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Rīko jums par „Noteikumu

•

par

-.10

•

certifika-

tiem ārzemju preču ražošanas vietas
pierādīšanai" grozījums.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

Nfi

Latvijas valdības
iznāk

katru

Rīgā, pilī No 3. Tel. Ns 20032
Runas

stundas

Grozot š. g. „Vald. Vēstn." 98. numurā
publicētos „ Noteikumus par certifikatiem
ārz emju preču ražošanas vietas pierādīšanai" .
ar
§ 1. pēdējo iedalījumu papildināt
sekolo:
„Mioētais noteikums attiecas uz sūtīuz Latviju,
jumiem, kori tieši adresēti
bet ne uz § 2 paredzētiem gadījumiem".
§ 2. izteikt sekosi:

.Ražošanas vietas pierādīšanai tranzita
kādas
valsts
precēm, kuras atradušās
brīvostas vai muitas iestādes glabāšanā,
muitām
apliecības,
jāiesniedz Latvijas
kurās uzdoti visi tie paši dati, kādi paredzēti certifikatos (§ 4) un no kurām
redzams, ka ievestās preces tiešām atravalstu
brīvostu
resp.
dušās attiecīgo

un

nav

laistas

vietējās valsts iekšējā apgrozībā. Šādām
apliecībām, kuras izdevusi brīvosta vai
muitas iestāde, nav jābūt obligatoriski

apliecinātām

no

Latvijas

Ārlietu

mini-

strijas ārzemju iestādēm vai pārstāvjiem.
Finansu

ministris

J. Blumbergs.

Muitas departamenta

v. direktors
H. V a g u 1 s.

Valdības iestāžu paziņojumi
Izlabojumi.
S. g.

1.

jūlija

„Valdības

^^@r

Rīkojums

Vēstneša"

141. numurā iespiestos rīkojumos No 231
un 236 par pārgrozibām
«pagaidu tarifā
un noteikumos Nš 27 pasažieru un bagāžas pārvadāšanai" un „pagaidu noteikumos un tarifā preča pārvadāšanai" izdarāmi sekosi izlabojumi:
1) rīkojumā

Ns 231, II nodalījumā,
2. punktā „a" burtā stāv «Ls 0,80",
jābūt ,0,80 eant.", „b" burtā stāv
«Ls 1,20", jābūt ,1,20 sant.";

2) rīkojumā

vietas izp. (paraksts).
Finansu direktors

M> 771/2.

Iecelt _ mērnieku-revidentu
Jāni
Purvigu
par Cesu-Madonas apriņķa mērnieku, skaitot rio
š. g. 1. jūlija un izmaksāt
pārcelšanas pabalstu
viena mēneša, algas apmērā, ieskaitot
ģimenes
piemaksu par trīs (3) ģimenes locekļiem un atlīdzināt izdevumus par mantu pārvešanu no Rīgas
līdz Cēsīm, saskaņā ar noteikumiem
par c«Ja
izdevumiem atlīdzināšanu ieceļamiem, pārceļamiem
un atlaižamiem valsts darbiniekiem valsts robežās.
Algu izmaksāt pēc VIII algu kategorijas II pakāpes,
skaitot izdienu no 1923. g. 1 oktobfa.
Pamats:
.Valdības
Vēstneša' J*'17311
augustā 1923. g.

dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

Tautas labklājības

apgādības

ministrijas sociālās
paziņo, ka Dr.

departaments

[Pavils Stradiņš, kas dzīvo Zasulauka,
Kalnciema ielā Ne 62, ir pieņemts par
l)onj ārstu. Pieņemamās stundas no
Pulksten 8-9 un no 17—19.

Departamenta direktors O. Sīlis.

ģ'menes

Rīgas muitas virsuzraugs Arturs Rekšans paaugstināts par noliktavas pārziņa palīgu, skaitot ar
š. g. 12. jūliju.
Alga pēc XIII amatu kategorijas I pakāpes, ar
izdienu no 1926. g. 12. jūlija.
Pamats.
Rigas muitas priekšnieka 1926. g.

locekļi

un

8.

Valdības vietējo iestāžu

peldu

Attiecībā

uz

viesiem,

kuri

vasarniekiem
tekošā

pierakstīti

Zemkopības departamenta direktora v.
E. Maciņš.

Noteikumi

nieki resp. pilnvarnieki

Mērniecības daļas vadītājs 2. Krūmiņš.
*

nodokļa iekasēšanas kārtību
Rigas Jūrmalas pilsētā.

Rīgas muitas vecākais eksperts, izpild. muitas
importa nodaļas pārziņa pienākumus, Sevastjans
Grigorjevs, ar 8. g. 1. jūliju pārskaitīts par
tās pašas muitas _ vecāko grāmatvedi, uzdodot
izpildīt

muitas

7. jūlija ziņojums Ns 10403.

Vasarnieku

un

jaunajām

jau

iesniedz 2 panta

peldu

nomaksājama
1. augustam.

apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 1926. gada 23. jūlija
rakstu Nš 105869.

1.

sezonā

«a * uh ,b_" punktos paredzētās deklarācijas ne vēlāk kā līdz 1. augustam š. g.
Peldu nodokļa starpība starp agrākām
un

Pieņemti domes 1926. g. 17. jūlija sēdē un

importa no-

daļas pārziņa pienākumus.
Alga pēc līdzšinējās IX amatu kategorijas 1. pakāpes, ar izdienu no 1924. g. 16. oktobra.
Pamats. Rīgas muitas priekšnieka 1926. g.

un

un peldu nodokli samaksājuši
pēc līdzšinējām normām, vasarnīcu īpaš-

par vasarnieku un peldu viesu

Pavēle
J6 295.
1926. g. 8. jūlijā.

turpmāk

2,

pec kuras policija iekasē no viņa attiecīgu peldu nodokli.

Departamenta direktors E. Dundurs.

rīkojumi.

ari

(p.

rakstīšanu, uzrādot mājas grāmatu, de-

Zemkopības ministris M. Q a i 1 ī t s.

viņam

kalpotāji

pkt. „a").
6. Peldu nodoklis aprēķināms uz deklarācijas
pamata; nodokļa sumas samaksājamas
vietējā policijas
iecirknī
reize ar peldu viesu un vasarnieku pie-

klarāciju us maksātāja personas apliecību.
Par nodokļa samaksu pēc šo noteikumu
2. panta .a" punkta
maksātājs
saņem
attiecīgu kvīti un uz viņa personas ap*
Pavēle M 301.
liecību taisa attiecīgu
atzīmi, bet par
1926. g. 8 jūlijā.
nodokļa samaksu pēc tā paša panta Bb"
un ,C punktu
normām
uz maksātāja
Rīgas muitas priekšniekam Kārlim Krūmiņam
piešķiru divas nedēļas kārtēju atvaļinājumu, skaitot personas
apliecību
uzlipina attiecīgas
no š. g. 12. līdz 26. jūlijam.
markas.
Pa viņa atvaļinājuma laiku Rīgas muitas priekšnieka
7. Ja kāds peldu viesis apmetas jau
pienākumu izpildīšanu uzdodu tās pašas muitas
deklarētā telpā, tad pie viņa pierakstīpriekšnieka palīgam Kārlim R u b i s.
Finansu ministris J. Blumbergs.
šanas iesniedzama papildu deklarācija,

Rikojums Ns 757/2.

tājiem, kuri

ne
Par

nodokļa

normām

vēlāk kā līdz š. g.
tiem nodokļa maksā-

atsakās

labprātīgi samaksāt
nodokli, vasarnīcu
pilnvarnieks iesniedz ne

tekošā gadā papildu

peldu
viesu nokuras iebrauc

dokli ņem no personām,

un uzturas pilsētā peldu sezonā vai pa
vasaras laiku (Not. par pilsētu ienāku-

īpašnieks resp.

vēlāk kā līdz 10. augustam š. g. paredzēto deklarāciju Rīgas Jūrmalas pilsētas
valdei, uzrādot maksātāju pastāvīgo dzīves

miem u. t. t. 74. pants).
vietu.
1926. g. 8. jūlijā.
9. Noteiktā laikā nesamaksātais vai
2. Nodoklis ņemams: a) no vasarRīgas muitas zemāk minētie darbinieki ar š. g. nīcu
nodoklis
īpašniekiem vai nomniekiem 5% mazākos apmēros samaksātais
1. jūliju paaugstināti sekošos
amatos: eksperts
piedzenams
no nodokļa
maksātājiem
apmērā
no
vasarnīcas
Īres
maksas;
b)no
Jānis Pagasts — par vecāko ekspertu ar algu
kārtā līdz ar soda naudu
galvas, ja administratīvā
pēc IX amatu kategorijas 1. pakāpes un izdienu katras personas vai ģimenes
Pavēle

N!> 296.

no li)2S. gada
1. jūlija; _ jaunākais eksperts
cand. rer. mērc. Alfrēds K n ē t s — par ekspertu
ar algu pēc X amatu kategorijas 3. pakāpes un
izdienu_ no 1926. g. 1. jūlija;
jaunākie eksperti:
Otto Ā b e r s, Oskars Ronis, Kristaps K o z1 o v s k i s, Alfrēds B a u m a n i s , Vilis S t a 11m a ns un Jānis Lambergs — visi par eks1. papertiem ar algu pēc X amatu kategorijas
kāpes un izdienu no 1926 Ķ. 1. jūlija; II šķiras
darbvedis Nikolajs Z i 1 e v i c s — par noliktavas
pārzini ar algu.pēc XI amatu kategorijas 1. pakāpes un izdiena no 1926. g. 1. jūlija; noliktavas
pārziņa palīgs Harijs B u n d u 1 s — par II šķiras
darbvedi ar algu pec XII ama u kategorijas 1. pakāpes un izdienu no 1926. g. 1. jūlija; atsev.
noliktavas pārziņa palīgs Eduards Ieviņš —
par noliktavas pārziņa palīgu ar algu pec XIII
un
izdienu no
amatu kategorijas
1. pakāpes
1926.

g.

1. jūlija;

I

šķiras

amatnieks

Kārlis

Teodors S t e i g u r s — par virsuzraugu ar algu
pēc XVI anutu kategorijas I pakāpes un izdienu
no 1926. g. 1. jūlija.
Pamats
Rigas muitas priekšnieka 1926. g.
1.

un

7. jūlija

ziņojami Ns

Pavēle

10056 un

10403.

Jfe 297.

1928. g. 8. jūlijā.

Rīgā

J* 300.

1926. g. 8. jūlijā.

1926. g. 21. jūlijā.

Mazkalniņš.

Paziņojums

Pavēle

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

N° 236, laikraksta 2. lapRozenfelds
—. par I šķiras meistaru ar algu
pusē, 1. slejā, II nodalījumā, 3, un pēc XII amatu kategorijas 1. pakāpes un izdienu
nodalījuma
4. rindā no
augšas no 1926. g. 1. jūlija un jaunākais muitas uzraugs

,132, 134", jābūt ,132.-134".
Dzelzsceļu galvenā direktora

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. JVa 20031
Atvērts no pulksten '9—3

Sludinājumu maksa:
8) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām
r
indiņām
, . . . 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. sludin.)
—.25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas .
—.80

Administratīvas nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.
Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ S.

1. §.

P ā r 1i e k s m e:
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1. jūlija ziņojums Mi 10056.

Iecelšanas

grozījums.

pārziņā

*^^^^^^
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Skolu virsvalde.

Noteikumi par certifikatiem ārzemju

iestāžu

11—12

ao

un ekspedīcija:

jfV^sjKR

Pārbaudījumi
lati ņu
valodā notiks
turpat š. g. 16. un 17. augustā, pulksten 15.
Lūgumraksti līdz ar
attiecīgiem
dokumentiem iesniedzami
Skolu virsvaldei
līdz š. g. 10. augustam;

128.

^
piecu ražošanas vietas pierādīšanai"

un svētkudienas

jļfcj^^ B^^
Kantoris

Redakcija:

1926. g. 23. jūlijā.

muitas

dienu, izgemot

oficiāls
laikraksts
svētdienas

^

Muitas departamenta kandidāti
uz eksperta
amatu Ēvalds Dzirne, Pauls Puķīts un inž.
ķim. Pēteris Fr e i 1 a n d s dienesta labā pārcelti
uz Rīgas muitu par jaunākiem ekspertiem, skaitot
ar š. g. 1. jūliju.
pēc XI amatu kategorijas
Alga Freilandam
— pec
III pakāpes, bet Dzirnem un Puķītim
XI amatu kategorijas I pakāpes un izdienu visiem
no 1926. g. 1. jūlija.
Pamats: Rigas muitas priekšnieka 1926. g.
7. jūlija ziņojums Ns 1C403

Pavēle Ns 238.
1926 g. 8. jūlijā.
Rīgas muitas uz brīva līguma pamata dienestā
sastāvošais darbinieks Julius P a e g 1e iecelts par
ieskaitot
I šķiras meistaru, skaitot no š. g 1. apriļa,
muitas štata
viņu ar to pašu datumu ari Rīgas

tie

nav

vasarnīcu

īpašnieki

vai

nom-

nieki — 5 lati; c) no ģimenes locekļiem
un no ģimenes saimniecībā
nodarbinātiem

strādniekiem

2 lati

no

katra

un

(turpat

Piezīme

kalpotājiem
75

—

pants).

1.

5°/o nodokli maksā
katrs vasarnīcas
īrnieks vai katrs
vasarnīcas īpašnieks, kurš dzīvo pilsētā tikai vasaras sezonā. 5% nodokli aprēķina : nomniekiem no īpaš-

niekam maksājamās nomas, bet pašam vasarnīcas īpašniekam — pēc
līdzīgām tanī
rajonā vistuvākā apkaimē iznomātām vasarnīcām, pie
kam sumas

lielumu

deklarē

īpašnieks, bet deklarācijas
pārbauda

pilsētas

pats

pareizību

2°/o mēnesī no nokavētās nodokļa sumas,
aprēķinot
nepilnu mēnesi un nepilnu

latu par pilniem (Not. par pilsētu ienākumiem un t. t. 78. pants),
10.
Par
apzinīgi
nepareizu
ziņu
sniegšanu vainīgam draud likumā paredzētais
11.

pilsētā.
Šie noteikumi

bet

i

nodarbinātiem

un kalpotājiem.

un

ģi-

darīšanās;

kas

iebraukuši

2) bērni, jaunāki

par

amata

15 ga-

diem ;
ostās;

3) jūrnieki, kuru kuģi
uzturas
4) audzēkņi un bērni bērnu patversmēs un vasaras kolonijās; 5) trū-

cīgie un nespējnieki
tversmēs ; 6) fiziska

atcelti

spēkā pēc viņu

v. i. Ziemiņš.

Mūsu tirdzniecības līgumu
zarnas.

(2. turpinājums.)

4.

Vislielākās

princips.

Visi

tirdzniecības

līgumi

no ģ'menes sauktā
strādnie«Katras

3. No vasarnieku un peldu viesu nodokļa atsvabināti:
1) valsts un pašvaldību darbinieki,

stājas

Sekretāra

kurš somā

2 lati maksā katrs

menes loceklis un katrs
kiem

tiek

izsludināšanas « Valdības Vēstnesī".
Pilsētas galvas v. Stepermans.

īpašnieks vai veselas va-

tikai kādu daļu no vasarnīcas
proti atsevišķas istabas.

saimniecībā

šiem noteikumiem

100. nu« Valdības Vēstneša"
murā publicētie obligatoriskie noteikumi
par
pildu
nodokli
Rīgas
Jūrmalas

valde.

sarnīcas nomnieks,

PiezImeS.

Ar

1921. g.

Piezīme 2. 5 lati maksā katrs vasaras
vai peldu viesis, kurš nav
vasarnīcas

sods.

slimnīcās un pastrādnieki,
darba

labvēlības

līdz

šim

pamatojas

noslēgtie

uz

tā

vislielākās labvēlības
principa.
līgumslēdzējas valsts pilsoņiem

vienlīdzīgi piemērojams, ievērojot vievislielākās
labvēlības
tējos likumus,
princips visās lietās, kas
attiecas
uz
uzturēšanos, studijām,
viņu ceļošana,
viņu amatu
un profesiju
piekopšanu,
viņu rūpniecības un manufaktūras
uzņēmumiem un tiesība tirgoties ar visiem
tirdzniecībā ^ atļautiem priekšmetiem".
«Cik

ilgi

tagadējos

saimnieciskos

ap-

stžkļos ari neizrādītos vajadz'g» , ievērojot
Valsts darbinieku ārstēšanas nod.
kuri nodarbojas uz vietas; 7) personas,
ārkārtējās grūtības kā vienai, tā otrai līgumb
b
a.
vadītājs Dr. D r i
kas uzturas
pilsētā ne ilgāk par 3 dieslēdzējai valstij, uzturēt spēkā preču ievenām (Noteikumu par pilsētu ienākumiem
darbinieku sarakstos.
šanas vai izvešanas ierobežojumus
un
ar
amatu
kategorijas
1.
pakāpes,
Alga pēc XII
u. t, t. 76. pants).
Eksterņu pārbaudījumi.
noliegumus, tomēr neviens no tādiem
izdienu no 1926. g. I. apriļa.
saņemamas ierobežojumiem vai noliegumiem netiks
4. Deklarācijas blankas
. Ek sterņu pārbaudījumi vidusskolas kursa
Pavēle N° 299.
pilsētas
valdē un
attiecīgā
policijas uzturēts spēkā vai attiecināts uz to preču
«Pmerā izglītības ministrijas
1926. g. 8. jūlijā.
eksaminaiecirknī pret 5 sant. samaksu.
ievešanu vai izvešanu, kuras
nāk no
P e 1n i s
Rias komisijā sāksies š. g. 3. augustā
Rīgas muitas kuģu pārziņa palīgs Ādolfs
5.
Deklarācijas
iesniedz attiecīgā po
vai ari nolemtas
atlaists
no.
dienesta,
otras valsts teritorijas
lūguma
pamata
fulksten 15 Rīgā, Raiņa bulv. 29, I. valsts uz oašu
datumu to ari iicijas iecirknī vasarnīcas
īpašnieks resp, sūtīšanai uz šās valsts teritoriju, ja viņš
* ausskolas telpās. Lūgumraksti līdz ar skaitot ar š. g. 12. jūliju, ar kādu sarakstiem.
dzēst no minētās muitas darbinieku
pārvaldnieks
par
katru
vasarnīcu atse vienlīdzīgi neattiecas uz tādām pašām
lecī giem dokumentiem (skt. š. g. ,VaId. ' Pamats: Rīgas muitas 1926. g. 8. ju ija višķi un tās paraksta iesniedzējs. Visos
precēm, kas nāk no jebkuras citas valsts
g.
5.
jūlija
" 146- numurā) iesniedzami skolu ziņojums Ns 10474 un A. Pelnis š.
vi,! , ,
gadījumos
deklarācijās
ievedami
ari vai tiek uz šo valsti sūtītss' u. t. t. Tā
v,r*valdei
līdz š. g. 24. jūlijam.

lūgums.

izteicas

mūsu

gumos

vislielākais

tirdzniecības

lī-

labvēlības princips
tiesībām, gan
tirdzniecības un rūpniecības aprobežojumiem, gan muitām, tranzitu, transportu,
kuģniecību, konsulārām tiesībām u t. t.
attiecībā gan uz pilsoņu

Bet ari Latvijas
viscaur izturētais

slēdz

par

šī

līguma

pa-

matā esošā vislielākās labvēlības principa

neievērošanu brīvības, neaizkaramības
tiesības un priekšrorības, kuras Latvija
piešķir kādai no Baltijas valstīm (Somijai, Igaunijai un Lietava) uz sevišķu

tirdzniecības līgumos līgumu pamata. Tas pats ir spēkā attievislielākās labvēlības cībā uz priekšrccībām, kādas Latvija

princips raksturojas ar vislielākā labvēlības principa pēckara iezīmēm vispār.
Ja pirms kara vislielākās labvēlības princips bija absolūts un viņa darbības sfēra
bija ļoti plaša, tad pēckara tirdzniecības
līgumos ieturētais vislielākās labvēlības
princips daudzos gadījumos vispirms iziet
uz dažādo tirdzniecības ierobežojumu
atcelšanu vai neattiecināšaaa uz vaMi,
kura

« Nav uzskatamas

tirdzniecības

piešķirtu Krievijai uz konvenciju vai sevišķu muitas līgumu pamata.
Tomēr
Francija var nekavējoties prasīt fev tādas
pat priekšrocības, gadījumā, ja Latvija
tās būtu piešķīrusi kādai trešai augšā
minētai valstij" (Latvijas-Francijas tirdzniecības līguma 11. pants).
Tādiem un līdzīgiem vārdiem Baltijas

klauzula izteikta visos mūsu tirdzniecības
Šai līgumos. Nav saprotams, kāpēc Baltijas

līgumu.

ziņā raksturīgs ir augšā pievestais citāts
no mūsu Čechoslovaķijas līguma par
preču ievešanas un izvešanas ierobežojumu vai noliegumu neattiecināšanu uz
līgumslēdzēju valstu precēm, ja tie ne-

klauzulas autori izslēguši Poliju no to
valstu skaita, kurām piešķiramās priekšrocības netiek uzskatītas par vislielākās
labvēlības principa neievērošanu. Ja šo
valstu skaitā redzam Somiju, tad ne ma-

tiek attiecināti uz jebkuras trešās valsts zākas tiesības uz 1o ir ari Polijai, jo
precēm. Protams, ari pirmskara līgumos saimniecisku attiecību tuvāka izveidošana
pastāvēja ierobežojumi, kurus neuzska- ar šo zemi nāktu mums tikai par labu.
tīja par vislielākās labvēlības principa
laušanu. Tie diezgan tradicioneiā kārtā

ir pagājuši ari

Par tipisku pēckara

ar vi»
Tāds īsos vārdos ir stāvoklis
Jasara
priekšrocībām.
lielākās labvēlības
skaidri, ka neskaitāmie iznemFr™ Nebiezi vien
lielākā* labvēlības principa
nenozīmīgu ua
pataisa to par faktiski
daļu. las
atstāj vienīgi kailo deklaratīvo
uz vispēckara_
jau, protams, ir visu
tirdzslēgto
principa
labvēlības
lielākās
pie
un
ari
niecības līgumu trūkums
spilgti.
ļoti
mums viņš, izpaušas
jautāTālāk nevaram paiet garām
izPamatīgi
jumam par muitas tariiu.
ievēpar
but
var
tarifs
strādāts muitas
rojamu tirdznieciskās politikas ieroci. )0
vislielākās
taisni, slēdzot līgumus uz
atvieglotu
pamatiem,
principa
labvēlības
muitas noteikumu piedāvāšana pretējai
pusei var būt par galveno priekšrocību
iegūšanas līdzekli no pretējās puses. īe
ir jāatkārto vārdi, kas rakstīti ārlietu
ministrijas pārskatā, proti, ka « visi IīdJ
šim noslēgtie līgumi pamatojas uz «nākotnes izredzēm", t. i. viņi dibināti uz
attiecīgās valsts vēlēšanos nodrošināt sev
varbūtējās, turpmāk ievedamās, minimālās muitas likmes Latvijas tarifā".
(Turpmāk vēl.)

vislielākās labvē-

lības principa izņēmumu jāuzsata priekš-

uz mūsu tagadējiem līrocības, kādas viena vai otra no līgumslēdzējām valstīm piešķir uz starptauTā, piem.,
šādas priekšrocības,
kas tisku
aktu pamata. Tā, piem., mūsu
netiek uzskatītas par vislielākās labvē- līgumā ar Če:hoslovaķiju teikts, ka nav
lības principa pārkāpšanu, ir tās, kas uzskatamas par šā līguma pamatos e osā
piešķirtas kaimiņvalstīm, lai atvieglotu vislielākās labvēlības priadpa neievērovietējo tirdzniecību kā vienas, tā ari šanu priekšrocības, kuras Čechoslovaķija
otras pierobežas joslas iekšienē. Mūsu varētu piešķirt Austrijai uz Sv. Žermenas
tirdzniecības līgumā ar Čecboslovaķiju
miera līguma pamata un Ungārijai uz
tas, piemēram, izteikts šādi (21. pants;: Trianona miera līguma pamata. Bet,
«Nav uzskatami par šā līguma pamatos saprotams, Latvija var pieprasīt nekavēesošā vislielākās labvēlības principa ne- joties tādas pašas priekšrocības tai gaievērošanu priekšrocības, kas piešķirtas dījumā, ja Čechoslovaķija viņas piešķirtu
vai tiks piešķirtas kaimiņu valstīm, lai kādai trešai augšā neminētai valstij. Ari
atvieglinātu vietējo tirdzniecību kā vienas, mūsu līgumā ar Franciju ir šāda rakstura
tā ari otras pierobežas joslas iekšienē". izņēmumi no vislielākās labvēlības prinTāpat no pirmskara līgumiem ir pacipa. Tanī teikts, ka Francija nepJrkāps
zīstama kā vislielākās labvēlības principa līguma pamatos esošo vislielākās labvēnepārkāpšana, ja viena no līgumslē- lības principu, ja viņa piešķirs priekšrodzējām pusēm piešķir priekšrocības kādai cības «valstīm, kufas 1914.—1918. g.
trešai valstij uz muitas savienības pa- karojušas pret Franciju, viņu saistību
nokārtošanai".
mata.
Latvijas Ilgumos, kā tas jau agrāk
īpaši izņēmumi no vislielākās
labvēatzīmēts, ir ierobežojums, kas pazīstams lības principa ietverti mūsu tirdzniecības
zem Baltijas klauzulas nosaukuma.
Ilgumā ar Somiju. Šā līguma :0. panta
«Nav uzskatami par šā līguma pac un d punkti nosaka, ka nav uzskamatos esošā vislielākās labvēlības prin- tama^ par vislielākās labvēlības principa
cipa neievērošanu brīvības, neaizkaraneievērošanu priekšrocības, kuras izriet
mības tiesības un priekšrocības, kuras no pienākuma lietot ločus un kuras pieLatvija piešķirs kādai no Baltijas valstīm šķirtas vai tiks piešķirtas
Zviedrijas
(Somijai, Igaunijai un Lietavai) vz sevišķu kuģiem,
kūju
neto tonaža ir zem
nolīgumu pamata. Tas pats ir spēkā ari 125 reģistra tonnām attiecībā vz kuģattiecībā uz priekšrocībām, kādas Latvija niecību
uz
ziemeļiem eo 58. zievarētu piešķirt Krievijai uz muitas konmeļu
platuma
grāda
un
priekšrovencijas vai sevišķu muitas nolīgumu cības,
kuras
Somija piešķīrusi
vai
pamata" (Čechoslovaķijas-Latvijas tirdz- varētu piešķirt Krievijai attiecībā uz
mecības līguma 21. panta c punkts).
zveju un uz roņu medībām Ziemeļa
,Kā izņēmums no Latvijas vispārējas Ledus
okeāna
Somijas
teritoriālos
uzņemšanās piešķirt vislielākās labvēlības ūdeņos.

Jaunas

gumiem.

tiesības

Viņa

Majestātes

Lielbritānijas

Karaļa teritoriju tirdzniecībai, jāuzskata
tas, ka Viņa Majestāte Lielbritānijas Karalis neprasīs piešķirt sev dažādas muitas

priekšrocības un
kurus Latvija

citus atvieglinājumus,

ir piešķīrusi

vai

varētu

piešķirt Krievijai, Somijai, Igaunijai vai
krievu, somu,
Lietavai, attiecībā uz
igauņu vai lietaviešu precēm resp., tik
ilgi, kamēr Latvija šādas priekšrocības
vai atvieglinājumus

kādu citu

vakti"

neattiecinās

ari

uz

(Latvijas-Lielbritanijas

tirdzniecības līguma 7. pants).

Jaunā

nodaļas

,„

Rīga.
Mākslas akadēmijā
uzņemšanas pārbaudījumi sāksies 13,jg»
tembri, pulksten 9. Lūgumrakstus 'Z
ņems no 1. augusta līdz 4. septembri!
Tuvākas ziņas un programas sanemanu,
kancleiā. Uz rakstiskiem pieprasījuma
paskaidrojumus dod, ja pieliktas markas
Māksla

valdība.

Tallinā, 23. jūlijā. Igaunijas
apstipšovakar
parlaments
sastādīto
Teemanta
rināja

Nacionālais

teātris

atklās

sezonu

1. septembrī ar Seksnira «Vētu 1
A.
Amtmaņa Briedīša režijā. Dekoratīvo
jauno va'ldībn. Par to balsoja 46
inscenējumu
pagatavos
mākslinieki
koalīcijas deputāti, pret — 34 daiba parMuncis. Sagatavošanas iepriekšējie
J.
strādnieku
partijas, zocialdemokržtu un
Nacionālās minoritātes darbi jau sākušies. Par teātra citiea
tijas deputāti.
interesantiem plāniem ziņos turpmāk.
atturējās no balsošanas.
valstsvecaKabineta sastāvs ir šāds:
Tirdzniecība un rūpniecība
kais — Jaans Teemants (līdzšinējais,
ministris
zemnieku sav.), ārlietu
Protektoratu par Austrumvācijs
— dr. Fridrichs
Akels (krist,

izstādi un tirgu,
iekšlietu — Heinrichs Lareteis (jaunsaimn.), zemkopības — Ķestera kas notiks Karalaucos no š. g. 22,
valsti
augustam,
uzņēmies
(jauns.), izglītības — Jaans Lattiks (krist, 25.
tautas p.), satiksmes — Augusts Kerems prezidents fon Hindenburgi
(tautas p.}, tirdzniecības un rūpniecības novēlēdams izstādei vislabākās sekmes
— Kornels (tautas p.), tautas labklājības
KURSI
— Otto Tiefs (jauns.), finansu —
R'gat biržā. 1926. gada 24 jūlijā
(līdzšinējais, bezpart.),
Leo Sepps
tieslietu — Johans Sepps (namsaimn), kara
Devīzei:
— Jaans Soots (līdzšinējais, zemn. sav.). 1 Amerikas dolārs ....
5,183-5,193
1 Anglijas mārciņa ....
2520-25,27
LTA.
tautas p.),

100
100
100
100
100
100
100

Ārzemes.
Vispasaules pretalkohola
kongress.
Tallinā,

22. jūlijā.

Igaunijas

Francijas franku. . . .
Beļģijas franku ....
Šveices franku ....
Itālijas liru
Zviedrijas kronu . . . .
. . .
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu
....

100 Čechoslovaķijas kion«
100 Holandes guldeņu . .

par-

.
.

12,10-12,3!
12,35-12,60
99,90 -100,8)

16,80-17,15
138.40 — I39.fi
113,05 — 114,75
136,50-138,5

15,25-15,55
207,65 -2091

lamenta priekšsēdētājs Einbunds goda 100 Vācijas marku .... 122,80-124,11
prezidija vārdā vakar atklāja Tēr- 100 Somijas marku ....
12,97-13,11
batā XVIII vispasaules
pret100 Igaunijas marku ....
1,37 —1, 39s
52,00-62,811
alkohola kongresu.
Uz to iera- 100 Polijas zlotu
50,55-51,6»
dušies 390 delegāti no 20 nācijām. 100 Lietavas litu .....
1 SSSR červoņecs
....
Igauņu valdības vārdā kongresu apsveica
Latvijas
tirdzniecības
interesēm
par
Dārgmetāli:
sāpīgu var izrādīties mūsu līguma it ārlietu ministris proi. Piips
un vis3425 —3' 4
Lielbritāniju 26. pants. Tanī teikts, «ka pasaules pretalkoholUki biroja vārdā tā Zelts 1 kg
98 — 10o
šī līguma noteikumi (tā tad vislielākās sekretārs H e r k o d s. Uz pēdējā priekš Sudrabs 1 kg
labvēlības princips! A. Z.) neattiecas I.kurnu kongress ievēlēja Tērbaias uniVērtspapiri:
uz Iadiju ua citām Viņa Majestātes versitatesprofesoru Poeldu
par savu 5/« neatkarības aizņēmums
98 — 100
Valsts
prem.
aizņēmums
98 — 1*
Lielbritānijas Karaļa autonomām dcm.i- priekšsēdētāju.
4°/o
LTA.
92 — 93
6°/« Zemes bankas ķīlu zīme»
nijām, kolonijām, posesijām vai protek8°/o Hipotēku
bankas
ķīlu
Atkal
jauns
kabinets
Francijā.
totāliem", kamēr, no otras puses, Indijas
%-9i
zīmes
un Lielbritānijas
dominiju, kolonnu,
Parīzē, 23. jūlijā. Šodien pēcRīgas biržas kotacījas komisijas
posrsiju vai protektoratu preces un ražo- pusdienā
Puankarē
izdevās
piickisMētāit A. K«ct<
tumi bauda Latvijā pilnas uu neierobeZvērināts birža» makicr» Th. Sum°^
nobeigt jaunā.ministru kabi
žotas vislielākās labvēlības tiesības.

neta

sastādīšanu.

f Tiesu sludinājnmi.

Sekretārs A. Kalve.

priekšā reniiKu,

atbildei.

Igaunija.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod., un nolasīs 1925. g. 17. novembrī mirušā
Burtnieku
pag. Rutes kroga Andreja
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pieJāņa d. Bērziņa
testamentu.
paziņo
zīmes pamata,
vispārībai, ka
Rīgā, 22 jūlijā 1926. g.
L. Ne 3547
laulātie draugi — Rubens lzraeļa dēls
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Priekšsēdētaja \.A. Blumentals.
Markuševičš un Mirjama Haima meita
8931
Sekretārs A. K ai v e.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pieMorkuševič, dzim. Rabinovič, noslēguši
__
zīmes
pamata, paziņo
vispārībai, ka savstarpīgo laulības Īgumu pie Rigas
Rīgas
apgabaltiesas
4.
civilnod.,
laulātie draugi — Lauris Laura d. Merga notāra M. Čulkova 1926. gada 6. jūlijā
un Amālija Kristapa^meita Merga, dzim. reģistra Ka 45/14045, ar kuru v ņi, attie- uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
Bār, noslēguši savstarpīgo laulības lī- cībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši 3139. un 311. p. p. pamata, uz Madzim. Kinne, lūgumu viguma pie Rīgas notāra J. Krūklanda vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p. rijas Bite.
ņas prasības
lietā
pret
Kārli Teoi 926. g. 5. jūlijā, reģistra Nu 112/16974, paredzēto laulāto mantas kopību.
doru Bitcu, par laulības šķiršanu, uzar kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
Rīgā 20. jūlijā 1926. g.
L. Ka 3897 aicina
pēdējo,
laulību, ir atcēluši vietējo ci illikumu
kuras
dzīves vie'a
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
8693
Sekretārs A. Kalve.
4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma
mantas kopibu.
publicēšanas dienas.
Rīgā, 20. jūlijā 1926. g.
L. Ks 3901 Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Pie lūguma pielikti
noraksti no lūPriekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.
uz Latvijas civillikumu kop. 3S. p. pieguma un t3m_ pievienotiem dokumentiem.
8691
Sekretārs A. Kalve.
zīmes pamata paziņo
vispārībai, ka
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
Vo'.demars Jāņa dēls Labants un Vēro- personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
nika-Emma Mārtiņa meita Salmiņ nonolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizuz Latvijas civillikumu kop. 33. p. pieslēguši priekšlaulibas līgumu pie Rīmuguriski.
zīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka gas notāra J. Graudiņa 1926. gadā reRīgā, 1926. g. 16. jūlijā.
Ka 683
laulātie draugi — Georgs Jēkaba dēis
ar
kuru
viņi, atģistra
N° 4640,
Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Viļumsons un Luize-Anna Johana m Vitiecībā uz viņu noslēdzamo laulību, ii 84TO
SekrHurn v Stūre.
ļumson, dzim Granholm, noslēguši savatcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm.
slarpigo laulības līgumu pie Rīgas notāra p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
J. Krūklanda 1926. g. 6. jūlijā reģistra
Rīgā, 20. jūlijā 1926. g.
L. Ka 3885 oz civ. proc. Uk.
293., 295., 298., 311.
ar
kuru
viņi,
Ka 113/17099,
attiecībā
309. un 311. p. p. oamata, uz AnPriekšsēdētāja v. A. Blumentals.
uz viņu noskgto laulību, ir atceļus 8694
Sekretārs A. Kalve.
nas
Jāņa
meitas
dzim.
Petrovas,
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p
viņas prasības
Tiggul. lūgumu
lietā
paredzēto laulāto mantas kopību.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod., pret Teodoru
Teoco-a dēlu Petrovu
L. Ks 3902 saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p., par
Rīgā, 20. jūlijā 1926. g.
laulības
šķiršanu, uzaicina
pēPriekš;ēd. v. A. Blumentāls.
paziņo, ka 3. augustā 1926. g., minētās dējo, kura
dzīves
vieta
prasītājai
8692

valstis.

vakarā viņš to stādīja

prezidentam Damergam, kurš psrat 3!
1
par jauno ministru austi,
dekrēta
y ll
P«».'
sanu amatos.
sastāvs
ir
šāds:
Kabineta
miuijiru
"i*
zideuts, finansu un izpostīto
ministris — Puankarē, ārlietu J
nistris — B r i a n s, tieslietu HD p, *<?
Lotringas - Bārtu, kara - p,7'
flotes - Leigs, iekšlietu - ai
izglītības — Herrio, ļ/^
Sarro
n,"
niju - Perjē tirdzniecības - 'b07
n o v s k i s, satiksmes — T a r d i ē n7
siju — Ma r ē n s, zemkopības - ir.?
*H
un darba - Fa I jērs.
Jaunā valdība nodibinji.
sies uz plašas koalīcijas „,'
matiem, kurā nepiedalās vu
nīgi galējais labais spj, *'
sociālisti un komunisti, \y\

atklātā

tiesas

sēdē

«ttaisīs

nav

zināma,

ierasties

tiesa

4

laika no
dienas.

< ulksten

šī

sludinājuma

7

Redaktors: M. A>oas

publicēšanas

demani

par

laulības

šķiršanu ,

»

ciņa pēdējo, kura dzīves vieta P
Pie lūguma pielikti noraksti no iesūce
tajai nav zināma, ierasties tiesā
dzības raksta, laulības
apliecības
un mēnešu laikā no šī sludinājuma puDI
citiem klatpieliktiem dokumeniiem.
?..?
šanas dienas
?
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
Pie lūguma pielikti noraksti no '
personīgi
vai caur pilnvarnieku, tiks bzības raksta un cit'em klātpiei^
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizdokumentiem.
. . is|
muguriski.
Ja atbildētājs noliktā laikā neierauj
Rīgā, 1926. g. 15.jūlijā.
,
pilnvarnieku
J6 1158 personīgi vai caur
Priekšsēdētāja b. Eglīts
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
8461
Sekretāra v. Stūre.
muguriski.
,,,;

~
Rīgas apgabaltiesas 4. dvnriod.,

~

parasti

iz lik. par laul. 7/. p. pamata, dn»
minamu, ka tiesa 1926. g. 30. jūnijā
Milas K«kk, dzim. Lambing prasības
lieta pret Lūku Kokk, par
laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda:
šķirt
laulību, k« _s noslēgta Rīgā, Pētera Pāvila
pareizticīga baznīca 25 janvārī
(v. st.)
192. g, starp atbildētāju Lūku Kokk
un prasītīju Mīlu Kokk, dzm. Lambing
Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728 73i
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā
Rīgā, 13. jūlija 19-6. g.
x« 389
friekšsīlē.āja b. EgJits.
st>8
°£f?_
Sekretāra v. Stūre.

Rīgā, 15. jūlijā 1926. g

*

Priekšsēdētāj b. Eg

8462

Sekretāra

v. Sju>

Rīgas apgabaltiesas 4. civ»|
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 Vf
309., 311. p. p. pamata, uz
^j:
Jāņa dēla Bērziņa lūgumu viņa P.
tn.
,
lietā pret Antoniju Jēkaba
sļprs
dzim. Vezigin, par laulības
$
aicina pēdējo, kuras dzīves vķ» 1
ne
(
tājam nav zināma, ierasties .
mēnešu laikā no šī sludinajum
Gāšanas dienas.
,. n0 m
Pie lūguma pielikti noraksti
kiaip' ^
dzības raksta un citiem

dokumentiem.
,. „.\f<S
laika
Ja atbildētāja noliktā
Kigas
apgabaltiesas
4. civilnod., personīgi vai caur P?»v«J* >
Uk - S» 29S 296., 301. aolikta tiesas sēde lietas w°
voo,?jlW).. 311. p p. pamata, uz Melittas aizauguriski.
\<
Heideman, dzim. Kilovicki, lūgumu
Rīgā, 15. jūlijā 1926. gvij„ J
ņas prasības liMā pret Vilhelmu-Al> .
Priekšsēdētāja b. «„,(
mēnešu ksandru
»
V.lhelma-Kristapa
dē:u Hei- 8463
Sekretāra v.

ne

apgabaltiesas 4. civilnod.,
g
Rittras
293., 295-, 298., 30'.,
cc lik

Jelgavas

apgabaltiesa,

varētu

būt

kādas

tiesības

vai

prasības

Finansu ministrijas Kredīta departaments

pamatodamās

uz sava š. g. 20. maija uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
nolēmuma, dara ziriamu vispārībai ka tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
uz civ. P^ j
p pamata, uz Julianas
š. g. 12. augustā, pīkst. 10 rīta izsludina
Kļavi 7, lūgumu obligācija par 3500 kr.rbļ., korobo 'rēta sludinājuma iespiešanas dienas.
3n9
\.m Kir e," dzim.
1913. g. 5. dec. Ks 98 uz nekustamu īpaTiesības un prasības, par kurām
'ietā
P«* Eduardu
Prasības
tiesai minētā laikā,
'
sķir- šumu Bauskā ar hip. Ks 158. atzīta par nebūs paziņots
par lau:ibas
Q 'u Kirpe
vrr
un lūdzējam
KāfJ»
dzīves vieta iznīcinātu
Benjamiņam tiks atzītas par zaudētām uz visiem
kuras
nēdēio,
icina
Bole
Hercenbergam
dota tiesība laikiem.
šam\^m nav zināma, ierasties tiesa
Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. Ks908m/26 remonta
darbu izvešanai sekošos finansu minipiai
ši sludinājuma prasīt attiecīgas hipotēkas dzēšanu zelaikā
no
Inešu
mes grāmatās.
4 . ,v58«nas dienas
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
stri] is nekustamos īpašumos:
Jelgavā, 1926.g. 29.junijā. L Ka 346/26
p oflūeurna p ielikti noraksti no iesu7973a
Sekretārs A. Jansons.
1) Valdemāra ielā K» 2a
drošības nauda Ls 620
ciliem kktpieliktiem
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Liepājas
apgabaltiesa
Sa
^
2) Dzirnavu ielā Ks 31
.
,
Jb as
.
.480
723Sekretārs K. Pussars.
uz sava 5. jūlija
1926. g. lēmuma
3) L. Pils ielā KsKs 13/15 un 12
laikā neieradīsies
,165
.
.
«tffii neliktā
pamata
uzaicina
8.
martā
1925.
g.
mir.
^
Liepājas
apgabaltiesa
tiks noRakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā
!nnīel vai caur pilnvarnieku,
lietas izklausīšanai aiz- uz sava 15. aprija 1926. g. lēmuma Andreja Miķeja d. Čagzdiņa mantiPk
solīšana, apmaksāti ar aUie īgu zīmognodokli, iesniedzami valsts grāmatvedības
tiesas sēde
niekus,
kreditorus,
legatarus.
fideipamata
uzaicina
9. febr. 1926. g.
8950
un
visas
citas personas, nodaļā līdz pīkst. 10 rīta izsoles diena.
L.H1095 Dunalkas pagastā mirušā Andreja Friča komisarus
SStfš jūlijā 1626. g.
kam
varētu
būt
kādas
tiesības vai
Ar izsoles noteikumiem un darba maksas aprēķiniem var iepazīties valsts
d.
Beķera
Q —15 rlarhHipnne
mantiniekus, kreditorus,
nodslī. Valdemāra ielā Wo 9a
BPrrkšsēd. b. Eglīts.
prāmatvedīhas
ikrlipnas no nīkst
legatarus, fideikomisarus un visas citas prasības uz atstāto mantojumu, pieSekretāra v. Stūre.
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
kam
varētu
būt
personas,
kādas tie4. civilnod., sības vai prasības uz viņa atstāto skaitot no sludinājuma ieplēšanas diePigas apgabaltiesas
'
mantojumu, vai kuras vēlēto s apstrīdēt nas.
uzaicina uzņēmējus, kuri velētos piegādāt bankai
proc lik. 293, 295., 298., 301. viņa
Tiesības un prasības, par kurām
,dv
testamentu, pieteikt tiesai savas
pamata
uz
Kārļa
nebūs paziņots
%s un 311. P- Ptiesai
minētā
laikā,
koksu
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
lūgumu viņa pratiks atzītas par zaudētām uz visiem
frida u d. Griena
skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas
Vabo m Grien,
laikiem.
h' fls lietā pret Amāliju
šķiršanu, dienas.
laulības
Sliim Zeger, par
Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. K9911m/26 iesniegt rakstiskus priekšlikumus līdz ar Latvijas universitātes analīzi par koksu
Minētā
laikā
nepieteiktās
tiesības
līdz š g 7. augustam, pl'< st. 12 dienā.
kurcs dzīves vieta prasī8986
uzaicina p ēdējo,
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
un
prasības
tiks
atzītas par zaudētām
ierasties tiesa četru
gam nav zināma,
7972a
Sekretārs
A.
Jansons.
uz
visiem
laikiem un pēc aizrādītā
no šī sludinājuma iespiemēnešu laikā
termiņa

^T

jauktu galīgu izsoli

'

£atvijas btmfca

160 tonnas pirmā labuma
un 25 kub. asis
labas bērza malkas,

pielikti noraksti n3 iesūdz.
Pfe lūguma
dokumentiem.
raksta un klātpieliktiern
ildētiia nolikta laikā neieradīatb
Ja
caur pilnvarnieku,
sies peisonigi v*i_
tiesas sēde lietas izklausītiks relikta

Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. Ks729m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7970a

Sekretārs A. lansons.
Liepājas apgabaltiesa,

šanai aizmuguriski.
Rgā, 1926. g. 15. jūlijā

uz

o,g5

uzaicina

Jāņa

Purenina lūgumu
un paKa 1184
matojoties uz civ. proc. lik. 2081. un
Priekšsēdētaja b. Eglīts.
sek. p. un savu š. g. 28. jūnija lēmumu,
Sekretāra v Stūre.

Rigas apgabaltiesas

obligāciju
kuras
turētājus,
1) 2000 r. pirmvērtības
lielumā, tagad skaitās 1000 r. atlikumā;
30) ., 2) 2000 r. un 3)
3000 r.. visas uz Liepājas

4. civilnod.,

bz dv. pwc liii. 2S3., 295., 298.,
pamata,
uz Kar309 un 311. p- Plīnes Dāvā m. Ga'gal, dzim. Skrastiņ,
lūgumu viņas rrasība> lietā pret Jan;
Jāna d. Gaigalu par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta pra-

ierasties tiesa
zināma,
nav
šī sludināno
četru mēnešu laikā
juma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti noraksti no iesusītājam

dokudzības raksta un klātpieliktiern
mentiem.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas
aizmuguriski.
Rīgā, 1926. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja

izklausīšanai
J* 1188
b. Eglīts.

Sekretāra

8466

Rigas

notecēšanas testamentu
papar likumīgā spēkā stājušos.

sludinās

apgabaltiesas

v. Stūre

4.

civilnod.,

izdotas

par:

krājkases
5. janv.;2)

vārdu
un
1) 1881. g.
1899. g. 7. apr. un 3) 1912. g.

4. aprilī nostipr. uz Jānim Andreja d.
Pureņinam piederošas nekustamas mantas Liepājā, ar krep. Ks 1745, sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-

spiešanas
ņemot

dienas,

minētās

ierasties

tiesā

līdz-

obligācijas.

Pēc
minētā
termiņa
notecēšanas,
ari obligācijas turētāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs par samaksātu
un obligāciju
lūdzējam

par

tiesību

iznīcinātu,

pieprasīt

piešķirot

parāda

iz-

dzēšanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 28. jūnijā

1926. g. Ks512/26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
7240a

Sekretāra v. E. Rolava,
Liepājas apgabaltiesa,

uz Valsts zemes bankas lūgumu
un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081. un

uz lik. rar iaul - ? 7 P- pamata, dara
zināmu, va. tiesa 30. jūnijā 1926. g. sek. p., 1926. g. 28. jūnijā nolēma:
Kristīnes Paulīnes Gusta m. Veide,
1) parādu 2575 r. pēc obligācijas,
dzim. Maziņais prasības lietā pret Robertu izdotas uz Dundagas fideikomisa v.
Johanu Kārļa d. 'V e i d e , par laulības un 1882. g. 31. maijā nostipr. uz Jānim
šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt Kārļa d. Jankovski un Katrīnei Alvīnei
laulību, k£S nos'.ēgt ļ Rīgā, Sv. Ģerdzim. Timler,
Jāņa m. Jankovski,
trūdes Ii. latviešu draudzē
11. maijā piederošas nekustamas mantas Vents(v st.) 1915. g. stsrp atb.lditāju Joh?nu pils apr., Dundagas pag. Snikera ari
Veide un prasītāju Kristirii Paulini Veide, Vangel mājas ar krep. Ks 1276., — atdzim. Maziņais, piešķirot prasītājai viņas zīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
p'rrnsl .ulibas uzvārdu
.Maziņais", kā procentēm
un obligāciju
par iznīari tieību iestāties jauni laulībā tūliņ cinātu;
pēc šā sprieduma stāšanās spēk'.
2) atvēlēt lūdzējai
pieprasīt zemes
Ja atbildētājs civ. proc. lik. /28„ 731 grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēun 748. d. p. paredzētā laikā neiesniegs šanu no zemes grāmatām.
tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad
Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. K2737/25
spriedums
s āsies likumīgā spēkā

Rīgā

11. jūlijā

1926. g.

Ks 633.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
7570a

Sekretārs A.

lansons.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.

S473

Sekretāri
Jelgavas

apgabaltiesa

Uz civ. proc. lik. 1967., 20ll.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai" ierunas pret 1925. g.
27. sept. mirušā Jāņa Jāņa d. Ne i m a ņ a
'925. g. 8. sept. mājas kārtībā sastādīto
testamentu , pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
Valdības Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktas tiesības atzīs par s'pēkii zaudējušām.
Jelgavā, Ī926. g. 7. jūlijā. L JVs 1237 26
Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretāra v. (paraksts).

'SoOa

Jelgavas

Liepājas

v. S f n r e.

apgabaltiesa

uz

Petronelas

apgabaltiesa,

Andrejevski

un pamatojoties
2081.—2086. p.,
nolēma:

uz civ.
1926. g.

.

iaik-"

.

£atviļats ban&a

izdod tban&as cenfcafes. Jtfģa.un
lēmuma
nodaļas eftu

uz sava 5. jūlija
1926. g.
pamata uzaicina 24. jūnijā 1919. g.
mir. Liepājā Jāņa Andreja d. Šonhofa
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fi-

remontu

1) parādus
pēc sek. obligācijām
nostipr. uz Petronelai
Andrejevski
dzim. Veitkevič
pie(Andržejevski),
derošas nekustamas mantas Liepājā,
ar krep. Ks 1534m un proti:
1) 1893. g. 4. martā ar žurn. Ks 90 uz
Jēkaba Pētera d. Jekste, viņš ari
Skrāme vārdu
1400 r. pirm vērtības
lielumā, tagad skaitās atlikumā 1050 r.
un pārgājusi Emīlijas Ivana Kaspara m.
Reishof, dzini. Demme īpašumā; 2)
1909. g. 12. sept. ar žurn. Ks 883 uz
Ābrama (Abe) Kalmaņa d. Levinoviča
par
vārdu, atzīt
pilnīgi
samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligācijas
par iznīcinātām;

fTuftuvna

ām&us.

JiuTa Būvniecības jpuvvafāe

7971 a

Sekretārs A. J a n s o n s.

Latgales apgaUaltles. 1.kriminālu.,

jauktu galīgu izsoli

uz telpu atremontēšanas

darbiem kara skolā, Rīgā.

9047
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi dēļ piedalīšanās mutiskā izsolē, slēgtās
saskaņa ar savu 1926. g. 8. jūlija aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, ar uzrakstu .Uz jauktu galigu izlēmumu atsauc
.Valdības Vēstnesī" soli par telpu atremontēšanas darbiem kara skolā, Rīs»ā* — iemaksājot drošības
33. num. no 11. febr. 1926. g. iespiesto naudu Ls 900 (var ari iesniegt par tādu pat sumu Latvijas bankas garantijas
sludinājumu par Edgara Friča d. Šteg- rakslu), iesniedz. 30. jūlijā š. g., līdz pīkst. ll'/2 būvju un ipaš. daļas darbvedim.
maņa, dziu. 1898. g., pied. pe Kuldīgas
pilsētas, meklēšanu, jo minētais Šteg
Tautas labklājības ministrija
mans ir atr.sts.
ixdo& maxaļ*ļ»wasītājiem
Daugavpili, 12. jūlijā 1926. g.
Priekšsēdētaja v. (paraksts).
8250
Sekretāra p. v. (paraksts)

artēziskos akas un pamin Ierīkošana

Kalkūnes muiža pie Daugavpils.
Piedāvājumi slēgtas aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz
pag. tiesa,
ar Ls 250 drošības naudu iesniedzami tautas labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas
Ilūkstes apriņķī, pamatodamās uz sava
ielā Ks 28, dz. 9, ne vēlāk kā līdz Š. g. 2. augustam, pīkst. 11.
lt.26. g 8 februāra lēmumu un uz
Turpat sniedz tuvākus paskaidrojumus.
9045
pagasttiesu likuma 108. un 109. pantiem,
izsludina zināšanai, ka Jāzeps Jāņa d.
J u r ķ a n s (viņš ari tiek saukts Jurģans),
kas
dzīvo vietēja pagastā Konašišku
izdos 30. jūlijā 1926. g., pulksten 10 dienā, virsvaldes telpas,
mājas, pieņem bērna viet£-adoptē viņa
sievas
Helēnas
Osipi
m. Jurķan,
dzim. Okolov.čs,
atr. Pe'.kun pitmās
laulības meitu — Valentīni Mķeļi m.
Petkun, dzim_ 1912. g. 1. janvāri, pie-

Salienas

Pasta un telegrāfa virsvalde

jauktā galīgā izsolē

šķirot

adoptējamai

visas

dažādu būvdarbu

likumīgas

Szvešauu

bērna tiesības un uzvārdu Jutķan.
Aknīšu, Daugavpils, Dzērbenes, Indras, Liepājas, Līvānu (akas ierīkošana), MārPersonas, kuram
pret šo adoptaciju
cienas, Ramkas, Reņģes un Rubeņu pasta un telegrāfa kantoru, Liepājas un Rīgas
būtu ierunas, tiek uzaicinātas pieteikties
II raid. radiostaciju ēkās.
1
šai pagasta
tiesai sešu mēnešu laikā,
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, pielaist pie muskaitot no ši sludinājuma itspiešanas
tiskās izsoles, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami atsevišķi uz
.Vaid. Vēstn. _" trešo reizi.
Pīc

minēta

termiņa notecēšanas ne-

kādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
adoptacija skaitīsies par likumīgā spēkā
gājušu.
3
24958
Priekšsēdētājs (paraksts).
ir

/

katru

darbu līdz izs Ies sākumam

Rigas

virsvaldes

arehitektam, pievienojot klāt kvīti
darbiem Aknīšos

drošības naudss iemaksu pasta tekošā rēķinā Nš 700;
Ls 470; Daugavpilī Ls 250; Dzērbenē Ls 40; Indrā Ls I20 _;
Ls 670; Liepājā, radiost. Ls 200; Līvānos Ls 50; Mārciena
Ls 270; Reņģē Ls 500; Rīgā, 11 radiost. Ls 700 un Rubeņos Ls

'par

Liepājā,
Ls

p. t k.

300;

Ramkā

400.

8447

r»a»au'cļ-c'\

lūguma
proc. lik.
28. jūnijā

bankas

Piedāvājumi iesniedzami slēgtas aploksnes uz bankas valdes vārdu līdz
deikomisarus un visas citas personas, š. g. 7. augustam.
kam varētu būt kādas tiesības vai praTuvākas ziņas saņemamas bankas centrāles saimniecības nodaļa no pulksten
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt 9—12 dienā
8987
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par
kurām
nebūs paziņots
tiesai minētā laikā, būvju un īpašumu daļa, citadelē Nš 24, izsludina 30. jūlija 1926. g., pīkst. 12,
tiks atzītas par zaudētām uz visiem
laikiem.
Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. Ns915rn/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

.Sstrptara

2) atvēlēt lūdzējai
pieprasīt zemes
1967.. 20ll.—2014.,
-"'9. un priv. lik. 2451. p. p. pamata, grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē... aicina visas personas, kurām būtu šanu no zemes grāmatām.
^«m strīdi vai ierunas pret 1925. g.
Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. Ks549/25
°: dcc. mirušās Anastasijas Zavadskas,
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. lansons.
7571a
,.-ļ! Jassau. 6. dec. mājas kārtībā sa^amentu,
pieteikt
savus
strlri
šai riesai sešu mēnešu
Liepājas apgabaltiesa
J"- ierunas
a, skaitot
no sludinājuma iespieduma
a,enas
1926. g. lēmuma
uz sava 3. jūlija
Valdības Vēstnesi".
1918. g. mir.
mļnētā termiņa notecējuma, tiesa pamata uzaicina 30. jun.
ļ\tč-\
m. Dižan mantiniekus,
Tijas
Andreja
eVunas nepi°nerns un nepieteiktās ti-h'
'? 'esības atzīs par spēku zaudējušām. kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
kam varētu būt
J%ivā, 192(3 . g. 7. jūlijā. L Ks 1518/26 visas citas personas,
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
Priekšsēd. v. P. Efferts.
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
? -i
Sekretāra v. (paraksts).
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.
Jelgavas apgabaltiesa,
uz
š. g. 3.
Tiesības
un prasības, par kurām
V^Hudamās
sava
jūnija nolaikā,
nebūs paziņots tiesai minētā
ara z namu vispārībai, ka
"
'
tiks atzītas par zaudētām uz visiem
Parād113 ' pēc
P'rkuma-pārdevuma, kā laikiem.
lieum
l|™a atlikuma par 250 c. rbļ., korob.
Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. Ks906m 2o
*? |
29.
martā Ke 326 uz Jelgavas
.
Priekšsēd. b. V. Binenstams.
v-< btaļģenes muižas ,,Dinke" vai
Sekretārs A. Jansons.
7974a
le
kvo8u ar h'P- N° 1327. atzīts
Par «
\„' °dmaksātu un lūdzējam Dāvidam
Liepājas apgabaltiesa
gam dota tiesība prasīt attie1926. g. lēmuma
<Sg«huz sava 5. jullja
""J "Piekās dzēšanu zemes grāmatās.
pamata uzaicina 30. aug. 1913. g. mir.
Jgavā ,1926. g. 29. jūnijā. LK° 363 26 Bēra Solomona d. Bērmaņa manPriekšs?d - v. E. Feldmans.
tiniekus, kreditorus, legatarus, fidei723ia
kam
Sekretārs K- Pussars.
komisarus un visas citas personas,

i'Lciv. proc. lik.

Liepājas apgabaltiesa

apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

t&vunošanas pdrvafde

pfirdos Ul0.fln&otrrei5. jauhtfl ftsoīč

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Kt 1, paziņo, ka 6. augusta
Artilērijas laboratorija, Liepsjā, motorlaivu „Spulga''.
1926. g,
pulksten
10 rītā, _ Rīgā,
Brīvības bulv. Ks 3, veikalā, pārdos
Laives garums 14 m, platums 3,1 m, augstums l,75m,iegnme _ l,l m, tilpums 12,5kbm,
Kārļa Meija kustamo mantu, sastāvošu jauda HP 100 (benzina motois), ātrums 11 mezglu stundā, laivas korpus koka.
no 150 metriem linoleuma, 10 lino'.euma
Laiva .Spulga" nocenota par Ls 6000, atrodas Liepājā, Kara ostas darbgiīdsegām un 90 m vasku drānas un
priekšnieku, tur
nīcas noliktavā un apskatāma sa?iņā ar Artilērijas laboratorijas
novērtētu par Ls 3CO0
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari arī var iepazīt es ar izsoles sīkiem nosacījumiem.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā diošibas nauda Ls 60.

šanas dienā vietas.

Solišanu var

Rīgā, 21. jul'jī
9044

1925. g.
Tiesu izpild. V. Požariskis.
—"—'—-"——"-?"?
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Citu iestāžu sludMjiiīnl. j
Rigas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 3. augustā 1926. g, pulksten
10 rītā, Audēju iela Ka 6, veikalā,

sškt

aii f.r sumām

mazākām

par taksācijas

cenu.

3

9050

Liepaias-Giūdas dzelzsceļa būves valde
izsludina 25. augustā 1926. g.

rakstisku konkurenci
dz Ventas unes dzelzstilta virsbūves

atklātā valrāKsolTšanl pārdos

izgatavošanu un uzstādīšanu uz gataviem muja balstiem trim ailam, viena 68 m
un divas 30 m katra, kopsvara apm. 600 t.
J. J. Z i g 1 e v i č a m piederošas sekos,
Konkurences
dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 10,000. Drošības
aprakstītas mantas:
1 lietetu salmu
griežamo mašir.u, 1 lietotas graudu dz*r- naudas vietā var ari stāties Latvijas bankas garantija.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes ar uzrakstu .Uz Liepajss-Glūdas
navas, 2 čuguna katlus, 300 ltr. tilpuma un l čuguna katlu, 200 ltr. til- dzelzsceļa Ven'as upes tilta virsbūves konkurenci 25augustā 1926. g.^ jāiesniedz
puma, notaksētas kopsuma par Ls 103,33, būves valdes kancleja, dzelzsceļi virsvaldē, istaba M 220, ne vēlāk kā līdz
XIII Rīgas kopējas slimo kases prasības pulksten 12 dieni 25 auguma 1926. g.
Tuvākas zinas darbdienās no pulksten 11— 13 būves valdes techniska daļa,
apmierināšanai
2
8388
dtelz'ceļu virsvaldē, Rīgā, Oogoļa ie' .ā Ne 3, istaba K° 303
Rīgā, 21. jūlijā 1926. g
Q03S

Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas policijas

I iec. priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 2. augustā, puikst.
10 rītā, Audēju iela Ks 10, dz. 5,

alllilā HttdM 01b

Mliil.lllll
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Šoseju un zemcs€cļu valde

izsludini Mu iauKtu izsoli

uz 6. augustu š. g., pulksten 11 diena, sekošiem darbiem:
Dāvidam M i r k i n a m piederošo firmas
zemesceļu šosešanai no km 30,400 līdz km 3i\917 uz 0,517 km
ciTdi
1)
Mellužu-Asaru
Meijer"
pres',
notaksētu
pat
,H.
atsevišķo tirdzniecības un
gara gabala. Drošība* nau:\i Ls 1600.
Ls 55,46,
uzņēmumu
darbinieku
slimo 2) Liģates Nitaures ceļa šosešanai no km 0,00 līdz km 1,50 un zemes daibiem
rūpniec.
līdz km 3,07. Drcšības nauda Ls 35C0.
Rīgā, 1926. g. 21. jūlijā.
Tuvākas ziņas Gogoļa ielā ^ 3, ist. 4"3, darbd no puikst. 10—14.
9053
Priekšnieka v. (pgraksts).
9Q34

1926. g. 26. un 27. jūnijā
ievēlēto

Madonaspilsētas dsnīnlelu

Apriņķa ce|u inženiers Rīgā,
savā kanclejā, Lāčplēša ielā Ks 24, dz. 8, š. g. 30. jūlijā, pīkst. 10 izdos

mazākprasītājiem jauktā izsolē
izvešanu.

kazarmes Nš 1 pie Murjāņiem uz Rīgas—Limbažu šosejas remonta darbu
Drošības nauda Ls 150. Tuvākas ziņas kanclejā.
1

un viņu kandidātu

saraksts.
No saraksta Nr. 1.
Domnieki:

1) Gaužens, Peters
2) Aizderdzs, Voldemārs
3) Petersons, Eduards
4) Šiliņš, Peters
Kandidāti:

1)
2)
3)
4)
5)

Dāvis, Kārlis
Lazdiņš, Jēkabs
Rubens, Aleksandrs
Zsuers Arnolds
Trotīts, Jānis

No saraksta Nr. 2.
Domnieki:

1) Saulīts, Mārtiņš
2) bteinbeigs, Mātttņš
3) Mazurs, Peters
4) Polfanders, AKreds
Kandidāti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Kārkliņš, Jānis
Baidiņš, Pauls
Pomers, Peters
Šūsters, Andrejs
Stalažs, Jānis
Šiliņš, Peters
Puiše, Kārlis
Ķeirans, Kārlis
Jaumubens, Kārlis

10) Liepa, Augusts
11) Roce, Augusts

No saraksta Nr. 3
(Sabiedrisko darbinieku).

Apriņķa
Lāčplēša ielā 24, dz. 8,

8620

ceļu inženiers Rīgā,

2) Stūrmanis, Jānis
3) Osīts, Andrejs
Kandidāti:
1) Āboliņš, Jānis
2) Cimdiņš, Jānis
3) Gaujens, Kārlis
4) Smurģis, Jūlijs
5) Sprūds. Vladimirs
6) Pollanders, Fēlikss
7) Šiliņš, Aleksandrs

8)
9)
10)
11)

Ffldmans, Nikolajs
Vīksne, Arturs
Bebris, Kārlis
Rogains, Jūlijs

No saraksta Nr. 4.

g.

dzelzs

drāts

audumu
2

Sacensībis sakums pulksten
11 no
rīta. Sacensības dalībniekiem jšiemaksā
10°/o drošības naudas no piedāvājuma
Tuvākas

ziņas

dzelzsceļu virs-

valdē. Gogola ielā 3, ist. 101.

jauktu Izsoli

9048

Apriņķa ceļu inženiers Ventspili,

rakstiskā un mutiskā izsolē:

Slioldas miesta dome
sftofotāju.

Dzelzsceļa 0111 ceļu iecirkņa priekšnieks

Gaujienai pag, latu apr.,

rajonā laikā līdz 1. janvārim 1927. g.

caur Gaujienu, .Augšgaujas* pilnai pamatskolai vajadzīgs

Drošības nauda Ls 50.

Tuvākas zigas iecirkņa kantorī darbdienās no pīkst. 9—12.

skolotfljs-perzinis.

8985

Ctaines pagasta podome

Vēlams muzikāls,

1926. g. 7. augustā, pīkst.

1 dienā, pagasta valdes kancelejā, Olaines pamatskolā,
(2 7a km no Olaines stac.) izdos

SaiblflB Maliņa SvCmI& Olaines pagasta n»ma atjaunolaUKIS f Balina IZ5CH6
šanas darbus (pusbūvi)
Drošības nauda Ls 800. Ar_ projektu, maksas aprēķinu un noteikumiem,
var iepazīties pag. valdes kancelejā darba dienās rto pīkst. 9—15.
9046
Olaines pag. valde.

spējīgs vadīt dziedātāju kori. Kandida'i ar pilnas pamatskolas skolotāja tiesībām, kas vēlētos
šo vietu
personīgi

pieņemt, tiek lūgti ierasties
pie pag. padomes, Gaujienas

pag. namā š. g. 6. augustā, pīkst. 12
dienā, vai pieteikties rakst'ski, pieliekot
attiecīgus dokumentus.
Alga pēc valdības _ noteikumiem, brīvs dzīvoklis, apapgaismošana
un 1 ha
kurināšana,
zemes.
Pārējo skolas zemi ap. 7 ha
8317 var dabūt uz nomu.

Balfinā intendantus pārvalde pārdos ?a rā&iolliiā 3 armijai neder, zirgni
1

28. jūlija

š. g, pulksten 10 rītā, Rīgā, Pērnavas iela Nš 19.

Valsts teceļu I ceļu iecirkņa prīehšnieks
izsludina savā kantorī, Rīgas I stac. uz š. g. 31. jūliju

pīkst. 12

ar pārsoli 4. augusta š. g. pīkst. 12 uz sekošiem darbiem:
Drošības nauda
parkos.

Dzelzsceļu
iii.
iteiias valsts

8906
Rīgas polic.

Darbvedis (paraksts).
2. iec. priekšnieks izslu-

Drošī9052

virsvaldei nattr. apgādi

pardas m\iMM

Dažādi sludinājumi.

atklāti vairāksolīšanamīdos

Peizecham B ē r m a n i m pied. sekošas

koka rakstāmgaldu
un 1 ozola koka
amerikāņu rakstāmgaldu, notaksēt, kopā
par Ls 556,88. par labu Talsu kopējai
slimo kasei.

Rigā, 1926. g. 21. jūlijā.
9033

Priekšnieka v. (paraksts).

Rīsos muitu
pamatojoties
uz muitas lik. 1149. p.,
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 13. apriļa
lēmumu pilsoņi Voldemārs Grīns un
Jānis J u r e n a s sodīti par kontrabandas
pārkāpumu ar naudas sodu: pirmais ar
Ls 45 un ot ais ar Ls 15; aizturētās
preces koniiscētas.
Uz muitas Ik
1141. p. pamata šo
lēmumu var pārsūdzēt muitas departamentam 3 nedēļu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*; pārsūdzības jāapliek ar attiecīgu zīmognodokli un jāiesniedz caur
Rigss muitu.
Muitas priekšn. v. Diinsbergs.
Nod. pārzinis A. Bruss.
8949
Igaunijas sūtniecība Rīgā izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu āi zemes pasi
ar Ks 3300, izdotu 25. nov. _ I925. g., no
Rīga, uz Bertas
Igaunijas sūtniecības
Leo m. Prosorov vārdu.
9038

Zemkopības min. kulturtechniskā nodaļa
paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
10. jūlijā ir apstiprinājis Nīcas meliorācijas sabiedrības statūtus.
Sabiedrība
ir
ievesta
meliorācijas
sabiedrību reģistra 110. lp. ar K? 110.
Sabiedrības valdes sēdeklis
Nīcas
pagastā.
Nodaļas vadītājs E r I a c h s.

8992

Priekšn. palīgs K. Mednis.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī
paziņo, ka 30. jūlijā 1926. g., pīkst. 10,
Balvu pag. pie vec. kārtibn. kanclejas

pārdos ralrlksoliianl

AUjauatsaifii tiiioiunittīt wxii
sasauc

āmfkāvtēju atkcionatu

vispārēju sapulci

17. augustā 1926.g,likvidācijas komisijas
telpās, Rigā, Kaļķu ie a Ka 1, dz. 9,
Romanova
kustamo
pulkslen 3 pec pusdienas.
mantu: vēnu govi, Ls 50,50 vērtībā,
Dienas kārtība:
soda
naudas
piedzīšanai,
saskaņā
ar
9021
Darbvedis F. Briedis
Jaunlatgales apriņķa 3. iec. miertiesneša 1) Pārskata caurskatīšana un pieņemšana
12. jūniju 1926. g
Jaunlatgales apr. pr-ka 22. maija š g. rakstu Ks 691 un Balvu 2) uz
Noteikumi likvidācijas komisijai.
pagasta valdes 17. jumja š. g. rakstu
palīgs II iecirknī
3) Tekoši jautājumi.
Ks 1118.
Piezīme: Akcionāri, kuri vēlas ņemt
Pārdodamais
apskatāms pārdošanas
paziņo, ka 6. augustā 1926. g., pīkst. 10,
dalību min. sapulcē tiek lūgti reģistrēt
Bērzpils pagastā, pie vecākā kārtībnieka diena uz vietas.
Balvos, 20. jūlijā 1926. g. J« 4189/1350 savas akcijas 7 dienas pirms sapulces,
kanclejas
saskaņā ar stāt. § 54 9041 17ol<tc
un 4902/1567.
pfirdos vairāksolīšanā 8993
Priekšn. pal. K. Mednis.
Domenika
Baranovska
kustamo
mantu; vienu ' kumeļu, novērtētu par Zemkopības min. kulturLs 20, soda naudas piedzīšanai saskaņā
techniskā nodaļa
Liela Kalēju iela Ks 18/20, pašu nama,
ar Ludzas apriņķa
priekšnieka lēmumu
paziņo, ka zemkopības ministris š. g. sasauc 9. augustā 1926. g., puikst. 4 p. p.
Ks 21066/235.
Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas 10. jūlijā ir apstiprinājis Bebru pagasta,
Jaun-Bebru novaia meliorācijas sabiedienā uz vietas
drības statūtus.
Balvos, 20. jūlijā 1916. g. Ks 2242/25
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa8994
Ptiekšn. palīgs Ķ. Mednis.
ar sekošu dienas kartību:
biedrību reģistra 99. lp. ar Ks 99.
Iekšlietu min. pasu nodaļa izsludina
Sabiedrības valdes
sēdeklis
Bebru
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
par nederīgu, kā nozaudētu ārzemes pasi pagastā — Lejiešos.
2) Kredit-sabiedribas dib'nāšanas.
3) Dažādi jautājumi.
uz Augusta Bija vārdu, izdotu no ārlietu
9040
Valde.
Nod. vad. v. E. Erlachs.
Darbvedis F. Briedis.
ministrijas 6. aprīlī 1925. g. ar Ks 2510. 9022
pils.

Stepana

Atīc. sab. Pirmais privātais lombards

airi iu sapalu

Iespiests Valsts tipogrāfijās

95

mn

64 70 97 7111 17 39 51 72 85 94 72 1

40 70 85 87 90 95 98 7359 7420 4345
66 67 68 7525 28 47 7607 65 93 7714
26 7731 32 44 47 50 67 7818
48 50 82 7908 30 33 45 47

13 19 29 39 56 60 68

88

25 i
800?

73

74 76 9 1
8205 34 40 8331 55 8396 8408 09 35
8510 92 93 8649 54 72 8712 72|
75 8

92 98 8801 32 69 8921 26 46 49 9898

9047 56 64 83 9114 41 60 9203 11 31
9406 25 52 9558 9603 07 C9 65 89
9762 70 9837 38 75 94 9922 7b 83
10004 68 10119 28 38 43 44 80 1023};
50 57 59 60 75 10502 08 30 75 1061!
36 10719 69 10835 79 10934 49 57 9}f

99 11010 12 43 57 11168 71 86 1123i
11300 94 98
11461 W

49 64 68 69 88 11628 39
11801 29 4S 60 66 71 73
12059 61 81 12104 37 51
63 79 12356 12486 12502 19 97 12647
Jaunraunas pagasta valde izsludina 59 95 12718 40 94 12811 31 52 57 6§
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz. 77 92 12908 32 49 89 94 13006 31 38
pasi Ks 1181, izd. 1923. g. 12. maijā no 46 49 90 13175 13204 28 48 53 133( 15
Rundanu
pag. valdes uz Haritinijas
15 35 62 83 13429 39 48 74 1351$
Pavuļa m. Ķodaļevas vārdu.
6935a
13624 13729 13809 17 23 47 75 fcO 91ļ

Paziņojums.

Mārtiņš Mārtiņa d. [ozols

90

64 66 6702 16 27 6756 63 77 88 d
6801 03 12 14 15 16 17 18 21 23
28 36 40 41 42 48 49 51 66 77 8
6906 16 18 39 54 68 69 82 7019 2

dina par nederīgu, kā nozaudētu izdotu 39 64 89 94
ni Rigas kara apr. ptiekšnieka kara
klausības apliecību ar K? 289. 7. okt. 11519 27 29
1919. g., uz Šoloma Sīmeņa d. Šneidera 51 11709 98
84 88 91 99
vārdu.
8786

jauktu izsoli
1) Sargu mājiņas atjaunošana Rīgas-Krustpils līn. 75 klm.
Ls 100.— _
2) Ūdens vadu un krānu ierīkošana 2/3 klm „B* un „E"
bas nauda Ls 120.—
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darbdienās no 10—14.

28 39 58 65 71 96 6523

Pagasta valdes
1
65 71 77 10304 07 53 95 10400 04 2?
prekšsed. v. P. B i k k o.

sacensību *

aprakstītas mantas: 1 rakstāmmašīnu
.Roijal,* 1 dzelzs naudas skapi, 1 ozola

vinnestu uiihii

atsauc

Daugavpils apr., Aglones iec. pol.
priekšnieks izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus:
1) zirga pasi Ks 1208, izd.no Andrurafost. torgus
izsludina
Jelgava, Fīlozoiu iela Ks 37, noturēs šī
28. jūlijā 1926. _ g. uz maisiem džutes penes pag. valdes 29. aug. 1921. g. uz
gada 2. augustā, pulksten 12,
Aleksandra Jāņa d. Vasiļevska vārdu,
grīdu mazgāšanai — 2000 gab.
1) Keze, Arvids
28. jūlijā 1926 g. uz līmi galdnieku — kura pie zirga pārdošanas pārrakstīta uz
rakstisku un galīgu
2) Grasis, Andrejs
Jāzepa Kazimira d. Bleideļa vārdu ;
20U0 kgr. netto un
3) Kalniņš, Jānis
2) Latvijas iekšzemes pasi Ks 6712,
rofisfisliu nonfnirenci
4) Zommers, Jānis
izd. no Izveltas pag. valdes 1. februārī
28. jūlijā 1926. g. uz brezentiem vagonu
5) Michelsons, Jānis
1923.g. uz Ļubovas Potapa m.PavIovas
segšanai — 30 gab.
1 vārdu.
uz 2000 kub.-metru
1. šķiras
dedz.
7271a
6) Dāvis, Peters
Sacensību
sakums
puikst.
11
rītā.
Sa7) Mūrnieks, Aleksandrs
m a 1 k a s _ piegādāšanu.
censību
dalībniekiem
jāiemaksā 10°,o
Jelgavas apr. priekšnieks izsludina par
Piadāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu
8) Ra'se, Jānis
drošības nauda no piedāvājumu vērtībss. nederīgām sekošas nozaudētās Latvijas
9) Leimanis, Peters
zmcgnodokli, iesniedzami slēgtās apTuvākas
ziņas
dzelzsceļu
virsvaldē,
iekšzemes pases:
loksnēs slimnīcas karito ī līdz pulksten
10) Spūrmans, Eduards
Gogoļa ielā Ns 3, ist. 101.
8029
1) K9 22390, izd. no Jelgavas prefekta
11) Ernsts, Andrejs
12 sacensības dienā.
uz Alfreda-Jēkaba Jāņa d. Veicana v.;
Tuvākas ziņas un noteikumi ietkatami
12) Geinerts, Kristaps
Jaunlatgales apr. pr-ka
2) Ks 1519, izd. no Zaļenieku pag.
slimnīcas kantorī no pīkst. y—15. 8207
No saraksta Nr. 6.
valdes uz Pētera Jāna d. Annaitisa v.;
palīgs II iecirknī
3) Ks 2009, izd. no Dobeles pag. vaid.
Domnieki:
paziņo, ka 6. augusta 1926. g., pīkst. 10,
uz Leopolda-Adolfa Kārļa d. Strausa v.;
Balvu
pag.
pie
vec.
kārtību,
kanclejas
1) Ļaviņš, Peters.
Atlaistais no amata 1922. g. pavasari
4) Ks 19874, izd. no Jelgavas prefekta
Kandidāti:
Stāmerienes
virsmežniecības
iecirkņa
uz Annas Jēkaba m. Karas vārdu ;
mežziņa vietas izpildītājs
5) Ks 6627, izd. no Rīgas pol. 7. iec.
1) Roze, Augusts.
priekšn. uz Annas Roberta m. Letkevič
Piezīme: Saraksts Ks 5 (strādnieku)
Nikolaja Feodorova-Stepanova
7338a
nav dabūjis neviena domnieka.
kustamo mantu: vienu vērsi, vērtībā vārdu.
uzrādījis kāda veikala Rīgā, it ka viņam Ls 24,84, ienākuma nodokļa piedzīšanai
Pilsētas galva (paraksts).
Daugavpils prefekts izsludina
par
1924. g. Stāmerienes viismežniecības pēc tiešo nodokļu departamenti 1. jūlija nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi
8917
Sekretārs O. Kraits.
izdotu cienesta apliecību Ks 508.
š. g. raksta Ks 182298 un soda naudas Ks 22378, izd. 30. jūnijā 1923. g. no
Virsmežniecība ar šo paziņo, ka Ču- piedzīšanai saskaņā ar Jaunlatgales apr. Daugavpils prefektūras uz Pesjas MenRīgas policijas I iec. priekšnieks
'
žuls nav viņas iecirkņa mežzinis un III iecirkņa
miertiesneša
18. apriļa deja m. Itkin vārdu.
7505a
paziņo, ka 1926. g. 4. augustā, puikst.
brīdina ticēt apliecībām, ko tas uzrāda 1926. g. Ks 69.
10 rītā, 1. Ķēniņu ielā Ks 21, dz 2,
Pārdodamais
apskatāms
pārdošanas
kā Stāmerienes virsmežniecības iec rkņa
mežzinis.
dienā uz vietas.
8947
Stāme:ienes virsmežniecība.
Balvos, 20. jūlijā 1926. g. Ks 3 J14, 5782
Domnieki:
1) Apsits, Pauls
2) Kalniņš, Andrejs
3) Dolmans, Peters
Kandidāti:

mantu izlozes

20 32 55 66 83 94 117 170 m „'
443 493 532 550 564 578 585 636 $'
Apr. ceļ* inženiers Jelgava
652 663 676 682 t-88 691 708 75^ "
16 metru gara koka tilta remonta darbiem uz Jaunpils—Ērgļu ceļa par Kliģenes
766 767 807 839 864 867 889 94s 0?
985 1060 1116 59 70 97 1209 22 1
upi. Drošības nauda Ls 50,—. Tuvākas ziņas kanclejā, Lāčplēša ielā 24, dz. 8.
1314 56 61 84 88 1461 70 1551 8n I
Rīgas apr. ceļu inženiers.
9051
2
uz š. g. 28. jūliju, pulksten 11 izsludināto galigo izsoli Tukuma-Auces 11 šķiras 99 1664 76 83 1709 18 1740 53 57 ?'
ceļa bruģēšanas darbiem Jaunpils pag. 75 92 1845 92 1921 38 2039 77 ,, *'
robežās
3
9049 91 2205 08 24 61 2307 10 12 30 *
73 99 2431 62 2556 57 59 62 2677 i
Rīgas ielā Ks 8, 9. augusta 1926. g., pīkst. 10 rītā, izdos
2717 36 86 2819 50 56 82 2914 17 ?
43 52 95 3008 34 98 3101 28 40 «
pieņems II pakāpes pamatskolai
72 97 3217 64 72 79 3394 3430 *ī
3487 3540 3632 3705 09 12 30 36 38i!'
1) Akmeņu sagatavošanu . Grīžgala' mežā, Ventspils—Talsu ceļa šosešanai
33 78 93 3920 28 70 71 77 4036 3» '?
Drošības nauda Ls 1560.
Kand'dat' (-es) ar pilnas pamatskolas 46 51 71 96 4106 37 42 55 56 68 v
2) 13,4 m gera koka tilta jaunbūvi pār Varžavas upi uz Piltenes—Ugāles tiesībām tiek uzaicināti ierasties uz vē4191 93 97 4216 25 28 64 95 97 4» I
II b šķ. ceļa, Piltenes pagastā.
Drošības nauda Ls 260.
lēšanām pie miest* domes 9. aug. š. g., 26 27 29 47 87 4411 22 46 48 70 1
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancle a, darbdienās no 9—1. 3 8988
pulksten 16, vai ari lidz min. datumam 4509 19 45 50 63 88 4600 54 76 471,:
par līdzšinējo darbību iesniegt doku65 75 4892 4943 5009 16 87 5113 %
mentus uz miesta valdes vārdu.
5269 75 90 5300 09 13 15 16 55 79S 1
Priekšsēdētājs (paraksts).
5427 66 5506 34 64 75 5621 39 572
Izsludina 6. augusta 1926. g., pīkst. 12, savā kantorī Jelgavas stacijā
9020
Sekretārs V. Roze-Rozīts.
uz
25 5846 58 75 5926 31 75 86 6035
asenisacijas darbu iz6139 6147 48 66 68 72 6202 12 23 5
ienirtu i-vc^ li
35 74 75 85 6320 68 70 89 6400 10
IZSUII
vešanu
VIII
ce|u
iecirkņa
JaUKiU

D omni ek i:
1) Gaillts, Kārlis

gustā 1926.
fcOO tek. m.

vērtības.

š g. 4. augustā, pl. 10 diena,

izsludina

DztIzscelu virsvaldes materiāla apgāde RiSas izsiltībfls biedrību
izsludina raksfiskus torgus 11. au-

14000 02 14142 47 50 67 14227 41 331
95 14328 44 63 96 14438 14534£0 95
14741 52
15130 45
89 15421
30 39 56
06 96 97

14801
15235
33 70
53 83

12 14905 15045 64 79
38 5o 15319 31 66 80
85 15614 40 15713 23
15807 41 76 82 1590t
16015 46 66 81 16101 33 34

36 54 16206 19 32 16302 44 68 164041
07 16521 47 48 53 64 16603 04 37 51
72 87 16719 31 36 39 80 83 16841 78
9U 95 16902 11 34 57 17066 79
80

90 17115 16 76 87 17228 52 66 6782
»
93 17306 19 43 97

17522

81

17635

43
86

6»
81
84
17766
68 7b
17869 17941 87 96 99 18031 52
64 85 92 18122 82 89 18238 43 54 65
76 80 18301 45 55 18649 90 99 18731
75 91 18807 34 90 99 18909 59 83

19042 19166 92 19224 27 35 63 19312
35 38 39 44 52 58 19405 53 64 91
19500 11 61 70 88

19605

81 88

09

19744 58 70 19824 28 43 92 19924 89
20020 25 62 78 86 20163 20259 2031»

85 20495 20549 20601

45

47

58 78

20701 05 08 12 18 19 20 25 46 61 82

84 97 20805 11 44 62 72 80 !s9 95 Ķ
20901 11 26 70 78 81 21004 36 49
64 68 93 96 21105 13 22 32 82 81
21209 43 84 21329 72 78 79 82 21437
82 21502 14 17 20 24 32 39 55 57 fl
70 84 89 21627 51 61 64 74 93 9SJ

21743 21801 11 53 54 61 67 75 87 8i
21967 71 22006 12 43 22125 46 54 Sfl
72 82 84 86 22206 11 27 63 77 91 9j
22310 13 23 30 40 53 56 60 62
64

68

77 84 22440 51 58 90 22613 44 63 68
79 82 22703 35 48 59 64 67 76 88 98
97 22869 89 22904 07 22 34 23061
81
23110 90 92 23203 32 72 23373 U
23440 86 23531 59 23630 38 48 55
75 95 97 23742 50 51 70 75 84 87 92

23819 64 23905 34 93 24002 10 37 38
7>» 80 83 24104 33 f3 91 24195 9»
24316 71 24403 19 26 34 51 66 <*
24558 83 91 99 24601 06 09 15 35 45
83 24711 45 95 96 24816 19 71 90 »

24907 09 12 54 69 70 74 24975
Vinnesti saņemami stabu iela 4648,
dz 68 no pīkst. 4—7 vak. Vinnesti
izņemami mēneša laika.
89J3
Uz tirdzn. proc

lik. 441. p. pamnļ»

tiek paziņots, ka 1926. g. 7. jūlija maksa
nespējīgi

nira Ausa d. Hraberga
kreditora kopsapulce iecēlusi

konkursa valdi,
lielā
kuras
sēdeklis atrodas Rīgā,
ielā Ks 1/3, dz. 12, runas stundas no 4-51/ 1
9039
Priešsēd. zvērin. adv. P e e tj

Alda"

^

Tomes

pagasta

valde

izsludina

Pji
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi Ks 3T
izd. no šīs pag. valdes 1. sept. 922J
'
uz Jāņa Jāņa d. Ķezbera vārdu. _ 72Jw
Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. '?''
izsludina par nederīgu pazaudētu iek»ļ
pasi Ks 51391, izd. 31. dec. 1910. g-..n °
Rīgas 9. pol. iec. priekšn. uz Emil'J3
7258a
Kristapa m. Vaiteik vārdu.

