros trauku galdiņu slaucīšanai lieto-
jamiem civiliem jābūt pastāvīgi tīriem.

4) Gaļas veikalu cienām jābūt vismaz
2 metri no grīdas nokrāsotām gaišā
eļļas krāsā un tās pastāvīgi jātur tīras.
Gaļas pakaramie jāierīko tā, ka uz
viņiem pakārtā gaļa vai tās izstrādājumi
nepieskartos pie sienas vai grīdas. Gaļas
pakaramiem jābūt cinkotiem.

5) Gaļas un pārtiku pārstrādāšanas
telpu grīdām jābūt no cieta viegli maz
gājama materiāla un ūdens uecaurlaido-
šām.

6) Pie gaļas un pārtikas produku pār-
došanas un to pārstrādāšanas nodarbi-
nātām personām jābūt pas'.āvīgi baitos,
tīros priekšautos un blūzēs.

7) Gaļas pārdotavās drīkst atrasties tikai
ēšanai derīga, nesabojāta gaļa vai tās
pārstrādājumi.

8) Gaļas un pārtikas produktu pārva-
dāšana un pārdošana tirgos pielaižama
tikai tīros un ar baltu drēbi izklātos ra-
tos un ar tādu pat pārklāju; gaļas ga-
balu pārnešana var notikt vienīgi, ja tā
ir apklāta.

9) Gaļas uu to pārstrādājumu izkalšana
pārdotavu logos un durvis ir aizliegta.

10) Gaļas pārdotavas vai pārstrādāšanas
telpās nedrīkst ielaist suņus vai citus
kustoņus. Tanīs nedrīkst atrasties ari
priekšmeti, kas nepieder pie amata.

11) Labākā izskata piedošanai nav brīv
pārtikas produktus krāsot, vai tiem pie-
jaukt kādus veselībai kaitīgus pie-
maisījumus.

12) Šo noteikumu pirmā pantā minēto
pārdotavu darbnicu turētājiem ir jārūpē-
jas par mušu iznicināšanu, kurā nolūkā
vasaras laikā telpās jSbūt pietiekošā
daudzumā mušu ķeramo ierīcēm.

13) Bārddziņu veikalos, pirtis, maiznī-
cās delikatešu, gaļas un tamlīdzī-
gos veikalos, kā ari pārtikas produktu
izgatavošanas un pārstrādāšanas darb-
nīcai nedrīkst nodarbināt personas, kas
slimo ar venēriskām, ādu, acu un citām
lipīgām slimībām. Katra no jauna darbā
pieņemta persona ārstam jāizmeklē un
tikai veselas darbā pielaižamas. Bez tam
vajadzības gadījumā apriņķa vai pašval-
dības sanitarārsts ikkatrā laikā var pie-
prasīt apliecību par nodarbināto personu
veselības stāvokli, kura trīs dienu laikā
uzrādāma.

14) Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
vai neievērotāji tiks saukti pie atbildības
saskaņā ar pastāvošiem likumiem un
valdības rīkojumiem.

1_ 5) Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pec 14 dienām no viņas izsludi-
nājuma .Valdības Vēstnesi".

Priekšsēdētāja biedrs P. Šenbergs.
2 Sekretārs G. Freimans.

TieSie un netiešie nodokli.
Par šo jautājumu sniedz Jānis Vītols

mušu finansu ministrijas žurnālā .Eko-
nomists" sekošu zinātnisku apcerējumu:

Nodokļu slogs spiež visus, kādēļ par
nodokļu politiku interesējas vairāk kā
par kādu citu valsts saimniecības nozari.
Par nodokļu jautājumiem izteiktas vis-
dažādākās domas. Bet visparastākais
uzskats ir, ka tiešie nodokļi ir labi, bet
netiešie — slikti. Tiešie krītot uz
bagātiem, netiešie — uz nabagiem.
Tādēļ esot jācīnās par tiešiem nodokļiem
un pret netiešiem.

Vispirms jāsaka, ka absolūti labu no-
dokļu pavisam nav nodokļu sistēmā.
Nav neviena nevainojami laba nodokļa.
Visiem nodokļiem kā tiešiem, tā ari ne-
tiešiem, piemīt zināmi trūkumi. Šie
trūkumi var but vai nu lielāki, vai
mazāki. Sakarā ar to nodokļu sistēmā
var atzīmēt lietderīgākus un taisnīgākus
nodokļus un nelietderīgus un netaisnus
nodokļus. Šis nodokļu sadalījums nesa-
krīt ar tradicionelo tiešo un netiešo no-
dokļu sadalījumu. Visus nodokļus var

———-———Jfcje
sarindot zināmā pakāpeniskā nodivtT
virkne, vadoties no nodokļu lietderīgu l "
un taisnīguma. Izejot no tāda viedovivaram teikt, ka tikai tāda nodokļu Dn '
tika ir pareiza, kura valsts vajachihapmierinaianai ieved vistaisnī gākos
vislietderīgākos nodokļus, ejot atkanS
no nepieciešamības tālāk, pakāpēm ?-
kārtībā no vistaisnīgākiem un visHetd
gākiem uz mazāk taisnīgiem un ma^Llietderīgiem nodokļiem. Uz šām nodovS
trepēm jāapstājas uz tādas pakāo'fVuz kuras to atļauj pietiekošās aplikšan»
princips. Bst, uzstādot šo .pietiekoš
aplikšanas principu", nekādā ziņā «a
protams, neizturamies vienaldzīgi' oreito, ar kādiem nodokļiem segtas valstivajadzības un uz kādiem sabiedrisko
šķiru pleciem krīt galvenais nodokļunastas smagums. '

Sarindojot nodokļus pec to taisnīguma
un lietderīguma un ejot no labākiem
nodokļiem uz sliktākiem, vienmēr jāpatur
acīs divi jautājumi: 1) cik liela nodokļu
nasta, uz kādām tautas šķirām vai sa-
biedriskam grupām un ar cik lielu sma-
gumu tā krīt ? 2) kā techaiski sastādīt
tādu nodokļu sistēmu, kura būtu spējīga
apmierināt zināmu valsts vajadzību kop-
sumu ?

Nodokļu sistēmai jābūt tā iekārtotai
lai būtu iespējams sasniegt sociālās tais-
nības maksimumu. Jautājumu par to
uz kādām sabiedriskām šķirām vai gru-
pām kritis jaunievedamais nodoklis ne-
izlemj nodokļa piederība pie tiešo vai
netiešo nodokļu grupas. Sociālās
taisnības ideja nevar sakrist ar no-
dokļu sadalījumu pēc viņu techaiskātn
īpašībām. Minētais uzskats, ka tiešie
nodokļi ir labi, bet netiešie ir slikti,
pamatojas uz rupjas kļūdas: sajauktas
dažādas lietas — ideja un iakts, vēlē-
šanās un dzīves īstenība. Reālā dzīvē

redzam diezgan daudz apmierinošu ne-
tiešu nodokļu un daudz ļoti sliktu tiešu
nodokļu. Nepareizs ir ari uzskats, ka
jaunlaiku valsts saimniecībās nodokļu
sistēmas pārdzīvo tiešo nodokļu papla-
šināšanās un netiešo nodokļu sašaurinā-
šanās evolūciju. Tāda evolūcija nekut
nav novērojama. Nevar sri teikt,ka tāda
evolūcija būtu, neatkarīgi no vietas un
laika tautsaimnieciskiem apstākļiem, eko-
nomiski lietderīga un nepieciešama.

Vispirms pats nodokļu sadalījums tie-
šos un netiešos, kā to gluži pareizi at-
zinis mūsu kredita departaments savos
paskaidrojumos pie valsts ieņēmumu kla-
sifikācijas, ļoti nenoteikts un nepastāvīgs.
Tāds sadalījums neatbilst jaunākās
iinansu zinātnes prasībām. Apgrozījuma
nodokļus, kuri plaši attīstās naudas saim-

niecības laikmetā, var pieskaitīt pie tie-
šiem nodokļiem, bet var ari pieskaitīt
pie netiešiem nodokļiem. Tos var ieda-
līt ari patstāvīgā nodokļu grupā. Tādu
dažādu apgrozījuma nodokļu izpratni no-
vērojam Eiropas valstu budžetos. Man-
tojuma un dāvinājuma nodoklU)ij. Krie
vijas budžetos ieskatīja .pošlinu" sa-
daļā. Bet ko saka par šo nodokli
Švarc's .Finanz-Archiv'a" , savā apcerē-
jumā: „Die Finanzen der europāischen
un der wichtigeren aussar-europāiacne"
Staaten" — Mantojuma nodokļi, pec
savas ekonomiskās dabas, pec savas bū-
tības, būtu pieskaitāmi pie tiešiem no-

dokļiem, bet pēc savām formālām īpa-
šībām — pie netiešiem. Mūsu ««<>•
lielākā valsts daļā mantojuma nodokļi»
pieskaita pie netiešiem nodokļiem".

Ja zem tiešiem nodokļiem saP°
tādus nodokļus, kuri krīt uz "'
rlgām šķirām, tad saprotams, ««J»
juma nodoklis pieskaitāms pie tiešie
nodokļiem. Bet ko darit tad ar g)ļva>
naudas nodokli, ar zemes nodokli, m
krīt uz slkzemnieka? Ko darit ar m»
niecības-rūpniecības nodokli, kurs '
uz amatniekiem, slktirgoņtem un siOT
niekiem, un pat ar mušu Pfi,j.
ienākuma nodokli, kur š pie zemā e*
steneminimuma smsgi kr'.t uz strādni
darba algām ? No otras puses, an D

tiešie nodokļi nevar būt uzskatam'.
tādi nodokļi, kuri krīt vienīgi uz oa^.
dzļgām un mazturīgām šķirām
grūti, piemēram, zīda, zvērādu, vīnu
kosmētikas aplikšanu armuitasnopieskaitīt pie tādiem ap likšanas veiai .
kuri apģfūtina strādnieku un oapa° *
iedzīvotāju daļu. Ja pirmās vflļ* a

ģdi
produktu aplikšana ar nodokli ,

^produktu, kā maise, sāls un S sl a.L iSil
pielaižamatad tādu produktu api'KS ,

,

kā tabaka, alus, alkoholiskie dzeriet
^citi, ir lietderīga un nepieciešama-

nerunājam par tādu strīdīgu iaUJ8'
kā cukura, tējas un kafejas apliksaD '
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t aetie-iem nodokļ em iet zudumā ari
Vfv„jiopas sociāldemokrātiskās aprin-

, Viens no Austrijas socialdemokra-
<ļ vadoņ'em Kārlis Renner's savā
upmalāDas aibeitende Volk und die
c^ern" izsakās par agrākās strādnieku

rudas „Nost ar netiešiem nodokļiem"
tedgumu jaunlaiku nodokļu politikā.

Minētais autors aizrāda, ka strādnieku
Vtiiai starp netiešiem nodokļiem jāaiz-

P» adi nodokli, kuri nekrīt uz pirmās va-
rlzlbas produktiem , nerunājot par tādiem

iptiešo nodokļu objektiem, kā dārgie vīni,
,irls dārgā tabaka u.t.t, kuru aplikšana

akcizi un muitu nepieciešama un
aCjmredzama.

Ikd'enišķā dzīve zem netiešiem nodo-

miem saprot pārliekamus nodokļ as, t. i.
tādus kurus maksā nevis tā pirmā per-
sona ' uz kuras tie tieši uzlikti, bet cita
kāda persona, piemēram: tabakas akcizi
formeli maksā fabrikants, bet faktiski
smēķētājs. Turpretim, zem tiešiem no-
dokļiem saprot .nepārliekamus" nodokļus,

t i, tādus nodokļus, kurus maksa tieši
tā persona, uz kuru viņi formeli krīt.
Tāda tiešo un netiešo nodokļu izpratne
nepareiza jau tadeļ vien, ka pirmkārt,
tādu nodokļu, kurus pirmā perscna
vienmēr un visā visumā ir spējīga pār-
likt uz otras personas pleciem, gandrīz
nav un, otrkārt, ārkārtīgi maz tādu no-
dokļu, kur i uzskatami ka nepārliekami
nodokļi. Mēs zinām, ka vienmēr, k d
paaugstiua netiešos nodokļus, rūpnieki
un tirgotāji tādai paaugstināšanai pre-
tojas. Aizrāda _ uz rūpniecības un tirdz-
niecības grūtībām ut t. Ja netiešo no-
dokļu pārlikšana būtu garantēta, viegli
iespējama, saprotams, tirgotājiem un
rūpniekiem nebūtu ne mazākā iemesla
protestēt pret netiešo nodokļu paaugsti-
nāšanu. Viņi vienkārši ieskaitītu no-
dokļa sumu produktu cenā, un patērētājs,
saskaņā ar augšminēto teoriju, tikai sa-
maksāta ar procentiem avansēto nodokļa
sumu. Bet dzīvē tas tā nav. Tālāk mēs
zisam, ka muita ne vienmēr krīt uz pa-
tērētāju. Ļoti bieži ievedmuitas dogu
nes uz saviem pleciem ari eksporta
valsts. Tikai tā var izskaidrot eksporta
valstu cīņu pret augstiem ievedmuitas
tarifiem citās valstīs. No otras puses
dzīvokļu nodokl's, kuru parasti ieskaita
tiešos nodokļos, ir, pēc būtības, patēriņa no-
doklis, ta tad pēc savas ekonomiskās dabas
šo nodokli vajadzētu pieskaitīt pie netie
šiemnodokļiem. Tas pats jāsaka par ēku un
tirdznieclbas-iupniecības nodokļiem. Šos
nodokļus vai nu visā visumā vai pa
daļai pārveļ uz dzīvokļa īrnieka un
preču patērētāja pleciem.

Ja nodokļu politikā pieturēsimies pie
augšā pievestā tiešo un netiešo nodokļu
sķircjuma , tad, acīmredzami, nevar teint,
ka tiešie nodokļi krīt uz turīgiem un
netiešie uz nabagiem. La varētu pateikt,
uz kādām sabiedriskām aprindām,turīgam vai nabadzīgām, nodoklis krīt,ta rj atsevišķā gadījumā nodoklis jāiz-
P«8. Ar tiešiem nodokļiem var ?p-
gfutināt kā bagātus, tā ari mazturīgus
"nar netiešiem nodokļiem var piespiest
maksāt valstskasei netikvien mazturīgas,
°« ari bagātas šķiras. Viss atkarājasno nodokļa būtības un tiem uzde-vumiem un mērķiem, kādus sprauž sev
uodokļu politika. Attiecībā uz šiem no-
nnrf i ,politikas uzdevumiem un mērķiemļonoKļu sadalījumam tiešos un netiešos

»" techniska nozīme. Tiešās vai ce-
nšas aplikšanas metodes izvēli nosaka«ev» sociālie motivi, bet nodokļu tech-
eZl ??tivi : kā visracionelāki un«onorniski lietderīgāki, ar vismazākiem
Pliim

miem Uū ar vfs,1'elāko spēku ietau-
surau "' T-

S var ienemt zināmu naudas
Dip l ,ādas ekonomiskas parādības,
VZKUIam viftvionlSIri t>Jniof ot nofioSr.

diba? t tttl0di
' Un ir ari tādas P"

dokli ' i lcitādi nev8r aP likt ar n0'
metodi peliet°i ot tiešo nodokļu

tiešnV
par

. sevi saprotams, ka nevar
Sāna! nodoi lU!> kā speciālu aplik-
dertosir met0(il'. uzlūkot kā visliet-
ka

ga
J°s nodokļus. Nevar teikt,

tie vi,, °° ,dokļi visos gadījumos ir
PrieSS?We n°dokJi. kāļiem jādod
metoSS D' kā vislabākai aplikšanas
vi8vai >; Fr°gresivais ienākuma nodoklis
diem h, ?amērā ar citiem nodokļu vei-
ari n'ro ".a8 nodokļu ideālam, kaut gan
tavi un r?-

SIVam ienākuraa nodoklim ir
liik P m 5lezgan ievērojami trūkumi. Un
zaudg savaDākai3 E0 nodokļu veidiem
jomā, ;as !abās īpašības tādā gadi-
tiedri«i„ ,atiecina "z nepiemērotu sa-Ku s{eru. Sīkie maksātāji, parasti,

nezin savus ienākumus. Ienākumu kop-
sumu aprēķināt tādiem maksātājiem irģints un pat neiespējams darbs. Tādi
maksātāji, kuri dzīvo naturālās saimniečības noteikumos, pavisam nevar ap-rēķināt savus ienākumus, jo tīrā ienā-
kuma jēdziens, ieņēmumu un izdevumubilance — visi tādi jēdzieni ir augsti at-tīstītā kapitālistiskā apgrozījuma jēdzieni,
bīko nodokļu maksātāju tik daudz un
maksājamās sumaa tik sīkas, ka ļotibiezi _iekasēšanas izdevumi ir lielāki, kā
iekasējamo nodokļu suma. Tādu ienā-
kumu aplikšana tikai apgrūtina kā valsti,
tā ari maksātājus. Tādēļ parasti ienā-
kuma nodokļa noteikumos redzam
brīvu no nodokļa ekiistencminimtma
normu. Šī norma ievesta ienākuma
nodokļa noteikumos netikvien aiz sociā-
liem motīviem, bet ari aiz tīriem nodokļu
technikas motiviem. Ja vajadzīgs aplikt
ar nodokli tīkus ienākumus, kurus nevar
noķert ar ienākuma nodokļa tiklu, it
sevišķi ja vajadzīgs piespiest mazturīguSētas

pi' iedzīvotāju maksāt valstskasei
sayu nodokļu daļu, tad, saprolams, šo
mērķi valsts var daudz vieglāki un vien-
kāršāki sasniegt, apliekot ar netiešiem
vai patēriņa nodokļiem plašu masu pa-
tēriņa produktus. Šo produktu ražošana
koncentrējas zināmās vietās, kādēļ viņu
aplikšana ar akcizi samērā lēta un viegli
sasniedzama. Kā jau atzīmējām, lauku
iedzīvotājus grūti, un pat neiespējami,
iespaidot ar progresīvo ienākuma nodokli,
kurš nav piemērots naturālās saimniecī-
bas apstākļiem; tas pra:a argsti attīstītas
naudas saimniecības noteikumus. Bet
lauciniekus daudz grūtāki kā pilsētas
iedzīvotājus iespaidot ari ar netiešiem
ncdokļiem, jo, izņemot deg/Inu un tabaku,
laucinieks samērā ar pilsētnieku daudz
mazāk patērē pilsētu patēriņa produktus.
Tādfļ daudz lietderīgāki un pareizāki
lauku iedzīvotājiem uzlikt zemes nodokli.
Tādi ir tie iemesli, kuri attaisno netiešos
nodokļus un pat tādu archaisku un neela-
stīgu nodokli, kāds ir mūsu zemes
nodoklis.

Ienākuma nodokļa režims ir augsti
attīstītās kapitālistiskās iekārtas radījums.
Fēc savas dabas viņš vairāk, ar daudz-
kārt lielāku smagumu, krit uz tirdznieciki-
īūpnieciskām aprindām nekā uz lauku
iedzīvotājiem. Tāds ir pēc savas dabas
ari mūsu progresivais ienākuma nodoklis,
tāds tas ir ari citās Vakareiropas valstīs.
Pietiek iepazīties ar šā nodokļa statistiku,
lai varētu spriest par viņa sabiedriski-
ekonomisko nozīmi. Kāta cenšanās
aplikt ar ienākuma nodokli ari sīkos
ienākumus ir nepareiza no techniskās
lietderības viedokļa. Sīko ienākumu at-
svabināšana no ienākuma nodokļa neno-
zīmē šo ienākumu izslēgšanu no aplik-
šanas. Vadoties nepietiekošās aplikšanas
principa, mums jāsaka, ka sīkos ienā-
kamus tā kā !ā var aplikt, ja ne ar
ienākuma nodokli, t?d ar netiešiem no-
dokļiem. To pašu novērojam ari citās
valstīs. Pilnīgi izslēgt no aplikšanas
sīkos ienākumus var tikai ļoti bagātas
valstis. Tikai bagātās valstis var pilnīgi
ignorēt sīkos ienākumus.

Netiešie nodokļi, kuri krīt uz plašu
iedzīvotāju masu_ patēriņu, uz plašu
tautas luksus-patēriņu. sāka ievesties
dzīvē tīkai tad, kad sāka attīstīties liel-
pilsētu dzīve. Tikai tad netiešie nodokļi
kļuva techniski iespējami, kad sākās
plašs pilsētu ražojumu patēriņš, kad t rdz-
nieciba? un rūpniecības nozares koncen-
trējās lielcs centros. Tādēļ vēsturiski
vispirms izcēlās tiešie nodokļi, kā:
zemes nodoklis, galvas nauda, ama -
niecības un rūpniecības aplikšana. Agrā-
kos primitīvos ekonomiskos apstākļos
patēriņa nodokļi nebija iespējami. Tikai
reizē ar kapitālistiskās dzīves attīstību,
iedzīvotāju labklājības un turlguma pie-
augšanu iedzīvotājos parādās ieradums,

kā plaša tautas parādība, patērēt tsdus
produktus, kā cukurs, tēja, kafeja, deg-

vīns un tabaka. Sakarā ar to izvirzās

ari netiešie nodokļi, kur i krīt uz mazāk
nepieciešamo un lieko nevajadzīgo,
priekšmetu patērēšanu. Sml ziņā bij.
Krievijā Bunges nodokļu reforma, kura
atcēla galvas naudu un ieveda netiešos
nodokļus, uzskatama par progresīvu re-
formu. Tāpat netiešo nodokļu pa-

plašināšanu Vites laikā nevar uz-

skatīt par nepareizu un neliet-
derīgu. Nevar ignorēt ari tādu
faktu, ka veselā Vakareiropas valstu

rindā, to valstu rindā, kuas atn pro-
eresē kap itālistiskās saimniecības vir-
zienā, netiešo nodokļi daļa valsts budže-
tos ne tikai nesamazinās bet st pr

pieaug, it sevišķi pēckara laikā. Tikai

vienīgi Anglijā pirms kara tiešo nodokļu
daļa nedaudz pārsniedza netiešonodokļu
da^ Tas izskaidrojams ar

to, ka Anglijā
sakrājās lieli kapitāli. Anglija bija vis-
pasaulies baņķieris. Tikai pateicoties
Anglijas uzkrātām milzu bagātībām,
Anglijai bija iespējams nokārtot savu no-
dokļu nastu, pilnīgi pieskaņojot to pil-
soņu_ maksātspējām. Tagad Anglija ir
zaudējusi savas bagātības lielu dalu.
Ekonomiska krize spiež ari Anglijas
valsts saimniecību, bet, neskatoties uz
visām grūtībām, pat tagad, kad tiešo no-
dokļu °/0 ir stipri kritis ari Anglijā, ne-
kur citā valstī mēs nenovērojam tādu
nodokļu pieskaņošanu cilvēka maksāt-
spējām kā An.lijā.

Turpretim valstis, kuras nevar atteikties
no mazturīgo iedzīvotāju aplikšanas, ir
spiestas blakus tiešiem nodokļiem pie-
lietot aplikšanas darbā ari netiešos no-
dokļus. Tāda nodokļu politika nevis
pasiiktina tet uzlabo aplikšanu, jo maz-
turīgo iedzīvotāju aplikšanai patēriņa no-
dokļi ir daudz lietderīgāki nekā tiešie
Patēriņa nodokļi nav jāpiedzen spaidu
kārtā. Patēriņa nodokļus māksi ne-
lielām sumi nām preces pērkot un darī-
jumus slēdzot. Šās divas svarīgās ne-
tiešo nodokļu priekšrocības ļoti atvieglina
kā valsti, tā ari pašus maksātājus.

Visas augšā pievestās tiešo un netiešo
nodokļu īpašības norāda mums, ka pie
nodokļu politikas jautājumu izlemšanas
nevar pamatoties tikai uz nodokļa pie-
derību pie tiešiem vai netiešiem no-
dokļiem, bet jācenšas pie katra atsevišķa
nodokļa norkaidrot tā īpatnējo raksturu
un sabiedriski ekonomisko nozīmi valsts
saimniecības un tautsaimniecības dzīvē.

Riga.
Oficiāls franču sūtniecības

ziņojums
?ar senatora Reinala viesošanos Rīgā:

Senato-s Reinals, Francijas senāta ār-
lietu komisijas viceprezidents, kurš savā
:eļojumā pa Baltijas valstīm bij ap-
stājies RigF, no Latvijas valdī-
bas iestādēm uzņemts ar vislielāko
simpātiju. Viņu pieņēma ari Valsts
Prezidents, kurš izteica savas cienības un
pateicības jūtas pret Franciju. Priekšla-
sījumā, kuru senators Reinalds noturēja pie
ārlietu ministrijas pārvaldnieka Albata, viņš
aprādīja Francijas politikas galvenos vil-
cienus Tautu savienībā, kā ari pūles, kuras
Francija pielikusi, lai izvestu dzīvē
lautu savienības pakta ideālu. Senators
Reinalds aizrādīja ari uz to garu, kādā
noslēgti Lokāmas līgumi, un nobeidza
savu priekšlasījumu, apliecinādams La-
tvijai franču sirsnīgo draudzību un iz-
teikdams cerību, ka abas valstis strādās
roku rokā miera nostiprināšanai, attīstot
savas kopīgās intereses.

Ārzemes.
Uzbrukums Itālijas ministru

prezidentam.
Romā, 7. aprill. Stefani aģentūra

ziņo: Šodien pulks'.en 11 priekšpus-
dienā Kapitola laukumā starptaut skās
ķirurgu konferences dalībniekiem izklī-
stot, kad ministru piezidents Muso-
1i n i devās cauri publikai uz savu auto-
mobili, k ā d a nepazīstama veca
s i e viet e no da ž u soļu tāluma
izšāva uz to arrevolveri. M u-
soliņi viegli ievainots: lode
izurbusies caur deguna kaulu. Muso-
lini atentāta brīdi palika gluži mierīgs
un tūliņ rūpējās par to, lai notikums
nesaceltu kārtības traucējumus. Šāvēju
tikai ar lielām grūtībām izdevās glābt no
saniknotā ļaužu bara, kas gribēja to uz
vietas nogalināt, un aizvest uz cietumu.

Romā, 7. aprill. Noskaidrojies, ka
uzbrucēja Musolinim ir Anglijas pavalst-
niece Violeta Albina Džibson, mirušā
barona Ašborna, agrākā Īrijas lorda-kanc-
lera, trešā meita, dzimusi 1876. gadā.
Mis Džibson pazīstama kā sieviete ar
ekscentrisku un nenosvērtu raksturu.

Ziņa par attentatu pret Musolini izpla-
tījās Romā ar nedzirdētu ātrumu un
izsauca ārkārtēju sašutumu. Visā Itālijā
notiek neskaitāmas manifestācijas, kurās
tiek apliecināta padevība Musolinim un
nosodīts uzbrukums viņa dzīvībai.

Romā vairāki jauni cilvēki ielauzās
opozīcijas laikraksta „I1 mondo" druka-
tavā un to izpostīja.

Musolini ievainojums viegls, un viņš
jau pēc pusdienas piedalījās provinces
sekretāru priekšāstādlšanās ceremonijā
jaunai fašistu direktorijai. L.T.A.

Jauni lieli zelta slāņi.
Londonā, 6 aprilī. Vispārēju in-

teresi Londonā modinājusi ziņa, ka Pa-
namas republikā, Vidusamerikā,
atrasti zeltu saturoši mine-
rālu slāņi, kas bagātības ziņā
varot līdzināties Dienvid-
afrikas zelta raktuvēm. Kon-
cesionaru vārdā, ktrpemPanamas valdība
piešķīrusi jaunatrasto slāņu izmantošanu,
Denkans Elliots (Duncau Elliott) šovakar
publicē oficiālu paskaidrojumu, ka kon-
cesija zīmējas uz apm. 5000 kvadrāt-
jūdzēm zemes platības, no kuras viena
daļa atrodas Panamas ziemeļos, Vera-
guas apriņķi, bet otra — tuvu Kolum-
bijas robežām. Nodibinājies jau plašs
uzņēmēju sindikāts, kura starp citiem
ņem dalību sers Alfrēds Monds un
Dienvidairikas .zelta karalis" Džoels, ar
2 miljoniem mārc. sterliņu kapitāla kon-
cesijas izmantošanai. Koncesionari bus
atsvabināti no nodokļiem, bet maksās
Panamas valdībai 2°7o no eksportējamā
zelta. LTA-

Māksla,
Ievērojama novitāte nacionālā teātri.

Franču komēdijas tik klasiskā?, kā mo-
dernās mēs esam redzējuši diezgan daudz
uz mūsu skatuves, bet franču klasiskā
traģēdija līdz šim mūsu teātra publikai
uz skatuves nebija pazīstama. Tādēļ
ļoti interesanti būs noskatīties franču
klasiķa Rasina traģēdiju .Fedra'
nacionālā teātrī piektdien, 9. aprill. Jau
šis intereses dēļ vien ir ievērojami no-
skatīties šī žanra darbu, kas jāpazīst
katram skatuves mālkslas un literatūras
interesentam, Franču klasiskā gara iz-
pratnei tas taisni nepieciešami. Franči
šos savus klasiķus noklausās ar
lielu saprātu un formas baudu, jo tie ir
ir pirmā kārtā smalkas formas darbi, un
pants tanīs rit skaistā ritmu mūzikā un
temperamenta kvēlē. Dekoratīvo insce-
nējumu gatavo Arturs Cimermanis, re-
žija Fr. Rodes, titula lomā Alise Brech-
man, pārējās lomās J. Ģermānis, V.
Švarcs, J. Osis, Jūlija Skaidrīte, Mirdza
Šmitchen, Anna Jakobson, Alma Mač.
Pirms traģēdijas .Fedra" izrādīs vēl
divcēlienu komēdiju, Misē .Marian-
nas untumi" — graciozu un ari
smalkas formas jautru skatuves gabalu.
Marianna — Lilija Ērika, ari pārējās
lomās pirmie spēki. Abonentiem dariga
6. biļete,

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 8. aprill,
pulksten 77> vakarā par tautas izrāžu
cenām pēdējo reizi A. Tolstoja un P.
Ščegoļeva .Carienes sazvērestība"
Piektdien, 9. aprill, pulksten 7/2 vakarā
divas novitātes: Rasina klasnkā
traģēdija .Fedra" un Misē graciozā
komēdija .Mariannas untumi*.
Piedalās pirmie spēki. Abonentiem de-
rīga 6. biļete. Sestdien, 10. aprill, pulk-
sten 7/» vakarā, G. Kaizera drāma
.Grāfienes Lavalet ziedojums".
Grāfienes lomā — Lilija Štengel.

KURSI.
Rīgas biržā, 1926. gada 8. aprilī.

.Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,181—5,191
1 Anglijas mārciņa .... 2519 — 25,26
100 Francijas franku .... 17,90 — 18,25
100 Beļģijas franku .... 20,05 — 20,45
100 Šveices franku .... 99,75 - 100,50
100 Itālijas liru 20,65 — 21,10
100 Zviedrijas kronu. . . . 138,55 — 139,60
100 Norvēģijas kronu . . . 110,55—112,20
100 Dānijas kronu .... 134,80—136,80
100 Čechoslovaķijas kronu 15,25—15,55
1TO Holandes guldeņu . . . 207,40—208,90
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00 — 68,00
100 Lietavas litu 50,40 - 51,45
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,75

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 100 — 108

Vērtspapīri:
5 °/o neatkarības aizņēmums . 98—100
4 °/o Valsts prem. aizņēmums 98—100
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92—93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s.
Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.

Redaktors : M. Arons.

šim numuram 8 lapas puses.
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Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz civ. pioc. tik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Emīlijas Jāņa m.
Jurevic pilnvarnieka zvēr. adv. pal Hei-
mana Liebesmana lūgumu un savu
23. februāra 1926. g. lēmumu, paziņo,
ka lūdzēja Emilija Jurevic parīdu pec
divām obligācijām:

1) par 8000 rbļ. no 26 aprija 1908. g.
ar >& 93 apstiprināta uz Bilderiņu valsts
muižas zemes dzimts reiīt*s gruntsgabalu
Ns 87, Rīgas apriņķī ar zemes grāmatu
reģ. Nš 2008, izdotas no Pētera Meleca
par labu Eduardam Jāņa d. Rozitim,
kurš viņu cedējis blanko un

2) par 12,000 rbļ. no 8 marta 1913. g.
ar Ns 102, apstiprināta uz to pašu ne-
kustamu īpašumu, izdota no tā paša
Pētera Meleca par labu Emeljanam Borisa
d. Borisovam, kuļš viņu cedējis blanko-
ir samaksājusi, bet kreditors obligācijas
nevar atdot atpakaļ dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka tādas tikušas eva-
kuētasuz Krieviju, kur gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī',
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, oblļgacijas atzīs par
iznīcinātām, un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zeme 5 grāmatā.

Rīgā, 1926. g. 4. martā. 1* 2423
Priekšsēd. v. D. C i m m e r ma n s.

25570 Sekretārs A. Ka 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atlkātā tiesas sēdē 16. martā 1926. g.
izklausījusi Karlines Mārča rh. Staubman
dz. Rozenberg lūgumu dēl hipbtekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par
iznīcinātām divas obligācijas, apstipri-
nātas uz tagad Karlinei Mārča meitai
Staubman (Staupman) dz. Rozenberg
piederošo nekustamu īpašumu Koku
muižas zemnieku zemes ,,Puškaru "
mājām, Valmieras apriņķī, ar zemes
grām. reģistra JVs777, ingrošētas a) 11. fe
bruarī 1900. g. ar Na 69 par 1000rbl. un
b) 8. oktobrī 1907. g. ar Na 257 par
1000 rbļ. un izdotas: pirmā Hermanim
Mārča d. Rozenbergam un otrā Pēterim
Balodim par labu, pie kam punktā ,.a "
pievesto obligāciju minētais Rozenbergs
ir cedējis blanko.

Rīgā, 20. martā 1926. g. Na 1428.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27188a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 16. martā 1926. g.
izklausījusi Peterpils-Tulas agrarbankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas uz ,,Intenu" mājām, piederošām
Matisam Kriša dēlam Liepiņām, no-
lēma: atzīt, par iznīcinātu obligāciju
par 8000 rbļ., apstiprinātu 22. februārī
1911. g. ar Nb 133 uz Matisam Kriša d.
Liepiņām piederošo nekustamo īpašumu
Naukšēnu muižas zemnieku zemes ,,ln-
tenu"mājām, Valmieras apr., ar zem.
grām. reģ. Na 2617 Peterpils-Tulas
zemes bankai par labu.

Rīgā, 20. martā 1926. g. Na §63.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27187a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz ztv. ties. lik. 1967., 2011.—20J4. un
(079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
1451. p. pamata, uz Emīla Jāņa dēla

Bundžiņa lūgumu, uzaicina visas perso-
nas, turam ir kaut kādas pretenzijas
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 1926. g.
23. martā publicēto 1924. gada 15. no-
vembrī Rsmkas pagastā, „Lejas-Vlpužu"
mājās mirušā Jāņa Pētera dēla Bun-
džiņa 1922. g. jūlijā mājas kārtībā tai-
sīto testamentu, ka ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesī-
bas uz mirušā Jāņa Bundžiņa man-
tojamu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
ideikomisariem, parāddevējiem u t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
Ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
iaikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
Eanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts
ad minētās psrsonas atzīs kā atteikušās
to ierunām un zaudējušas savas tiesības,
iet testamentu pasludinās par likumīgā
tpjka gājušu.

Rīgā, 1926. g. 23. marlā L. J*2706.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

.7452 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
1079. p. p. un Balt. privāttiesību k p.
1451. p. pamata, uz Marijas Andreja
meitas Auziņ lūgumu, uzaicina visas
personas, kūjām it kaut kādas pret;n-
dļas. strīdi vai ieruna pret šai tiešs
916. g. 16. marta publicēto 1923. g.

25. martā Bērzaunes muižā mirušā Pē-
tera Jāņa dēla _ Stiebriņa _ (Stiebra)
1923. gada sakuma mājas kartībā tai-
sīto testamentu, kā ari visas perso-
nas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Pētera Stiebriņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatarijiem, {ideikomisariem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
iesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
\\ sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
ad minētās personas atzīs kā atteikušās
10 ierunām un zaudējušas savas tiesības,
et mantojuma līgumu pasludinās par

ikumigā s <ēka kuiušu
PīRā, 1926 g.23. martā. L.J*2397.

Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
27451 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 2. jūnijā
Skulbergu pagastā, Grobe mājās mirušā
Jēkaba Kārļa d. Otsona ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 11. martā 1926. g. L. JVs 2522.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26298a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011.. 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g. 9. janv.
Rīgā mirušā namīpašnieka Kārļa Ādama
dēla Tūtera ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un t. t., peiteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā. 13. martā 1926. g. L. N*2385,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26561a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 16. martā 1926. g.
izklausījusi Peterpils-Tulas zemes banka
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas uz „Mazdibenu Na 1" mājām,
piederošas Jānim Viļumsonam, nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju uz ne-
kustamo īpašumu Katvaras muižas
zemnieku zemes Meždibenu mājām J\f° 1,
Valmieras apr. ar zemes grām. reģ.
Ns 4766 no 13. septembra 1912. g. ar
Nq 560, apstiprināto par 7200 rbļ. Peter-
pils-Tulas zemes bankai par labu.

Rīgā, 20. martā 1926. g. JVs 421.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27189a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1912. g. 18. sept.
Kalsnavas draudzē mirušā Dr. Arvida
Leonharda Valtera Eduarda d. Ben-
jamiņa ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu iaikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. martā 1926. g. L. Ns 2785.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26297a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 16. martā 1926. g.
izklausījusi Josifa (Osipa) Ivana (Jo-
hana) dēla Tubelisa lūgumu dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par iznīcinātām: a) obligāciju par
2000 rbļ., apstiprinātu 18. septembri
1907. g. ar JVs 1047 uz nekustamo īpa-

šumu Rīgas pilsētā, V hip. iecirknī ar
zemes grām. reģ. JVs 837, izdotu no
Minnas Dāvida meitas Kupic par labu
II Rīgas krāj-aizdevu sabiedrībai, kuj-a
pārgājusi uz-Hermani Kārļa dēlu Kampe
kā blanko cesionaru, kas viņu cedējis
atkal blanko un b) obligāciju par 2000 r.,
apstiprinātu 17. novembrī 1907. g. ar
JVs 1368 uz to pašu nekustamo īpašumu,
izdotu no tās pašas Minnas Dāvida m.
Kupic par labu Jēkabam Ādama dēlam
Vītiņam, kura ir pārgājusi uz Hermani
Kārļa dēlu Kampe kā blanko cesionaru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 20. martā 1926. g. JVe 1559.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27190a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1899. g. 6. nov.
Jaunpils pagastā mirušā Andreja Gaiļa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 13. martā 1926. g. L. JVs 1923.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26562a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1916. g. 17. okt.
Mores pagastā mirušās Ievas Pētera m.
Zilgalv, dzim. Mikelson, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g. L. JVs2277.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26775a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Ābrams Dāvids Movša d.
Gliksmans un Hasja Lazara meita
Gliksman, dzim. Polaček, noslēguši
savstarpējo laulības līgumu pie Rīgas
notāra Pāvila Guseva 19. martā 1914. g.
reģistra JVs 22,3736, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civ. lik. 79. un turpm. p. p,
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 9. matrā 1926. g. L.JVs2866
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26015a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Vikentijs Augusta dēls
StreLs un Marija Ignata meita Streļ,
dzim. Pocius, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra J. Kreic-
berga 18. febr. 1926. g. reģistra JVs4051,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civ! iik^9. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 9. martā 1926. g. L.JVs 2765
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26016a Sekretārs \. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pam , uz Annas Stokman lū-
gumu uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 7. aprill 1925. g. publicēto
1924. g. 31. augustā Liezeres pagastā
,.Kunnos" mirušā Jēkaba Pētera d.
Stokmana, 1924. g. 8. maijā mājas
kārtība taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Jēkaba Stokmaņa mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanasdienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
ber testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 16. martā 1926. g. L JVs827
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26767 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civ«"«**
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 201.MH
pamata paziņo, ka pēc 1923. g- J-
Rīgā mirušā* Jāņa Jēkaba d. - .'^ir atklāts mantojums un uzaicina,

^ir uz šo mantojumu, bai sakarai »
tiesības kā mantiniekiem, legatanj
fideikomisarijiem, kreditoriem
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
mēnešu laikā, skaitot no šī sludina]
iespiešanas dienas. iji«sit>#

Ja minētās personas savas n
^augšā uzrādītā termiņā nepie»

viņas atzīs kā šīs tiesības zaud<
Rīgā, 16. martā 1926. g. L. . J*»J»

Priekšsēdētāja v. A. V eidn >• ?
26779a Sekretārs AJ^

Rigas apgabaltiesas 3. civilo*
uzcivilproc. lik. 2011.. 2014. un 20'^
pamata paziņo, ka pēc 1924. g-
Lugažu muižā mirušā Alfreda-
Jura dēla Gromuļa ir atklāts

^jumas un uzaicina, kam ir uz š°
jumu, vai sakarā ai to. tu'\
mantiniekiem, legatarijiem. _> 1U

.^
sarijiem u. t. t, pieteikt sis_ jļļļt
minētai tiesai sešu mēnešu laika- -

^^no šī sludinājuma iesp iešanas
Rīgā, 18. martā 1926. g. L.-Ņ

Priekšsēdētāja v. A. VeidJ*
27043a Sekretārs A- K

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 1209.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1923. g. 16. jam'.
Lejas pagastā mirušā ,,Sīlu" mājas
īpašnieka Friča Kriša d. Skopana ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t, [.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nep ieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudēj

Rīgā, 16. martā 1926. g. L. JV»2786.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners:

26776a SekretarsA . Kalvi.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p-P-
pamata paziņo, ka pēc 1916. g. 14.niarta
Vec-Piebalgas pag.. „Ārnišos" m«m
Pētera Anža d Žepera ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz so mafr
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības m

mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t, pieteiK
šīs tiesības minētai tiesai sešu mett»
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespē-
šanās dienas. . -h ,.

Ja minētās personas savas tiesio»
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks. ia

vfnas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
Rīgā. 16. martā 1926. g. L. Xs28™-

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
26777a Sekretārs A. Kalve- .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014*2079. p. p. un Balt. privāttiesību L2451. p. pam , uz Annas Eikei pilnv
Jāņa Eikela lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesa16. martā 1926. g. publicēto 1925. i
11. janvārī Sarkaņu pagastā Rēki mir
Jēkaba Pētera d. Vītoliņa, 1921, «'
7. apr. mājas kārtībā taisīto testamentu
kā ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jēkaba Vītoliņa
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u. t. i,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas mi
ierunas minētai teisai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 16. martā 1926. g. L.. JVe27(15
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26772 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas reģ. nod.

dara zināmu, ka, "skaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1926. g. 23. Iebr. lēmumu,

uz dv. pro:. lik. 1460 *>- '. « p.p. pamata
reMstrēti nacionālo Latviļas aivaļmats
kaļeivju biedrības Zilupes nodaļas sav-

starpējās ugunsap drošināšanas b. ednbas

statūti un ievesti kooperatīvu sabiedrību

reXrvSs sēdeklis atrodas
Zilupē, Pasienes pag., Ludzas apr.

Daugavpilī, 1926. g. 25. februārī

Reģistrācijas nod pārz. M. Abu s.

25280 Sekretāra v. A. Auziņ.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Andreja Bertuļa d.
Jegeta un savu 2. marta 1926. g
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijām:

1) par 1000 rbļ. no 9. septembra
1910. g. ar Ns 1153, apstiprinātas uz ne-
kustamo īpašumu Madonas apriņķī, Lu-
bejas muižas zemnieku zemes „Lejas-
Virdze Ns 8" mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ns 2389, izdeta no Andreja Bēduļa
d. Jegera par labu Hugo Kārļa d. Apel-
toftam, kupš viņu cedējis blanko, un

2) par 1000 rbļ. no 27. marta 1916. g.
ar Ns 158, apstiprināta uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no tā paša
Andreja Jegera par labu Pēterim Miķeļa
d. Liepiņām, kurš viņu cedējis blanko,
ir samaksājis, bet nevar _ dzēst zemes
grāmatās tamdēļ, ka pēdēja kreditore,
Bērzones draudzes lauksaimnieku bie-
drības krājaizdevu sabiedrība, nevar
tādu atdot atpakaļ, jo viņas tikušas eva-
kuētas uz Krieviju, kur gājušas kara ap-
sttkļu dēļ zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas

^
kuram būtu tie-

sībasuz augļa apradītam obligācijām pie-
teikties tiesā sešu mēnešu Jaika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī', un aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātu

n lūdzējām dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmata. _

Rīgā, 1926 g. 12. maita. Ns 1180

Priekšsēd. v. A. Veidners.
-5311 Sekretārs A. Kalve.

I Latvijas Bankas Padomes loceklis

FRANCIS TRASUNS
? miris )926. g. 6. aprilī.

IViņa līdzdarbību ar pateicību pieminēs
Latvijas Banka.
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m ,< apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
R,g

*flik. 2011-, 2014. un 2019.p.p.
uz C1 ;f-oazino , ka pēc 1925. g. 27. sept.
P* ovnilī mirušā Cēsu apr., Vietalvas
Dai'gav P"0rmanu JVs 96" mājas Ipaš-
pagasta - -ļ' jjna d. Budovska ir
"mL mantojums un uzaicina, kam ir

„iantojumu , vai sakara ar to,
uz -1« kā mantiniekiem, legatarijiem,
Smisarijiem , kreditoriemi un t. t.,

? t šīs tiesības minētai tiesai sešu
?'?"{,. |aikā skaitot no šī sludinājuma
!"e ".Anas dienas,

i minētās personas savas tiesības
iii uzrādītā termiņā nepieteiks,- tad

atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
Vte 16 martā 1926. g. L. JVs 2851.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
„,.,«, Sekretārs A. Kalve.

'"''"''"^asapgabaltieass
3.

civilnodaļa,
«lj7prov. lik.2011., 2014. un 2019.p.p.

Snata paziņo , ka pēc 1921. g. 15. dec.
&u pagastā, „Kalna-Balgalvī" mi-

™1ā Andreja Pētera d. Stāka (Stoka)
L atklāts mantojums un uzaicina, kam
l [a šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem un t. t,
nieteikt šīs tiesības -minētai tiesai sešu
jnēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma

iesp iešanas dienas.
ļa minētās personas savas tiesības

aaešā uzrādītā terminā nepieteiks, tad
viņas atzīs 'kā šīs tiesības zaudējušas.
rU 16. martā 1926. g. L. Na 2842.

"priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2«7g0a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uzcivilproc. lik. 2011..2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 13. sept.
Trikātas pagasta Tiepeles muiža mir.
jaunsaimnieka Jāņa Smu k u 1a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
iaikā. skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 18. martā 1926. g. L. Na 2505.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27042a SekretarsA. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzcivilproc. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 26. jūlijā
Iecavas pagasta Mežnieku Krauklī mir.
Jēkaba Cirsa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u, t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. martā 1926. g. L. JVs2646.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27044a SekretarsA. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011 .,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 17. dec.
Valtenberģu pagastā ,,Lejas-VItiņos"
mirušā Jāņa Teņa dēla Zilpauša ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

R'gā, 18. martā 1926. g. L. JVs 2244.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

,27045a Sekretārs \. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uzcivil proc. lik. 2011..2014. un 2019.p.p.
Paziņo pamata, ka pēc 1925. g. 29.aprilīBurtnieku draudzē mirušā Burtnieku
W-,,Valteru-Zāģeru' mājas īpašnieka
Jēkaba Jēkaba d. Vinlēna ir atklātsman ojums un uzaicina,kam ir uz šomantojumu , vai sakarā ar to, tiesības
f mantiniekiem , legatarijiem, fidei-

Di2[? njlem ' kreditoriem u. t. t,pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
nenesu laikā , skaitot no šī sludinājuma"spiešanas dienas.

ani?- minētās Personas savas tiesības
viņa u.zradltā termiņā nepieteiks, tad

R7 - ,nkā ŠIs tiesības zaudējušas.
*'ga, 18. martā 1926. g. L. JVs 2172.

?7n.7lekšsēdētāja v. A. Veidners.
?222Ē* Sekretārs A. Kalve.

R,gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Pam'LPr °- -

lik- 201' - 2014 - un 2019.p.p.pamata p^mo, ka pēc 1923 29_ okt
(U*J,n

iru8,Friča Jāna d- Labanova
uzaicinTt*atklats mantojums un

sakarā ? lr uz šo mantojumu, vai
leeatari--1 "

' tiesības kā mantiniekiem,
torien, un ,'fideik°misarijiem, kredi-
nētai ti» * P'eteikt šīs tiesības mi-
no šī «i, £-sešu mēnešu laikā, skaitot

la ' ? 'ļamnia iespiešanas dienas,
augšā ..i"-r Personas savas tiesības
v 'nasat7Ts J-a - terminā nepieteiks, tad

Rīoā ii S1S tiesības zaudējušas.ga;;'f- . martā 1926. g. L. Ns 2830.
26781a ssedētāJa v- A- Veidners.
"~-ļ- _____Sekretars A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 37civiInodaļa,
42f»»-, 2014. un 2019.p.p.
Rīgā m&, ' ka Pgc 1919. g. 28. martā
Ja™ de1a

L
r°.Teodora Eižena d-

!f «klāts rntnf°(Zalan de la Kroa>,r <" šo m, " Jums un uzaicina, kam
tiesības i.manto.|umu, vai sakarā ar to,

*mantiniekiem , legatarijiem,

fideikomisarijiem , kreditoriem un t. t.,pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešumēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g. L. JVs2856.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

2fi"82 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 21. okt.
Zvārtavas pag. ,,Jaunzemu" mājās
mirušās Līzes Sīmaņa m. Sukur (Su-
char), dzim. Vimba,' ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g. L. JVs 2839.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26791a SekretarsA. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 26. dec.
Tūjas pagasta „Garšniekos" miruša
Eduarda Jāņa dēla Goldiņa ir atklats
mantojums un uzaicina, kam ir uz so
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības ka
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sis
tiesības minētai tiesai sešu menesu laika,

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas

dienas. .. -K „
ļa minētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 16. martā 1926. g. L. Jvs 2868.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
26792a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzcivilproc. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 27. jūlijā
Rīgā mirušās Šarlotes-Katrines-Marijas
Otto meitas Antoš, dzim. Koreckaja,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem, u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 20. martā 1926. g. L. JVs2657.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27178a SekretarsA. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. februāra 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 16. nov. 1885. g.
mirušā Jāzepa Jēkaba dēla Bulle
mantiniekus, kreditorus, legatarus . fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 25. febr. 1926. g. JVs963.ni/25.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

25002a SekretarsA. jansons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzcivilproc. lik.2011 .,2011. un 2019.p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1914. g. 5. aug.
Alūksnes draudzē mirušā Jāņa (Jura)
Simona d. Vimbas ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības l<ā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, kreditoriem u. t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai šesu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g, L. Ns 2838.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26784a Sekretārs A. K a 1v e.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g. 10. okt.
Rīgā mirušā Andreja Pētera d.Grāvīša
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. martā 1926. g. L. JVs 1807.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27047a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011..2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 23. aprilī
Naukšēnu pagastā mirušā Kalna-Streidu
mājas īpašnieka Spriča (Friča) Jāna d.
Auniņa ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, frideikomisaijienī, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g. L. Sa 2792.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

26793a SekretarsA. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1916. g. 1. jūnija
Cēsīs mirušā Mārča Dāvā d. Valmiera
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 16. martā 1926. g. L. JVs2840.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26794a SekretarsA. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011.,2014. un 2019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g. 25. martā
Trikātas pagasta Tiepeles muižā mir.
Amālijas Jāņa meitas Smukul, dzim.
Dzirkal, ir atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sakaiā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājumā iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. martā 1926. g. L- Ns 2505.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

27041a SekretarsA. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 23. febr. 1926. g. iz-
klausījusi mir. Ievas Jāņa iri. Daina
mantošanas lietu, nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esošā Juliusa Rein-
holda d. Dainās atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot Kārķu
pagasta tiesai izpildīšanai.

Rīgā, 12. martā 1926. g. l.JVsl802
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26310a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
jz Latvija:> civillikumu kop. 36. p. pie-
līmēs pamata, paziņo vispārībai, k«
laulātie draugi — Leopolds Augusta
dēls Johansons un Berta Kārļa meita
Johansone, pēc pirmā vira Špengel
dzim. Šmidt, noslēguši savstarpīgo
laulības līgs mu pie Rigas notāra
E. Trautsolla 1926. gada 3. maitā
reģļstra J* 13/1197, ar kuru viņi, attie-
cība uz viņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Wgr, 15**6. g. 16 martā. L. M 2832
Priekisēd. v. A. Veidners.

26807 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
i . olviļBi civillikumu kop. čb. p. pie
īmes pamata paziņo vispārībai, ki

laulātie draugi — Mendels Zalmaņa
dēls Davidsons un Zara' MovJa meita
Davidson, dzim. Henin, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Riges no-
tera V. Kanska 1926 gada 25. fe-
bruārī reģistru J6 4/1708, ar kuru viņi,
attiecībā et viņu noslēgto laulību, ir at-
celsi.' vietēļc civillikumu 79. un turpm.
p. ts neredzēto l'niHto mantas kopību

Rīgā, 1926. f .16 ma tā. L. J6 2809
Priekšsēd. v. A. Veidners.

268^8 Setrretars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 17. febr. 1926. g. Elzas
Muceniek, dzim. Treifeld, prasības lietā
pret Frici Ferdinanda d. Mucenieku par
laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta Maskavā, Sv.
Petera-Pavila baznīcā, 1916. g. starp
atbildētāju Frici Ferdinanda d. Muce-
nieku un prasītāju Elzu Muceniek, dzim.
Treifeld, atļaujot pēdējai iestāties jaunā
laulībā tūliņ pēc šā sprieduma stāšanas

ļa atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs

tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga speķa.

Rīgā, 6. martā 1926. g. Ns 431458/ 418.
Priekšsēdētāja b. Eghts.

25846a Sekretāra v. Sture._

' Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz c* proc* liik. 293., 295., 298 301

309 311. p.p. pamata, uz Ernesta

Baumaņa lūgumu viņa prasības lieta

nret Mariju Bauman, dz m. Bērziņ,

p?r laulības šķiršanu, uzaicina pedejo

kuras dzīves vieta prasītajam nav

zināma ierasties tiesā 4 menesu laika

no fsfudinājumapublicēšanas d.enaSPie lūeuma pielikti laulības ap-

Uedta un prombūtnes apliecība ar

njfatbildētāja noliktā laikā ne-

ižrvaa St ^sehW!MffiMj!ff-
25845a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 10. martā 1926. g.
Minnas-Marijasjāņa m. Rakovski, šķirta
Sport, dzim. Auziņ, prasības lietā pret
Franci Franča d. Rakovski par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Krievijā, Kazaņas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā
9. aug. 1919. g. starp Franci Franča d.
Rakovski un prasītāju Minnu-Mariju-
Jaņa m' Rakovski. šķirtu Sport, dzim.
Auziņ, piešķirot prāvnieku laulībā dzi-
mušos nepilngadīgos bērnus: 1919. gada
8. sept. dzimušo m. Mariju-Matildi un
1921.g.2. jūlijā dzimušo dēlu Hugoprasī-
tājas audzināšanā līdz viņu pilngadībai.

ja atbildētājs civ. proc. lik. 728
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 20. martā 1926. g. JVŠ431846 . 454.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

27193a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295.,298.,301.309., 311. p.p. pamata, uz Richarda
Hugo Jāna d. Bošvechtera lūgumu
viņa prasības lietā pret Mariju Bertu
jāna m. Bošvechter, dzim. Kreil, par

laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un Rīgas prefektūras apliecība par
atbildētājas bezvēsts prombūtni līdz
ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laika neie-
radīsies personīgi vai caur pilnvar-
nieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 20.martā 1926.g. JVs431845,1015
Priekšsēd. b. Eglīts.

27194a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293.. 295., 298.,' 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Matildes
Kārļa m. Reinok, dzim. V'ārne, lū-
gumu viņas prasības lietā pret Augustu
Hermanu Vilhelma d. Reinok par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliec,
Rīgas prefektūras apliecība par atbild.
bezvēsts prombūtni un pilnvara līdz
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur pilnvar-
nieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā,12. martā 1926.g.JVs431579 L760
Priekšsēd. b. Eglīts.

26566a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Annas
Pētera m. Zalcman, dzim. Tālup,
lūgumu viņas prasības lietā pret Jēkabu
Jāņa d. Zalcmani par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliec,
un Rīgas prefektūras apliecība par
atbildētāja bezvēsts prombūtni līdz
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur pilnvar-
nieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

RIgā,15.martā 1926.g. JVs431681/L668
Priekšsēd. b. Eglīts.

26815a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Ernsta
Mārtiņa d. Ozoliņa lūgumu viņa
prasības lietā pret Aleksandru Fedora
m. Ozoliņ, dzim. Iljina ,par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu.laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliec,
un Rīgas prefektūras apliecība pai
atbildētājas bezvēsts prombūtni līdz
ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur pilnvar-
nieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā,15.martā 1926.g. JVs431682 L962
Priekšsēd. b. Eglīts.

26816a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šodara
zināmu, ka tiesa 10. martā 1926. g.
Urzulas Sīmaņa m. Čurikovas, dzim.
Ravoic, prasības lietā pret Akindinu
Kuzma d. Čurikovu par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 7. okt. 1912. g" . Rīgas Pār-
daugavas pareizticīgās Sv. Trīsvienības
draudzē starp atbildētāju Akindinu Kuz-
ma d. Čurikovu un prasītāju Urzulu
Sīmaņa m. Čurikov, dzim. Ravoic,
atraidot prasību pārējā daļā.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 16.martā 1926.g. JV°431712L551.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

26817a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p.pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 10. martā 1926. g. Jāņa
Jura d. Daumaņa prasības lietā pret
Mildu Dauman, dzim. Kalniņ, par lau-
lības šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta Lielvārdes
draudzē 5. jūnijā 1911. g. starp Jāni
Daumani un Mildu Dauman , dzim.
Kalniņ.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 19. martā 1926. g. JVs431823 441
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

27101a Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šodara
zināmu, ka tiesa 10. martā 1926. g. Ma-
rijas-Annas-Augustes Ferdinanda m.
Āboliņ, dzim.Vagner , prasības lietā pret
Zano Miķeļa d. Āboliņu par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas slēgta 1917. g. 18. jūnijā
Rīgā starp Žano Āboliņu un Mariju-
Annu-Augusti Āboliņ, dzim. Vagner,
piešķirt prasītājai viņas pirmslaulības
uzvārdu "Vagner".

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 18. martā 1926. g. Ns 431826/611
Priekšsēdētāja b. Eglīts

27102a Sekretāra v. Stūre

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293t, 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Luizes
Paulines Kunstman, atr. Jirgens,
dzim. Šņauce, lūgumu viņas prasības
lietā pret Kārli Kunstman par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības, dzim-
šanas un mazturības apliecības ar no-
rakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklau-
sīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 8. martā 1926.g. JVs431483957 26
Priekšsēd. b. Eglīts.

25844a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 3. martā 1926. g. Lidi-
jas Jāņa m. Stučka, dzim. Mežit, prasības
lietā pret Kārli Andreja d. Stučku par
laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda
šķirt laulību, kas 1910. g. 25. aprill Māl-
upē slēgtā starp Kārli Stučku un Lidiju
gtucku,' dzim. Mežit, prāvnieku nepiln-
gadīgo dēlu Jāni atstāt prasītājas —
mātes audzināšanā un kopšanā.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1l.martāl926.g. JVs431689,594.
Priekšsēdētāja t». Eglīts.

26818a Sekretāra v. Stūre.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur pilnvar-
nieka, tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 6. martā 1926. g. JVs431445 831
Priekšsēd. b. Eglīts.

25838a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Ādolfa
Friča d. Neimaņa lūgumu viņa pra-
sības lietā pret * Elizabeti Jāņa m.
Neiman, dzim. Larišev, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliec,
un pilnvara līdz ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur pilnvar-
nieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā,12. martā I926.g. JVs431578 L608
Priekšsēd. b. Eglīts.

26565a Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 3. martā 1926. g. Otili-
jas Ādama m. Ozol, dzim.Mardak, pra-
sības lietā pret Jāni Dāvā d. Ozolu par
laulības šķiršanu aizmuguriski nosprie-
da : šķirt ' laulību, kas noslēgta 1911. g.
11. apr. Rīgas Sv.-Ģertrudes baznīcas
2. latviešu draudzē starp atbildētāju
Jāni Dāvā d. Ozolu un prasītāju Otiliju
Ādama m. Ozol, dzim. Mardak, atstājot
pēdējās audzināšanā līdz pilngadības
sasniegšanai meitu Elfridi-Otiliju.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 21. martā 1926. g.Ns 431844 503
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

27195a Sekretāra v. Sture
^

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Jūles Jāņa
m. Krūmiņ, dzim. Avic, lūgumu
viņas prasības lietā pret Frici Kriša d.
Krūmiņu par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo." kura dzīves vieta prasītājai
nav "zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliec.
un Rīgas prefektūras apliecība par
atbildētāja bezvēsts prombūtni ar no-
rakstiem.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 10. nov.
Mālupes pagastā, ,,Brencenos" mirušās
Alises Melitas Jāņa m. Ozol ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 16. martā 1926. g. L. JVs2798.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

26783a Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz hk. par laul. 77. p. pamata, ar šo darazināmu, ka tiesa 3. martā 1926. g. Elli-noras Joachima m. Bitšul (ai. Bitčel)dzim. Satov , prasības.lietā pret Georgu
Hermani Kārļa ļuliusa d. Bitšuli (ai.
Bitčeli) par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas no-slēgta 1908. g. 7. dec. Rīgas Sv. ļēkaba
draudzē, starp atbildētāju Georgu-Her-
mani Kārļa d. Bičul, ai. Bičel un prasī-
tāju Ellinoru Joaclījma m.. Bičul (Bičel),dzim. ^Satov, atstājot pēdējās audzinā-
šanā līdz pilngadības sasniegšanai bērnus
Aleksandru-Editi un Kārli-Georgu un
atļaut prasītājai par jaunu iedoties
laulībā tūliņ pēc šā sprieduma spēkā
nākšanas.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 12.martāl926.g. JVs431585/L553
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

26567a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilncdaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara

zināmu, ka tiesa 10. febr. 1926. g. Alek-
sandras Semjona m. Leonov prasības
lietā pret Georgiju Leontija d. Leonov
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Igaunijā, Pečoras apriņķa Sennas pareiz-
ticīgo draudzē, 1896. ģ.' 22. janv. starp
Georgiju Leonov un Aleksandru
Leonov, dzim. (Lopatin, piešķirot
prasītājai prāvnieku bērnus : Pēteri . dzim.
1910. g. 15. dec, Helēni, dzim. 1907. g.
7. janv., Annu, dzim. 1908. g. 13 dec.
un Olgu, dzim. 1912. g. 4. okt.,
audzināšanai līdz viņu pilngadībai.

Ja atbildētājs vic. 'proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 27. febr. 1926. g. JVs431321/325.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

25247a Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodarrtās uz sava šā gada 22. febr.
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 7500 kr. r.,
izd. Donas zemes bankai un korob.
1910. g. 13. maijā JVs 1425 uz Jelgavas
apr., Zaļenieku pag. ,,Mazais-Spurģu"
mājām ar hip. Ns 1712, ierasties šai
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", iesniegt minēto obligāciju un
pieteikt savas tiesības un prasības.

Ja noteiktā laikā obligāciju neie-
sniegs, tiesības un prasības nepieteiks,
tiesa atzīs obligāciju par iznīcinātu un
lūdz. Donas zemes bankai atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 1926. g. 9. martā. LJVs645/26
Priekšsēd. v. Veiss.

26329a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 22. febr.
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 6900 kr. r.,
izd.Donas zem.bankai un korob. 191l.g.
14. febr. Ns 122 uz Jelgavas apr.,
Kalnamuižas pag. ,,Maz-Skadiņu" mā-
jām ar hip. JVs 279, ierasties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.„Vald. Vēst.",
iesniegt minēto obligāciju un pieteikt
savas tiesības un prasības.

Ja noteiktā laikā obligāciju neie-
sniegs, tiesības un prasības nepieteiks,
tiesa atzīs obligāciju par iznīcinātu
un lūdz. Donas zemes bankai atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 1926. g. 9. martā. LJVs643/26
Priekšsēd. v. Veiss.

26330a Sekretārs Ķ. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada 18. febr.
nolēmumu dara zināmu vispārībai, ka
obligācija par 5000 kr. r., korob.
1913. g. 4. martā JVs 560 uz Bauskas
apr., Neihof-Neifelda muižas „Mičan-
Gedertu" mājām ar hip. JVs 3764, atzīta
par iznīcinātu un lūdz. Donas zemes
bankai dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 3. martā. LJVsl41/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

26337a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 22. febr.
nolēmuma dara zināmu,vispārībai, ka
parādi pēc šādām uz Ilūkstes apr. Salo-
najas pag. „Meženiek" mājām ar hip.

JV° 149 koroborētām obligācijām :
1) par 5000 kr. rbļ., korob. 1913. g.

25 nov. ar hip. JVs 1797 ; 2) par 3000 kr.
fbļ korob. 1914. g. 11. jun. ar JVs986 un
3) par 1000 kr. rbļ., korob. 1914. g.
3 okt JV° 1419, — atzīti par samaksā-
tiem un lūdzējam Krišam Sokolovskim
dota tiesība prasīt attiecīgu hipotēku
dzēšanu zemes grāmatas

ļelgavfl, 1926. g. 9. marta LJV 45 26.
J priekšsēd. v. P. Efferts.

26336a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 28. janv

Solēmuma dara zināmu vispārība, ka

Šādas uz Tukuma imobila ar hip.

JVs 154 korob. obligācijas:
n nar 1500 kr. i., korob. 1902. g.

29 anv N°57; 2)paf 500 kr. r., korob.

1M4 g 16. martā Ns 171 un 3) par

ļnoo kr r korob. 1913. g. 17. maija
i? 7ii atzītas par iznicinātam un

»S*"-
zemes grāmatas. LjVs64 '26

Jelgava, 9.$& v. Veiss.

26332a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 15. febr.
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
šādus obligācijas: -

1) par 1000 rbļ., kor. 1906. g.ļ3. martā
Ns 1660 uz Misas muižas ,,Veder-Vidus"
mājām ar hip. JVs3591 ; 2) par 1700 rbļ.,
korob. 1904. g. 3. maijā JVa 537 uz Jel-
gabas nekustamu īpašumu 4. iec. ar hip.
JVs 255, blanko cedēta; 3) par 6000 rbļ.,
korob. 1910. g. 13. okt. JVs 3004 uz Jel-
gabas nekustamu īpašumu 4. iec. ar hip.
JVs255, blanko cedēta; 4) par 6000 rbļ.,
korob. 1895. g. 25. febr. Ns 94 uz Jaun-
auces Dakšenieku mājām ar hip. JVs311 ;
5) par 2000 rbļ., korob. 1910. g. 4. janv.
JVs 15 uz Tomes muižas ,,Lubaus" mājām
ar hip. JVs 3372, blanko cedēta ; 6) par
1000 rbļ., korob. 1911. g. 18. augustā
JVs 2697 uz Tomes muižas ,,Lubaus "
mājām ar hip. JVs 3372, blanko cedēta;
7) par 1200 rbļ., korob. 1903. g. 31. okt.
JVs 1032 uz Mežotnes muižas ,,Zubren-
Vec" mājām ar hip. JVs 1151; 8) par
4000 rbļ. ", korob. 1911. g. 24. oktobrī
JVs 3255 uz Mežotnes muižas ,,Zubren-
Vec" mājām ar hip. JVs 1151; 9) par
120^0 rbļ., korob. 1910. g. 22. sept.
JVs 1648uz Šārcenes muižu ar hip. JVs 101;

10) par 1600 rbļ., korob. 1908. g. 4. jul.
JVs 639 uz Talsu apr. Nogales Galu mājām
ar hip. JVs 10;11) par 2000 rbļ., korob.
1906. g. 12. dec. JVs 1113 uz Talsu apr.
Valgales Jaunzemju mājām ar hip.
Ns 3191 ; 12) par 800 rbļ., korob. 1909. g.
8. apr. JVs 363 uz Talsu apr. Valgales
Stroģu-Aizupju mājām ar hip. JVs 3211 ;
13) par 1500rbļ., korob. 1909. g. 17. dec.
JVs 1456 uz Tukuma apr. Upes muižas
īlenu mājām ar hip. JVs 1010; 14) par
4000 rbļ., korob. 1905. g. 11. febr. uz
Neretas ,,Stanau" mājām ar hip. JVs 133
un Neretas zemes gabalu JVs 33/63 ar
hip. JVs 781 ; 15) par 1000 rbļ., korob.
uz Valles pag. „Šluke JVs 60" mājām
1908. g. 28. ' martā ar hip. JVs 2006;
16) par 1500 rbļ., korob. 1901. g.
28. martā uz Neretas ,.Stanau" mājām
ar hip. JVs 133; 17) par 3000 rbļ., korob.
1907. g. 31. janv. uz Neretas ,,Stanau"
mājām ar hip. JVs 133 un Neretas zemes
gabalu JVs 33/63 ar hip. JVs 781 ; 18) par
10000rbļ., korob. uz Jelgavas nekustamu
īpašumu -5. iec. ar hip. Ns 10 JVs 1478,
blanko cedēta ; 19) par 3000 rbļ., korob.
1906. g. 30. janvārī JVs 375 uz Bārbeles
muižas ,,Juse" mājām ar hip. JVa 2497,
blanko cedēta ; 20) par 10000.rbļ., korob.
1903. g. 19. novembrī JVs 1107 uz Jelga-
vas nekustamu īpašumu 5. iec. ar hip.
JVs 10, bet ar uzrakstu, korob. 1911. g.
16. dec. JVs 3860 pārnesta uz Jelgavas
nekustamu īpašumu 5. iec. ar hip. JVs275,
blanko cedēta ; 21) par 4000 rbļ., korob.
1912. g. 24. maijā JVs 1479 uz Jelgavas
nekustamiem īpašumiem 5. iec. ar hip.
JVs 275 un 276, blanko cedēta; 22) par
3000 rbļ., korob. 1911. g. 23. jun. JVs2140
uz Jelgavas nekustamu īpašumu 2. iec.
ar hip. Ns 316 ; 23) par 3000 rbļ., korob.
1912. g. 15. jūnijā JVs 1773 uz Jelgavas
nekustamu īpašumu 2. iec. ar hip. JVs316;
24) par 3000 rbļ., korob. 1914. g. 10.
martā JVs 573 uz Jelgavas nekustamu
īpašumu 5. iec. ar hip. JVs 334, blanko
cedēta ; 25) par 6000 rbļ., korob. 1904. g.
22. apr. JVs 461 uz Vircavas muižas
,,Rudai" mājām ar hip. JVs 3725 ; 26) par
600 rbļ., korob. 1905. g. 13. maijā JVs404
uz Vircavas muižas ,,Rudai" mājām ar
hip. JVs 3725; 27) par 1000 rbļ., korob.
1906. g. 13. febr. JVs 846 uz Vircavas
muižas zemes gabalu JVs40 ar hip.JVs4127,
blanko cedēta; 28) par 500 rbļ., korob.
1910. g. 14. jun. JVs 1870 uz Vircavas
muižas zemes gabaliu JVs 40 ar hip.
JVs 4127; 29) par 600 rbļ., korob. 1911. g.
2b. nov. JVs 3613 uz Volgundes muižas
zemes gabalu zem nosaukumu ,,Jāne-
Muškevic" ar hip. JVs 2279; 30) par
600 rbļ., korob. 1905. g. 12. janv. ar 11
az Rundāles muižas ,,Labenu" mājām
ur hip. JVs 122; 31) par 500 rbļ., korob.
1913. g. 16. aug. Ns 2005 uz Bruknas
Šenbergas muižas ,,Kringa" mājām ar
hip. JVs 939, blanko cedēta ; 32) par 6000
rbļ., korob.M908. g. 22. janv. JVs 264 uz
ZaļasmuižaŠ Svētvaldes ,,Meske" mājām
ar hip. JVs 1636 ; 33) par 600 rbļ., korob.
1906. g. 3. maijā JVs 2711 uz Šķibes
muižas „Caune" mājām ar hip. JVs4417 ;
34) par 6000 rbļ. liela obligācija, korob.
1908. g. 17. dec. JVs 2847 uz Jelgavas
nekustamiem īpašumiem, 1. iec. ar hip
JVs302 un 303 ; 35) par 3000 rbļ., korob.
1909. g. 10. martā JVs 714 uz Ciemaldes
muižas ,,Vedga" mājām ar hip. JVs 2373
blanko cedēta : 36) par 9000 rbļ., korob
1911. g. 15. sept. JVs 2975 uz Ciemaldes
muižas ;,Vedge" mājām ar hip. JVs 2373
37) par 3000 rbļ., korob. 1910. g. 12. febr '
JVs404 uz Jelgavas nekustamu īpašumu3iec

. . zem hip. JVs 22 litr. B, blanko
cedēta ; 38) par 4000 rbļ., korob. 1908 "4. janv. JVs 24 uz Vircavas muižas „Mui-zemniek-Ķere" mājām ar hip. JV<> 3768-
39) par 3000 rbļ., korob. 1906. g. 17. aug'
JVs 3593 uz Vircavas muižas , Pūce"
mājām ar hip. Ns 2337 ; 40) par 2000 rbļ
korob. 1907. g. 12. febr. JVs 317 uz Vir-
cavas muižas ,,Pūce" mājām ar hip
JVs 2337 ; 41) par 2000 rbļ., korob. 1912 g
8. jūnijā JVs 1684 uz Vircavas muižas
„Pūce" mājām ar hip. JVs 2337 ; 42) par
1000 rbļ., korob. 1906. g. 24. martā ar
JVs 2143 uz Vircavas muižas',,Elej-Vēver"
mājām ar hip. JVs3406 ; 43) par 2000 rbļ.,
korob. 1907. g. 2. janv. JVs 9 uz Vircavas
muižas ,,Elej-Vēver" mājām j&x hip
.V 3406: 44) par 1000 rbļ., korob. 1913.g.
2. apr. Na 848 uz Vircavas muižas ,,Elej-
Vēver' mājām ar hip. JVs 3406, blanko
cedēta ; 45)' par 1000 rbļ., korob. 1914. g.
3. jūnijā Ns 1132 uz Vircavas muižas
„Elej-Vever" mājām ar hip. JVs 3406,
blanko cedēta ; 46) par 1000 rbļ., korob.

- g 27.'okt. JVs 2375 uz Vircavas
muižas ,,Rede- ļekševic" mājām ar hip.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 22. febr,
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 2000 kr. rbl..
korob. 1892. g. 10.' janv. JVs 11 uz Jel-
gavas āpr. Emburgas muižas „Gabaliņ-
Ans" mājām ar hip. JVs 1796, atzīts pai
samaksātu, parāda akts par iznīcinātu
un lūdzējam Jēkabam Eltermanim dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g, 9. martā. L JVs 127/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

26338a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava šāgada22.febr.
nolēmuma un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pk., kā ari 1923. g. 17. martā lik. 3. p.
uzaicina to personu vai iestādi kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas akts
kas koroborēts 1885. g. 29. aprilī JVs 212
uz Ilūkstes apr. Pilskalnes pag. ,,Vese-
lovka II" mājām ar hip. JVs 267, nodro-
šinot pirkšanas sutnas atlikumu 550 kr.
rbļ. ar ķīlu tiesībām uz minētām mājām,
kā ari personas, kurām būtu kādas tie-
sības uz minēto aktu, — iesniegt aktu
un pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.". Ja
minētā termiņā aktu neiesniegs, jeb
tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par iznicinātu un Valsts zemes
bankai dos tiesļbu prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 9. martā, L JVs648/26
Priekšsēd. v. Veiss.

26333a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 22. febr.
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 8200 kr. r.,
izd. Donas zemes bankai un korob.
1911. g. 23. maijā ar hip.JVs 1712 uz
Jelgavas apr., Zaļenieku pag. ,,Ginguļu "
mājām ar hip. JVs 1915, ierasties šai
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", iesniegt minēto obligāciju un
pieteikt savas tiesības un prasības.

Ja noteiktā laikā obligāciju neie-
sniegs, tiesības un prasības nepieteiks,
tiesa atzīs obligāciju par iznīcinātu un
lūdz. Donas zemes bankai atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 1926. g. 9. martā. LJVs644/26
Priekšsēd. v. Veiss.

2633l'a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 22. febr.
nolēmuma, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 3900 kr. r.,
izd. Donas zemes bankai un korob.
1911. g. 18. jūnijā JVs 2042 uz Bauskas
apr., Ceraukstes pag^ ,,Kikut-Gane"
mājām ar hip. JVs 5352, ierasties šai
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", iesniegt minēto obligāciju un
pieteikt savas tiesības un prasības.

Ja noteiktā laikā obligāciju neie-
sniegs, tiesības un prasības nepieteiks,
tiesa atzīs obligāciju par iznīcinātu un
lūdzējai Donas zemes bankai atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 1926. g. 9. martā. LJVs647/26
Priekšsēd. v. Veiss.

26335a Sekretārs K- Pussars.

Ns3772; 47) par 3500 rbļ., korob. 1911. g.
21. janv. JVs 213 uz Vircavas muižas
,,Rede-Jekševic" mājām ar hip. JVs3772 ;
48) par 3500 rbļ., korob. 191 l.-g. 21. janv.
JVs214 uz Vircavas muižas ,,Rede-Jekše-
vic" mājām ar hip. JVs 3772; 49) par
1000 rbļ., korob. 1906. g. 20. februārī
JVs 1220 uz Vircavas muižas ,„,Šlūgeru"
mājām ar hip. JVs 4014; 50) par 5000 rbļ.,
korob. 1908. g. 21. janv. JVs 247 uz Vir-
cavas muižas „Šlūgeru" mājām ar hip.
Na 4014, blanko cedēta ; 51) par 5000 rbļ.,
korob. 1913. g. 4. dec. JVs 2893 uz Vir-
cavas muižas " ,,Kalna -Geibe" mājām ar
hip. JVs 2918, blanko cedēta; 52) par
25000 rbļ., korob. 1899. g. 3. nov. JVslOlS
uz Ānes muižu ar hip. JVs 4, bet ar uz-
rakstu, korob. 1914. g. 20. aug. JVs 1986
uz Ānes muižas zemes gabalu ,,Vester-
vald" ar hip. JVs 6649, — atzītas par
iznicinātām un lūdzējai Lauksaimnieku
Centralbankai dota tiesība prasīt jaunus
aktu norakstus, kuri stāsies nozudušo
oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1926. g. 19.martā.LJVsl33/26
Priekšsēd. v. Veiss.

27213a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamas uz šā gada 25. febr.
nolēmuma un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pk., kā ari 1923. g. 17. martā lik.3. p., uzaicina to personu vai iestādi,
kuras rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, kas korob. 1878. g. 6 febrNa 76 uz Tukuma apr. lies pag. „Silinu'mājam ar hip. JVs 282, nodrošinot pirk-
šanas sumas atlikumu 150 kr. rbļ. ar ķīlutiesībām uz minētām mājām, kā " ari
personas, kurām būtu kādas tiesības uzminēto aktu, — iesniegt aktu un pie-teikt savas tiesības šai tiesai sešu menēšulaika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn". Ja minētā ter-miņa aktu neiesniegs jeb tiesības nepie-teiks, tiesa atzīs parāda aktu par iznīci-nātu un Valsts zemes bankai dos tiesībupiasit hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās

Jelgavā, 1920. g. 9. martā. L JVs711 2fi
,„,, Priekšsēd. v. Veiss.2o334a Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8. marta 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 2. septrembī 1925. g.
mirušā Kārļa Friča dēla Mūrnieka
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā,13. martā 1926.g. JVs697m/26.
Priekšsēdētāja b.V.Bienenstams.

26603a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa

11 martā 1926. g. uz Jā_na Konrāda
Vītola lūgumu un civ."* proc. lik.
2081.—2086. p. p. pamata nolēma:

L)Jparādus, a) 1500 rbļ. un b) 1500 rbļ.
pēc obligācijām izdotām abas uz Vents-
pils latviešu krāj-aizdevu sabiedrības
vārdu un a) 1912. g. 4. maijā un b) 1912.g.
16. novembrī nostiprinātām uz Jānim
Koirradam Vītolam piederošas neku-
stamas" mantas Ventspilī, IV kv. ar
krep. JVs 296/5437a, atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm un
obligācijas par iznicinātām;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-grāmatu nodaļā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 12. martā 1926. g. JVo 647 25Priekšsēdētāj a b. V. Bienenstams.
26o9ba Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. marta 1926. g. lēmuma
pamata uzajcina 13. janvārī 1926. g.
mirušā Pētera Jēkaba dēla Gelže
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesība? un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 12.martā 1926.g. JVs706m/26.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

26592a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 11. marta 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 4. augustā 1921. g.
mirušā Aleksandra Horsta mantinie-
kus, kreditorus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības jeb prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 12. martā 1926.g. JVs693m/26.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

26593a SekretarsA. ļansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 15. febr.
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
obligācija par 69000 kr. rbļ., koroborēta
1909. g. 16. janv. JVs63 uz Šenheidenes
muižas Ezeres zemes gabala ,,Astašenok
(Granica)" ar hip. JVs 2563, Lasenbekes
zemes gabala „Fridholm" ar hip. JVs2569,
Kumbules „Liel-Raki JVs 5/6" mājām
ar hip. JVs 1821, Šenheidenes ,,Sprindziš-
ķiem Na 1 un 2" ar hip. Ns 1990 un 1803
un „Novikiem JVs 10 un 11" ar hip.
JVs 1804 un 1989 atzīta par iznīcinātu un
lūdzējai, Donas zemes bankai, dota tie-
sība prasīt jaunu akta norakstu, kurš
stāsies nozudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 1926. g.3. martā. L JVs 119/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

26339a Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 18. febr. 1926. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 27. maijā 1925. g. mirušā
Sīmaņa Matīsa dēla Buncis mantinie-
kus, kreditorus, legatarus, fideikomisarus
un visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības jeb prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 25. febr. 1926.g. JVs 1122m/25.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

25003a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 18. februāra 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 13. janvārī 1923. g.
mirušā Jāzepa Andreja dēla Roga
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības jeb prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 25. febr. 1926. g. JVs 663m/26.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

25004a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 18. februāra 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 19. augustā 1924. g.
mirušās Ilzes Indriķa m. Stepeniek
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības jeb prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atutas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 25. febr. 1926. g. JVs666m/26.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

25005a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa ,
saskaņā ar savu 1925. g. 3 L
lēmumu uz MarijasPriedolins?,gurnu un pamatojoties uz civ lik'«?,-"
civ. proc. lik. 1940. p. un sek "
nolēma: iecelt aizgādni nezināmaI'„P 'būtnē esošā Mārtiņa Inta dēla d,- 5"
lina mantībai. ^«o-

Priedoliņa pēdējā dzīves vieta h-Jūrkalnes pagasts. DIJa
Liepājā, 10. martā 1926. g.JVs784.iPriekšsēdētāja b. V. Bienenuam

26318a Sekretārs A. J an"V^

Liepājas apgabaltiesa
11. martā 1926. g. uz Edas Fridrich<;nnlūgumu un civ. pr. lik. 2081.—2086 npamata nolēma: 'P-

1) parādus, a) 500, b) 300, c) 1500 ,,„
d) 1000 rbļ. pēc obligācijām izdotām "
Ventspils pilsētas krāj-kases vārdu ,1
a) 1903. g. 20. maijā, b) 1904. g q „ ""
c) 1909. g. 9. novembri un d) 1912 »'3. decembrī nostiprinātām uz' EdaiFridrichsonei piederošas nekustama
mantas Venstpih, 1. kvartāli ar kreoJVs 395, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligācijaspar iznīcinātām; ' J

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
sanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 12. martā 1926. g. JVs640/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

26594 Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa

1 l.matrā 1926.g. uz Nikolaja Brikmana
lūgumu, 17. marta 1923. g. likumu m
civ. proc. lik. 2081.—2086. p, p. pamata
nolēma:

1) parādus, a) 1337s, b) 700 un
c) 800 rbļ. pēc obligācijām, izdotām uz
a) atraitnes J. G. Feldt, b)J. Kazemana
un c) Niklāva Jāņa d. Brikmana vārdiem
un a) 1825. g. 18. janvāri, b) 1867. g.
27. janvārī un c) 1900. g. 7. jūnijā ar
žurn. JVs444 nostiprinātām uz Nikolajam
Ģirta d. Brikmanim piederošas ne-
kustamas mantas Durbē ar krep.
JVs25, IV reģ., atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visam procentēm;

2> atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 12 martā 1926. g. JVs 627/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

26595a SekretarsA. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūgumu un
saskaņā ar savu 1926. g. 11. marta
lēmumu un civ. proc. lik. 2081. un sek.
p. p. pamata, uzaicina obligācijas turē-
tāju, kura izdota par 2300 rbļ. uz
Dundagas fideikomisa vārdu un 1881, g.
17. maijā nostiprināta uz Jānim Ciriva-
nam piederošas nekustamas mantas
Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā,
,,Jaunaraj" mājas ar krep. JVs 1186,
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju. Pie kam
tiek * aizrādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšanas ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu un obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdzējai tiesību pieprasīt pa-
rāda ' izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 12. martā 1926. g. JVs 376/26
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

26597a Sekretārs A. Jansons.
^

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava II. marta 1926.. g. lēmtlfflj
pamata uzaicina 4. aprilī 1925. g.
mirušā ļaņa Anša dēla Dikenieka
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam

varētu būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebas
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas

par 'zaudētām uz visiem laikiem.
1

Liepājā, 13.martā 1926.g. JVs 705m'*.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

26604a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. marta 1926. g. _ lēmuma

pamata uzaicina 21. septembrī l920-»:
mirušās Līzes Uldrika m. Bērend (an
Bērent) mantiniekus, kreditorus, fidei-
komisarus un visas citas personas, ķai
varētu būt kādas tiesības jeb prasības

uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām riebi

paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzi
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā,13.martā. 1926.g. JVs707m?&?
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams-

26605a 'Sekretārs A. Janson^.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8. marta 1926. g- 'ē»'uma
pamata uzaicina 5. janvārī 191o- &
Liepājā mirušā Jāna Jēkaba d. £
postina ari Kāposta mantmK*»ļj
kreditorus, legatarus, fideikomisaru^.j
visas citas personas, kam varētu

^kādas tiesības jeb prasības uz at»
mantojumu, pieteikt viņas tiesai-
mēnešu laikā, skaitot no sludināju
iespiešanas dienas. . _.tjūs

Tiesības un prasības, par kuram n
paziņots tiesai minētā laikā, tiks a
par zaudētām uz visiem laikiem-

Liepājā, 13.martal926.g. Ks 703m -^
Priekšsēdētāja b. V. Bienensta

26608a Sekretārs A. Jansons-



Pirmo pumrskā izsolē i
fa'lim Jēkaba d. B r i ķ i m piederošu
nekustamu īpašumu, ļ

'*Mļas apriņķī, Krote? pag. isastavoju no ,Kalibjāņu « mājām arZ gramatu Ws 16°Psr Latvijas
«T Prasību Ls 1100 apmērā ar
?T "«Pildīšanai izdevumiem;
nekKtL - luSšējās prasības uz šo
tMi- 'PM »mu ir nostiprināti pa-
lilfinnP TValsts zeme * bankas
« Priekš rf Br!PrasIba Ls 4800
ffi etas BētuZ muža alimenti;

4sS,t
riekš Pārdošanas ir no-

sas anā a ° latu m sol'šana sāksies
S sa ,c,v- P™- lik- 1871. p. no

4)k t mas;
lanā da-īhM

,ram
' kas v5las vmāksoli-

10°,onn ^^'Jāiemaksā drošībai
iesn ed,Tlesanas sumas> kā afi ia"|feta2nfc" at t0 ' ^a no Ties-

^^^Si /^^^1^
« «!t«A"matas Par šo īpašumu
grāmata J odaļā!.ut[s" 9r. obinas semes

^mn adī,?'fil""
'^ ?« minēto

°Pie'aiz vin» „5rx'tiesibas> kas
11 lāpieteir Ta pardo5anj, tādas tiesības

*) visi ''^ .P^ošanas dienai;
coSies o» n-l un dokum;n!i, attiē-

?atami aDea^r°damo 'P™. " «e-
"f K piWi%i civilnoda lā vai Pie

46
e
''' 1®26' §• 30. martā. JVs 755

r*-^J^" 'zpild. Ž. Kinens.

" ' lieoājas apgabaltiesa,

, 3
Psavu 11. marta 1926. g.

saskar?* ļs zemes bankas lūgumu,
««"""""'nroc lik- 208K U"- P- P-'
uz ci v: ' obligācijas turētāju, kura iz-
uzaic|na, "|ro i 55 kap. uz Targales
dota P»'.' vārda un 1884. g. 26. maijā
[ideikom'i m Ernstam Jansonam
nostiP""/ nekl |Stamas mantas Vents-
Pieder °rinkī Sarkanmuižas pagastā,
pS\»«u ^

krep-
*9 1543>

'K «fnešu laikā, skaitot no sludinā-
sešu m' iešaIias dienas, ierasties tiesā
ifMot minēto -obligāciju, pie kam
'' "rādīts ka pēc minētā termiņa
tiek sf/nas ' ari obligācijas turētāja
" sanās 'gadījumā , parādu atzīs par
neierf<Tātu un obligāciju par iznicinātu,
saSt lūdzējai tiesību pieprasīt pa-
pIei Ldzēšanu iz zemesgrāmatām.

Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

-p-Ķ. Sekretārs A. Jansons.

'" Liepājas apgabaltiesa,
«.va 11. marta 1926. g. lēmuma

"Lita uzaicina 3. maijā 1922. g.
Sl Ootarda Pridriķa (ari Ootharda

F dricha d.) Janševska mantiniekus,
l ditorus, legatarus, fideIkomisarus un
L citas personas, kam varētu būt

kādas tiesības jeb prasības uz atstāto

mantojumu , p ieteikt viņas tiesai sešu
ļ^nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
oazinots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
L zaudētām uz visiem laikiem.

Liepā.iā,13.martāl926.g. JVs 696m/26.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

«i06a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 11. februāra 1926. g. lēmuma
Minata uzaicina 21. novembrī 1925. g.

mirušā Samēja Friča d. Samata ari
Titog un 21. jūnijā 1925. g. mirušās
Minnas Ģirta m. Samat pēc pirmā
vira Blūm, dzim. Smiltniek, mantinie-

kus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības jeb prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

' Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, martā 1926. g. JVs 642m/26.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

26607a Sekretārs A. Jansons.

Rigas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 24. aprilī 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Vitebskas ielā JVs 12/14,
1. un 2 ūtrupē pārdos Jēkaba
Zāģera kustamo mantu, sastāvošu no
koka apstrādāšanas mašimm un no-
vērtētu par Ls 5210.

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

Rīgā, 26. martā 1926 g.
181 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Liepājas apgabali tēsu
izpildītājs Liepājas apr.

(pieņemlana apgabaltiesā, istabā JVs 9),
pamatojoties uj civ. proc. lik. 114!..
1146.-1149. p.p. piziņo:

1) ka izpildot minētas tiesas uzde-vumu no 6. augusta 1925. g, 18. jūnijā
TO. g„ pulksten 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesai sēžu zīlē pārdos

LE!?HJg stgžu_ sludinājumi.
^SSt

ze
*es banka, V

'skaitīto ZPrlP.ar valsts zemes fondā
taL«am?u

U
n 5'P?tekarisl<" Parādu

ļ- krāj ]q,on dzesanu (Lik. un no-

Sdi .u« piSii-/6 92) 3- P- Uzaicina
V Sl Sludina "* Vletla mēneŠa laika
1-Vēstn . aju,na iespiešanas dienas
25^ dok„iaVas ^esības un uzrādīt

centus, kas nodrošināti

uz sekošiem uz valsts vārdu pār-vestiem nekustamiem īpašumiem:
1. Uz Skrundalinas miestu hipJV9 127, Ilūkstes apr. nostiprinātas hi-potēkas:

a) pēc 12. maijā 1904. g. nostiprinātas
obligācijas Eduardam Danbergam
par labu2000 rbļ. kr. n

b) pēc 12. maijā 1904. g. nostiprinātasobligācijas Ivanam Rozevskim parlabu 7000 rbļ. kr. n.;
c) pēc 5. maijā 1887.g. Jvš140 apstipri-

nātas uz Jaunsalienes muižu Skrun-
dalinas miests ir atbildīgs tikai nar
2500 rbļ. kr. n.; S P

d) tāpat 1890. g. 26. jūlijā JVs 129 no-
stiprināta obligācija Hugo Beinin-
genam par labu 4000 rbļ kr n ?

e) tāpat 1900. g. 13. maijā JVs523 no-
stiprināta obligācija Rūdolfam En-

gelhardam par labu 10000 kr. rbļ.;
2. Uz Medzes muižir hip, JVs 124,

Liepājas apr. nostiprinātas 1882. g.
3. martā JVs8066 ķīlu tiesības par 900 rbļ.
kr. n. Kurzemes bruņniecības komitejai
par labu.

3. Uz Jaunsātu muižu hip. JVs 134,
Tukuma apr. nestiprinātas hipotēkas
parāds-Kurzemes bruņniecības komitejai
par labu 2500 rbļ. kr. n. pēc pirkšanas
līguma, nostiprināta; 1882. g. 26. maijā.

4. Uz Almāles muižu hip. JVs 1, Aiz-
putes apr. starp citām nostiprinātas
1888. g. 13. okt. JVs 2191 ķīlu tiesības
Kurzemes bruņniecības komitejai par
labu 1725 rbļ. *kr. n.

5) Uz Peščankas un Šarkunovkas
folvarku reģ. JVs 410 Vārkavas pagastā
Daugavpils apr. pēc 1914. g. 1. septembrī
nostiprināta ķīlu zraksta Vasilijam Jan-
kevičam pārlabu 12000 rbļ. kr. n.

6. Uz Māres muižu hip. JVs 244, Aiz-
putes apr. nostiprinātas hipotēkas:

a) 1914. g. 7. febr. Fridricham Krog
par labu 6000 rbļ. kr. n.;

b) tadpat tam pašam par labu 4000
rbļ. kr. n.

7) Uz Kaulices muižu hip. JVs 243,
Kuldīgas apr. nostiprinātas hipotēkas:

a) 1877. g. 13. jūnijā Ad. fon der Osten-
Sakenam par labu 23000 rbļ. kr. n.;

b) 1881. g. 4. dec. Robertam fon
Brēmam par labu 30000 rbļ. kr. n.

8. Uz Lutriņu Jauna muiža hip.
JVs 236, Kuldīgas apr. nostiprinātas
hipotēkas:

a) 1902. g. 7. jūnijā baronam Balta-
zaram Kampenhauzenam par labu
19000 rbļ. kr. n.;

b) 1902. g. 8. jūnijā tam pašam pat
labu 30000 rbļ, kr. n.;

c) tadpat un tam pašam par labu
40000 rbļ. kr. n.

9. Uz Sernatas muižu hip. JVs 242,
Ventspils apr. pēc 1874. g. 8. novembri
nostiprināta pirkšanas līguma brāļiem
H. un J. A. Milleriem par labu 5000
rbļ. kr. n.

10. Uz zemes gabalu hip. JVs 755,
ietilpstošu Kuldīgas pilsētas robežās
pēc 1910. g. 14. oktobri nostiprināta
pirkšanas līguma Ervinam Heikingam
par labu 270 rbļ. kr. n.

11. Uz zemes gabalu hip. JVs 759,
ietilpstošu Kuldīgas pilsētas robežās
pēc 1910. g. 14. oktobrī nostiprināta
pirkšanas līguma Ervinam Heikingam
par labu 270 rbļ. kr. n.

12. Uz zemes gabalu hip. JVs 760,
ietilpstošu Kuldīgas pilsētas robežās
pēc 1910. g. 14. oktobrī nostiprināta
pirkšanas līguma Ervinam Heikingam
par labu 270 rbļ. kr. n,

13) Uz zemes gabalu hip. JVs 761,
ietilpstošu Kuldīgas pilsētas robežās
pēc 1910. g. 25. oktobrī nostiprināta
pirkšanas līguma Ervinam Heikingam
par labu 270 rbļ. kr. n.

14. Uz Šķēdes muižu hip. JVs 250,
Kuldīgas ap'r. nostiprinātas sekošās
obligācijas:

a)1845. g. 15. febr. Vārmas luterāņu
baznīcai par labu 1300 kr. rbļ;

b) 1884. g. 23. nov. Linai fon der
Rekke par labu 14000 rbļ. kr. n.;

c) 1884. g. 23. novembrī Paulai fon
Firks par labu 19000 rbļ. kr. n.;

d) 1885. g. 4. janvārī Heinricham fon
Zass par labu 34700 kr. rbļ. n.;

e) tadpat tam pašam par labu 5000rbļ.
kr. n.;

f) 1885. g. 4. janvāri Annai fon Zass
par labu 4000 rbļ. kr. n.;

15. Uz Vilgales muižu hip. JVs 229,
Kuldīgas apr. nostiprinātas sekeršas
obligācijas:

a) 1882. g. 21. decembrī baronesei
fon cum Berge par labu 5000 r. kr. n.

b) 1882. g. 21. decembri tai pašai par
labu 9000 rbļ. kr. n.;

c) 1910. g. 28. oktobri Magnusam fon
Brimmeram par labu 15000 r. kr. n.;

d) 1911. g. 23. februārī Kārlim fon
Bilterlingam par labu 6000 r. kr. n.;

e) 1911. g. 23. februārī tam pašam par
labu 4000 rbļ. kr. n.;

f) 1913. g. 12. novembri Kurzemes
dzimtmuižnieku sabiedrībai 10000 r.
kr. n.

16. Uz Saldus-Kalna (Brocen-Kalna)
muižu hip. JVs226, Kuldīgas apr. nostip-
rinātas sekosas hipotēkas:

a) Kursīšu baznīcai, pēc 1831.g. 11.febr.
nostiprināta izraksta no Kursīšu
baznīcas grāmatas, 333/3 Albertu
dālderu;

b) 1867. g. 14. martā nostiprināta
obligācija Johanam Brinkenam par
labu 30000 rbļ kr. n.;

c) tadpat nostiprinātas obligācijas tam
pašam par labu 30000 rbļ. kr. n.;

d) 1901. g. 7. jūnijā nostiprināts ķīlu

raksts Valerijai Rekke par labu 15000 rbj.
kr. n.*

e) tadpat, tai pašai par labu 18000 r.

f) tadpat Gabrielai Rekke par labu
10000 ?*' ?""-- ii^MHll

g) tadpat tai p-ašaī par tabu 18000 rblkr. n.;
h) tadpat Marijai Rekke par labu

18000 r.kr.n.i) tadpat Elenai Rekke par labu
18000 rbļ. kr. n.

17. Uz Sesiles muižu hip. J\fs 264
Kuldīgas apr. nostiprinātas sekošaš
hipotēkas:

a) Sesiles pagasta sabiedrībai pēc1809. g. 31. maijā nostiprinātas
testamentos 10000 Alb. dālderu-

b) 1914. g. 3. jūnijā JVs 714, nostipri-
nāts ķīlu raksts Valteram fon Grabe
par labu 10000 rbļ. kr. n.;

c) 1914. g. 3. jūnijā JVs 715, nostipri-
nāts ķīlu raksts tam pašam par
labu 5000 rbļ. kr. n.;

d) 1914. g. 3. jūnijā JVs716, nostipri-
nāts ķīlu raksts tam pašam par labu
10000 rbļ. kr. n.;

e) 1914. g. 3. jūnijā JVs717 nostiprināts
ķīlu raksts tam pašam par labu
10000 rbļ. kr. n.;

f) 1914. g. 3. jūnijā JVs718 nostiprināts
ķīlu raksts tam pašam par labu
5000 rbļ. kr. n.;

g) 1914. g. 3. jūnijā Na 719 nostiprināts
ķīlu raksts tam pašam par labu
10000 rbļ. kr. n.;

18. Uz Krustpils muižas zemes ga-
balu ,,Metens" hip. JVs2535, Daugavpils
apr. nodrošināts 35000 r. kr. n, aiz-
devums pēc 1913. g. 9. janv. JVs 10
ķīlu raksta Pēte;am Mitrofanovam
par labu.

19. Uz Augustovas fermas no Augu-
stovas pusmuižas hip. JVs 558, Daugav-
pils apr. 1816. g. 17. septembrī JVs 15
nostiprināts ķīlu raksts Aleksandram
Paškovskam par tabu 10500 rbļ, kr. n.

20. Uz Galmuižas muižu hip. JVs667,
Daugavpils apr. nostiprināts 1916. g.
17. septembrī JVs 15 ķīlu raksts Aleksan-
dram Paškovskam par labu 39500 r. kr.n.

21. Uz Maltas, Jeleonorgofas,Luboš-
čicas un Murmastiņu folvarktem hip.
JVs 581, Rēzeknes apr. nostiprināts
1913. g. 13. maijā JVs53 ķīlu raksts grā-
fienei Elizabetei Potockai par labu
355 rbļ. kr. n.

22. Uz zemes gabalu bez nosaukuma
hip. JVs 447, atdalītu no Pūnes muižas,
Talsu apr., nostiprinātas hipotēkas:

a) pēc 1911. g. 27. janvārī JVs 153 no-
stiprinātas obligācijas Sergejam Pa-
lēnam par labu 10000 rbļ. kr. n.;

b) pēc 1911. g. 28. janvārī JVs 166 no-
stiprinātas obligācijas Leopoldam
Valteram par labu 5000 rbļ. kr. n.;

c) pēc 1911, g. 28. janvārī JVs 162 no-
stiprinātas obligācijas Sergejam Pa-
lēnam par labu 5000 rbļ. kr. n.

23. Uz Zaļesjes muižu hip. JVs 5914.
Rēzeknes apr. nostiprināta 1908. g.
18. martā obligācija par 40000 rbļ. kr. n.
Natālijai Avdoščenkovai par labu.

24. Uz Misas muižas dzirnavu zemes
gabalu hip. JVs 1850 Bauskas apr. pēc
1895. g. 3. maijā JVs 413 nostiprināta
pirkšanas līguma Eduardam fon Rei-
chardam par labu 4228 rbļ. kr. n.

25. Uz nekustamu īpašumu zem
nosaukuma Mežagabals JVs 1, Krimuldas
pag. Rīgas apr. nostiprinātas hipotēkas:

a) 1901. g. 13. decembri JVs 237 Kārlim
Reichenekkeram par labu 3500 rbļ.
kr. n.;

b) 1911. g. 13. septembri JVs324 Donas
zemes bankai par labu 3600 rbļ.
kr. n.

26. Uz zemes gabalu ,,Kalne" hip.
JVs 5679, lvandes pagastā, Kuldīgas apr.,
nostiprinātas hipotēkas:

a) 1914. g. 19. aprill nostiprināta obli-
gācija V. Grābe par labu 2000 rbļ.
kr. n.;

b) 1914. g. 19. aprilī nostiprināta obli-
gācija V. Grābe par labu 2000 rbļ.
kr. n.

27. Uz zemes gabalu JVs5hip.JVs5820,
Kurmales pagastā, Kuldīgas apr. no-
stiprinātas sekošas hipotēkas:

a) 1893. g. 12. martā nostiprināta
obligācija par 56000 rbļ. kr. n.;

b) 1896. g. 19. aprilī nostiprināta obli-
gācija par 60000 rbļ. kr. n.

28) Uz Lejas-Sprīžu māju hip. JVs926,
Zvārdes pag., Kuldīgas apr., 1883. g.
20. jūlijā nostiprināts parāds pēc pirk-
šanas līguma par 3000 rbļ. kr. n.

29. Uz Kingutu māju hip. JVs 5817
Kurmales pag., Kuldīgas apr., nostipri-
nātas hipotēkas:

a) 1893. g. 12. martā nostiprināta obli
gacija par 56000 rbļ. kr. n.;

b) 1896. g. 19. aprilī nostiprināta obli
gacija par 1200 rbļ. kr. n.;

c) 1900. g. 7. jūnijā nostiprināta obli-
gācija par 1200 rbļ. kr. n.

30. Uz Priednieku māju JVs 2 hip.
JVs 5819, Kurmales pag.,Kuldīgasapr.nostiprinātas hipotēkas:

a) 1893. g. 12. martā nostiprināta obli-
gācija par 56000 rbļ. kr. n.;

b)- 1896. g. 19. aprilī nostiprināta obli-

gācija par 60000 rbļ. kr. n

31) Uz Ropespurvs hip. JVs 199^,
Vārves pagastā, Ventspils apr. nostipri-

nāts 1909 g. 26. novembrī ķīlu raksts

par 8000. rbļ. kr. n. Emmai Gnnberg

Pa
32Uz Priednieku JVs 1 māju hip.

JVo 5818 Kurmales pagastā, Kuldīgas

apr nostiprinātas hipotēkas:
ai 1893 g 12. martā nostiprināta obh-

gacija par 56000 rbļ. kr. n.;

M 1896 g 19- aprilī nostiprināta obli-
* aacUa par 60000 rbļ. kr. n.

gacija v
va[sts Zemes Banka.

27250a

-^T-r^oTT^cTpriekšnieks izsludina

na? nederigu nozaudēto karaklausības

apliecību izd.no Rīgas kara apr. pneksn.

No 37846 16. sept. 1924. g.«z
.'Jk aba d. Rozevskij vārdu, d«£ Ma-

rijas ielā JVe 34,,v. 1. *flļoa

VII dzelzsceļa iecirlina prieksnieKs,
savi kantorī, pie Torņakalna stacijas, izsludina

jauktu izsoli
sekošu darbu izdošanai, mazāk pras ītājiem,

uz 1926/27. budžeta gadu:
1) Podnieku uz 19. a p r i 1 ī š. g., pīkst. 12 ar pārsoli 22. a p r i 1i š g.,

pīkst. 12. Drošības nauda Ls 200.— ;
2) Krāsotāju uz 19. a p r i 1 i 5 g., pīkst. 12, ar pārsoli 22. aprilī š. g.,

pīkst. 12. Drošībās nauda Ls 300.—.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar Ls 0.80 zīmognodokli jaiesnļedz VHceļu

iecirkņa priekšniekam līdz izsoles sākšanai, uzrādot piedāvājuma: uzņēmēja vārdu,
tēva vārdu, uzvārdu un adres', kā ari par cik °/o°/o virs, vai zem dz. ceļu cenas
uzņēmējs apņemas izvest minētos darbus at savu darba speķu un darba rīkiem:
a) podnieku da'bus ar dz. ceļa materiāliem un b) krāsotāju darbus ar saviem
uzņēmēja materiāliem.

Mutiskā parsolē var piedalīties ari tādi uzņēmēji, kuri izsolē nav piedalīju-
šie? , bet iemaksājuši vajadz*go drošības naudu.

Ar tuvākiem noteikumiem un darbu izmaksas aprēķiniem var iepazīties
iecirkņa kantorī darbdienas no 10—13. 230

Dzelzsceļa virsvalcles materiālu apgāde
izsludina š. g. 20. aprilī, pulkst. 12 d.,

rakstiskus torgus
uz apm. 1400 kub. metru priežu blok-
baļķu un apm. 400 kub. metru priežu
brusu baļķu ar resnumu sākot no 42 cm
tievgali, atrodošos Kārsavā, Vec-Gulbenē,
Usma un Liepājā, pārdošanu ar nodo-
šaiulīdz š.g.20. maijam sekošā kārtībā:
1) uz Rīgu ap 600 kub. metru blokbaļķu

un apm. 100 kub. metru brusu baļķu,
2) uz Rīgu vai Ventspili 700 kub. metru

blokbaļķu un apm. 100 kub. metru
brusu baļķu,

3) uz Liepāju ap 100 kub. metru blok-
baļķu un apm. 200 kub. metru brusu
baļķu.

Brusu baļķi var tikt pārdoti ari ar
apzāģēšanu dzelzsceļu zāģētavās uzrā-
dītās vietās par torgu noteikumos pare-
dzēto cenu franki vagons.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdes 118. istabā. 3 232

Dzelzsceļu virsvaldes materiāla apgāde
izsludina rakstiskus torgus 21. aprīlī
1926. g. uz 1) darvu akmeņogļu 40000 kg
netto; 2) Asfaltu 28000 kg netto. 2

Torgu sākums puftsten 10 no rīta.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības

nauda 10°/o apmēra no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dzelzsceļu virs-
valdē, Oogoļa ielā Jfe 3, ist. 101. 231

Bauskas apriņķa priekfin. palīgs

II iecirknī
š. g- 19- aprīlī, pulksten 11 diena,
Skaistkalnes miestā, pārdos

atklāta vairoksolBana
Dāvidam K a n t e r i m piederošu mantu,
sastāvošu no 1 govs, novērtētas par
Ls 30, dēļ Ls 30 tirdzniecības zīmes
vērtības ar soda naudu par 1924. g.
piedzīšanas, saskaņa ar Bauskas apriņķa
nodokļu inspektora rakstu J* 587
8. martā š. g. 251

Rēzeknes apriņķa priekšnieka
I. iecirkņa palīgs

23. aprīli š. g., pulksten 12, Kaunatu
pag., Sobolu s„ Lotko mājās,

atklātā n\\MM pMos
1 sienas pulksteni, 1 pakaramo lampu
un 1 trauku skapi no ozola koka, Kār-
lim Dimitrija d. Lotko piederošo, dzīv.
Kaunatu pag., Soboļu ciema, novērt, uz
ļ-s 23, procentuāla peļņas nodokļa par
1925. gadu segšanai.
j54____Priekšnieki palīgs (paraksts).

259 Dabvedis (paraksts).

Kaunatas pag. valde,
Rēzeknes apr., paziņo, ka saskaņā ar
šīs valdes lēmumu tiks 1926. g. 15. apr:,
pulksten 10 rīta, Kaunatas miestā,

ūtrupē pārdota
Jeizavka f. Arkādija Rimša kustama
mantu, sastāvoša no 1 zirga, noveitēta
par Ls 109,46.

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

Kaunatas pag. valdē, 1926. g. aprilī.
Priekšsēdētājs (paraksts).

260 Darbvedis (paraksts).

Kaunatas pagasta valde,
Rēzeknes apr., paziņo, ka saskaņā ar
šīs valdes lēmumu tiks 1926. g., aprija
mēn. 16. d., pulksten 10 rīta sakot,
Kaunatas miestā,

ūtrupē pārdota
Lebevkas f. Andriva Konstantinova
kustama manta, sastāvoša no vienas
govs, novērtētu par Ls 58,45.

Izzināt sarakstu, novērtējuma kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. Ns 1242

Kaunatas pag. valdē, 1926. g. aprilī.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) M» 328 no
Daugavpils apr. pr-ka pal. uz Klaīas
Nachmaņa m. Vesterman v.; 2) Ns 157448
no Rīgas prei. uz Emilijas Jura m. Jev-
stafjevas v.; 3) Ns_ 888 no Lielauces
pag. v. uz Irmas Jāņa m. Vizbules v.;
4) Ns 169907 no Rīgas pref. uz Veras
Otto m. Liepiņ v; 5) Ns 231812 no
Rīgas pref. uz Zaņa Žaņa d. Ābela v.;
6) N° 222310 no Rīgas pref. uz Vitolda
Antona d. Gladkovska v; 7) J* 7955 no
3. pol. iec. uz Kārļa Andreja d Hoch-
berga vārdu; 8) Ns 242142 no
Rīgas pref. uz Mārtiņa Jāņa d. Kop-
maņa v.; 9) JVs 77401 no 7. pol. iec. uz
Jules Andreja m. Vepper v.; 10) Ns 169042
no Rīgas pref. uz Annas Makara m.
Koroļkova v.; 11) JVs 121928 no Rīgas
pref. uz Martas Toren v.; 12) numurs
nezināms, no Preiļu pag. v. uz Paulīnes
Aleksandra m. Ivanovas v; 13) JVs 4401
no Ezeres pag. v. uz Emilijas Matīsa m.
Līdekas v.; 14) JVs 107871 no Rīgas
pref. uz Agripinijas Sīdora m. Bogda-
novas v.;_ 15) Ns 5681 no 6. pol. kc.
uz Idas Jāņa m. Jochovičv.; 16) JVs 14845
no 8. pol. iec. uz Pētera Pētera d. Cu-
lišav.; 17) JVs 2682 no Slokas pol. pr-ka
uz Vilhelmines Dāvida m. Bemkert v.;
18) JVs 48899 no 10. pol pr-ka uz Pē-
tera Pēteia d. Pavasara v.; 19) JVs 9920
no Cesvaines pag. v. uz Jāņa Jāņa d.
Tiiziņa v.; 20) numurs nezināms, no
Dzirciema pag. v. uz Līnas Davīda m.
Zeltzaķis v.; 21) M° 175279 no Rīgas
pref. iiz Minnas Vilhelma m. Kruzeman
vaidu; 22) JVs 71110 no 8. pol. iec. uz
Alīdes Otto m. Spengel v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
13, 15., 16. un 17. martā 1926. gada
ar JVs 3127.

Rīgas pref. pal. Simanovics.
27262 Pasunod. darbv. Orinbergs.

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 15. aprilī 1926. g., pīkst. 10
rītā. Mellužos, Zāles iela IVs 9,

pārdos vairāksolīšanā
Žanim Ulmanim piederošos piec-
padsmit cementa betona sētas stabus,
novērtētus kopsumā par Ls 28,69, sa-
skaņā ar Tiešo nodokļu depart. rakstu
no I g. 22. marta Ns 35402.
255 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 15. aprilī 1926. g., pulksten
10 dienā Slokā, Smilšu ielā J* 48,

pārdos vairāksolīšanā
Eduardam C ā 1 i š a m_ piederošās daž.
istabas lietas, kopsuma novērtētas par
Ls 20, saskaņā ar Slokas pilsētas valdes
rakstu no š. g. 23. marta Jfe 972.
257 Priekšnieks (paraksts).

Valmiera * apr. priekšnieka
I. iec. pelīgs

paziņo, ka 16. aprilī 1926. g., pulksten
10 rīta, Valmiera, uz tirgus laukuma,

pildos viāksoliiaes
Hiršam Prussakam piederošu mantu,
sastāvošu no vienas gaiši dzeltenas krā-
sas ar 4 stikla un 2 koka durvīm un
2 atvilknēm trauku bufetes un tādas
pašas krasas ar 2 stikla durvim un 2
spoguļiem, dīvāns ar zaļu plīša drēbi,
novērtētu par Ls 250, dēļ procentuālās
peļņas nodokļa pat 1925. g. piedzīšanas,
saskaņa ar Tiešo nodokļa departamenta
rakstiem 20. februārī š. g. NšJVs 34889
tn 31890.

Pārdodamas mantas apskatāmas ūtrupes
diena uz vietas.

Valmierā, 3, aprilī 1926. g.
NsN> 1763 un 1764.

253 Priekšnieka nal. fnarakstsV

Ludzas apr. priekšnieka pai. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ soda naudas pie-
dzīšanas 17. aprīlī 1926. fg., Zvirgz-

dienes pagastā, Skincevas sādža, pulkst.

12 diena, „

atklāto vairāksolīšana
pret tūlītēju samaksu tiks pārdota pils.

Jēzupa Rižakova kustama manta,
sastāvoša no 1 kažoka.

Izzināt novērtējumu, ka an apskatīt
pāi dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
252 Priekšnieka pal. (paraksts)

Mēdzūlas pagasta valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas, 2 zirga pases
izd. no šīs valdes 14. apr. 1921. g.
NgJVe 396 un 397 uz Karlīnes Znotiņ v.



Iespiests Valsts tipogrāfija.

Mārsnēnu pagasta valde izsludina par

nederīgu p ieteikto par nozaudētu zirga

naii kura izd. no šīs pag. valdes 2. jun.

ffi rļ c
S^jg 3_uz Hermaņa Ustupa v.

—ī îēTpāēasta valde, Jelgavas apr.,

izsludima pat nederīgu nozaudēto zirga
1 , 7 lēkaba Segliņa vārdu, izd. no

—Tr^roT^rvālde izsludina .par ne-

a >1 kānozaudētu, karaklausības
deS,u uz Andreja Andreja d. Blu-
apliecibu1 uz £« j

kā nieku

i^
r& i»

*»86* 21348

Nozaudēta (izzagta no kabatas līdz
ar citiem dokumentiem) Polijas ārzemes
pase, izdota no Polijas konzulata Rīgā
Ns 1780 (P. V.) 24 uz Toma Toma d
Kujakovskij vardu, dz. Rīgā, Reveles
iela Ns 87, dz. 2. 251

Pamats: Kriminal pārvaldes aplie-
cība, izd. 15. okt. 1925. g. Ne 3278.

Z . „oiDaj

Apriņķa ceļu inženiers Rīgā,
Lāčplēša ielā J* 24, dz. 8, izdos

rnkjtijM un mutiska ijjolž
13. aprīli 1926. g., pulksten 10, ar p ē c i z s o 1 i š. g. 16. aprīlī, pulksten 10, uz
valsts mežiem piekrītošo klaušu ceļu labošanas
un uzturēšanas darb. Rīgas apr. sek. pagastos:

Doles un Baldones, droš. nauda Ls 340 Mārupes droš. nauda Ls 30
Daugmales . .. 20 Sējas . , , 100
Stopiņu un Ropažu , , ,420 Bīriņu ...40
Krapes un Lēdmanes . .. 15 Krimuldas ...10
Madlienas ... 40 Inčukalna ... 50
Lauberes , . „ 50 Allažu . . ,~ 120
Kastranes un Ķeipenes ...70 Siguldas . . . 10
Plāteres un Taurupes ... 25 Turaidas . . . 20
Mores ... 30 Mālpils ... 80
Nītaures ... 90 Ogresgala un Ikšķiles ... 25tJļ... 40 Sidgundas ...20
Kecu , ...25 Tomes ... 10
Meņieles , . ,100 Vidrižu ... 20
Kokneses ... 70 Skultes ...20
Bebru , , . 50 Pabažu ...Aizkraukles . . ,35 Lēdurgas ...50
Vlskaļu . , .10 Mangaļu ...50
Pļaviņu . . . 40 Slokas . . . 100
Skrīveru ... 30 Suntažu . . .60
Jumpravas . , . 160 Birzgales . . . 45
Olaines , . ,60 Rembates u. Lielvārdes , . . 530

Tuvākas ziņas kanclejā katru dienu no pīkst. 10—14. 2 27943

o. numurn

Rī$os papīrfabriku aKdia
sabiedrības valde

pagodinās ielūgt savus akcionārus uz
statūtu 29. un sek. pantu pamata uz sa-

biedrības akcionāru

96. kārtējo
vispār, sapulci

kura notiks piektdien, 30. aprill 1926. g.,
pīkst. 10 priekš, pusd. sabiedrības

valdes telpās Rīgā, 1. Aldaru iela 12.
Dienas kārtība.

1. Bilance un valdes darbības_ pārskats
par darbības gadu 1925, ka ari revī-
zijas komisijas ziņojums.

2. Nolemšana par bilances kopa ar peļņas
un zaudējuma ieķina pieņemšanu un
valdes atsvabināšanu no atbildības.

3. Nolemšana par tīras peļņas s.-dalīšanu.
4. Vēlēšanas.
5. Tekoši jautājumi.

Akcionāri, kuru akcijas _ atrodas ār-
zemes, var dēļ piedalīšanas vispārīga
sapulcē tās deponēt pret kvīti apakša
minētās bankās, pie kam šā kvīte uz-
skatama kā priekšstādīta akcija un dod
tiesību piedalīties vispārīgā sapulcē.

Kleinwort, sons & Co, London.
Mendelssohn & Co, Berlin.
Mendehsohn & Co., Amsterdam.

244 O. Scheel & Co , Revele.

Rītas staipi baita. akt. »b.*
at šo pagodinās ielūgt savus akcion. uz

kārtējo pilno sapulci
kura notiks piektdien, 30aprilī š. g.,
pīkst. 6 p. p-, bankas telpas, 1 Smilšu

ielā Ns 23/25.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskata par 1925. g. apsipri-
nāšana.

2) Peļņas sadalīšana.
3) Budžets 1926. gadam.
4) Pamata kapitāla palielināšana.
5) Velēšanas.
6) Dažādi jautājumi.

Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties sa-
pulce jāiesniedz ne vēlāk [ka 14 dienas
pirms sapulces, savas akcijas sekoTos in-
stitūtos:.

Rīgā — bankas kasē, Berlinē — Com-
mejz & Privat-Bank .Behrenstrasse 46/48,
Brāļi Rochling banka, Mohrenstrasse 62,
Bazejē — Rochling & Co. banka, Nju-
Jorka-Hallgaiten & Co. Pine Street 44
State Bank, 374-378 Grand Street.

Gadījuma, ja uz sasaukto sapulci ne-
pietiktu akcijas vai neierastos akcionāri
ka paredzēts st. § 64 vajadzīgā daudzumā,
valde s sauc pieltdien 14. maijā
1926. g.

otru sapulci
kūja būs pie katra ieradušos akcionāru
skaita pilntiesīga.
268 Valde.

Ugāles virsmežniecība

pārdos mutisko izsole
1926. g. 5. maijā Ugāles pag. valdes telpās

liM možo, atsevišķus mm oo iiiīušos lokus m telma skaita
un saimnieciski lā sagataius materiālos.

I iec. mežniecībā — Ugāles novada, pavisam 10 vienības, vērtībā no
Ls 11— līdzLs145.—II iec. mežniecībā — Zūru novada, viena vienība vērtībā Ls 13.—.

III iec mežniecībā — Puzenieku novadā, pavisam 6 vienības, vērtībā no
Ls 10— līdz Ls 61.—.

IV iec. mežniecībā — Puzes novadā, pavisam 27 vienības, vērtība no
Ls. 9 — līdz Ls 200.—.

V iec. mežniecībā — Zlekstendes -novadā, pavisam 16 vienības, vērtībā
no Ls 28.— līdz Ls 804,—.

VI iec. mežniecībā — Vargales un Garzdes novados, pavisam 4 vienības,
vērtībā no Ls 6.— līdz Ls 160.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o drošī-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
27973 ttģāles gfeamcžraiccifeci.

Likvidējama Alsviķu valsts saimniecība

Dies I aprilī i i atklāta vairāksolīšana
dažādu lauksaimniecības inventāru.
Vairāksolīšanas sākums pīkst. 9 rīta.
Tuvāki noteikumi pie saimniecības pārziņa Alsviķu muižā. 228

Lauksaimniecības pārvalde
š. g. 20. aprilī, pīkst. 10, Rigā, Kalpaka bulv. Mš 6, dz, 4, pārdos jauktā izsolē

motorjacfitfif „£figiii"
no mahsgoni un ozola koka, taksēta Ls 2400. Motorjachta apskatāma bij. Langes
kuģu būvētavā pie Kr. Valdemāra jūrskolas.

Tuvākas ziņas zvejn. un zivkopības nodaļa, Kalpaka bulv, Ns 6, dziv. 4.
' 229 Lauksaimniecības pārvalde.

Rīgas pilsētas uzņēmumu valde
nodomājusi ievest dažus

atvieglinājumus gāzes lietošanā
vārīšanas vajadzībām, pie kam ievēros tādus namus, kuros ne mazāk par 20 dzī-
Vokjiem. Priekšrocības dos tādiem namiem, no kuriem pec uzņēmumu valdes
ieskatiem, sagaidāmi labvēlīgi saimnieciski panākumi; to īpašniekiem ver tikt
piešķirta vislielākā pretimnākšana. Namsaimnieki, kuri vēlas pie-
slēgties pie pilsētas gāzes vadiem un kuru namos ir vismaz aizrādītais dzīvokļu
skaits, attiecīgus lūgumus var iesniegt uzņēmumu valdes kanclejā, Basteja bul-
vārī 10, istaba Ns 11. 233

liitiooia laoaita iii,
Valkas apriņķī, c. Strenčiem ar šo dara
zināmu vispārībai, ka šī pagasta sabied-

rībai piederošam ķieģeļu ceplim,

tiks pieņemts
10. aprilī 1926. g.

RieselnieRs - tepHnieks.
'pilsoņi kuri vēlētos šo vietu pieņemt

tiek uzaicināti ierasties minēta diena,

pulksten 12 dienā, Vijciema pagasta

namā, pie padomes. 1

27998 Pagasta valde.

Igtiijo kuimas oo
liioo falrikas akt. saMiba
sasauc š. g. 28. aprilī, pulkst. 18, Rigā,
pilsētas kantora telpās, 1. Jēkaba ielā 16

li Mm sapulci
Dienas kārtība:

1. Gada pārskats par 1925. g. un revī-
zijas komisijas ziņojums

2. Budžets 1926. g.
3. Vēlēšanas.
4. Dažādi jautājumi.

235 Valde.

Akcsob. „Rīgns vilnas rūpniecība
Rīušanskis un Htmmelhocta"

kārtēja pilna sāpu ce
notiks 30. aprilī š. g, pulkst. 11 no rīta
akciju sabiedrības valdes telpās Rīgā,

Lāčplēša iela JSTs 125/129a.
Dienas kārtība:

1. Valdes un revīzijas komisijas ziņojumi.
2. Bilances un pārskata par 1925. g. ap-

stiprināšana un peļņas sadalīšana.
3. Valdes atsvabināšana no atbildības.
4. Budžets 1926. g.
5. Direktoru velēšanas izstājušos vietā.
6. Revīzijas komisijas vēlēšana.
7. Dažādi jautājumi.

Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties sa-
pulcē uz statūtu 55. § pamata, jāuzrāda
septiņas dienas pirms sapulces savas pa-
gaidu apliecības oriģinālos vai ari ap-
liecības par tādu nodošanu glabāšanā
Rotterdamsche Bankvereinigung Rotter-
damā vai Schveizerische Kreditanstalten
Cirichā. 246 Valde.

UkiaiiiHis maliņa koplie-
foSanas ireola ,.Tiras".

pamatojoties uz savu statūtu § 60 sava
14. marta pilnā sapulcē nolēma:
šo biedribu

llMliR.
Tamdēļ biedrības valde uzaicina visus,

kam būtu kādasprasības ro šīs bie-
drības, pieteikt tās s e š u mēnešu laikā
skaitot no pēdējās sludinājuma dienas
.Valdības Vēstnesi'.
267 Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka Meiera
Miškinska zvērināts kurators zvēr. adv.
pal. M. Grajevski uzaicina augšāminētā
Mi'kinska kreditorus ierasties uz

kreditoru sapulci,
kura nolikta uz 1926. g. 17. aprili, pīkst.
18_ (6V2 p. p.) Rīgas apgabaltiesas
nama, istaba Ns 1.

Dienas kārtība: 1. Zvērināta
kuratora ziņojums par savu daibibu un
konkursa masas stāvokli. 2. Zvēr. ku-
ratora atalgojums. 3._ Konkursa valdes
ievēlēšana* 4. Dažādi jautājumi un
priekšlikumi. 247

Zvēr. kurators: M. Graievski.

Apvienoto m fabriku akt sab.0skm Ulldeiv

akcionāru jeneraljapultt
notiks 30. aprilī 1926. g. pīkst. 4 pēc pusdienas, fabrikas kantora <e'Pa

Bauskas ielā Ns 14.
Dienaskārtībā: /

1. Gada pārskats un norēķins par 1925. g.
2. Vēlēšanas.
3. Dažādi priekšlikumi.

245 v
v a 1 d «•

, > nļjrni 1926

Kurzemes paiju sabiedrī baīmobiļu iegūšanai un dārzkonL-
noturēs 1926. gada 19. aDrm „ V
6 Vak3rā '

fe dz^*^
kārtēju vispārēju sapulci

Ja šī_ g. 19. aprilī nesanāktu stāt,,* !paredzētais biedru skaits , tad $ **
20. aprilī, tai pašā vietā pint ega

ļļnotiks otra sapulce, kura pēc s'tat <\VSkailsies par pilntiesī gu, neraugoties,sanākušo biedru skaitu. s ,es ^

, -?jf.n^ kājtiba: 1) Sapulces milsēdētajā ievēlēšana. 2 Rakstvežu »,,5'
Iešana. 3) 1925. gada darbības ?
Skats, norēķins un bilance līdz arzijas komisijas atsauksmi , skaidrās n\ņas sadalīšana, valdes atsvabina™,,.''
atbildības par 1925. gada daS*"JļDarbības plāns un budžets 1928 sada5) Valdes pilnvarošana pēc statūtu "076) Velēšanas: a) padomes locekļu ,„viņu vietnieku, b) revīzijas komisijas 0čeku un viņu vietnieku , c) valdes Q.cekļu un viņu vietnieku. 7) Dažādi ja.tajami. 8) Triju biedru ievēlēšana iļ
tekola paraksti lanai. v

2t2 Valde.

Aic iab airim» mw\i lmm\\i
fcmtējā aikc.sapulce
notiks š. g. 30. apnlī. pulkst 7 vakarā,
kantora telpās, Rīgā, Kr. Barona ie'ā 14.

Dienas kārtība:
1. Sapulces amstu personu velēšanas.
2. Gada pārskata par 1925. g. pieņem-

šana un peļņas izdalīšana.
3. Budžets par 1926. g.
4. Statūtu grozījumi.
5. Vēlēšanas
6. Ziņojumi un priekšlikumi.

Saskaņā ar statūtu 50. §, alcionariem,
kuri vēlas piedaloties sapulcē, jāiesniedz
savas akcijas sabiedrības valdei vismaz
septiņas dienas pirms vispārējās sapulces
sanākšanas. 239 Valde.

Latvju informācijas akc. sab.
„GLOBUS"

valde ar šo uzaicina akcionārus uz

kārtēju vispārēju sapulci
šī gada 29. _aprilī, pulksten 18 vakarā,
valdes telpās, Rīgā, Ebzabetes ielā

Nš 41/43, dz. 5.
Dienas kārtība.

1. Sapulces oarbinieku vēlēšanas.
2. 19^5. gada pārskata apstiprinā-

šana tnrevizijfs komiiijas zņojumi.
3. Vēlēšanas.
4. Dažādi jautājumi.

237 Valde.

Rigas Hipotēku biedrība.
Biedrības neuzteicamo

ķīlu
zīmju atklātu tirāžu
notiks otrdien, 13. aprilī 1926. g.
pīkst. 12 dienā , biedrības telpās, Mies-
nieku ielā Nš 14.

Rīga, 8. aprill 1926. g.
270 Valde.

Akciju sabiedrība

Liepājas banka.
Ar šo tiek vispārībai ziņots, ka, sa-

skaņa ar bankas statūtu 79. §, dividendu
par 1925. g., 8°/o apmēia uz akciju, iz-
maksas bankas centrālē Rīgā, 1. Smilšu
iela Ns 28/30 un Liepājas nodaļā, Liepājā
Baznīcas iela 3.

Rūpnitc. akc. sabiebr.

11Delta"
tiilēia vispaiēja aulu

notiks sab. kantora telpas, Rīga, liela
Aldaru ielā Ns 1/3, dz. 10, 30. a p r i 1 ī

š. g„ pīkst. 5 p. p.
Dienas kārtība:

1) Sapulces priekšsēdētāja vēlēšana.
2) Daibibas pārskats un bilance par

1925 ?., kā ari ar šo saistīta jautājumu
priekšlikumi

3) Revīzijas komisijas ziņojumi.
4) Velēšanas
5) Akcionāru priekšlikumi.
6) Valdes priekšlikumi.

Uz statūtu § 47. pamata, akcionāriem jā-
pieteic akcijas valdei ne vēlāk, ka 7
diena laika priekš vispārējas sapulces.
234 Valde.

Rītas kušnlicibaseKc. sfib.
sasauc

kaittio liioo suiti
29. aprilī 1926. g. pulksten 11 d.,

Mērķēja ielā 21, dz. 6.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amatu personu vēlēšanas.
2) Valdes un jevizijas komisijas ziņoj.
3) 1925. g. pārskata un bilances pie-

ņemšana.
4) Tekoša gada budžeta apstiprināšana.
5) Vēlēšana».
6) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
240 Valde.

Akc. sab.
„ Lakas fabrika J. C. Koch", Rīgā,
ar šo paziņo akcior.aru kungiem , ka sa-
sauc šī gada 28. aprīli, pulkst. 3 dienā,

Rīgā, Šķūņu ielā Nir 9, 1 tr.,
kārtēju vispārēju sapulci.

Dienas kārtība. .
1) Bilances un darbības pārskata ap- i

stiprināšana par 1925. g.
2) Revizijas komisijas ziņojams un

valdes atsvabināšana no atbildības.
3) Valdes un revizijas komisijas lo-

cekļu vēlēšanas.
4) Darbības plāns par 1926. g.
5) Tekcši daibi_
Ja minētā dienā un stundā neierastos

statūtos paredzētais akcionaru_ skails,
tad pēc § 58. šīgada 12. maija notiks
otra kārtēja vispārēja stpulcē ar to pašu
dienas kārtību un būs pilntiesīga.

243 Valde.

Satiksmes akciju sabiedrības
BALTIJAS LLOIDS, Rigā,

GALVENĀ

SAPULCE
sabiedr bas telpas, Tirgoņu ielā W- 22,
1926. gada 30. aprilī, pulksten 4 diena.

Dienas kārtība.
1. 1925. g. pārskata apstiprināšana.
2. Revizijas komisijas zinojatrs.
3. 1925. gada vinnestu izdalīšana.
4. Budžets par 1926. g.
5 Vēlēšanas: a) valdes, b) revīzijas

komiiijas.
6. Jautājumi un paskaidrojumi.
Rīgā, 1926. g. 7. aprilī.

236 Direkni^

Kokrūpnicc. un tirdzn akciju sabledr.

,.Calders Latvjjfi"
kārtēja

vispārēja akcionāro sapalu
notiks 1926. g 30. aprilī pīkst. 5 p.??

Rīgā, 1. Smilšu ielā Ns 23/25, sabiedr.

kantorī ar sekošu
dienas kārtību:

1) Sapulces amatu personu velēšana-
2) 1925. g. bilances un darbības I* ļ

skata apstiprināšana līdz ils
z.un revizijas komisijas zinoJumie,L j.

dividendes nozīmēšanu, peļņas *
līšanu un valdes atsvabināšanu
atbildības. 041

3) Budžets 1926. gadam.
4) Vēlēšanas. . .i.
5) Instrukcija un pilnvarojumi ""^^
6) Akcionāru priekšlikumi.

^^^^
_-

Sērkociņu fabriku akciju sabiedr
V. A. LAPŠIN

valde uzaicina apakšā minēto sabie
drības akciju nezināmos

- turētājus,
kuru; īpašnieki uzdod, ka tās ir gājušas
pazušanā, iesniegt minētās akcijas sa-biedrītās valdei Liepāja, Lielā ielāNs 18, sešu mēnešu laikā , skaitot M
sī _ sludinājuma iespiešanas «Valdības
Vēstnesī*.

Ja pēc sešu mēnešu laika no'ecēšanas
neviens ar akcijām nepieteiktos,tad pie-
ves'as akcijas uzskatīs par nederīgām
un viņu vietā izsniegs jaunas.

Akciju numuri: 01355, 01356, 01357
01358, 01359, 01360, 01361, 01362
01363, 013C4, 01365, 01366 pat'
100 rbļ. katru.

Rīga, 1926. g. 7. aprilī.
249 Valde.

Dažādi sludinājumi.

Alt. satlaUji! nacionālā loku centrāle
kārtējā afzc. sapulce
notiks š. g. 1. maijā, pulkst. 11 dienā,
kantora telpās, Rīga, Kr. Barona ielā 14.

Dienas kārtība:
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2. Gada pārskata par 1925. g. pieņem-

šana, līdz ar zaudējumu un peļņas
aprēķinu.

3. Budžets par 1926. g.
4. Nekustama īpašuma pārdošana.
5. Vēlēšanas.
6. Ziņojumi un priekšlikumi.

Saskaņā ar statūtu 50. §. akcionāriem,
kufi veļas piedalīties sapulcē, jāiesniedz
savas akcijas sabiedrības valdei vismaz
7 dienas pirms vispārējās sapulces sa- ļ
nākšanas. 238 Valde.


	Valdības Vēstnesis no. 76 08.04.1926�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles Rīkojums.��씛㡛씛f伜䡦伜���������Ȁ
	Valdības iestāžu paziņojumi.�ఀ鐀ആ�䔇Ȁ���ㄹSa
	Article
	Article
	Article
	Meklējamo personu saraksts Nr. 257.�衯餎�
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㜵〰㈰〰㜳〰㘱〰㜲〰㘱〰㙢〰㜳〰㜴�ః
	TieSie un netiešie nodokli.
	Riga.
	Ārzemes.�㘱〰㉥0
	Māksla,�.�㘱〰
	KURSI.
	Article
	Article
	Section
	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
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 7
	Adv. 3 Page 7
	Adv. 4 Page 7
	Adv. 5 Page 7
	Adv. 6 Page 7
	Adv. 7 Page 7
	Adv. 8 Page 7
	Adv. 9 Page 7
	Adv. 10 Page 7
	Adv. 11 Page 7
	Adv. 12 Page 7
	Adv. 13 Page 7
	Adv. 14 Page 7
	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
	Adv. 22 Page 8
	Adv. 23 Page 8
	Adv. 24 Page 8
	Adv. 25 Page 8
	Adv. 26 Page 8
	Adv. 27 Page 8
	Adv. 28 Page 8
	Adv. 29 Page 8
	Adv. 30 Page 8
	Adv. 31 Page 8
	Adv. 32 Page 8
	Adv. 33 Page 8
	Adv. 34 Page 8
	Adv. 35 Page 8
	Adv. 36 Page 8
	Adv. 37 Page 8
	Adv. 38 Page 8
	Adv. 39 Page 8


