
likums par nodokli no nekustamas
mantas.

Rīkojums par aizliegumu ievest no
Polijas Latvijā lopus un lopu barību.

Preču saraksta papildinājums kuras fi-
nieru fabrikai .Julius Potempa" at-
jauts saņemt bez muitas.

Rīkojums par masieru pārreģistrēšanu.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

nodokli no nekustamas mantas
pilsētās un miestos.

I nodaļa.
Vispārējie noteikumi.

1. Visu nekustamu mantu pilsētu un
miestu administratīvās robežā;, ar 2. pantā
minētiem izņēmumiem, apliek ar nodokli
valstij un vietējām pašvaljībām par labu.

2 No nodokļa atsvabināta :
1) valstij un pašvaldībām piederīga

nekustama mauta;
Piezīme. 1. Šis punkts attie-

cināms ari uz nodokli par
1921. g. līdz 1926. g., ciktāl
minētais nodoklis vēl nav
uzlikts.

Piezīme. 2. Pašvaldībām pie-
deroša peļņu nesoša neku-
sīsoia manta, ja tā atrodas
ārpus šo pašvaldību admini-
stratīvām robežām, apliekama

rar nodokli uz vispārēja pa-
mata. Šī piezīme nav at-
tiecināma uz pašvaldības lab-
ierīcības uzņēmumiem.

2) labdarības, izglītības, zinātnisko,
kulturelo un sporta biedrību un
iestāžu nekustama manta vai tās
daļas, kuras kalpo to tiešiem no-
lūkiem un kuras neiznomā vai ne-
izīrē, kā ari sabiedrisko iestāžu uz-
turētās slimnīcas, sanatorijas un at-
pūtas nami;

3) 1. un 2 punktā minētām iestādēm
un biedrībām, kā ari valstij bez-
maksas lietošanā atdota sakustama
manta vai tās daļa, ja to tālāk ne-
iznomā un neizīrē;

4) ārvalstij piederīga nekustama manta,
kuru lieto tās diplomātisko vai kon-
suiaro priekšstāvlbu vajadzībām, ja
Latvijas republika pēc ārvalsts liku-
miem bauda tādas pat tiesības at-
tiecībā uz viņai piederošonekustamu
mantu;

5) baznīcas, lūgšanas nami, sinagogas,
klosteri, kapsētas un tamlīdzīgi, līdz

ar pagalmiem un neiiīretām vai ne-
iznomātām blakus mantām, luterāņu,
Romas- un Austrumkatoļu baznīcām,
kā aii citām konfesijām un reliģi-
skām organizācijām piederīgās ēkās
atrodošies zeminaru, garīdznieku un
kalpotāju mitekļi ;

6) publiskā lietošanā esošie satiksmes
ceļi un tiem pieskaitītās zemes Jo-
slas līdz ar ēkām un citām buvem,
ja tās izmanto ceļa būves vai uz-
turēšanas vajadzībām ;

7) rūpniecības uzņēmumu ēkas vai to
daļas, kūjas uzņēmumu evakuācijas
vai citu kara seku dēļ at tātas bez
izmantošanas un nedod nekādu
ienākumu; tāpat kara laikā bojātas
ēkas vai to daļas, kuras trlsgadējā
nodokļa aprēķināšanas laikmetā at-
stātas bez izmantošanas un nedod
nekādus ienākumus;

8) nekustama manta, no kuras nodo-
klis ir mazāks par diviem latiem.

3. Pilsētu un miestu nekustamas mau-
ks nodokli pārzin Tiešo nodokļu depar-
taments.

II nodaļa.

Nodokļa aprēķināšanas pamati
un nodokļa maksātāji.

4. Atskaitot 5, 6., 7. un 8 p. pare-
dzētos izņēmumus, nodo'rii ^ern no ne-
kustamas Santas ienesīguma vērtības,kuru
noteic pa trīsgadīgiem lailanet em, atvelkot
nonotec5ju?ātrīsgadējā nodokļa sprēķinā
šanas laikmeta pēdējā gada brutto ienā-
kuma noteiktus piocentus izdevumiem
un kapitalizējot atlikumu ar 5°/o. Procen-
tuālās izdevumu normas nosaka finansu
ministrs pa trīsgadīgam laikmetiem,
sadalot pilsētas un miestus pēc vajadzības
rajonos. Izdevumu normas noteicot, par
pamatu ņemama mantas vidējā ieaesloa,
caurmēra eksploatacijas izdevumi, un,
attiecība uz ēkām, bez tam materiāls,
no kāda tās celtas, kā ari, pēc vaja-
dzības, varbūtējs, vietējiem apstākļiem
piemērots, caurmēra zaudējums no telpu
pagaidu neizlrēšanas.

Piezīme. 1. Zeme zem ēkām ar

attiecīgu pagalmu nav atsevišķi no
ēkām novērtējama un apliekama ar
nodokli, izņemot 6. p. 2. piezīmē
minēto. Turpretim viss pārējais ne-
apbūvētais gruntsgabals novērtējams
aplikšanai ar nodokli uz vispārēja
pamata (4.-8 p.).

P i e z I m e. 2. No brutto ienākuma
atskaitāma maksa par apkurināšanu
un siltu ūdeni, kā ari par mēbeļu
lietošanu, pirmā — finansu ministra
noteiktā apmērā, bet pēdējā — ne

* vairāk par46°/o no īres saavas.
5. Ja mantu vai tās daļas lieto

pats īpašnieks, ja to izdod par paze-
minātu maksu vai bezmaksas lietošanā
citiem, vai pagaidām neizmanto, tad
ienesīguma vērtību aprēķina pēc vidējā
brutto ienākuma no līdzīgas nekustamas
mantas pilsētā vai miestā. Tāpat i ēc
vidējā brutto ienākuma no līdzīgas ne-
kustamas mantas aprēķina ienesīguma
vērtību, vai gadijumā, kad īrnieks vai
nomnieks ar saviem līdzekļiem izdara
telpu remontus vai citus nekustamas
mantas uzlabojumus, vai uzņemas c:tus
pienākumus uz īres maksa.? rēķina, ciktāl
tie kopā ar īres maksu nepārsniedz īrei
likumā noteiktās īres maksas normas

6. Ienesīguma vērtība no tādas ne-
kustamas mantas vai tās daļas, kuru
īpašnieks izmanto paša rupa ecības uz-
ņēmuma vajadzībām, aprēķināma pēc
vidējā brutto ienākuma no lidzīgss tam
pašam mērķim iznomātas nekustamas
mantas, bet kur tas nebūtu iespējams —
izdarot novērtējumu uz vietas. Rūp-
niecības iestlŽJ vajadzībām iznomātā
nekustamā manta vai tās daļas ienesī-
guma vērtība aprēķināma pēc vispārējiem
noteikumiem (4. p.)

Piezīme. 1. Takiejot uz šī panta
pamata tās ēkas, kurās ievietoti
rūpniecības uzņēmumi, nav ieskai-
tāma faktisko techniski-rūpnieciskas
ietaises piederumu vai ierīkojumu
(mašinu un citu priekšmetu) vērtība.

Piezīme. 2. 2. p. 7. punktā ap-
rādītiem rūpniecība? uzņēmumiem
piederoša neiznomāta zeme, ieskaitot
ari zemi zem ēkām, apliekama
8. pantā noteiktā kārtībā, kā ne-
apbūvēti gruntsgabali, pie kam no-
dokļa komisijai ir tiesība 1925.—1927.
gados ari to atsvabināt no nodokļa,
ja rūpniecības uzņēmumi atjauno
savu darbību pa daļai vai pilnos
apmēros.

7 Nekustama manta, kurai ir noteikts

lauksaimniecības raksturs un kuras iz-
mantojamā zemes platība pārsniedz 1 ha,
kā ari meži, apliekami _ ar nekustamas
mantas nodokli, piemērojoties no'ei-
kūmiem likumā par lauku nekustamu
mantu.

8 Gadījumos, kad nav iespējams
piemērot kādu no 4. līdz 6. pantos mi-
nētiem ienesīguma noteikšanas veidiem,

nodokli aprēķina uz ievākto datu pa-
mata par nekustamas mantas vērtību,
va* izdfrjt novērtējumu uz vietas

9 Nodokli ņem l'/a°o apmērā no
mantas ienesīguma vērtības (4, 5., 6.
un 8. p. p.). Viena ceturtā daļa no šī
nodokļa nāk vlstij un t'ls ceturtdaļas
attiecīgām pašvaldībām par labu. No-
doklis valstij un pašvaldībai aprēķināms
p Igos latos, noapaļojot santimus uz augšu.

10 Nodokli maksā nekustamas mantas
īpašnieks. Tādam, attiecībā uz šo no-
dokli, ir pfelidz nāmas ari tās personas,
kuras valda un lieto nekustamu mantu
uz obroka, činša, dzimtsnomas, apbūves,
mantojamas ķīlu valdīšanas, vai tam-
līdzīgu tiepību pamata.

Nodokli par ēkām, kvras atrodas uz
vienkārša bez'ermiņa vai termiņa (mazāk
par 99 g.) nomā atdotas zemes un pieder
nomniekam, maksā pēdējais, bet nodokli
par iznomāto zemi — tās īpašnieks vai
tā persona, kura š! panta pirmā noda-
lījumā pielīdzināta īpašniekam.

11. Nekustamas mantas nodokļa pa-
rādus, kuri sakrājušies līdz tās pārejai
citas personas īpašumā, maksā ieguvējs,
izņemot gadījumus, kad nekustamu
mantu pārdod publiskā izsolē.

12. Ja trīsgadējā nodokļa aprēķinā-
šanas laikmetā ar nodokli apliktas ēkas
vai viņu daļas īpašnieks noplēš, vai tās
iznīcina nelaimes gadījumi, tad īpaš-
niekam tiesība prasīt nodokļa pamazina-
šanu skaitot no nākošā mēneša pēc

.zi»*cināŠ8Ba3. Attiecīgi paziņojumi
iesniedzami pilsētas resp. miesta neku-
stamas mantas nodokļa komisijai.

III nodaļa.

Paziņojumu iesniegšana
13 Katram nekustamas mantas īpaš-

niekam, vai attiecīgos gadījumos nom-
niekam (10. p.) vai to vietniekiem jāie-
sniedz noteikta parauga paziņojums
attiecīgam nodokļu inspektoram līdz tā
gada 1. februārim, kad notiek vispārējā
mantas ienesīguma vērtības noteikšana
(4- p.)

Paziņojumā jāuzrāda:
1) visas uz nekustamas mantas esošas

būves, kā ari neapbūvēti grunts
gabali (augļu un sakņu dārzi, no-
liktavu laukumi, klaji zemes gabali
un- taml.);

2) katrā būvē esošās izīrētās vai pa-
gaidām neizīrētās, citiem bez-
maksas lietošanā izdotās un paša
īpašnieka lietošanā atrodošās telpas;

3) iepriekšējā gadā saņemtā īre vai
noma par katru telpu un grunts-
gabalu atsevišķi, kā ari varbūtējais
īres vai nomas lielums, par tām
telpām un zemes gabaliem, kuri
pagaidām neizīrēti, paša īpašnieka
izmantoti vai izdoti citiem bez-
maksas lietošanā.

14. Jaunceltas un atjaunotas ēka*, kā
ari piebūves — visu telpu apmērā —
apliekamas ar nodokli, skaitot no nākošā
gada pēc to vai to daļu izmantošanas
sākuma. Līdz minētā gada 1. februārim
īpašniekam ir jāiesniedz attiecīgam no-
dokļu inspektoram 13 pantā minētais
paziņojums ar atsevišķu piezīmi, par
kādu laiku īre saņemta vai aprēķināta.
Ja brutto ienākums uzrādīts par nepilnu
gadu, tad tas nodokļa apiēķināšanai jā-
paaugstina līdz gada apmēram.

Piezīme. Jaunceltas ēkas, attiecībā
uz dzīvokļiem nolemtām telpām,
atsvabināmas no nodokļa pirmo
3 gadu laikā, skaitot no šinī pantā
noteiktā šādu ēku aplikšanas laika.
Šī piezīme ir spēkā 10 gadu laikā
no likuma spēkā nākšanas dienas.

15. Ja 13. pantā paredzētais paziņo-
jums nav laikā iesniegts, tad nodokļu
inspektors sūta atgādinājumu un, ja
vi»š ari pēc tā nesaņem paziņojumu, —

viņš sakopo par nekustamu mantu
ievāktās ziņas, piemēro,oties paziņojuma
paraugam.

IV nodaļa.

Nodokļa komisijas.
16. Pilsētās un miestos nodibināmas

nekustamas mantas nodokļa komisijas.
17 Pilsētas resp. miesta nekustamas

mantas nodokļa komisija sastāv no vie-
tējā nodokļu inspektora vai viņa vietas
izpildītā .a kā priekšsēdētāja, to viena
pilsētas resp. mietta pašvaldības" priekš-
stāvja un 5 pilsētas resp. miesta dome»
izvēlētiem šī nodokļa maksātājiem; pē-
dējiem izvēlami ari substituti.

18. Nekustamas mantas nodokļa ko-
misiju sasauc tās priekšsēdētājs pēc
vajadzības. Komisijas sēde atzīstama
par pilntiesīgu, ja tanī piedalās bez
priekšsēdētāja vismaz 3 citi locekļi.

19 Pārsūdzību caurskatīšanai par
pilsētu resp. miestu nekustamas mantas
nodokļa komisijas lēmumiem pie Tiešo
nodokļu departamenta pastāv galvenā
pilsētu un miestu nekustamas mantas
nodokļa komisija.

Šī komisija sastāv no : a) Tiešo no-
dokļu departamenta direktora vai viņa
vietas izpildītāja kā priekšsēdētāja, b) pa
vienam priekšstāvim no Tieslietu un
Iekšlietu ministrijām un Rīgas pilsētas
valdes, c) no Rīgas pilsētās arehitekta
un d) 4 Rīgas pilsētas domes izvēlētiem šī
nodokļa maksātājiem līdz ar attiecīgu
substitutu skaitu. Komisijas sēdes ir piln-
tiesīgas, ja tanīs piedalās, ieskaitot priekš-
sēdētāju, vismaz puse no visiem loce-
kļ' em, to starpā vismaz viens no šī no-
dokļa maksātājiem.

.Piezīme. Pilsētu un miestu kon-
gresa birojs sūta uz komisiju sēdēm
2 priekšstāvjus ar balsstiesību, bet
pēdējo neierašanās netraucē komi-
sijas darbību.

20. Komisiju locekļus no nodokļa
maksātāju vidus un viņu substitutus izvēl
uz 3 gadiem.

21. Ja komisijas loceklis aiz kaut-
kādiem iemesliem nevar ņemt dalību
komisijas sēdē, tad viņa vietu izpilda
substituts. Substituti, kuri neizpilda
komisijas locekļa pienākumus, var pie-
dalīties komisijas sēdēs ar padomdevēja
ba'ss'.iesību.

22. Vienas nekustamas mantas no-
dokļa komisijas loceklis nevar tanī pašā
laikā būt par locekli vai subst.tutu citā
nekustamas mantas nodokļa komisijā.

23 Tie locekļi no maksātāju vidus,
kuri neierodas no vietas uz 5 komisijas
sēdēm, uzskatāmi kā izstājušies no ko-
misijas lo:ekļu sastāva.

24 Ja uz pilsētas resp. miesta priekš-
sēdētāja pirmo uzaicinājumu nesanāk
vajadzīgais komisijas lo ekļu skaits, tad
pr.eksēdētājs noteic otru komisijas sēdi
ar tādu pat dienas kā;tibu. Sl sēde, ne-
skatoties uz ieradušos locekļu skaitu, ir
pilntiesīga, uz ko aizrādāms pavēstē,
ja otrreizējā sēdē neviens no locekļiem
neierodas, tad sēdi notur priekšsēdētājs
ar viņa no nodokļa maksātāju vidus
pieaicinātiem lietpratējiem, skaitā ne
mazāk par diviem.

25 Galvenās pilsētu un miestu ne-
kustamas mantas nodokļa komisijas darb-
vedibu izpilda Tiešo nodokļu departa-
menta attiecīgas nedajas vadītājs. Pil-
sētu resp. miestu komisiju darbvedību
izpilda nodokļu inspektora kancleja un
pārzin nodokļu inspektors vai viņa pa-

26. Uz komisijas sēdēm, pēc komi-
sijas priekšsēdētāja izvēles vai komisijas
lēmuma, var pēc vajadzības uzaicināt
lietpratējus ar padomdevēja balsstiesību.

27. Komisija lemj ar absolūtu balsu
vairākumu. Ja balsis dalās uz pusēm,
tad izšķir priekšsēdētāja balss.
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28. Visu pilsētu un miestu nekustamas
mantas nodokļa komisiju priekšsēdētāji
un viņu vietnieki, kā ari šo komhiju
citi locekļi — resoru pārstāvji un darb-
veži (17., 19. un 25. p. p.) saņem se-
višķu atalgojuma, kuru apmēru nosaka
finansu ministris. Komisiju vēlēto lo-
cekļu atalgojumu noteic un maksā
iestādes, kuras tos sūtījušas.

V nodaļa.

Nodokļa listu izsūtīšana un
nodokļa komisiju lēmumu

pārsūdzības kārtība.

29. Maksātāju iesniegtos paziņojamus
skata cauri un vajadzība? gadījumā
ievZc resp. sakopo papildu ziņas vietējie
nodokļu inspektori.

30. Pilsētu resp. miestu nekustamas
mantas nodokļa komisijas pārbauda no-
dokļu inspektoru saņemtās ziņas resp.
sakopotās papildu ziņas, noteic no-
dokļa sumas un izsūta katram mak-
sātājam līdz 1. maijam nodokļa
listi, kurā uzrāda aprēķināto mantasvēr-
tību un nodokļa sumu, kā ari pārsūdzī-
bas kārtību. Par nodokļa listu izsūtīšanu
izsludina .Valdības Vēstnesi". Nodokļa
listes izsniedzamas 14 dienu laikā, skai-
tot no izsūtīšanas dienas. Ja maksātājs
laikā nesaņem nodokļa listi, tad viņam
pēc tās jāgriežas vietējā nodokļu inspek-
tora kanclejā. Nodokļa listes nesaņem-
šana laikā nepagarina pārsūdzības un
nomaksas termiņus.

Pilsētas resp. miesta komisijas priekš-
sēdētājs paziņo uz maksātāja lūgumu
tos datus, uz kuru pamata aprēķināts
īpašuma ienesīgums vai nodoklis.

Piezīme, Tanīs gados, kad man-
tas novērtēšana nenotiek, nodokļa
listes izsūta maksātājam pilsētas resp.
miesta nekustamas mantas nodokļa
komisijas līdz 1. martam.

31. Maksātāji, kuri atrod aprēķināto
nodokļa sumu par augstu, var iesniegt
mēneša laikā no 30. pantā minētās iz-
sludināšanas dienas iebildumu attiecīgai
pilsētas resp. miesta nekustamas mantas
nodokļa komisijai, kura to skata cauri
un ievēro vai atraida, par ko paziņo ie-
bilduma cēlējam.

Piezīme. Gadījumos, kuri minēti
12. un 14. p. p., iebildumi iesnie-
dzami' mēneša laikā, skaitot no tās
dienas, kad maksātājs saņēmis ne-
nodokļa listi vai citu paziņojumu no
pilsētas resp. miesta nodokļa ko-
misijas.

32. Nekustama manta, kura nav ap-
likta ar nodokli vispārēja termiņā, vai
aplikta mazākos apmēros nekl pienācās,
apliekama ārpus vispārējā termiņa, pie
kam šinīs gadījumos kā samaksas, tā ie-
bilduma termiņš skaitāms 1 mēnesis no
listes izsniegšanas dienas.

Šī aplikšana pieļaujama tikai par pē-
dējiem notecējušiem 3 gadiem.

33. Pilsētu resp. miestu nekustamas
mantas nodokļa komisiju lēmumi pār-
sūdzami galvena! komisijai 14 dienu
laikā, skaitot no lēmuma paziņošanas
dienas sūdzētājam. Pārsūdzība rakstāma
uz galvenās komisijas vārdu un iesnie-
dzama pilsētas resp. miesta nekuslamas
mantas nodokļa komisijai, kuras priekš-
sēdētājs to piesūta galvenai komisijai ar
savu atsauksmi, pieliekot klāt pilsētas
resp. miesta nekustamas mantas nodokļa
komisijas lēmuma norakstu.

34 Galvenās pilsētu un miestu ne-
kustamas mantas nodokļa komisijas lē-
mumi pārsūdzami Senātam viena mēneša
laikā, skaitot no lēmuma paziņošanas
dienas sūdzētājam. Pārsūdzība rakstāma
uz Senāta vārdu un iesniedzama gal-
vena! komisijai, kuras priekšsēdētājs to
piesūta Senātam ar savu atsauksmi, pie-
liekot klāt galvenās komisijas lēmuma
norakstu.

35. Lūgumi nekavēta termiņa atjau-
nošanai iesniedzami tai komisijai, kuras
lēmumu lūdzējs vēhs pārsūdzēt.

Termiņš jāatjauno, ja tas nokavēts aiz
svarīga iemesla. Par tādu uzskatāms
brīvības atņemšana, grūta slimība un citi
līdzīgi nenovēršami gadījumi.

Pilsētu resp. miestu nekustamas man-
tas nodokļa komisijas lēmumi attiecībā
uz termiņa atjaunošanu pārsūdzami gal-
venai komisijai, kuras lēmums ir galīgs.

36 Nekustamas mantas nodokļa mak-
sātājiem, kuri iesnieguši iebildumu vai
pārsūdzību un tanī uzrādījuši savu adresi
un izteikuši vēlēšanos būt klāt pie savas
lietas caurskatīšanas un dot uz šo lietu
attiecīgus mutiskus vai rakstiskus pa-
skaidrojumus, paziņo caurskatīšanas dienu
komisijā. Maksātāja vai viņa pilnvar-

nieka neierašanās vai rakstiska paskai-
drojuma neiesniegšana neaptur lietas
izspriešanu.

Piezīme. Pavēstes par lietas caur-
skatīšanas dienu piesūtāmas maksā-
tājam vismaz 5 dienas pirms komi-
sija» sēdes.

37. Visāda veida pieprasījumus, uz-
aicinājumus, paziņojumus, atgādinājumus
un nodokļa lirtes izsūla maksātājiem ar
policiju, nodokļu piedzinējiem, ziņnešiem
un pa pastu, un tādus uzskata par iz-
sniegtiem, ja tie nodoti pēc maksātāja
adreses, nekustamas mantas atrašanās
vietā viņam pašam vai viņa mājiniekiem,
kalpotājiem, vai kādam viņa vietniekam.

38. Ja maksātāja adrese, uzturēšanās
vai dzīves vieta nav zināma, tad viņam
izsniedzamos dokumentus izkar nodokļu
inspektora kanclejā, pēc kā tie uzskatāmi
par izsniegtiem.

39. Maksātāja paziņojumus, paskai-
drojumus un pārsūdzības nodokļa komi-
sijām var piesūtīt ari pa pastu, pie kam
tos uzskata par iesniegtiem no tās dienas,
kurā tie nodoti pastā.

40. Pārsūdzību iesniegšana galvenai
komisijai un Senātam neaptur nodokļa
nomaksu.

41. Pret lēmumu, ar kūju nav mierā
pilsētas resp. miesta komisijas priekšsē-
dētājs vai ari galvenās komisijas priekš-
sēdētājs, viņš var iesniegt protestu
14 dienu laikā: pirmais — galvenai ko-
misijai, bet pēdējais — Senātam, pie kam
līdz protesta izšķiršanai galvenā komisijā
nodokli nepiedzen, turpretim protesta
iesniegšana Senātam neaptur lēmuma
izpildīšanu.

Protesti pieļaujami, ja ir pieteiktas at-
sevišķas priekšsēdētāja domas.

42. Tiklab galvenās, kā ari pilsētu
resp. miestu nodokļa komisiju priekšsē-
dētāji var attiecīgās komisijās ieiosināt
nodokļa komisiju lēmumu caurskatīšanu
no jauna tādās lietās, par kurām 3 gadu
laikā atklājušies jauni apstākļi, kas nav
ievēroti pirmo reizi nodokli uzliekot vai
lietu skatot cauri.

VI nodaļa.

Nodokļa samaksa unsodi
par pārkāpumiem.

43. Pilsētu resp. miestu nekustamas
mantas nodokļa komisijas iesūta Tiešo
nodokļu departamentam visu nekustamas
mantas nodokļa maksātāju sarakstus, uz-
rādot uzliktās nodokļa sumas.

44. Nodoklis samaksājams ikgadus
līdz 1. septembrim.

45. Ja mēneša laikā pēc noteikta ter-
miņa nodoklis nav samaksāts, to piedzen,
piemērojoties noteikumiem par valsts no-
dokļu un citu neapstrīdamu valstij pie-
nācīgu naudas sumu piedzīšanu (Lik. kr.
papild. 48.), līdz ar soda naudu 1% ap-
mērā par mēnesi no nesamaksātās no-
dokļa sumas, pie kam nepilnu mēnesi
skaita par pilnu.

46. Maksātājiem, kuri atrodas grūtos
apstākļos, var noteikt vairākus maksāša-
nas termiņus, aprēķinot 1% mēnesi par
nesamaksāto nodokļa daļu un noapaļojot
santimus uz augšu līdz pilnam latam.
Attiecīgus lūgumus izšķir Tiešo nodokļu
departaments. Lūgumrakstus var iesniegt
ari nodokļu inspektoriem, kuri tos ai
savu atsauksmi piesūta Tiešo nodokļu
departamentam.

47. Par 13. un 14. pantā minēto pa-
ziņojumu neiesniegšanu noteiktā termiņā
maksātājiem uz pilsētu resp. miestu no-
dokļa komisiju lēmumu pamata var uzlikt
naudas sodu līdz 100 latiem.

Piezīme. Sodu piedzen no paša
nodokļa maksātāja ari tanīs gadīju-
mos, ja paziņojumu nav termiņā
iesniedzis viņa pilnvarnieks vai viet-
nieks. Turpretim gadījumos, kuri
minēti 10. pantā, sods uzliekams
personām, kuru valdīšanā vai lieto-
šanā atrodas nekustama manta.

48 Ja maksātājs iesniegtā paziņojumā,
iebildumā vai paskaidrojumā, kā ari pār-
sūdzībā ar nodomu sniedz nepareizai
ziņas, lai panāktu nodokļa uzlikšanu
mazākā apmērā, vai lai pavisam no tā
izvairītos, tad viņam var uzlikt naudas
sodu līdz desmitkārtīgam apmēram no
tās sumss, kuru valsts un pašvaldības
iestādes nepareizu ziņu sniegšanas dēļ
varēja zaudēt.

49 Iepriekšējā pantā minēto sodu
uzliek galvenā vai pilsētas resp. miesta
nodokļa komisija, skatoties pēc ta, kura
no tām konstatējusi likuma pārkāpumu.

50. Iebildumi un pārsūdzības par uz-
likto sodu (47. un 48. p. p.) iesniedzami
31,, 33. un 34. p p. paredzētā kāitībā,

51. Finansu ministrim ir tiesība uz
maksātāja lūgumu, kura manta cietusi
no ugunsgrēka, plūdiem, vai citiem ne-
laimes gadījumiem, vai kurš atrodas se-
višķi spaidīgos apstākļos, valstij par laba
ņemamo nodokļa daļu samazināt vai pa-
visam atlaist. — bet pašvaldībai pienā
košos nodokļa daļu samazināt_ vai pa-
visam atlaist var tikai ar pēdējas pie-
krišanu.

52. Pārmaksātās nodokļa sumas
ieskaita nākamos nodokļa maksājumos
vai uz maksātāja lūgumu atmaksā. No-
dokļa sumas, kuras ir nepareizi aprēķi-
nātas vai nav iespējams piedzit, noraksta
no rēķiniem un dzēš uz Tiešo nodokļu
departamenta lēmuma pamata.

53. Visi maksātāju iesniegumi, pa-
skaidrojumi un vispār visāda veida sa-
rakstīšanās ar nodokļa komisijām un no-
dokļu inspektoriem nekustamas mantas
nodokļa lietās, kā ari nodokļa maksātāju
iebildumi atsvabināti no zīmognodokļa,
izņemot pārsūdzības galvena^ komisijai
un Senātam.

54 Ši likuma izvešanai dzīvē finansu
ministrim ir tiesība izdot instrukciju.

55. Nodoklis pēc šī likuma aprēķi-
nāms sākot ar 1926. maksāšanas gadu.

Ar šo atvietoti: 1) rīkojums par no-
dokli no nekustamiem īpašumiem pilse
tās un miestos (Lik. kr. 1921. g. 199.),
2) pārgrozījumi rīkojumā par nodokli ao
nekustamiem īpašumiem pilsētās un
miestos (Lik. kr. 1922. g. 35. un
1923. g. 166).

Rīgā, 1926. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Rīkojums
par aizliegumu ievest no Polijas

Latvijā lopus un lopu barību.
(Pamats: ārstn. ustavs 1142. p.)

Ņemot vērā, ka Polijā lopu mutes un
naga sērga (Aphthae epizooticae) jau
parādījusies Novogrudkas vojevodijas
Baranoviču un Sloņimas apriņķos, pa-
gaidām aizliedzam- ievest trn trauzhēi
Latvija no Polijas govslopus, aitas, kazas
un cūkas, kā ari lopu barību: sienu,
āboliņu, salmus, raušus, klijas un milti».
Zirgi ielaižami vienīgi pa dzelzsceļu caur
Zemgales staciju, ja tie ir malleinizēti un
izturēti Zemgales stacijā 4 dienas karan-
tīna. Pēc tam zirgi no Zemgales tālāk
sutami tikai pa dzelzsceļu, pie kam zirgu
izkravāšanas gala stacijas policijai jārū-
pējas, ka tādus zirgus nodotu attiecīga
valsts veterinārārsta uzraudzībā.

Vainīgie šā rīkojuma neizpildīšanā
saucami pie atbildības uz soda likuma
245. p. pamata.

Šis rīkojums stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Rīgā, 1926. g. 12. jūnijā.

Zemkopības ministra vietā E. Bitte.
Iekšlietu ministris E L a i m i ņ š.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.

Rīkojums.
Veselības departaments vēl reiz

paziņo Rīgā dzīvojošiem masieriem un
masierēm, ka ja minētās personas līdz
š g. 1. jūlijam nebūs ieradušās Vese-
lības departamentā, Skolas ielā Ns 28,
istabā 36, lai lietu nokārtotu — (pār-
reģistrētos, līdzņemot pasi un diplomu) —
viņas dzēsis no a.tieclgā saraksta un
praksi viņām noliegs.

Rīgā, 1926. g. 12. jūnijā. Ns 100468.
Veselības departamenta

vice-direktors Dr. M. Džonsonj.
Epid -administrativāss

nodaļas vadītājs Dr. J. S e n t e 1 s.

Valdības Iestāžu paziņojumi.
Ikaīcnajums.

Lauksaimniecības pārvaldei vajadzīgs
muižas saimniecības pārzinis-agrononu
ar augstskolas izglītību.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties lauk.
saimniecības pārvalde, Rīgā, Kalpaka
bulvāra Ns 6, dz. 3, istaba 5, iesniedzot
lūgumrakitus, nomaksātus ar 80 sant.
zīmognodokli.

JaunatvērtāLatvijas vieekonsulata
Hlalifaksā. Nova Scotia,

adrese:
Latvian Vtce Consulate,

209 Roy Building,
Halifax, Canada

Ar konsulātu var sarakstīties angļa
valodā.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta
Turku (Abo)

adrese:
Consulat de Lettonie,

Turku (Abo).
Konsulāta iecirknis: Abo-Bjorneborgs-

Iāu un Alanda salas.
Ar konsulātu var sarakstīties soma,

zviedru, vācu, franču un angļu valoda".

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta
Vankuverā, Kanādā,

adrese:
Latvian Consulate,

4C9 — Bank of Nova Scotia Bldg.
602 Hastings St. West.

Vancouver, B. C.
Ar konsulātu var sarakstīties angļu

valodā.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 264.

20357. Amdžaiis, Heinrichs Antoma- d,. dzim.
gr, pie*: ņ&mŠķaunes pag. - R%as pils.

Komandanta' r. no 10. maija 10261 g. J6 2731
(20-V-26), dezertējis, 1. Liepāja» kājji.. p. ka-
reivis. — Apcietināt.

20358. Asleiks, Hiršs, agr. dzīv.. Liepājā,
(tuvāku zinu nav), Valti jeva ielā I*41:..— Paziņot
dzīves vieto Liepājas prefektūrai, uz: JNe 1049 II.
no 10. maijj» 1026. g. (20-V-26)>.

20359. Bēcis, Kārlis Jēkaba d*., dziiM. 16. dec.
1890. g., pied. pie Sinoles pag.. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka r. r» 17. maija
1926. g. (/20-V-26), apv. zagtu mantu pirkšanā.—
Apcietināt.

20360l Baleeraitis, Kārlis Aleksandra d., dzira.
27. jūlijā 1905. g., pied. pie Sesavas pag. —
Jelgavas-Bauskas kara apr. pārvaldes r. no.
3. maija 192t>. g. Ne 13786 (19-V-2<% atrāvies n»
iesaukšanas kara dienestā. -— Apcietināt.

2038it. Braževičs, Broņislavs Augusta d., dzim.
25. jūnijā 1904. g., pied!. pie Preslavas pag. —
Tas pats.

20862. Baranovs, Aleiisejs Vasilija d., tlJ«n -
190* g., pied. pie Rarentovas pag.—t8šprefektūras 3. nod. r. no tB, aprija 1926. g. Xs202*
(l~ -V-26), izvairās no policijas uzraudzības.—
Apcietināt.

20363. Bungā, Augusts Alfrēds Augusta d.,
I&g. v. — Nepilngadīgo, zemkop.unamatoiecfl»S»i Irlavā r. no 2. maija 1926. g. JMs 143 (J5-V-26) ,
«bēdzis no kolonijas. — Apcietināt.

20364. Bul, Pāvels Donata d., dzim. J902. g-

10. septembri. — Paziņot dzīves vietu Cēsu apr.
pr. pal. uz r. Ka 544} no 6. maija 1926. g. (I8-V-26) -

20365. Bambeigs . Jānis Ulricha «L, 19 g-.-
pied. pie Liepājas. — Pazinot dzīve» vietu Rigas
8. iec. miert. uz; Nk 1668 no 27. aprija 1926.8
(18-V-26).

20366. Bluķis, Eduards Otto d., 24 g. v., pie*-
pie Neikenu pag. — Pazinot dzīves vietu R«Ģ
2. iec. miert . uz Ns 515 iio 22. aprija 1926 V
(18-V-26).

20367. Brazovskaja, Anastasija AleksejaJh
30 g. v., pied. pie Jaunjelgavas. — Paziņot dziv'es
vietu Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz JVs342 23.1*
30. aprija 1926. g. (17-V-36).

20368. Beikmans (Beichmans), Dāvis DavK»
dēls. dzini. 1901. g., agrāk dzīv. Jelgavā, Bauskas
iela Ns 6. — Pazinot dzīves vietu Jelgavas apr-
miert. uz JVs 342 no 3. maija 1926. s. (17-V-26).

20369. Cēber, Katrine Sīmana m., *£1901. g., pied. pie Embotes pag. — Paziņot dzf*=
vietu Rīgas 4. iec. miert. uz N° 512 no 3. m»)'
1926. g. (20-V-26).

20370. Cēsnieks, Rūdolfs Kristapa d., 43 g- J-ļ
pied. vieta nezināma. — Pazinot dzīv.
Rīgas 4. iec. miert. uz JVs 725 no 22. aprij. '(18-V-26).

20371. Cvietkovs, Terentijs Semjona d.
pied. pie Krievijas. — Pazinot dzīves vietu/
gavas apr. miert. uz .No 5 lio 3. maija I
(17-V-26).

20372. Dukup, Alma Andrejam.,2pied. pie Grobiņas pils. — Rīgas 13. iec.
Jv> ' 21 no 5. maija 1926. (19-V-26), apv.
irft»£ " AP detinžt-AM73. Franks. Fridrichs [ānad.,dzimdzīv. Liepājā, Baseina ielā JVs 29, radiotelet

— R'gas pilsētas komandanta r. - Ns -
«0. maija 1926. g. (20-V-26), dezertējis.cietināt.

Rīkojums Ne 106.
1926. g. 10. jūnijā.

Rīkojuma JVs 99. (Instrukcija par,likumā
par brīvteritoriju tiesību piešķiršanu īūp-
nieclbas uzņēmumiem, kas ražo ekspor-
tam" paredzēto noteikumu piemērošanu
finieru iabrikai .Julius Potempa" akc.
sab." izslud. 1926. g. .Valdības Vēstneša"

121. numurā) papildinājums.
Rīkojuma N° 99 1. pantā, kurā uzskai-

tītas preces, kādas iinieru fabrikai .Julius
Potempa", akc. sab. atjauts saņemt bez

muitas un akcizes, papildināt ar precēm ,
kas minētas

ievedmuit tarifa 71. p. 7. pkt. 1it a
un 140. p. 2. pkt.

Finansu ministra b. J. Bokalders ,
Muitas departamenta direktors

E. Dunduri



I. Filipova, Marta Filipa m.. dzim
1891. g., Pied. pie Vidzmuižas pag. — Pazinot
d/īves vietu Rēzeknes apr. 1. iec. izm. tiesn ' r

57 no 8. maija 1926. g. (20-V-26).
20375. Frank, Haja Leiba m., dzini. 23. okt

... pied. pie J ēkabpils. — Pazinot dzīves
vietu Rīgas XI. iec. miert. uz Ns 1524 no ' 10 maiia

g. (20-V-26). J

6. Feldman, Ede Friča m., dzim. 1094. g
p ied. pie Mūrmuižas pag. — Pazinot dzīves vietii
Jelgavas pils. iec. miert. uz .\o 645 no 30. aprila

1926. g. (15-V-26).
20377. Gaveika, Jānis Pētera d., dzim. 1905. g

?26. decembrī, pied. pie Vaidavas pag. — Jelgavas-
gauskas kara apr. pārvaldes r. JVs 13786 no 3. maija
1926. g. (19-V-26), atrāvies no iesaukšanas kara
dienestā. — Apcietināt.

20378. Gerstenbergs, Alfrēds Kaija d., dzim
1902. g., pied. v. nav zināma. — Pazinot dzīves
vietu Jelgavas pils. iec. miert. uz Ns 660 no 5.maija
1926. g.(20-V-26).

20379. Hlopocin (Hlopotin), Pauiine Pauja m.
21 g. v., pied. pie Kapiņu pag. — Pazinot dzīves
Vietu Daugavpils apr. 9. iec. miert. uz JV° 110 no
S. maija 1926. g. (19-V-26).

20380. Hmars, Mečeslavs Voldemāra d., dzini.
Daugavpils ielā Ns 74, dz. 15. — Pazinot dzīves
vietu Rīgas 4. iec. miert. uz Ns 786 no 'l2. aprila
1926. g.(17-V-26).

20381. Horuns, Nikolajs Aleksandra d.. 32 g. v.
Latvijas pav. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 4. iec.
miert. uz Ns 1769 no 22. marta 1926. g. (14-V-26).

20382. Jerušs, Voldemārs Fridricha d., 16 g. v.
— Nepilngadīgo zemkop. un Amatn. kol. Irlavā,
r. JVe 143 no 2. maija 1926. g. (15-V-26), izbēdzis
no kolonijas. — Apcietināt.

20383. Jakubovskis, Jāzeps Ādolfa d., dzim.
1899. g., pied. pie Naujenes pag. — Pazinot dzīves

vietu Daugavpils apr. 1. iec. miert. uz JVo i39?Kr.
jio 7. maija 1926. g. (20-V-26).

20384. IchiJčiks, Fēliks Ādama d., 21 g. v.,
pied. pie Kapiņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 3. iec. miert. uz JV2620 no 26. aprila 1926. s.
<18-V-26).

20385. Ivanovs, Michails Filipa d., apm.
19 g. v., Latv. pase JVs 3385. — Rīgas 13. iec.

miert. r. JVs 259. 110 17. marta 1926. g. (17-V-26),
apv. uz s. 1. 574. p. 1. d. — Apcietināt.

20386. Jaškovskaja, Marta Nifanta m., 27 g. v.,
bij. Krievijas pav. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas
apr. miert. uz Ns 11 no 4. maija 1926. g. (19-V-26).

20387. Jaktišonoks, Pēters Jāņa d., 52 g. v.,
pied. pie Osunas pag. — Pazinot dzīves vietu
Daugavpils apr. 7. iec. miert. ' uz JV2 1506 no
30. aprija 1926. g. (18-V-26).

20388. . Jakobsons, Voldemārs Mārtiņa d.,
18 g. v., pied. pie Jelgavas. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 3. iec. miert. uz JVs 179025*. no 23. aprila
1926. g. (17-V-26).

20389. Jakobsons, Voldemārs Mārtiņa d.,
18 g. v., pied. pie Jelgavas .— Paziņot dzīves vietu
Rīgas 3. iec miert. uz JVs216 no 23! aprija 1926. g.
.(17-V-26).

20390. Korjakins, Aleksejs Dmitrija d., dzim.
12. aprili 1901. g. — Rīgas apgabala" tiesas pro-
kurora r. JVs 10042 no 20. aprija 1926. g. (15-V-26),

"apv. uz s. 1. 476. p. — Apcietināt.
20391. Kozlovskis, Vilis-Johafls Mālēs d.,

;. \., pied. pie Liei-Mraiipes pag. — Valmieras
apr. 3. iec. miert. r. JVs 2013 no 5. maija 1926. g.
<15-V-26), apv. uz s. 1. 51. p. un 581. p. 2. d. —
Apcietināt.

20392. Krucik, Emīlija Pāvila 111., 23 g. v.,
pied. pie Rīgas .— Pazinot dzīves vietu Rīgas
4. iec. miert. uz JVs764 no 3i maija 1926. g. (20-V-26

20393. Kagans, Moisejs, apm. 30 g. v., Šauļu
konfekšu fabrikas ,,Biruta" aģents. — Šauļu
kriminal policijas priekšnieka r. JVs 1288 110
11. maija 1926. g. (15-V-26) ,apv. apm. 10.000 Lit.
piesavināšanā. — Apcietināt.

20394. Kalniņš, Jānis-Ansis Olgas d., 16 g. v.,
vidēja auguma. — Nepilngadīgo zemkopības un
amatniecības kol. Irlavā r. JVs 143 no 2. maija
1926. g. (15-V-26), izbēdzis no kolonijas. —

Apcietināt.
20395. Kampe, Fridrichs Johana d., 18 g. v.,

apm. 170 cm garš. — Tas pats.
20396. Kurmans, Dāvids Neiska d., dzim.

1905. g. 16. sept.. pied. pie Bauskas. — Jelgavas
Bauskas kara apr. pārvaldes raksts JVs 13786 no
1926. g. 3. maija (19-V-26), atrāvies no iesaukšanas
kara dienestā. — Apcietināt.

20397. Koževnikovs, Kuprians Jāņa d., dzim.
1905. g,,pied. pie Misas pag. — Tas pats.

20398. Krauc, Anna Ernesta m., 29 g. v., pied.
pie Kuldīgas, čigāniete. — Paziņot dzīves vietu
Kandavas " iec. miert. uz JVs 177 Kr. no 1926. g.
5. maija (18-V-26).

20399. Kalmanovičs, Šepselis Leiba d. (tuvāku
<latu nav). — Pazinot dzīves vietu Rīgas pref.
3. nod. uz JVs 2738 n' o 1926. g. 6. maija (18-V-26).

20400. Kauliņš, Pēteris Andreja d., dzimis
1895. g., pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 6. iec. miert. uz JVs647 no 1926. g. 28. aprija
rfl8-V-26).

(Turpmāk vel.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi

par atklātu grāvju ierīkošanu,
uzturēšanu un tīrīšanu

Jelgavas pilsētas administratīvās
robežās.

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19 maija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. gada

2. jūnija rakstu Ns 104718.

1. Tādās Jelgavas pilsētas daļās, kur
vel nav ierīkota apakšzemes kanalizācija,
zemes nosusināšana un lietus un māju
ūdeņu novadīšana notiek caur atklātiem
grāvjiem.

2. Grāvji gar ielām un ceļiem, kur
P& pilsētas valdes atzinuma tie nepie-
ciešami jāierīko (jāizrok), jāuztur un

Jātīra to gruntsgabalu īpašniekiem, kuru
zemes attiecīgai ielai vai ceļam pie-
slienas.

3. Visi jau pastāvošie grāvji, kuri
novada ūdeņus no vairāk, kā no viena
zemes gabala, no ielām vai laukumiem,
jāuztur un jātīra tiem zemes īpašniekiem,
caur kuru zemi ūdens tek, ari tad, ja
grāvis nav iezīmēts attiecīgos zemes
plānos.

Ja grāvis tek gar atklātu ielu vai ceļu,
tad viņu uztur un tīra tas nama, vai
zemes īpašnieks, kurā pusē atrodas
grāvis, pie kam puse sākas no ielas,
vai ceļa braucamās daļas ass.

Ja grāvis tek starp diviem gruntsga-
baliem (robežu grāvis), tad viņa uzturē-
šana un tīrīšana piekrīt abiem zemes
gabalu īpašniekiem, pie kam katrs no
viņiem uztura un tīra labo grāvja pusi
(t. i. labā pusē, raugoties no zemes
gabala).

Ja kāds grāvis iznicināts bez pilsētas
valdes piekrišanas, tad tas atjaunojams
saskaņā ar šiem noteikumiem, pēc pilsētas
buvnodoļas aizrādījumiem.

4. Par atklātiem grāvjiem skaitās visā
savā garumā, ari_ atsevišķās vietās,
mākslīgi noslēgtie ūdens novadi (caur-
tekas zem ielām, zem tiltiem u. t. 1.).

5. Ja grāvja sienas vai dibens no-
stiprināti pilsētas līdzekļiem ar koka
dēļiem, plienu akmeņiem vai citu mate-
riālu, tad šie mākslīgie ierīkojumi jā-
uztur kārtībā uu vajadzības gadījuma
jāatjauno pilsētas valdei, bet kārtīgi jā-
tīra attiecīgo zemes gabalu īpašniekiem.
No zemes gabalu īpašniekiem ierīkotie
nostiprinājumi un nosegumi jāuztur un
jāatjauno ierīkotajiem pašiem.

6. Ūdens novada grāvju rakšanai, pa-
dziļināšanai vai tīrīšanai jānotiek pēc
pilsētas būvnodaļas aizrādījumiem.

7. Ja ūdens novadīšanai vajadzīgos
grāvjus neierīko vai neuztur kārtībā, un
netīra no pilsētas valdes noteiktā laikā,
šie darbi tiek izvesti uz pilsētas valdes
rīkojuma pamata un izdevumi, pieskaitot
tiem 12% gadā, tiek piedzīti no attie-
cīgu gruntsgabalu īpašniekiem.

8. Vainīgos par so noteikumu neiz-
pildīšanu, sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

9. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā, pēc viņu izsludināšanas
„Valdības Vēstnesī*.

Pilsētas galva P. G o d m a n s.
i Plītētas sekretārs V. Švaubergs.

Saistošie noteikumi
par reklāmu stabu un tāfeļu lietošanu

Jelgavā.
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19. maija
sēdē un apstipiināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g. 2. jūnija

. rakstu Ns 104717.

§ 1. Aiišas un vispārīgi dažāda veida
sludinājumus aizliegts pielipināt jeb pie-
sist pie māju sienām, sētām u. t. t., bet
viņus var pielīmēt vai citādā veidā pie-
stiprināt pie reklāmu stabiem un tāfelēm,
kuras pilsētas valde ierīko tam nolūkam.

Piezīme. Katram sludinātājam ir
tiesība izlikt sludinājumu pie nama,
kurā izrīkojums notiek, vai uz kuru
sludinājums attiecas.

§ 2. Iepriekšējā § minētos visāda
veida sludinājumus drīkst izlīmēt un no-
ņemt tikai pilnvarota no plītētas valdes
persona, kurai nodotie sludinājumi un
afišas jāpiestiprina pie reklumu stabiem
resp. tāfelēm vēlākais 24 stundu laikā.

Piezīme. Afišas _ un sludinājumi,
kuri nodoti izllmešanai līdz pīks *.
1 dienā, izlīmējami uz reklāmu sta-
biem un tāfelēm nodošanas dienā.

§ 3. Par sludinājumu izlikšanu un

aizņemto vietu jāmaksā pēc takses, ko
noteic pilsētas dome.

§ 4. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumīgas atbildības.

§ 5. Šie noteikumi stājas spēkā 6 ne-
dēļu laikā pēc viņu izsludināšanas „Val-
dības Vēstnesī",
i Pilsētas galva P. G o d m a n s.

Pilsētas sekretārs V. Švanbergs.

Rīga.
Rīgas pilsētas domes kārtēja

sēde
notiek š. g. 17. jūnijā, ceturtdien, pīkst.
7 (septiņos) vakarā, lielā Ķēniņa ielā "Ns 5.

Dienas kārtība:
1. Domnieka A. Berga priekšlikums.
la. Diskonto bankas viena direktora

ievēlēšana vakantā vietā.
2. Nekustamu īpašumu atdošana dzimts-

nomā:
a) Ogres miestā,
b) Priedainē,
c) Meža parkā.

3. Nekustamu īpašumu iegūšana:
a) VI hip. iec. zemesgrām. Na 285

(gr. 59 Ns 137),
b) VI hip. iec. zemesgrām. (gr. 59

Ns 118),
c) IV hip. iec. zemesgrām. M° 1411

(gr. 57 Nt 138),
d) II hip. iec. zemesgrām. Ns 1648

(gr. 11 Ko 143),
e) Vidzemes šosejā Ms 5 (gr. 70

M> 4).
4) Nekustama īpašuma VI hip. iec.

zemesgrām. Ns 97 (gr. 59 Ns 138)
atsavināšana Margrietas ielas pa-
plašināšanai.

5) Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par tirdzniecības iestāžu, noliktavu
un kantoru atvēršanas un slēgšanas
laiku Rīgā.

6. Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par ormaņu darbību Rīgā.

7. Saistoši noteikumi par ' tīrības un
kārtības uzturēšanu Rīgas pilsētas
atklātos dārzos un apstādījumos, kā
ari par afišu un rek'amu izlikšanu
pilsētā.

8. Jautājums par elektrības special-
tarifa piemērošanu Rīgas dzelzsceļu
mezglam.

9. Instrukcija valsts zvērinātiem mēr-

niekiem mērniecības darbu izve-
šanai Rīgas pilsētas robežās.

10. Noteikumi par Rīgas pilsētas dzī-
vokļu fonda izlietošanu.

11. Pārskats par Rīgas pilsētas domes
revizijas komisijas darbību 1925. g.
un par šīskomisijas darbību 1926. g,
pirmā ceturksnī.

12. Žūpības apkarošanaskomisijas priekš-
likums.

13. Pilsētas valdes zfņojumi un priekš-
likumi.

14. Lūgumi un sūdzības:
a) G. Kundta,
b) Kino teātru īpašnieku.

15. Pieprasījumi.

Domes priekšsēdētājs K. D ē ķ e n s.
Pilsētas sekretārs A. P} a v i n sk i s,

Latvijas senatnes pieminekļu
izstādi

rīko no 18. līdz 22. un no 25. līdz
30. jūnijam izglītības ministrijas pie-
minekļu valde Rīgā, pirmā valsts vidus-
skolā, Raiņa bulvāra 29. Izstādes uz-
devums iepazīstināt visplašākās aprindas
ar līdz šim savāktiem materiāliem par
Latvijas senatnes pieminekļiem, viņu uz-
ziņas, aizsardzības un kopšanas darbu
Latvijā un ārvalstīs. Izstāde sniegs vē-
sturisku atskatu par šī darba izveidošanās
gaitu Latvijā un sarīkota, lai populari-
zētu turpināmo senatnes liecinieku uz-
ziņu, aizsardzību un kopšanu pie mums
Izstāde sniegs interesantu ieskatu senatnes
liecinieku izn.kšanas gaitā un viņu po-
stījumos, kā ari vērtīgus materiālus par
brīvdabas muzejiem ārvalstis, un šāda
muzeja iekārtas projektu Latvijā. Iz-
stāde būs atvērta no pulksten 10 līdz 18.
Paskaidrojumi no pulksten 12 līdz 13
un no pulksten 16 līdz 17, ieeja visiem
brīva.

Māksla.
Nacionālais teātris. No otrdienas,

15. jūnija, katru dienu no pulksten 11
līdz 1 un no 6 līdz 9 pārdos biļetes uz
šādām svētku nedēļas izrādēm:

CetUitdien, 17. jūnijā, pulk«ten 9 va-
karā, R. Blaumaņa komēdija ,T r ī n e s
grēki", ar dziesmām un muziķu, piekt
dien, 18. jūnijā, pulksten 9 vakarā, A.
Brigader komēdija .Lielais loms",
sestdien, 19. jūnijā, pulksten 2 dienā,
par tautas izrāžu cenām V. Grēviņa dra-
matizējums .Princis un ubaga
zēns", pulksten 9 vakarā R. Blau-
maņa drāma .Pazudušais dēls",
svētdien, 20. jūnijā, pulksten 2 dienā par

tautas izrāžu cenām Ed. Vulfa komēdija
.Svētki S k a n g a 1ē", pulksten 9 va-
karā Hebbeļa traģēdija „J ud I te", pirm-
dien, 21. jūnijā, somu rakstnieka A. Jar-
viluomas „Z i e m e ļ n i e k i", otrdien,
22. jūnijā, Aspazijas .Boass un Ru te".
Ieteicams nodrošināt vietas jau laikus.
Piektdien, 18. jūnijā, pulksten 10 no rīta
jāierodas visam personālam uz „Z i e-
meļnieku" mēģinājumu.

KURSI.
Rīgas biržā, 1926. gada 15. jūnijā.

D e v i z e s :
1 Amerikas dolārs . . . . 5,18 — 5,19
1 Anglijas mārciņa .... 25,20 — 25,27
100 Francijas franku . . . . 14,30 — 14,60
100 Beļģijas fianku .... 14,65 — 14.90
100 Šveices iranku .... 99,90 — 100,8»
100 Itālijas liru 18,30 — 18,65
100 Zviedrijas kronu. . . . 138 45 — 139.50
100 Norvēģijas krona . . . 114,20—115,95
100 Dānijas kronu .... 136,60—138,65
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņa . . . 207,60 — 209,20
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marku .... 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 44,00 — 54,00
100 Lietavas litu 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņecs .... - — —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg { 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 98 — 106

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 māklera P. Ritpneri

Literatūra.

Muitas departamenta direktora E. Dundura
Latvijas muitas likums. Muitas departamenta
tarifa nod. vadītāja J. Kļaviņa redakcijā. Iz-
devniecība ,Lloyd\ Rigā. 1926. g.

Latvijas jaunais muitas likums, kā ša ievērojamā
izdevuma priekšvārdos aizrādīts, — kaut gan jau
izstrādāts muitas departamentā, vēl nav galīgi sa-
skaņots ar saimnieciskām organizācijām; viņa
caurskatīšana Saeimā prasis vēl ilgu laiku. Orien-
tēties spēkā esošā bij. Krievijas muitas likumā,
kas savā laikā daudzkārt papildināts (1912., 1913.,
1914. un 1917. gados), ka ari _ Latvijas pastāvē-
šanas laikā piemērojoties, mūsu saimnieciskiem
apstākļiem un jaunlaiku prasībām, vairāk-
kārt grozīts, ir gjīīti pat tiem, kuru arods
prasa šo likumu jo sīku pārzināšanu. Klāt nāk
vēl tas apstāklis, ka no minētā Krievijas lik. krāj.
VI sējuma Latvijā ir tikai daži desmiti eksemplāru
un brīvā tirdzniecība nemaz vairs :nav dabūjami.
Te nu min. izdevējiem radusies laimīgā doma un
enerģija, savienot vienkopus visus
esošos bij. Krievijas muitas likuma pantus no da-
žādiem šī likuma izdevuma gadiem un pie-
vienot tiem Latvijas pastāvēšanas laikā at-
celtos, pārgrozītos un papildinātos pantus, kā ari
svarīgākos spēkā esošos noteikumus, rīkojumus,
instrukcijas un Latvijas Senāta lēmumus, kuriem
sakars ar muitas darbību.

Šī grāmata (neoficiāls izdevums) sniedz aug-
šējās ziņas visās vietējās (latviešu, vācu un krievu)
valodās, tādēļ tā labi noder visiem tiem, kam jā-
pārzin muitas noteikumi. Grāmata, lielā formātā
213 lpp. bieza, maksā Ls 15.—. Mūsu kantoris
ari uzrāda interesentiem, kur tā dabūjama.

Beigās jāatzīmē eri vēl tas, ka augšējā grāmata
iznākusi gandriz vienā laikā ar oficiālo muitas de-
partamenta rīkojumu krājumu, no kura 1. sējums
(līdz 1924. g. 31. decembrim) jau nācis pārdo-
šanā. Tā tad tagad interesentiem iepazīšanās ar
sarežģītiem muitas noteikumiem būs stipri at-
vieglināta.

Latviešu folkloras krātuvei
(Rīgā, Valdemāra ielā 36a)

nodevuši dažādas tautas tradīcijas š. g. maijā
šādi iesūtītāji:

Apes pamatsk. (E. Voss) — 7. sūt. 1060 (kopā
ar agrākiem 3050); J. Druīlis Dunikā— 3. sūt. 18
(157); A. DūmiņŠ Kalsnavā — 321; A. Jodaiss
Vallē — 46; Krāslavas vidussk. — 450; Fr. Krē-
sliņš Vecgulbenē — 1339; K. Krūmiņa Rigā —
156; Z. Liepiņš Rīgā — 164; P. Miķis Drustos —
364; Ozdnieku pamatsk. — 190; A. Piļāns Jas-
muiža — 9 (216); Br. Riekstiņš Cesvainē — 8.sūt.
1181 (3048); Rīgas p. 2. vidussk. — 3500 (31.773);
M. Rolmane Valmierā — 175; A. Rubine Ipiķos —
478; Sātiņu-Seslles pamatsk. — 154; J. Sedols
Bārtā — 10. sūt. 9 (307); Štikānu pamatsk. —
162; O. Tiroāns — 3(34); Ungurmižas pamatsk. —
6. sūt. 175 (2451); E. Zvirbulis Ceraukstē —
3. sūt. 94 (245). Baronbiedrlbas vācēji:
V. Ābele — 97 (853); O. Kfādziņš Irlavā — 36
(54); Z. Līduma — 64 (1745); K. Strautiņš Mē-
dzulā — 481; K. Tiģeris Sātiņos — 73 (2827).

Kopā par maiju — 11.100 var., pavisam krā-
tuvē — 132 841.

_ Pateikdamās saviem Ifdzdsrbiniekiem, Krātuve
lūdz ari visus citus tautas dzejas draugus uzrakstīt
tautas dziesmas un meldijss, pasakas, teikas, no-
slāptus, miklas, sakāmus un buramus vārdus, ticē-
jumus, ierašas, vecu lauž' dzīves aprakstus un
citas seno laiku liecības. īpaši skolotāji, skolēni
un studenti lai velti šim dirbam savu brīvlaiku.
Rakstāms tikai dzirdētais, nevis lasītais, un
taisni tā, ka dzirdēts, atzīmējot savu
vardu, adresi un to, no kā, kur (.pagasts un
māj<) un vismaz apmēram kad pats teicējs ko
dzirdējis.

Redaktors: M. Arons.
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Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,

saskaņā ar savu š. g. 5. jūnija lēmumu,
atsauc ,,Vald. Vēstn." 192i
numura iespiesto sludinājumuparArtura
Anša d. Jansona meklēšanu, jo min.
Jansons ir atra>

Rīgā, 1926. g. 12. jūnijā 6867a
Priekšsēd. b. Bergtals.

Sekretāra pal. J. Avotiņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
u Latvijas civillikurau kop. 39. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Teodo's Jāņa dēls
Fogels un Marija Paula meita Fo
gel. ilzim Saveljeva luslēguši sav-
starpigo lau liias līgumu pie Rīgas
notāra J. Krūklanda 1926. gada 21.
maija reģistra J* 94/13580, ar karo
viņi, aiiieciba uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikums
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mauta* kopību.

Rlsļi, 8. jūnijā 1926. g. L. J* 3576
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

5715 Sekretārs A. Kalve.

Dzērves pag. tiesa,
Aizputes apr., pamatojoties uz savu lē-
mumu un pag. tiesu lik. 276., 277. p.,
dara zināmu, ka Dzērves pag. .Kemeru"
mājā dzīvojošais laulātais pāris Jānis un
Bille Andersoni pieņem bērna vieta —
adoptē — Edgaru Ernsta d. Lulla,
dzimušu 24. augustā 1919. g., piešķijot
viņam visas likumīgās bērna tiesibas un
uzvārdu ,Andersons*._

Personām, kūjām būtu kādas ierunas
pret šo adopciju, var tādas pieteikt šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitotno slu-
dinājuma irspiešanas .ValdībasVestnesī',
jo \ēlak tādas vairs neliks ievērotas.

Dzērvē, 1926. g. 4. maijā.
Piiekšsēd. J. Sa m e i t s.

3ri5 Darbvedis K. lltners

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa tiesu
izpildītājs paziņo, ka 26. jūnijā 1926. g.
pīkst. 10 diena, Rīgā, Avotu iei.
dz. 11. Ābrama Prūša prasībā pārdos
lvana Solovjeva kustamo mantu,
sastāvošu no mebelām, pianii
mēteja u. c. un novērtētu p<

Izzināt sarakstu, novērtējumu kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs kār-
došanas dienā uz vi

Rīgā, 1. jūnijā 1926. g. 89a
Tiesu izpildītājs J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa tiesu
izpildītājs paziņo, ka 2. julijā 1926. gadā.
pīkst. I dienā," Rīgā, Šķūņu ielā 30 32
pārdos Džona Nelsona kustamo mantu
sastāvošu no 25 ars. mēteļu drēbes un
novērtētu par Ls 750,—

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

Rīgā, 7. jūnijā 1926. g. 6090a
Tiesu izpildītājs J. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs,

kūja kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, dz 2, paziņo:

I) ka pēc Rīgas apgabaltiesas 1. civ.
nod. izpildu raksta no 1925. g 14. okt.
ar Ns 422666 a./s Hasle Kinker un
Chamotes'ens prasība pret Edgaru Kochu
par Ls 5264,56 ar °/o un izdevumiem
16. seļ tembri 1926. padā, pulksten
10 rita. Kīgas apgabaltiesas civiinodaļas
sēžu za.ē.

liriskos IOI0OSI3IK
Edgara Kocha

nekustamo īpašumu,
kufš atrodas Rīgā, I. Maskavas ielā
Ns 52, III hip. iec. ar zemes grāmatu
reģistra Ns 633 (grupa 43, grunts Ns 9)
un sa-tīv no pilsētas dzimts rentes
gruntsgabala 557 kv.asu platībā ar uz
viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 13000;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 188-13,33 tiešo nodokļu departa-
mentam un pils valdei Ls 1769,58 ar
proc. un soda naudu ;j

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmita _ daļa no _ apvertēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļā. _

Personām, kūjām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
jz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltitsas 3. civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 14 jūnijā 1926. g.
6174 Tiesu izpild. J G r i n i o s.

Rūlienos notārs
uz 3. jūlija 1916. g. likuma pamata dara
zināmu, ka Albertine Troppe ai
līgumu, noslēgtu 2. jūnijā š. g reģ.
Ns 1245, ir pārdevusi Jānim Rozen-
bergam savu jauktu preču tirgotavu
Mazsalacē, Valmieras apr., savies, biedr.
nama par Ls 5390.
6106 Notārs J. Radziņš.

Citu iestāžu sludinājumi4
. .

Valsts Zemes Banka, atrod. Rīgā,
Valdemāta ielā JVs 1 b, pamatojoties uz
1925. g. 29. maija likumu par aiz-
devumu nodrošināšanu, ieķīlājot tie-
sības uz lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildimājunu pie
šī likuma, paziņo, ka:

1) Valkas apriņķī, Nigras pagasta
namā, 1926. g. 9. julijā, pīkst. 10 dienā,
Valsts Zemes Bankas aizdevumu pie-
dzīšanai pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesibu uz jaunsaimniecību kura atrodas
Valkas apriņķi, Nitrnis pagastā, lilomu
muižā, ar Ns 25F un Ns 25Fa. un skaitās
piešķirta ļēkabam Kārļa d. Žumburam
ar lēmumu, publicētu ,,Zemes Ierīcības
Vēstnesī" Ns 31, lapas pusē 5, zem kār-
tas Ns 6246;

2) jaunsaimniecībā atrodas: a) zeme
kopplatībā 8.56 ha, no kuras aramas
zemes — 6,75 ha, pļavu — 1,47 ha un
nederīgas zemes — 0,34 ha; b) dzīvo-
jamā ēka ar skaidu jumtu, bez iekšējās
izbūves.

3) Solīšana sāksies no Ls 1500,—.
4) Izsolē varēs piedalīties personas,

kuras līdz izsoles sākumam nodos
izsoles noturēšanai pilnvarotam Valsts
zemes bankas pārstāvim:

a. Drošības naudu i 5 daļu no trešā
pantā minētās sumas, t. i. La 300.

b. Centrālās zemes ierīcības komitejas
atļauju, ka pircējam atļauts iegūt
no Valsts zemes fonda iedalītu
jaunsaimniecību. Lūgumi, dēļ at-
ļaujas piedalīties izsolē jāiesniedz

Centrālai zemes ierīcības komitejai vis-
maz 2 nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc iz-
soles beigām, jāpapildina iemaksātā
drošības nauda līdz « 5 daļai no nosolītās
sumas. Pārējās < 5 daļas jāiemaksā
Valsts zemes bankai ne vēlāk, kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadījumā
pircējs zaudē iemaksāto drošības naudu
un tiesību uz jaunsaimniecību, pie kam
tiesību pārdošanai Valsts zemes banka
noliek otrreizēju izsoli.

12. jūnijā 1926. g. L. Ns a.36098-.
6098a Valsts zemes banka.

iūuRta izsoli
ar pārsoli 30. jūnijā 1926. g, pīkst, 12,
uz apgabaltiesas nama remonta un pār-
būves darbiem Djugavpilī, Šosejas ielā
Ns 37. Drošības nauda Ls SCO. Tuvākas
ziņas _ Latgales apgabaltiesas grāmat-
vedība.

Priekšsēdētājs J. S k u d r e.
5979 Grāmatvedis A p a 1 i t s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 1. iec
tiesu izpildītājs paziņo, ka 28. jūnijā
1926. g., pīkst. 2 dienā, Rīgā, Jēkaba
ielā 30, dz. 1, pārdos otrā ūtrupē
Gustavam Lavingam piederošu ku-
stamu mantu, sastāvošu no 3 niķelētām
gultām ar atsperu matračiem un no-
vērtētu par Ls 360,—.

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

Rīgā, 12. jūnijā 1926. g. 6117a
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 1. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 26. jūnijā
192(1. g., pīkst. 3 dienā, Bulduru tirgus
laukumā pārdos Jāņa un Kazimira»
Riekstiņ kustamu mantu, sastāvošu
no viena '8 gadus veca brūna zirga un
novērtēta par Ls 600,—.

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

Rīgā, 11. jūnijā 1926. g. (ii 18a
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs .kura kanclejā atrodas
Rīgā, Andr. Pumpura ielā I, paziņo: -

1) ka Latvijas hipotēku bankas. Lat-
vijas Mazsaimnieku Krāj-aizd. sab.,
firmas J. A. Ozoliņš un b-dri prasībās
pret Antonu un Helēni Grāmatiņiem
par Ls 6651,14 ar<> ,, un izdev., IS.' sept.
1926. g.. pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz publi-
skiem torgiem pārdos Antona un Hele-
nes Grāmatiņu nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Slokā, ar zemes grāmatu
reģistra Ns 2341 un sastāv no Slokas
mācītāja muižas muižu zemes atd:>lītā
zemesgabala .V

2) ka īpašums prieks publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgfūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls i 2.410,—;

4) ka personām. kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt jāiemaksā zaloj
desmitā daļa no apvertēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par t
no tieslietu ministrijas pzses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas - Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, klibām ir kādas tiesības un
pārdodamo īpašumu, kas pārdos
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rī-
gas apgabaltiesas 3. civilnedaļas kanc-
lejā.

Rīgā, 14. jūnijā 1926.g. 6094a
Tiesu izpildītājs E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesas izpildītājs, kura kanclejā atrodas
Rīgā. Andr. Pumpura ielā 1, pa

1) ka Latv. Zemnieku Bankas
.,1.atrochms". Minnas Bittes. Alfrēda
Cīruļa, Emilijas Liepiņ, Voldemāra

īberga prasībās pret mir. Eduardu
Dolfiju 'par Ls 4366,18 ar " „ un izd.
16. sept. 1926. g., pīkst. 10 rītā. Rīgas
apgabali civilnod. sēžu zālē uz otriem
publiskiem torgiem pārdos mirušā
Eduarda D o 1f i j a nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rīgas
apr., Mores pag., zemesgrāmatu reģ;.
Ns 2(195 un sastāv no Lejas-Oudrenu
mājām, kas atdalītas no Mores muižas
zemnieku zemes;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 14.000,— ;

2) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 2012; 2700 cara rbļ. un 100.000
Latv. rbļ.;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa 110 apvertēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 14. jūnijā 1926. g. 6095a"
Tiesas izpildītājs E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. ?.. iec.
tiesu izpildītājs ,kura kanclejā atrodas
Rīgā, Andr. Pumpura ielā 1, paziņo:

11 ka Latv. atjaunos, sab. ,,Lats",
A S ,,Baltijas celulozes fabr. sab.",
Movša Krenica, Kristapa Bērziņa, A S
,,Latlauks ", Krievu krāj-aizd. kases,
Latvijas komercbankas, Marijas Rozen-
bild, Latv. Mazsaimnieku krāj-aizd.
sab. prasībās pret mir. Annu Zīvert
par Ls 21195,56 ar% un izdev., 16. seni.
1926. g., pīkst. 10 no rīta, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē, '/. publiskā izsolē pār-
dos mir. Annas Zīvert nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgas apr., Lēdurgas
pag. un sastāv no Sville-Tūle mājām, kas
atdalītas no Aijažu muižas zemnieku
zemes ar zemesgrāmatu reģ. JVs 2590 un
aptver 91,78 deset, no kurām ir derīga
zeme 78,08 deset.;

2) ka īpašums publiskai izsolei no-
vērtēts par Ls 2000,— :

3) ka uz īpašumu guļ apgrūtinājumi
un hipotēku parādi par Ls 13.800,—,
7183 cara rhļ.

4) ka personām, kuras vēlas torgos
ņemt dalību, jāiemaksā 10% no no-
vērtēšanas sumas un jāstāda priekšā
apliecība no tieslietu ministrijas par
nek. īpašuma iegūšanas tiesībām;

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
ved Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu no-
daļā.

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

Visi papiri un dokumenti uz pārdo-
damo īpašumu ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 14. jūnijā 1926. g. 6096a
Tiesu izpildītājs E. Liepinš

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1. julijā
1926. g., pīkst. 11 dienā, Skaistkalnes
miestā pārdos Kārļa Grauzes kustamo
mantu, sastāvošu no turbines, dinamo,
transmisijām, mājamiem gaņģiem, ga-
teriem un vilnas mašinām un novērtētu
par Ls 5500

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

Rīgā, 11. jūnijā 1926. g. 61)97a
liesu izpildītājs K- Rutkevičs.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs pazini', ka 'i. julijā
1926. g. .pīkst. 12 dienā. Vildogas 'pag.,
Maksiniek 'u mājā 2. izsolē pārdos Jāņa
un Ernesta Kalniņu kustamu mantu,
sastāvošu no ,.International'" traktora
10—20 zirgu spēka un ..Ransom" la-
bības kūlēja un novērtētu par Ls 5000.

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

Rīgā, 9. jūnijā 1926 Ola
Tiesu izpildītājs j. Liepi n š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 7. julijā
1926. g.. plksl. 10 dienā. Nītaures pag.,
KUnģemieku mājā pārdos Jāņa Lozes
kustamu mantu, sastāvošu no zirga,

aitas un sivēniem un novērtētu par
Ls 4<)0 .—.

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

Rīgā, 10. jūnijā (92a
Tiesu izpildītājs H. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka -i') , jūnijā
1926.g.. pīkst. 11 dienā, Siguldas pag.,
Kalna-Cūkaiņos pārdos Voldei
Kārļa Rasa kustamu mantu, sast
no divstāvu dzīvojamās ēkas noplēšanai
un no.

Izzināt sarakstu, novērtējumi kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šamas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. jūnijā 1926. g.
Tiesu izpildītājs E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. julijā 1926g„ pulk= tn
12 dienā, Nītaures pagasta, Ji īnilgaui
māj», pā r d os JĒņa Kudīīši kustamo
m utu, sastāvošu no 2 govīm un 1 0-
vērtētu par Ls 300.

Izzin't sarakstu, novertejurru ka ari
apska it pārdodamo mantu var^s pār-
došanas dienā vz vietas.

Rīgā, 10. jūnijā 1926. e.
?Ē 9!'' Tiesu izpild E Liepinš.

Daugavpils pils. valdē
notiks piektdien 25. jūnijā 1926. g.,
pulksten 12 dienā, galīga bez pār-
solīšanas

mazāksol sāna,
kā mutiskā, lā ari ar slēgtu aplokšņu
iesniegšanu, priežu vai alkšņu melkas
piegādāšanai no 400500 kub. asīm.

Personām, kuras veļas piedalīties solī-
šana, jāiemaksā 100 Ls drošības naudas.

Kondīcijas var apskatīt pilsētas valdē
Daugavpili, 1?26. g. 15. jūnijā.

6120 Pilsētas valde.

Latgales apgabaltiesa
izsludina uz 26. jūniju 1926 g„ pīkst. 12,
Daugavpilī, Alejas ielā Ns 7.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. julijā 1926 g. pulksten
2 diena Nītaures pagastā, Lakstīgalu
mājā pārdos Voldemāra R u d z ī ša
kustamo mantu, sastāvošu ns govs, teles,
šujmašinas, pulk tena un n virtetu
par Ls 310.

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. jūnijā , 926. g.
5911 liesu izpild. E._L i e pujš. _

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. julijā 1926. g., pulkstenll__ dier)ā_ Nītaures pagast?, Vīgantu
māj.', pārdos Kārļa Krūmiņa
kustamo mantu, sastāvošu no zirga un
2 govīm un novēitētu par Ls fOO.

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

Rīgā, 9. junijā i92d. g.
£912 lirsu izpildīt, ti Liepinš.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie
zīmes pamata, jāziņo vispārībai, ks
laulātie draugi — Zamuels Jēkabs dēls
Žuravins un Hasja Jrsela meita Žura-
vin, dzim. Gurvič, noslēguši ssvstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra R
Vo:gta 1926 g. 26. februārī, reģistra
J* 16 2127, ar kuru viņi, attiecībā nz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējc
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rlgi, 8 junijā 1J«6 g. L. J* 3577
Priekšsēd. v. A. V e I d n e r s.

5716 Sekretāra A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civili,k.ar u kop. 35. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Ernsts Anša dels
Jeknevitcs un Emma Jēkaba meita
Jeknevitc. dzim Dubau nos čguši sav-
starpīgo lauliDas līgumu pie Rīgrs _ no-
tāra J. Kreiebe.ga 19.6 g. 18 maija re-
ģistra Nš 41/10164 ar kūju viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at;ēluši
viet"jocivillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību

Rigā, 8. jua jā 1926. g. L. Ns 357 1
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

5717 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3, civilnod.,
u Latvijas c vi:liauna kop. 36. p. pie-
*r«nes pamsM, pazirp vispārībai, ka
laulātie drauai — Nahums Berka dels
Fimbats un Haja Micheļa meita Bim
bat, dzim. Krcmer, noslēguši sav-
starpīgo laulības ligumu pie Rigas
notāra E. Trautsolta 1926. gada
20. maijā, reģistra Ns 30/2580, ar uuju
viņi, MtKCibā — viņu uosiēgto UuUbu
ii at:ēluši vietējo civillikuma 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto manta;
kopību.

Rigā, 8. junijā 1926. g. L. J*357o
Priekšsēd. v. A. Veidners.

5718 Sekretāra A K * ' v* .

Iespieduma izlabojums.
Latgales apgabaltiesas Jaunlatgaks

apr. 1. iec. miertiesneša š. g. 7. aprila
sludinājumā ,,Valdibas Vēstnesī"
89. numurā par mirušā Lūka Niķitinā
mantinieku uzaicināšanu, ieviesus kļūda
t. i. mirušais ir nosaukts par ,,Luka
Nikltins", kas nepareizi, vaiaga būt un
jālasa: ka pēc ,.Luka Nikitina ir palicis
mantojums ii. t. t." G084a

Dignājas pagasta tiesa, Jēkabpils apr.,
pamatodamies uz savu 12. maija 1926.g.
lēmumu, izsludina, ka Dārta Kārsiet,
dzīv. Dignājas pag., Kurilu zaldātos,
adoptē dzim. 23." augustā 191'
Bertu Emiliju Jāņa m. Kārsiet, piešķirot
adoptējamai visas likumīgās bērna un
mantošanas tiesības.

Personas, kurām būtu pret šo adop-
ciju kādi iebildumi, tiek uzaicinātas
pieteikt tādus pagasta tiesai līdz 14.
jūlijam š. g.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-
cija tiks no pagasta tiesās apstiprināta
un skaitīsies par likumīgā spēkā gājušu.

Priekšsēdētājs A. Bogmals.
5369a ' Sekretārs (paraksts).

Liepājas muita
paziņo, ka 6 julijā š. g, muitas rajonā ,
Liep 'sj 1, Dienvidvakaru ostmal?, pulksten
lu no nta, pārdos

atklātā izsolē
Valtera Koske kontrcbandas lieti
Ns 49—1925./26 b g. koni sceto motor-
burenieku .Hans Hemrich lidz ar at-
tiecīgu takelāžu un inventāru, novērtēts
kopā par Ls 3973,68.

Motorburenieks ozola kcka. būvēts
1921. g., ar slēgtu klāju un 1 mastu;
21 br. reģ. tomas liels, 12,4 m garš,
4,6 m plats un ar 1,7 m lielu iegrimi
(piekrauta stāvoklī). Mo orbureniekā ie-
būvēts viens 15 2S viencilindra ,Bo-
linder' tipa naltas motors.

Piederošais inventārs, starp citu, sa-
stāv no 3 gab. enkuriem, 1 gab. enkuru
ķēdes, 1 glābšanas laiviņas, 1 dzelzs
mucas, 1 rezervuāra ar naitu, 1 gab.
roanilla tauvas, 4 gab. dažāda resnuma
virvēm, 4 gab. signa'lukturiem, 5 gab.
rok-s vē lukturiem, 2 gab. kompasiem,
2 gab. lūku brezentem, 1 gab. uguns-
dzēšamā aparāta ,Minimax' u. c. pie-
derumiem.

Pats motorburenieks apskatāms muitas
rajonā ari iepriekš ūtrupes dienas.

Liepājā, 1926. g. 11. jūnijā. Ms 4682
5894 Liepājas muita.

Uaunlatgaies apriņķa paš-
valdības likvidacij valde
dara vispārībai zināmu, ka Tilzas pag.
valdes kanclejā (agrāk Kokoreva, tuvākā
dzelzsceļa st. Kārsava) tiks noturēta

ļauftta izsofe
26. jūnijā, ar pēcizsoli 30. jūnijā š. g.,
kufā izdos mazākprasītājiem Tilzas pag,
valdes' nama pārbūves un remonta
darbus, aprēķinātus par sumu Ls 12,000.
Būvmateriāli — akmeņi, grants, māls,
baļķi un dēļi, sagatavoti no pag. valdes.

Rakstiski piedāvāju ii i, apmaksāti ar
80 sant. zīmogmarkām, iesniedzami lidz
torgu dienai pulkst. 12 aizzīmogotās
aploksnēs uz pagasta va des vārdu ar
uzrakstu .uz izsoli 26. junij .'* /

Drošība vajadzīga 5 proc apmērā,
kūja pēc darbu uzsākšanas tiks papil-
dināta līdz 10 ptoc.

Ar darba noteikumiem tuvāki var ie-
pazīties Tilzas pag. valdes kanclejā
katru darbļ dienu no pulkst. 9 15. 6121

Bauskas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina, ka 18. jūnijā š.g.,
pīkst. 12 dienā, Bauskā, Pils ielā 52,
sētā, otrreizējā atklātā vairāksolīšanā
pārdos Eduardam Krie viņam ap-
rakstītu vienu ķēvi un vienu gultu,
mālētu, dēj fcs 292 sucla -«auda?
dzīšanas par neatļautu linu uzpirkšanu.

Bauskā, 1926. g. 11. jūnijā. Ns 1906.
Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.

6119a Ķ. Ķ. Vinters.

Mnaļi 2. r|i Iil prMinis
izsludina š. g. 28. jūnija, pīkst. 11 sava

kantoiī, Krūzesmuižas stac.

konkurenci
uz 2.0 kb. metru grants pievešanu
Meļļu pieturas punktā piebraucamam
ceļam _ Drošības nauda Ls 30 6165

Tuvākas ziņrs 2 ceļu iecirknī, Krūzes-
ma.žo jt c., da bdi nrisno pīkst Ulidzl3.

KiieivizioiinL
Liepājā, kara ostā, Kalpaka bulv. Ns 8,

18. jūnijā 1926. g pīkst. 11

izdili mītiski m a\iM
\m\i miMMm 11\m

svaigas liellepo oalas
piegādāšanu no 1. jūlija līdz 1. oktobrim

1926 g.
Rakstiski piedāvājami slēgtās aploksnēs-

ar uzrakstu: .Uz svaigas liellopu gaļa»
izsoli 18 jūnijā 1926 g.* un lūgumi
deļ pielaišanas mutiskā izsolē nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līd'. izsoles atklāšanas dienai Kurzemes-
divīzijas intendantam, vai izsolts dienā
komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās
iz olē, jāiemaksā Kurzemes divīzijas ifl-
tendsnturai Ls 12 no katra kilograaa
drošības nauda (no katra kilograma g*'
ļas kuru piegādātājs uzņemas piegādāt).

Ar gaļas kondicijām un sīkākiem no-
teikumiem var iepaz ties katru darba
dienu Kutiemes divīzijas intendanturas
kanclejā nn oulkst. 9-15. 1 5209

Bukaišu pagastam
Je'gavas apriņķi, caur Bēni, vajadzig*

ārsts.
Algaatlīdzība par izbraukumiem J"

izmeklēšanu pfc vien:šanās, pie brīv»
dzīvokļa un apkurināšanss, ir sakr)»
dārzs. — Ārsti tiek lūgti pieteikties
rakstiski vai personīgi pie pag*°
valdes lidz 26. jūnijam š. g, uz5tld<"
noteikumus no sīvas puses.

Tālrunis: Bukaišu sarunu punkts-
Bēnes stacija 12 km; paredzama auto

satiksme. l 5850
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