
Nolīgums par konfliktu izmeklēšanu un
izšķiršanu, ktri rodas uz Latvijas un
Padomju Sociālistisko Republiku
S^ienlbas robežas.
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Saistošie pagaidu noteikumi lauku būv-
niecībā viensētu saimniecībām.

Rīkojums par lauku nedēļas tirgiem.

Paziņojums.
Nolīgums starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību attie-

cībā «*z k°nl1 ktu izmeklēšanu un izšķiršanu, kuri rodas uz Latvijas — P. S. R. S.
robežas, kujš parakstīts Rīgā, 1926. g. 19. jūlijā, ir apstiprināts ministru kabineta
1926 g. 22. jūlija sēdē up, saskaņā ar nolīguma 11. pantu, stājas spēkā 1926. g.
19. augustā.

Rīgā, 1926. g. 29. jūlijā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Apstiprināts ministiu kabi-
neta sēdē 1926. g. 22. jūlijā
un stājas spēkā 1926. gada
19. augusta.

Rīgā ^ 1926. g. 26. jūlijā.
Ārlietu ministris

K. Ulmanis.

Nolīgums
par konfliktu izmeklēšanu un
izšķiršanu, kuri rodas uz Latvijas

j un Padomju Sociālistisko Re-
publiku Savienības robežas.
Lai vienkāršotu sīku robežas strīdu un

[incidentu izmeklēšanu un izšķiršanu,
I Latvijas valdība, no vienas puses, un

Padcm u Sociālistisko Republiku Savle
rilbss Tautas Komisāru Padome, no otras
puses, nolēma noslēgt attiecīgu nolīgumu,
kādam nolūkam pilnvaroja:

1. Latvijas Demokrātiskās Republikas
taldība Kārli Ulmani, Latvijas Ārlietu
Ministri.

2. Padomju Sociālistisko Republiku
f Saviealbas Tautas Komisāru Padome
lAleksējuTchernikh, Padomju Sociāli-
istisko Republiku Savienības pilnvaroto
» pārstāvi Latvijā.
I Minētie pilnvarotie, pfc sava pilnvaru
JļuzrMšangs, kuras atzītas par pietieko-

šām un sastādītām pienācīgā formā, vie-
4 nojās par aekošo.

1. pants.

t Visi robežincidenti uh _ strīdi, kuri cē-
- lušles līdz šā līguma spēkā stāšanās, iz-
l» šķirami diplomātiskā ceļā, pie kam ar
' is ārlietu ministrijas un Padomju

ļSccialittisko Republiku Savienības ārlietu
iomisanata abpusēju piekrišanu tādas

slietas var nodot izmeklēšanai un Izšķir-
ļ fianai vienkāršā kārilbā, kāda paredzēta
ļšiDī noligumā atttecloā uz sīkiem inci-

dentiem.
\ Visus sīkus robežincidentus un strīdus
R2. p.), kuri celtos pēc ša līguma spēkā
Istāšsnās, izšķiļ- uz vietas tās iestādes
ton taī kārtībā, kā norādīts šā nolīguma

_ 3-—10 pantos.
2. pants.

i . pēc šā nolīguma par sīkiem robež
* incidentiem un strīdiem uzskatami:

a) atsevišķi posteņu, sargu un privat-
\ Persona apšaudīšanas gadījumi pierobe-
ļļ zas joslā, ciktāl šāda apšaudīšana nav
i |%«i par cēloni kādas personas nāvei,
is «vainojumiem vai materiāliem zaudē-

meklēt un izšķirt sīkus robežincidentus
un strīdus (2. p.), uzskatami: no La-
tvijas puses — apriņķa priekšnieks, bet
no Padomju Sociālistisko Republiku Sa-
vienības — valsts apvienotās politiskās
pārvaldes robežas daļas priekšnieks vai
ari no viņiem pilnvarotās penonas,

Uzrādīto amatpersonu datblbas rajoni
un viņu pastāvīgā dzīves vieta noteikti
šim nolīgumam pievienotā protokolā.

4. pants.
Lēmumus lietās, kuras šā nolīguma

kārtibā izšķiramas no 3 p. minētām amat-
personām, pieņem ui šo amatpersonu
abpusēju vienošanos; lēmumus izteic
pēc iespējas īsi, tos sastāda un paraksta
divos eksemplāros, no kurien viens no
Latvijas puses, latviešu valodā, un otrs
no Padomju Sociālistisko Republiku Sa-
vienības puses, kn'evu vai balikrievu
valodā.

Gadījumā, ja vienošanos nepanāk, jau-
tājumu nodod abu līgumslēdzēju valdību
izšķiršanai. Tādos gadījumos minētās
robežu amatpersonas izdara tikai iz-
meklēšanu un iegūtos materiālus nosūta
Latvijas ārlietu ministrijas un Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības ārlieiu
komisariāta rīcībai,

5. pants.

3. pantā minēto personu pieņemtie
lēmumi 2. parta „a", Bb\ ,c" un „e"
punktos atzīmētos gadījumos ir saistoši
priekš abām pt*s?m. Turpretim lēmumi
par mantu atdošanu un par viņu vēr-
tības atlīdzināšanu no vainīgās puses,
ja nav iespējams tās atdot in natūra vai
ari par nodalīto zaudē umu atlīdzināšanu
cietušiem, stājas spēkā tikai pēc viņu
apstiprināšanas no Latvijas ārlietu mi-
nistrijas un Padomju Sociālistisko Re-
publiku Savienības ārlietu komisariāta.

6. pants.

Apriņķa priekšnieks, no Latvijas pases,
un valsts apvienotās politiskās pārvaldes
robežas daļas priekšnieks, co Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības puses,
uz 3. p. minētā pro'okola pamata un
pēc savstarpējas vienošanās, nosaka īpašus
kontroles-pārlaišanas punktus, kuros notiek
paziņojumu un vēstuļu iesniegšana robež-
Iietās, pašu lietu izspriešana (2. un 3. p.)
un pieņemto lēmumu izpildīšana, starp
citu ari no līgumslēdzēju pusēm aizturēto
personu pāriešana atpakaļ, lopu pār-
dzīšana un mantu atdošana.

Apriņķa priekšniekam, no Latvijas
puses, un valsts apvienotās politiskās
pārvaldes robežas daļas priekšniekam,
no Padomju Sociālistisko Republiku Sa-
vienības puses, kā ari viņu pilnvarotām
personām (3. p.) ir tiesības uz savu die-

nesta dokumentu pamata pāriet robežu
dalīšanās, kuras saistītas ar robežinci-
dentu un strīdu nokārtošanu; šie doku-
menti katrā atsevišķā rotežpāriešanas
gadījumā jāvizē minētos kontroles-pār-
laišanas punktos no otras līgumslēdzējas
puses pārstāvjiem.

,, b) vietējo iedzīvotāju, robežsargu vai
muvilas amatpersonu pāriešana pār ro-
Dezi , ja šai pāriešanai ir bijis gadījuma

ļ
jakiturj nn viņa nav notikusi ļaunā no-

„ c) robežu pārgājušo mājlopu aizturē-

^D
un

jautājumi par viņu atdošanu pec
P'edeiiba»;

d) aiz robežas izdarītā mājlopu vai
« citu mantu zādzība un šo mantu atdo-
.. ^na vi ņu īpašniekiem vai cēlušos zau-
" "Jumu atlīdzināšana gadījumā , ja no-
I rfps mantas vai mājlopi nevar tikt
, mf atpakaļ in natūra;
fl'mh - Cltl incidenti un pārpratumi uz

[ TOt|ezas , kuriem nav principielas nozīmes.

jj 3. pants.
3*#g.j ar robežu administratīvās varas vie-
ļFJ'em pārstāvjiem, kuri pilnvaroti iz-

Šinī pantā minētam amatpersonām ir

tiesības izsaukt uz kontroles-pārlaišanas
punktiem cietušos, liecinieki s un ek-
spertus liecību došanai, tāpat ari vaja-

dzības gadījumos, lai atvieglotu strīd»
un pārprašanu izšķiršanu, izdot tādām
personām atļaujas valsts robežas vienrei-
zīgai pāriešanai, uz laiku ne ilgāk par
12 stundām. Šim atļaujām jābūt vizētām

no otras līgumslēdzējas puses pār-
stāvjiem minētos kontroles pārlaišanas
punktos.

Šinī pantā minētās vizas izdodamas
rakstiskā veidā.

Uz punktiem izsauktie vienas puses
liecinieki, cietušie un eksperti iero-
das uz otras puses teritorijas bez
aukstiem un šaujamiem ieročiem. Šis
ierobežojums neattiecas uz amatpersonām,
kurām pēc tava amata ir tiesība nēsāt
ieročus.

7. pants.
Šā nolīguma 3. pantā mitēto amat-

personu satikšanās, lai izmeklētu un iz-
šķirtu robežincidentus un strīdus, notiek
robežas kontroles - pārlaišanas punktos
(6. p.) vai kādā citā iepriekš noteiktā
punktā, uz vienas puses uzaicinājumu,
pie kam uzaicinātai pusei jāpaziņo sava
piektišana ierasties noteiktā vietā divu
dienu laikā, skaitot no uzaicinājuma
saņemšanas.

8. pants.
Šā nolīguma 3. pantā minētās amat-

personas, kuras robežstrldu un incidentu
izšķiršanas laikā atrodas otras puses te-
ritorijā, bauda personīgu neaizkaramību
un tiesību nēsāt amatam piešķirto die-
nesta apģērbu.

Minētām personām ir tie-iba pār/esi
bez muita*» tikai pārtikas līdzekļus un
darba ve kšanai nenie;:eŠ3mos priekš-
metus (kanclejas piederumus u. t. t.),
pie kam šādas bagāžas svars nevar
pārsniegt 30 kilogr. no personas, un ba-
gāža padota muitas apskatei.

Personas, kuras pārlaižamas pār robežu
I šā nolīguma 6. p. 3. nodalījumā pare-

dzētā kārtībā, bauda t5e valsts likumu
aizsardzību, uz kuras teritorijas viņas
atrodas. Atļauts ņemt līdz bez muitas

ļ nomaksas pārtikas līdzekļus vielai dienai,
ļ bet zem noteikuma, ka tie padoti muitas
l apskatei.

9. pact;.
Visus izdevumus, kas saistīti ar savu

amat.ersonu uzturēšanu un izbrauku-
miem šai nolīgumā paredzētās lietās,
katra eo līgumslēdzējām pusēm sedz
patstāvīgi, bet bauda otras puses pie-
palīdzību attiecībā uz satiksmes līdzekļa
un telpu apgādāšanu, kā ari izmeklē-
šanai vajadzīgo dokumentu piegādāšanu
un nepieciešamo peisonu izsaukšanu
(6. pants). Lie.inieku un cietušo no-
pratināšana no vienas līgumslēdzējas
puses priekšstāvjfem uz otras puses teri-
torijas var notikt ne citādi, kā klātesot
tās puses priekšitāvjfem, kur šī noprjti
nāšana notiek.

10. pants.

Lai noorganizētu darbību savā rajonā,
šā noilguma 3. pantā minēto amat-
personu pirmā sat kšanās notiek ne
vēlāk kā mēneša leikā no šā nolīguma
spēkā stāšacās.

11. pants.
Šis nolīgums stājas spēkā vienu mē-

nesi pēc viņa parakstīšanas, ar notei-
kumu, ka viņu apstiprina līgumslēdzēju
valdības Abas puse?, pēc iespējas vis-
ātrākā laikā, paziņo viena otrai par no-
līguma apstiprināšanu.

12. pants.

Šis nolīgums paliek spēkā 3 mēnešus
no tās dienas, kad viena no llgum-
slēdzēām pusēm paziņojusi savu atteik-
šanos no viņa.

13. pants.
šis nolīgums sastādi!s latviešu un

krievu valodādivosoriģina'.eksem;larosViņu iztulkojot, abi teksti uzskatami kā
autentiski.

Šo apliecnot, abu valstu pilnvarotie
parakstīja šo nolīgumu un apstiprināja
viņu ar saviem zīmogiem.

Sastādīts un parakstīts Rīgā, 19. jūlijā
1926. g.

(Paraksts) K. Ulmanis.
(Paraksts) A. Tchernikh.

PROTO KOLS.
Parakstot nolīgumu par koniliktu iz-

šķiršanu, kuri rodas uz Latvijas un
P. S. R.S. robežas, apakšā parakstīju-
šies : Kārlis Ulmanis. Latvijas ārlietu
miniitris, Latvijas Republikas valdības
vārdā, un Aleksejs Tchernikh,
Padomju Sociālistisko Republiku Sa-
vienības pilnvarotais pārstāvis La-
tvijā, P. S_ R. S. Tautas komisāru
padomes vārda, parakstīja šo protokolu:

1) Lai tuvāk precizētu noilguma
2. panta b punktu, līgumslēdzējas puses
vienojas, ka viņas uzskatīs aekošus valsts
robežas pāriešanas gadījumus kā nepie-
kritējus izšķiršanai tai kārtibā, kāda pa-
redieta nolīgumā par Latvijas- P. S. R.S.
robežkonfliktu izmeklēšanu un izšķil-
šanu:

a) Jarobežas pārgājējs iegājis otras
līgumslēdzējas puses teritorijā tālāk par
2 kilometriem no valsts robežas:

b) Ja valsts robežas pārgājējs jau
agrāk izdarījis līdzīgu pāriešauu tanī
pašā rajonā, ciktāl nebūs noskaidrots, ka
šī robežas pāriešana nav notikusi ļaunā
nolūkā; pie tam par rajonu jāsaprot
10 kilometru liels pierobežas apgabals .

c) Ja vairāk kā trīs personas vienā
laikā un vienā vietā pārgājušas valsts
robežu.

2) Latvijas valdība paziņo, ka viņa
pilnā mērā apstiprina ārlietu ministrijas
1925. g. 23. decembra verbainotu
Jsfs 920/24/43025, jautājumā par tranzit-
tirgotavām.

f. S. R. S. valdība pieņem šo pazi-
ņojumu zināšanai.

3) Uz Latvijas - P. S. R. S. robežas
radušos stridu un pārpratumu izšķirša-
nai abas līgumslēdzējas puses nosaka
seko sus trīs darbības rajonus :

I rajons: no vietas, kur sattopas
Latvijas-Padomin Savieaibis Igaunijas ro-
bežas līdz Kaluženkas tiemam, pēdē.o
ieskaitot:

II rajons: Latvijas pusē no Kala-
ženkas ciema līdz Pališčino ciemam
(Škaunas pag., Ludzas apr.), pēdējo ne-
ieskaitot; P. S. R. S. pusē no Kalu-
ženkas ciema līdz St.lmachu folvarkam,
pcdējo ieskaitot.

III rajons: Latvijas pusē — eo
Poļ šč no ciema, pēdējo ieskaitot, līdz
vietai, kur sastopas Latvijas, padomju
Savienības, Polijas robežas; P. S. R. S.
pusē — no folvarka Stolmachi lidz vie-
tai, ktr sastopas Latvijas-Padomju Sa-
vienības Polijas robežas.

Latvijas pusē rajonus pārzin: I —
pilnvarotais, ar pastāvīgu dzīves vietu
Jaunlatgalē; II — pilnvarotai», ar pa-
stāvīgu dzīves vietu Ludzā; III — piln-
varotais, ar pastāvīgu dzīves vietu Dau-
gavpili.

P. S. R. S. pusē rajonus pāizin : I —
pilnvarotais, ar pastāvīgu dzīves vielu
Ostrovā; II —pilnvarotais, ar pastāvīgu
dzīves vietu Sebežā, III — pilnvarotais,
ar pasiāvigu dzīves vietu Bigosovā.

Par abu valstu robežas amatpersonu
sastapšanās un pāriešanas punktiem, lai
abpusēji apspriestu radušos konfliktus,
tiek nozīmēti:

I rajonā: R.'tupe Ostrova, kur dzelzs
ceļlinija pāriet Latvijas-?. S. R. S. robežu

II rajonā : Zilupe-Sebeža, kur dzelzs
ceļ iaija pāriet Latvijas-P. S R.S. robežu

III rajonā: Iadra-Bigosovo, kur dzelzs
ceļlinija pāriet Latvijas-P. S R.S. robežu
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Šis protoko's ir nešķirama daļa no
nolīguma starp Latviju un P. S. tf. S
attiecībā uz robežkoofiiktu izmeklēšanu
un izšķiršanu.

Rfgā, 19. jūlijā 1926. g.

(Parakstījusi)

K. Ulmanis. A. Tchernikh.

CorjiaiueHHe

o paccMOTpeHHH h paapeiueHHH
B03HHKarOUļHX na rpaHHite ivte>KAy
/laTBHeH H COrOSOM COB6TCKHX
Gon.ua/mcTkmecKHx Pecny6/iHK

KOHtļl/lHKTOB.

B uejiHK ycraHOBJieHHH vnpomeHHoro
nopHAKa paccMorpeHHH h paspemeHHH
MeJiKHX norpaHimHbix cnopos h hhhh-

A6HTOB UpaBHTeJIbCTBO JlaTBHH, C OAHOH

CTOpOHbl, H COBCT HapOAHHX KOMHC-
capoB Coioaa Cob6tckhx Cou,h3jihcth-
qecKHX Pecny6;iHK, c Apyroft cToppHbi,
nOCTaHOBH^H SaKJlIOHHTb COOTBeTCTByKD-
ur. ee coraainenHe, flJiH Meroyno^ HOMOiHJiH:

1. ripaBHTejrbCTBO J13tbhhckoh Jļe-
MOKpaTHnecKoft Pecny6jiHKH K a p ji a
y JI b M a H H C, MHHHCTpa HHOCTpaHHHX

Jļen JlaTBHH.
2. COBCT HapOAHbIX KOMMHCCapOB

Corosa CoseTCKHx CoHHajiHCTH irecKHx
Pecny6jiHK AaeKces M e p h h x, Uoji-

HOMo'iHoro Op.eACTaBHTejiH Corosa Co-
bctckhx CouHa^HCTHqecKHx Pecuy6^HK
B JlaTBHH.

OsnaHeHHbie yrro^HOMOHeHHbie no asa
HMHOM npe^'HB^eHHH CBOHX HOJlHOMOļHH
npH3HaHHblX A0CT3T0MHHMH H COCT3B
jieHHHMH b Ha.zyie>KaineH (popMe, cor.ia
CHJTHCb b HH>Kecjie^yK)uieM:

CT3TbH I.

Bce norpaHH'tHbie HHHHACHTbr h cnopbi,
B03HHKUJHe AO BCTynjieHHH B CH^y 3TOfO
corjiauieHHH, paspemaroTcn AHn./roM3TH-
qecKHM nyxeM, npH^em c o6oroAHoro
cor^ acHH MHHHcrepcTBa HHOcrpaHHbix
JļeJi JlaTBHH h HapoflHoro KoMHCcapnaTS
no HnocTpaHHbiM HejiaM Coioaa Cobct-
ckhx CoiļHa^HCTHrecKHX Pecny6^HK TaKHe
A&ns MoryT 6biTb o6painaeMH k paccivto-
TpeHHK» h paspemeHHio b ynpomeHHOM
nopsmKe, npeaycMaTpHBaeMOM hhjkc ajm
MCTKHX HHUH^eHTOB.

Bce Me^KHe norpaHHHHbre HHUHAeHTbr
ņ cnopbi (ct. 2), Morym.He BOSHHKHyTb
nocjie BxoacA6HHH b CHjry nacTosmero
čonraureHHH, paspemaroTCH na mcctc
opranaMH h hophakom, yKa33HHbiMH b
ct.ct. 3—10 sToro corvrauieHHH.

CTaTbH 2.

OoA M&/IKHMH nOrpaHHHHHMH HHIļH-
aeHTaMH h cnopaMH HacTOHin.HM conra-
meHHeM pasyMeiOTCH:

a) e^HHHiHbie cjiyiaH oScTpe/ra hoc tob,
M3C0BHX H M3CTHbIX JTHH b norpaHHHHOH
no;roce, nocKO/ibKy o6crpejroM ne 6uno
KOMy-^ H6o npHHHHCHO CMepTH, nopaHCHHH
hjih MaTepna^ibHOro ymep6a;

b) nepexoA rp3HHH. br MecTHbiMH jkhtc-
JTHMH, T3M0>KeHHHMH AOJTJKHOCTHblMH JIH-
U3mh h^h norpaHHmļOH CTpa)Keft, eaiH
3tot nepexoA hochji cJiyiaūHhm xapaK-
Tep ' n npoHsomeji 6e3 sjioro yMbic/ia;

c) 3aaep>KaHHe nepeHieAuiHX rp3HHHy
AOMaiHHHX *HBOTHbIX H BOnpOCbl 0 B03-
BpameHHH hx no npHHaAJie>KHOCTH;

d) noxHineHHH hs 3arpaHHU.br CKOTa
min HHoro HMymecTBa h BOSBpameHHe
ero B^aae^buaM h.tch »e B03Meuu,eHHe
npHMHHCHHbU y6bITK0B npH HCB03M0)K-

hocth BepnyTb noxHm,eHHoe b naType;
e) HHblC HHIļHfleHTbl H HeA0pa3yM6HHH

na rpanHrte, ne HMerouļHe KaKoro jih6o
npHHUHnHaJībHoro SHa^enHa.

GraTbsr 3.

OpeACTaBHTe^HMH MCCTHOH 3AMHHH-
CTpaTHBHOH norpaHH^HOH B^acTH, ynpa-
BOMOMeHHblMH p336Hp3Tb H paspCLUaTb
MejiKHe norpaHHHHbie HHn,HAeHTbt h cnopbr
(CT. 2) HB;iHIOTCfl: CO CTOpOHbl JlaTBHH—-
ye3AHblH HaMaJlbHHK, a CO CTOpOHbl
Corosa CoBeTCKHx CouHa^HCTHtrecKHx
Pecny6/iHK Hsna^bHHK FIorpaHHHHoro
OTpnaa 06'eAHHeHHoro FocyjtapcTBeH-
noro rioJiHTHtecKoro ynpaB^eHHH, h^ih
^Hua hmh yno^HOMoreHHbie.

PaHOHbl flC3Te.lbH0CTH yK33aHHHX
flO^»<HOCTHbIX ^Hlļ H HX HOCTOHHHOe
MecT0npe6uBaHHe ycTaHaB^HB3K)TCfl rrpH-
^sraeMHM k H3CTOjrrneMy cor^suieHHio
npOTOKOJIOM.

CT3TbH 4.

Il0 CT3H0B^eHHH no Ae.iaM, paccMaīpH-
BaeMblM ynOMHHyTbIMH B CT. 3-H AOJIUK-
HOCTHblMH .IHlļaMH B nOpHflK6 H3CTOH-
mero cor^ameHHH, npHHHMaioTCH no
o60K)AH0My COmaCHK) 3THX flOJ15KHOCTHbIX

.ihu; nocTaHOB.ieHHH ns^araioTCH b b03-
MOiKHO KpSTKOH (pOpMC, COCT3B.THIOTC51 H
nounncbiBatoTCH b AByx 3K3eMn/rjrpax,
H3 KOTOpblX OflHH, CO CTOpOHbl JlaTBHH,
Ha .laTbJiurKOM H3HKe, h apyrofi, co
CTOpOHbl COK)3a COB6TCKHX CoiļHa^H-
cthhcckhx Fecny6^HK, aa pyccKOM hjih
6ejiopyccKOM H3biKax.

B c^^rae HCAOCTH>KeHHH cor^acHH bo-
npoc nepe^aeTCH Ha pasperueHHe npaBH-
TeiTbCTB JXOrOBapHBaiOmHXC5ī CTOpOH. B
3thx c.iyHasrx yn0MHHyTbie norpsHHHHbie
B^3CTH npOH3BOXST ^HUJb p3CC^€A0BSHHe
h no;iy treHHbrH iviaTepnajr HanpaB^HroT na
pacnopH»eHHe MHHHCTepcTBa HnocTpaH-
hhx JJe.a JlaTBHH h HapoAHoro Komhc-
capHaxa no HnocTpaHHbiM ZI,e^aM Coiosa
Cobctckhx Coii,HaJiHCTHqecKHx Pecny6jihk.

CTaTbH 5.

LIoCTaHOBJreHHH, npHHHTbie JIHUaMH,
ynoMflHyTbrMH b ct. 3, hbjihiotch o6n3a-
Te^bHblMH AJIH o60HX CTOpOH B CJiyM3HX
paspemeHHH ķ&a no BonpocaM, oTMe^eH-
HbiM b n. n. naK , „b", „c", „e" ct. 2-h.
OoCTaHOBJieHHH >KC 0 B03BpaUļeHHH HMy-
mecTBa, o B03Harpa>«AeHHH bhhobhopo
CTopoHoio sa nero npn HeB03M0)KH0CTH
B03BpaUJ,eHHH B H3Type, HflH O B03MC-
meHH npHiHHeHHbix noTepneBiiiHM y6biT-
KOB BXO^HT B CHJiy ^HUIb HOC^e yTB6p-
>Kfl,eHHH HX MHHHCTepCTBOM HHOCTpaH-
HbIX JļeJl JlaTBHH H HapOAHMM Komhc-
capnaTOM no Hhoctp3hhhm Jļ&nau Go-
roša Cob6tckhx CorļHa^HCTHirecKHX Pec-
ny6^HK.

CTaTbH 6.

iVeSAHHH Ha^ra^bHHK, CO CTOpOHbl JlaT-
BHH, h Ha^ajrbHHK llorpaHHHHoro 0TpaA3
o6'eAHHftHHoro rocyaapcxBeHHoro nojin-
THMecKoro ynpaB;reHH5T, co CTopoHbi Go-
rošs C0B6TCKHX C0UH3^HCTHieCKHX PeC-
ny6 jrHK, na ochobshhh npoTOKO^a, yno-
M5THyTOrO B CT. 3-ft, no o6oroAHOMy
MeiKAy co6oh cor^ameHHro, ycT3H3BjrH-
BaroT ocodbre KOHTpo^bHO-nponycKHbre
no norp3HH"ļHbrM Ķenam nyHKTbr, H3 ko-
Topbix npoHSBoaHTCH nogana 3aHBjieHHH
H nHCCM nO 3THM jte^aM, paccMOTpeHHe
caMHx nen (ct. 2 h 3) h HcnoJiHeHHe
npHHHTbix pemeHHH, b m3cthocth, o6paT-
Hbrii nepexo4 33^;ep>KaHHbrx oahoh hs
j,oroB3pHB3rom.HxcH cTopoH jrio,zieH, ne-
perOH >KHBOTHbtX H B03Bpam6HHe HBty-
mecTBa.

iVeSAHHH Ha^a^bHHK, CO CTOpOHbl JlaT-
BHH, h Haia^rbHHK riorpaHHiiHoro OTpH^a
o6*eAHHeHHoro FocyA3pcTBeHHoro noaH-
THnecKoro ynp3BJieHHH, co eropoHbr Go-
roša C0B6TCKHX C0UH3JIHCTHMeCKHX PgC-
ny6^HK, 3 T3KH<e jmira hmh yno^HOMO-
MeHHbie (ct. 3), HMeroT npsso nepexo-
AHTb rpaHHtry no AejraM, CBHsaHHHM c
paSČOpOM nOrp%HHIHbrX HHUHAeHTOB H
CnOpOB, H3 0CH0B3HHH AOKyMCHTOB 0
CBoeM cjry>Ke6HOM no^OH<eHHH ; sth ķo-
KyivreHTbr Rjia KantAoro oTAejrbHoro c;ry-
nan uepexojia hojimhh 6biTb BHsnpo-
B3HH npeACTSBHTeJTHMH ApyrOH A0F0B3-
pHBsromeHCH CToporrbi H3 ynoMHnyTbrx
KOHTpojrbHO-nponycKHbrx nynKT3x.

HasBanHbre b KacToamert cTaxbe aojok-

HOCTHbre ^Hrļa vreroT npaso BbrsbrsaTb

noTepneBuiHx, CBKACTejreir h sncnepTOB
na KOHTpojrbHO-nponycKHbre nyHKTbr ņm
nami noKasaHHH, a Tarone b cjiynae na-
aoShocth, b ue^jrx o6^erqeHHH paspe-
meHHH cnopos h Hezropa3yMeHHH, BHfla-
B3Tb T3KHM ^HriaM p33peUreHHe H3 ozr,-
HOKpaTHblH nepCXOil, rOCyA3pCTBCHHOH
rpaHHUH H3 cpoK ne 6o;ree 12 qacoa.
PaSpeurCHHH 3TH flOJIKHbl 6blTb BH3HpO-
B3HH npejr,CTaBHTe/iHMH apyron Aorosa-
pHBarorneHCH CToponbr na ynoMHHyTbix
KOHTpojrbHO-nponycKHbrx nyHKTax.

ynOMHHyTbie b rrscToarnefl ctstbc bhsh
A3IOTCH B nHCbMeHHOH (pOpMC.

Bbi3B3HHbre na nyHKTbt cbkactc^h, no-
TepneBurne h SKcnepTM oahoh cToponbi
npH6bIB3K)T H3 TeppHTOpHK) ApyrOH CTO-
pOHbl 6es opy)KHH, ksk xo^OAHoro, Tar<
h oraecTpe^rbHoro. 3to orpaHHHCHHe
HC OTHOCHTCH K AO^>KHOCTHbIM J1HU.,
KOTopbre no CBoeii ao^khocth hmciot
npaso HOCHTb opywHe.

CTaTbH 7.

BcTpe^ra AO^>KHOCTHbrx jthu, ynoMHHy-
THX B CT. 3-H, A^TH paCCMOTpeHHH H p33-
pemeHHH norpaHH>iHbix HHitHAeHTOB h
CnopOB npOHCXOAHT B KOHTpO^bHO-npO-
nycKHOM (ct. 6) h^h hhom sap anee
ycjroB^eHHOM nyHKTe no npHr^aureHHio
oahoh hs ctopoh, npnqeM npHmaureHHajt
CTopona AO^acHa Aarb corjiacne npHfjHTb
b ycjroBjreHHbTH nynKT ne nosAHee neu
B 2-X AHCBHblH CpOK C M0MCHT3 HO^y-
hchhh npHr.isrireHHH.

CīaTbH 8.
ynoMHHyTbie b ct. 3-h H3CTOHurero

cor.ismeHHH Ao.i>KHOCTHbre jrnua, Haxo-

AHUļHecH npn pasperireHHH norp3HHHHbrx
CnOpOB H HHrļHACHTOB H3 TCppHTOpHH
Apyrofl cTopoHM, no^b3yroTCH ^hhhoh
HCnpHKOCHOBeHHOCTblO H np3B0M HOliie-
hhh npHCBoeHHOH no c/ry»c6e (popMU.

ynoMHnyTbre ^hu3 hmciot npaso Ha
6e3nOLU/[HHHbrH npOB03 TOJlbKO C'eCTHbIX
npnnacoB h Heo6xoAHMbrx jyisi Bbino.i-
H6HHH pa60TH npCAMCTOB (KaHuejrHpcKHe
npHH3AJie>KH0CTH h T. h.), npHTeivr B6C
T3Koro 6ara«a He ao^jkch npeBbrniaTb
30-TH KHJIOrp3MM H3 OAHO nHU.0, U 6*-
ra«( noA îe>KHT T3M0>KeHHOMy AocMoxpy.

Jlnua, nponycKaeMbre ^repes rp3HHuy
b nopHAKe, npeAycMOTpeHHOM b 3-m 36-
saue ct. 6-h H3CTOHrnero corjrsmeHHH ,
COCTOHT nOA nOKpOBHTe^bCTBOM A6HCT-
ByrornHx sskohob cTpanbr, na TeppHTopHH
KOTopon ohh HaxoAHTCH; psspemacTCH
6paxb c co6oh, hoa ycjroBHCM TaMO^en-
Horo AOCMorpa, c'ecTHbie npnnacbr ua
oahh A£Hb 6es yn^aTbr tsmohcchhoh
nour/iHHbr.

CxaTbH 9.

P3Cxoah no coAepHcaHHro h nepee3A3M
cbohx AOJr»<HOCTHbrx jthu no Ķ&nau,
npeAycMOTpeHHMM HacTonritHM corjrarue-
HH6M, K3)KA3H CT0p0H3 HCGCT C3M0CT0-
HTe^rsHO, ho no^bsyeTCH co AeHCTBHeM
ApyrOH CTOpOHM B no^HeHHH cpeACTB
C006m,eHHH H nOMemCHHH, 3 T3K5Ke b
OTHoureHHH npeAOCTas^eHHH Hy>KHWx ķjih
p3CCJreAOB3HHH A0KyM6HT0B H BH30B3
H606X0AHMMX JTHU (CT. 6). OnpOCM CBH-
AeTe^efl h noTepneBiiJHx MoryT npons-
BOAHTbCH npeACT3BHTC^HMH OAHOH HS
CTOpOH H3 TCppHTOpHH APyrOH HC HH3HC,
KSK B npHCyTCTBHH np6ACT3BHTejreH CTO-

pOHM, H3 TCppHTOpHH KOTOpOH OHpOC
npOHCXOAHT.

CTSTbH 10.

Flepsan BTpena AO^jKHOCTHbrx ^hu,
ynoMHHyTbrx b ct. 3-h nacTonrnero co-
rvrsureHHH, ajth oprsHHsarļHH pa6oT
b cbocm pafione, ao^^hh npoHSOHTH ne
no35Ke, iem nepea MecHit no BCTyn^eHH
b CH^y 3Toro' corasuieHHH.

CT3TBH 11.

HacTOHmee cor^ameHHe bxoaht b
cnjiy lēpes Mecniļ co ahh ero noAnnca-
hhh, noA ycjroBHeM yTBep5KA6HHH ero
np3BHTe^bCTB3MH AOrOB3pHBarO..HXCH
CTOpOH. CTOpOHH 06MeHHB3K)TCH B
KpaTMSHmHH no bosmojkhocth cpoK yse-
AOM^eHHHMH 06 yTBepHCA6HHH cor^a-
meHHH.

CT3TbH 12.
HscTOHinee cor^ snreHHe coxp3HHCT

CHjry b TeneHHH 3-x MecnneB co ahh
yB6A0M^eHHH OZtHOH HS AOrOB3pHB3K)-
HIHXCH CTOpOH 06 OTK33e OT HCPO.

CīaTbH 13.
H3CT0Hin.ee corjiaureHHe cocTasjreHO

na ^aTbrrucKOM h pyccKOM H3HKax b

AByx noA^rHHHbrx 3K3eMn^apax. Llpn
to^kobshhh ero o6s tckcts cHHTaroTcn
ayTeHTHHHbrMH.

B yAOCTOBepeHHe cero ynojrHOMOMeH-
Hbie o6ohx rocyAapcTB co6cxBeHHO-
pyqno noAnnca^TH HacTonmee coraaiue-
hhc h CKpenHJTH ero cbohmh neMaTHMH.

yviHHeHo b Pnre, 19. hio^h 1926. r.

(parakstījuši): K. Ulmanis.
A. Tchernikh.

nPOTOKOJI
LIpH noAnHcaHHH CorvrarueHHH o pas-

pemeHHH B03HHKarornHx na rpannue
MC>KAy J13TBHCH H CCCP K0H(bjTHKT0B ,
HHHcenoAnHCSBuiHecH : K a p jt y jī b-
M 3 H H C, MHHHCTp HH0CTpaHHHX R&Jl
JlaTBHH, OT HM6HH FIpaBHTe^bCTBS
JlaTBHHCKOH' Pecny6.flHKH, H A ji e-
Kcefl HepHbix, noJiHOMOMHbiH FIpeA-
CTaBHTe^b Corosa Cob6tckhx CoriHa-
^HCTHHCCKHX PeCHy6^HK B JlaTBHH, OT

HM6HH COBCTa HapOAHbIX KoMHca-
poB CCP. noAHHca^ H HacToamHH npo-
TOKO^ :

1. B H,ejTHX yTOMHCHHH nyHKTa b
ct. 2-h Cor^arueHHH, AoroBapHB3iouiHecH
CTOpOHbl yCT3HaB^HBatOT, MT0 OHH

6yAyT psccMaTpHBaTb. ksk HenoAJteao-
uine pasperneHHro b nopHAKe CoMa-
IHCHHH O P3CCMOTP6HHH H pasperUCHHH
B03HHK3rorHHX Ha rpsHHrie M6>KAy J13T-
BH6H h CCCP K0H(jyTHKT0B, c^CAyromHe
cjryr3H nepexoAa nepes rocyAapcTBeH-
nyro rpaHHHy:

a) Eoih HapymHBuiee rp3HHHy ^huo
saur^o ua TeppHTopnro ApyroH ctopohh
6o^ee AByx kh^omctpob ot rocyAapcT-
B6 HH0H rpaHHUH:

6) Ec^h ^apymHBHiee rocyAapcTB6H-
nyro rpaHHuy jthho panee coseprun^o
b tom )Ke paHOHe noAo6noe H3pymeHHe

rpaHHiļbi, nocKOJibKO hc6yA6T
py>KeHO, qTo sto HapyureHHe r pa^TnpoHCxoAHjro 6es sjroro yMbic.ia
3T0M HO A P3H0H0M p33yM6eTCH
^OMCTpOB nOrpSHHtTHHH yMaCTOK

c) Ec^h HapymeHHerocy

AapcTBenrpSHHUbl npOH3B6AeHO B OAHOM ve
oAHOBpeMCHHo 6ojree mcm Tpema
H3MH ;

2) JISTBHHCKOe npaBHTe^bCTBO
HB^HCT, HTO OHO nOJIHOCTbK) HO
Aaex Bep6a^bHyro HOTy Mhhhct;
HHOCTpaHHbix Ren ot23-ron1925. roAa sa Ni 920/24/ 43025 P
Bonpocy o TpaH3HTHbrx jraBKax.

IlpaBHTejibCTBO CCCP npHHHMaet ,
CT0Huu,ee saHB^eHHe k CBeACHHio .

3) il^H paspeureuHH BosnHKaiomj.
na rpaHHiie Me>KĶy JīaTBHeii u cer
cnopos h He'A0p33yMeHHH o6e ^oroBi
pHBarom,HeecH ctopohh ycT3HaB;
cjTeAyrouiHe Tpn pamm AeaTejibHocTļ

I-h panon: ot CTUKa jraTBHācņ
COK13HO-3CTOHCKOH rpaHHHM A0 AepeB»
Ka^ry>KeHK3 BKJiroiHTe^bHO;

II-H P3HOH: H3 CTOpOHe JlaTBHH 0,
AepesHH Ka^y«eHKa ao AepeBHH

^JlHriIHHO (UlKayH3CKOH BOJTOCTH, JJ.
HHHCKoro yesA3), ne BK^ronas noaej
Hroro; Ha cTopone CCCP — ot itepesļ
Ka^y>KeHKa ao (po^rbBapKa CTOJitMar

BKJirOHHTe^bHO.

IIl-H pafloH: na CTopone JlaiBHH «
AepesHH Flo^HmHHO, BKjrronaH TaKosm
AO CTHK3 ^aTBHHCK0-C0rO3H0-n0.1bCK
rp3HHH.br ; na CTOpone CCCP — ģ
dpo^bBapKa CTOJibMaxH ao cibiKa .«•
BHHCK0-C0rO3H0 HO^bCKOH rpaHHLTbl .

C JraTBHHCKOH CTOpOHH paHOHbl J
ory>KHBaroTCH: 1-h ynoflHOMoweHHffi
HMerouļHM nocTOHHHoe MecTonpečbiBaHĒ
b r. HyHJraTra^e, Il-ft yno^HOMoqeHHHi
HMerouļHM nocTOHHHoe MecTonpe6tiBaM
b r. JlyAsa; IH-h ynoJiHOMOl ieHHiii
HMerour,HM nocTOHHHoe MecTonpečuBam
b r. iIayraBnH^c.

PairoHbr co ctopohh CCCP o6cjiyn[
BaroTCH : 1-h Vno^HOMOHeHHHM, HMeroii»
nocTOHHHoe MecTonpe6uB3HHe b Ocipoii
II-h yno^HOMOMeHHHM, HMeroLUHM noof
HHHoe MecTonpe6brsaHHe b Ce6ea«;
III-h yno^HOMOHeHHbrM, HMerouiHM nocil
HHHoe MecTonpH6brBaHHe b BHrocoB0. ļ

fIyHKTaMH a^h BCTpeMH h nepexoi
rpanniibr npeACTaBHTe^iSMH norņmms.
BjracrH o6ohx rocyAapcTB a^ih o6oroaH(i(
OČCy>KAeHHH B03HHKHJHX KOHtpMKTff
naMetraioTCH:

B I-m paaoHe: PHTyne-OcTpoB,
CTbiKe men. Ķop. ^hhhh JlaTBHH h CCG

Bo II-m panone: 3H^yne-Ce6e*,
CTHKC HCejl. AOp. JTHHHH JĪ3TBHH H CCC

B III-m paftone: HHApa-BnrocoBo, t
CTHKe *e^ AOp. ^HHHH J13TBHH H CCC:

HaCTOHLUHH HpOTOKO^ HB^HeTCfl n
OT'eMJlCMOH M3CTbK) corasmeHHH MCJC
JlaTBHCH H CCCP 0 paCCMOTpeHHH
paspemeHHH norpaHH i iHbrx koh(1mhkt(

Pnra, 19. hiojih 1926. roAa.

(parakstījuši) K. Ulmanis,
A. Tchernikli

Valdības rīkojumi nn pavelt
SaistoSie pagaidu noteikumi

lauku būvniecībā, viensētu sair
^-^- ninr.ihām -^
(Izdoti uz .Valdības Vēstneša" 1922.
16. janvārī publicēta „ Noteikumi \
būvniecības un būvtechnikas lietu P

zināšanu" 2. p. pamata.)

I. Noteikumi parēkuugu»drošību.

1. Eku savstarpēji attālu 1

Attālumi starp atsevišķām ēB
lauku saimniecībās nevar būt c
zāki par tekojošiem:
1) Ja abas ēkas celtas no

ugunsdroša materiāli ar
tād em pašiem jumtiem ?

2) Ja abas ēkas no uguns-
droša materiāla un abām
vai viegai ugunsnedrošs
jumts

3) ja viena ēka ugunsne-
droša, bet otra uguns-
droša, tad neatkarīgi no
jumta materiāla. . •

4) Ja abas ēkas no uguns-
nedroša materiāla un abām
vai vienai ugunsdrošs
jumts ...... . l0 9

5) Ja abas ēkas no ugusS'
nedroša materiāla, ar
ugunsnedrošiem jumtiem



6) Žāvētavas, rijas, pirti?,

smēdes un labības šķūņi,
ceļ smi no citām ēkām ne
tuvāki par 30 m

Piezīme 1. a) par ugunsdrošām
ēkām uzskatamas ēkas, kurām
vismaz āra sienas celtas no
akmeņiem, ķieģeļiem, betona,
dzelzsbetona, kā ari visāda tipa
kleķa būves;

b) par ugunsdrošiem jumtiem
uzskatami jumti, kuri segti ar
skārdu, kārniņiem (dakstiņiem),
cementa plāksnēm, šifetu un
darvotu papi.

P i e z 1 m e 2. Ja telpas dažādai
izmantošanai saimniecībā ap-
vieno vienā kopējā ēkā, tad
attālumi līdz pārējām ēkām no-
sakāmi atkarībā no materiāla,
no kāda ēk?,s ceļ, kā minēts
p. p. 1., 2, 3., 4. un 5.

2. Ēku attālums no kaimiņa
robežas.

Starp ēku un kaimiņu grunts-
gabala robežām jāatstāj ne mazāk
par pusi no pirmā pantā minētiem
attālumiem, bet šis attālums nevar
būt mazāks par 4 metriem.

3. Eku augstums.

Koka dzīvojamām' ēkām nevar
būt vairāk par 2 stāviem, pie kam
ēku augstums nedrīkst būt lielāks
par 8 metriem. Visas dzīvojamās
izbūves jumtos skaitāmas par stā-
viem un virs jumta stāva nedrīkst
būt apdzīvojamas telpas.

Piezīme, a) ēku augstumu
mēro ēkas vidū, skaitot no ze-
mes līmeņa līdz vaiņagdzegas
augšas malai;

b) stāvu skaitā neieskaita pa-
graba vai noliktavu stāvu, kuru
griestu apakšmala nav aug
stflka par 1 m virs zemes lī-
meņa, mērojot ēkas vidū; pa-
graou izbūve dzīvokļu vajadzī-
bām nav pielaižama.

4. Krāsnis un skursteņi.
1) Ēkas koka daļām jābūt vismaz

25 cm (viena ķieģeļa) attālumā
no skursteņu un dūmvadu iekš-
puses.

Skurstenis jāceļ uz mūra pa-
matiem. .

2) Skursteņa galvai jābūt virs jumta
virsmss ne zemāk par 90 cm.

3) Ķieģeļu skursteņu sienu biezums
nav pielaižams mazāks par
12,5 cm (pusķieģelis).

4) Skursteņu un kanālu iekšsienam,
kā ari ārsienām bēniņos jābūt
apmestām

5) Grīdai krāšņu un pavardu priekšā
jābūt 0,5 kvadrātmetra platībā no
ugunsdroša materiāla vai noseg-
tai ar skārdu.

5. Trepes.
1) Divstāvu dzīvojamām ēkām, kuru

augšējā stāva apdzīvojamais
laukums lielāks par 200 kv. mtr,
jābūt vismaz divām trepēm, kuras
var būt no koka.

2) Trepju platumam dzīvojamās
ēkās jābūt vismaz 80 cm; tapai
trepju plāksne (podests) nedrīkst
būt šaurāks par 80 centimetriem.

N. Sanitārie noteikumi.
6. Telpu augstu ms.

1) Dzīvojamām telpām jābūt vismaz
2,5 m augstām.

2) Minimālai* telpu avgatams liel-
lopu kūtīs: seklās 2,25 m,
dziļās 3,25 m.

? Telpu apgaismošana un
vēdināšana.

1) Dzīvojamām un darba telpām
jābūt apgaismotām tieši no āra
un vēdināmām.

2) Kūtīs un staļļos ierīkojama tieša
apgaismošana no āra un vēdi-
nāšana.

3) Virtuvēs jāierīko tvaika novadī-
šana skursteņa vēdināšanas vadā.

8Telpu apsargāāana prei
Mitrumu.
1) Dzīvojamās ēkas apakšstāva grīdai

jābūt augstāk par zemes virsu
ne mazāk par 0,30 m.

2) Sienas jāizsargā no zemes mi-
truma ar izolācijas kārtu starp
pamatiem un sienām (papi, as-
faltu, tāsīm vai citu).

9Akas.
Parastās raktās dzeramā ūdens

akas ar koka grodiem jānovieto ma-

zākais 10 m _ attālumā no kfltīm,
meslu krātuvēm, atejām un citām
netīrumu novietošanas vietām un
jāaizsargā pret netīrumu ieplūšanu.

10. Atejas.
Atejas vietu bedrēm, kuras atrodas

dzīvojamās ēkās, jāierīko vēdināmais
kanāls, ne mazāks kā 2txl2,5 cm
(ķieģelis x pusķieģelis) šķērsgrie-
zumā; šiskanals jātaisa pēc iespējas
blakus dūmu vadiem skursteni un
savienojams ar atejas bedri. Vēdi-
nāmā aila ierīkojama bedres aug-
stākā vietā, bet atkritumu novadi
nolaižami vismaz 30 cm zemāk kā
vēlinamā aila.

Piezīme. Dzīvojamā ēkā ierī-
kojamā ateja jānovieto pēc
iespējas ēkas ziemeļu pusē.

11. Atkāpšanās no šiem noteikumiem
izņēmuma gadījumos, atkarībā no
vietējiem apstākļiem, pielaižama vie-
nīgi ar iekšlietu ministrijas atļauju.

12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
divām nedēļām no to izsludināšanas
,Valdības Vēstnesī" un attiecas uz
visām Jām viensētu saimniecībām,
kuru ēkas sāktas celt pēc šo notei-
kumu spēkā stāšanās, izņemot uz
viensētām pārceļamās sādžu saim-
niecības ēkas.

1926. g. 28. jūlijā.
Iekšlietu ministris E. L a i m i ņ š
Būvvaldes priekšnieka v. i.

inženieris R. Brencis

Rīkojums
par lauku nedējas tirgiem.

Iekšlietu ministrija paziņo vispārībai,
ka saskaņā ar pašvaldību lēmumiem ir
atļauti sekosi jauni nedēļas tirgi Rīgas
apriņķi:

Līgatnes pagastā, papiru fabrikā,
sestdienās ua

Rembates pagastā, pie stacijas,
gada tirgus laukumā, ceturtdienās.

Rīgā, 1926. g. 30. jūlijā. Ne 106502.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1 a v s.

Valdības iestāžu paziņojumi
Apstiprinu.

19i6. g. 16 jūlijā.
Finansu ministra biedrs

A. Dzenis.
Paziņojums.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-
partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārtībā dota atļauja nomaksāt zīmogno-
dokli naudā Latvijas banka sekošām pien-
saimnieku sabiedrībām: Jelgavas apriņķī:
Bramberģes JVs 257, Krimūnas Ne 258;
Rīgas apriņķi: Plātere* Ne 259 ; Kuldī-
gas apriņķi: Zvārdes Ne 260 un Mado-
nas apriņķi: Meirānu 7*261 par aprēķinu
grāmatiņām un citiem izdodamiem doku-
mentiem, kā ari saņemtiem doku-
mentiem, kurus dokumenta izdevējs
nebūtu apmaksājis ar zīmognodokli, par
katriem notecējušiem 3 mēnešiem ne
vēlāk kā ceturtā mēneša beidzamā dienā.

Direktora vietā P. Mednis.

9563 Nodaļas vadītājs A. Kauliņš

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlī-
dzību par sērgu dēļ nogalinā-
tiem un sērgas kritušiem lopiem

1926. g. jūnija mēnesi.

(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

Ls
1) Rēzeknes apr., Varakļānu

pag. Aženiekos Staņislavam
Saleniekam — par trakuma
sērgā kritušo cūku . . . 37,50

2) Valkas apr., Smiltenes p*g.
Vec Leppeķos Jānim Lep-
pekām — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ nokautām divām
govīm 220,

3) Daugavpils apr., Aiviekstes
pag. Gostiņu miesta Loni-
jai Stepan — par trakuma
sērgas dēļ nogalināto zirgu 52,50

4) Luazas apr., Pasienes pag.
Duboviku ciemā S lvestram
Kaba lo — trakuma rergā
kritušo sirgu 375,

5) Bauskas apr., Iecavas pag.
Andrupos Fridbertam Ba-
iaram-Smilaara — par tra-
kuma sērgā kritušo un lās
pašas sērgas dēļ nogalināto
govi 225,—

6) Valm:e;a3 apr., Tūjas pag. Ls

jaunsaimniecībā .Riekst-
kalns" Fridricham Maggi —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 35,—

7) Daugavpils apr. Piedrujas
pag Saveiki muižā Miķelim
Gaiozam — par liellopu
ļaunā karsoņa' dēļ gaļā no-
kauto govi 33,80

8) Tukuma apr., Praviņa pag.
jaunsaimniecībā „Dimzas"
Ansim Švarcam — par tra-
kuma sērgas dēļ nogalināto
zirgu 450, —

9) Rīgas apr., Bebru pagasta
Blankos Kārlim Bērziņam —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 55,50

10) Kuldīgas apr., Rendas pag.
Melķos Jānim Ribenam —
par influencā kritušo zirgu 440,—

11) Cēsu apr., Līvu pag. Meier
muižā Marijai Norvel —
par ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 76,—

12) Talsu apr., Kandavā, Kalna
ielā Ne 2 Jānim Krauliņam
— par liellopu ļaunā kar-
koņa dēļ nogalināto govi . 106,—

13) Liepājas apr., Pormsātu
pag. Virpiņu muižā Ādamam
Grietenam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 61,50

14) Rīgas apriņķi, Sidgundes
pagasta Uztupos Jūlijam
Meijeram — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 140,60

15) Ludzas apr., Pildas pagasta
Veženki ciemā Donatam Va-
leinam — par trakuma sērgā
kritušo zirgu-ķēvi .... 375,—

16) Jaunlatgalea apr., Viļakas
pag. Viļakas miestā Pēte-
rim Juškam — par zirgu
influencā kritušo zirgu . . 140,—

17) Rīgas apr, Bebru pag. Do-
nenos Jūlijai Berg — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
galā nokauto govi . . . 78,50

18) Jelgavas apr., Sesavas pag.
Eiginu - Skustos Albertam
Skustam — par ļauno ienāšu
dēļ nogalinātiem diviem zir-
giem-kumeļiem 450,—

19) Talsu apr., Kandavas pag.
Skūtos Pēterim Krūzmanim
— par liellopu ļaunā kar-
soni kritušo govi .... 69,—

20) Cēsu apr., Rankas pag.
Maz-Dukuļos Jānim Mizim
— par zirgu influencā kri-
tušo ķēvi 112,50

21) Cēsu apr., Vecpiebalgas pag.
Remeicenos Pēterim Liepām
— par trakuma sērgā kri-
tušo zirgu 300,—

22) Cēsu apr., Ērgļu pag. Kran-
čos Kārlim Zābakam — par
trakuma sērgā kritušo govi 75,—

Kopā 3908 40

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Iecelšanas.
Lēmums Ns 3410.

1926. g. 30. jūlijā.

Piešķiru valsts bibliotēkas direktoram M. Stum-
b e r g a m atvaļinājumu uz 1 mēnesi, skaitot ne
šā gada 5. augusta un vals's bibliotēkas direktora
pienākumus pa šo laiku uzdodu izpildīt bibliotēkas
direktora palīgam A. Pavāram bez sevišķa
atalgojuma par to.

Izglītības ministris E. Z i e m e I s.
Pārvaldes priekšnieka v. i. O. D o k t e r s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Noteikumi

par nodokli no vasarniekiem
Daugavpils pilsētas administra-

fvās robežās.
Pieņemti Daugavpils pilsētas domes 1926.g.
5. jūlija sēdē un apstiprināti ai iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1926.

gada 24. jūlija rakstu J* 106072.

§ 1. Nodoklis ņemams no personām,
kuras iebrauc un uzturas vasarnīcās pa
vasaras laika.

§ 2. Nodoklis ņemams :
a) ao vasarnīcu īpašniekiem 5% ap-

mērā no vasarnīcas īres maksas,

b) no katras personas vai ģimenes
galvas, ja tie nav vasarnīcu īpaš-
nieki — Ls 5;

c) no ģimenes locekļiem un no ģime-
nes saimniecībā nodarbinātiem strād-
niekiem un kalpotājiem ne vairāk
kā 2 lati no katra.

§_ 3. No vasarnieku nodokļa atsva-
bināti :

1) Valsts un pašvaldības darbinieki,
kas iebraukuši amata darīšanās;

2) Bērni jaunāki par 15 gadiem;
3) audzēkņi un bērni — bērnu pat-

versmēs un vasaras kolonijās;
4) personas, ārstējamās slimo kasu

sanatorijās;
5) visi trūcīgie un nespējnieki slimo

kasu nosūtītie vasarnīcās;
6) fiziska darba strādnieki, kuri no-

darbojas uz vietas ;
7) personas, kas uzturas pilsētā ne

ilgāk par trim dienām.

§ 4. Ienākumi no vasarnieku nodokļa
izlietojami tikai Daugavpils pilsētas ad-
ministratīvās robežās esošo vasarnīcu
labierīcībai.

§ 5. Nodokļa iekasēšanas kārtību un
laiku note.c pilsētas valde ar sevišķi iz-
strādājamu instrukciju.

§ 6. Vasarnieku nodoklis nomaksā-
jams vēlākais līdz 15. augustam. Neno-
maksāto līdz 15 augustam nodokli pil-
sētas valde piedzen līdz ar seda naudu
un piedzīšanas izdevumiem tādā kārtībā,
kāda paredzēta valsts nodokļu piedzīšanai.

Soda naudas lielums noteikts 2% mē-
nesi no nokavētās nodokļa sumas, ap-
rēķinot nepilnu mēnesi un nepilnu latu
par pilniem.

§ 7. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienu laikā pēc viņu izsludināšanas .Val-
dības Vēstnesi*.

3 Pilsētas valde.

Ārzemes

Francija.
P a r i z ē , 31. jūlijā. Tautas viet-

nieku nams šī vakara sēdē ar
380 pret 150 balsīm pieņēma Pu-
ankarē priekšlikumu pāriet
uz valdības finansu likum-
projekta caurskatīšanu pa
atsevišķiem pantiem. Šo savu
priekšlikumu Puankarē bij saistījis ar
uzticības votumu valdībai. LTA.

KURSI

Rīgai biržā 1926. gada 2. augusta

D e v i i e a :
1 Amerikas dolāri .... 5,183— 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,20— 25,27
100 Francijas franku .... 12,50— 12,75
100 Beļģijas franka .... 13,10—1335
100 Šveices franka .... 99.85 — 100.75
100 Itālijas liru 16.60— 16,90
100 Zviedrijas krona ... 138 35 — 139.40
100 Norvēģijas krona . . . 112,85—114,50
100 Dānijas krona . . 136,55 — 138,60
100 Čechoslovaķijai krocs 15,25— 15,55
100 Holandes guldeņa . . . 207,60 — 209,25
100 Vācijas marka .... 122,80— 124,10
100 Somijas marka . . . 12,97—13,17
100 Igaunijas marka .... 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 55,00—65,00
100 Lietavas lita 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņeca ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — &45
Sudraba 1 kg 98 — 10t»

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmuma . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņemama 98 — 100
6°/o Zemes bankas ķīlu zimea 92— 93
8°/o Hipotēku bankas ķīla

līmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kaccm

Zvērināts tirzās māklera M. O k m I a n s

Literatūra

.Izglītības Ministrijas Mēneš-
raksta' 1926. g. 7. burtn. Izdevēja: Izglītībai
ministrija Red.: T. Zeiferts. Saturā: Teodors:
Pamatvilcieni jaunākā latviešu literatūrā. O Svenne:
Lauksaimniecības ievešana pamatskolās. J. Oreen-
ields : Latviešu sestie dziesmu svētki. Doc. L. Bēr-
ziņš: Tautas dziesmu studija. Prol. J. Lautenbachs:
Stērstu Andrejs. Dr. phil. M. Paļevič-Bite: Gara
krize. Apskats : Kritika un bibliogrāfija. Praktiskā
paidagoģija. Likumi un rīkojumi.

Redaktors: M. Arons.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p
j»mata paziņo, ka pēc 1908. gada

24. marta Mēra pag. .Muižnieku* maj.
mirušā Jēkaba Pētera d. Oša, ai. Strādina
ir atklāta mantojuma un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības, kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomlsarijiem, kreditoriem nn t t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēneša laikā, skaitot no ŠĪ sludinājums
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas aavaa tieaības
ingšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
/iņas atzīs kā šia tieaības zaudējuša.»

Rīgā, 1926. g. 6. juljā.; L. M 3815
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n er s.

7648 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1923. gada
1. aprilī Vecmuižas pagastā mirušā
.Kalniņu" mājas īpašnieka Eduarda-
Augusta Mārtiņa d. Ķirša ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
Šo mantojumu, vai sakarā ar to
ties, kā mantiniekiem, legatariem, !i-
deikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
nēnešu laikā, skaitot no ii sludinājuma
espiešanas dienas.

Ja minētās personas aavaa tiesības
sagša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
ziņas atzīa kā šis tiesības zaudējušas.

«Sgā, 1926 g 6. jūlijā. L. I* 3808
Priekšsēd. v. A. V e i d n er s.

7619 Sekretārs A Kalve.

Rīgas~apgabaltiesašTST^čivilnod.,
a civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p
oamata paziņo, ka pēc 1919. gada
21. maijā Odzienas pag. .Avotiņos* mir.
Andreja Reiņa d. Galdiņa ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
aaaioļutmi, vai sakarā ar to, tiesī-
bas, kā: mantiniekiem, legatarijiem, tidei-
komisarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
nenesu laikā, skaitot no šī sludinājums
iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
lagšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
tfņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1926. g. 6. jūlijā. L. Ns3814
Priekšsēdēt. v. A. V e i d n er s.

7650 Setoetsrs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 8. jūnijā 1926. g.
izklausījusi Juliusa Pētera d. Silamedņa
lūgumu ' dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, n o 1 ēm a: !) atzīt par samaksātām
uz juliusam Pētera d. Silamedmm
piederošo Cēsu apriņķī, Vecdrustu
muižas kvotes zemes māju ,.Hudi ,
(Rudin-Eglit) N° 16", reģ. Ns 65, ap-
stiprinātas 7. februārī 1913. g. Ns 79,
mantojuma daļas par labu a) Rūdolfam
Pētera d. Silamednim, sumā pieci
simti (500) rbļ., b) Leontinei Pētera m.
Silamedne sumā trīsi simti (300 rbļ. un
c) Zelmai Pētera m. Silamedne, sumā
trīsi simti (300) rbļ.

Rīga, 9. jūlijā 1926. g. Ns 1019.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals

7938a Sekretārs A. Kalve. _

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. jūlijā 1926. g.
izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
„Lejas-Gulbju Ns 200" mājām, pie-
derošam P. Sniedzēm, nolēma: 1) atzīt
par iznīcinātu obligāciju par 289 rbļ.,
apstiprinātu 1883. g. 11. martā Nfi 281
uz nekustamu īpašumu Vecpiebalgas
muižas zemnieku zemes māju ,,Lejas-
Gti'bjn Nš 200", Cēsu apriņķī, ar zemes
grāmatu reģistra Ns 3336,' izdotu no
Pētera Sniedze par labu grafam Ser-
gejam Dmitrija d. Šeremetjevam pirk-
šanas sumas atlikuma nodrošināšanai.

Rīgā, 8. jūlijā 1926. g. Ns 1736.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

7843a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes primāta, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Kārlis Jāņa dēii
Z ā 1 i t s un Lūcija Pētefa meita Z ā 1ī t,
dzim. Upmal noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notīra i. Krūk-
landa 15 jūlija 1926. g. reģistra
Ns 122/17725, ar kūju viņi, attiecība
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
vietejo _ civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 20. jūlijā 1926. g. L. Ns 3975
Priekšiēd. v. A. Blumentals.

8817 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 3^. p. pie-
zīmes pamata paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Jūdels Joseļa dēls
Kleins un Seine Geruchoma meita
Klein, dzim. Frldberg. noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Ķrūitlanda 7. jūlijā 1926 g.
reģistra _ Nš 114 17140, sr kuru viņi,
attiecība uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši viet jo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 27. jūlijā 1926. g. L. Ne S940
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

9329 Sekretārs A. Kslve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. jūlijā 1926. g.
izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu
dēļ lijpotckarisko parādu dzēšanas uj
,,Roce N° 111" mājām, piederošām
Lilijai Kainkambar, nolēma: 1) atzīt
par iznīcinātu obligāciju par 1800 rbļ..
apstiprinātu 1874. g. 21. janvārī Ns 10S
uz nekustamu īpašumu Jaunlaicenes
muižas zemnieku zemes māju „Roce
Ns 111", Valkas apriņķī, ar zemes
grāmatu reģistra .Ne 507, izdotu ne
Jāņa Maltinjeka par labu baronam
fon Volfam pirkšanas sumas atlikuma
nodrošināšanai.

.Rīgā, 8. jūlijā 1926. g. Ne 1737.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

7842a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 1926. g. 6. jūlija lēmumu ir atzinusi
Zalmanu (Zalamonu) Haima dēlu Šlo
moviču par maksāt nespējīgu parād-
nieku, kamdēļ iestādēm un priekšnie-
cībām vajadzīgs labprātīgi: 1") uzlikt
aizliegumu uz parādnieka nekustamiem
īpašumiem, kā ari apķīlāt viņa kustamo
mantu, ja tāda atrastos viņu iestāžu
robežās; 2) paziņot Rīgas ' apgabal-
tiesai par visām prasībām pret maksāt

ējīgo parādnieku; , kā ari sumas, kas
pienākas iestādēm.

Pnvat personām jāpaziņo .apgabal-
tiesai par savu parādu prasībām no
parādnieka, kā ari par sumām, kādas
parādniekam pienākas, neskatoties vai
maksājumi notērējuši, vai ari viņu
termiņš Kaldams nākamībā, kā ari par
maksāt nespējīgā parādnieka nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrsatos viņu
pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izdarāmi
četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ii is dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Rīgā, 9. jūlijā 1926. g. L. Ne. 457-Ig.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

7939a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
atklātā liesas sēdē 6. jūlijā 1926. g.
izklausījusi mir. Judesa's (Judit) Mor-
dueha m. Vargn 'ftinger (Vargaft ari
Vargaftik) mantošanas lietu, nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā [zaķa
Hozeja d. Švarca mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko paziņot Rīgas pil-
sētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 12. jūlijā 1926. g. L. Ns 2.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

8145a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 29. jūnijā 1926. g.
izklausījusi Hermaņa Otto d Zastrova
lūgumu dēļ aizgādniecības iecels
par prombūtnē esošās akciju sabiedrības
Gerhard unHey nodaļas mantu, no-
lēma: ar tiesās 1920. g. II. marta
lēmumu iecelto aizgādniecību par akciju
sabiedrības ,.Gerhard un Hey" Rīgas
nodaļas mantu atcelt, par ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu ties

Rīgā, 9. jūlijā 1926. g. L. Na 414 20. g.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

7940a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. . julijā 1926. g.
izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
,,Lejas-Čolenu Nš 410" mājām, pie-
derošam P. Zaravičam, nolēma: 1) at-
zīt par iznīcinātu obligāciju par 109 rbļ.
20 kap., apstiprinātu 1892. g. 17. aug.
Ns 219 uz nekustamu īpašumu Vec-
piebalgas muižas kvotes zemes māju
nLejas-Čolemi Ne 410", Cēsu apriņķī,
ar zemes grāmatu reģistra Ne 871,
izdotu no Pētera 'Zaraviča par labu
grafam Sergejam Dmitrija dēlam
Šeremetjevam.

Rīgā, 8. jūlijā 1926. g.Ne 1739.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

7840a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. jūlijā 1926. g.
izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
,,Ezergal-Erman-Pele Ne 63" mājām,
piederošām K. Ormanim, nolēma:
1) atzīt par iznicinātu obligāciju par
2630 rubļiem, apstiprinātu 1886. g.
28. novembrī ar Ns 826 uz nekustamu
īpašumu Meiranu muižas zemnieku
zemes māju„Ezergal-Erman-PeleNš 63"
Madonas apriņķī, ar zemes grāmatu
reģistra Ne 4204, izdotu no Kaspara
Tole par labu "baronam Heinricham
Volfam pirkšanas sumas atlikuma no-
drošināšanai.

Rīgā, 8. jūlijā 1926. g. Ne 1738.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

7841a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2 11., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pēc 1926 g.
29. martā Rua mirušā Skrīvētu pag.
facosaimnieka Kārļa Mārtiņa d. Zvirbuļa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikemisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienis .Valdības Vēstnesī.*

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzradīts termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 6. jūlijā. L. Na 3871
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7656 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka_ pec 1919 g.
20. maija Riga mirušā Anša Kri-
stapa dēla K i v ī t a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam uz Šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatariiem , fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
liekt šīs tiesības minētai tiesai ' sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

|

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
v.z Latvijas civillikumu kop. £6. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi — Jēkabs Lzes dēls
Berz m_a ns un Anna-Rozalija Pētera
meita Berz man, dzim. Glizdeniek, no-
slēguši sav.'tarpīf'O laulības līgumu pie
Rīgas notāra M' Čulkova 9. jūlija
1926. g. reģistra Ne 4614284, ar kuru
vigi attiecībā uz viņu noslēgti laulību,
it atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 27. jūlijā 1926. g. L. Ne 3926
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9330 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop 36. p. pie-
zīmes pamata, * paziņo vispārībai, ka
rauktie draugi — Simcha Borucha dēls
Golins un Gita Hirša m. Golin,
dzin. Frumkin, noslēgusi savstarpīgo
laulības 1gurnu pie Rīgas notāra
V. Kanska 5. jūlija 1926. g. reģistra
Ne 14 5737, r.r kuru v.ņi, attiecība uz
vņu nolegto labību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā 27 jūlijā 1926. g. L. Ne 3974
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9231 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt.reģistracnod»
paziņo, ka ar viņas 1926. g- I.'2
lēmumu reģistrēti .Krievu krži"aļJS
1871_ . g. Rīgā dibinātās kases' W
pilna sapulcē 1926. g 22. apr-T
ņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis E g ''
8629 Sekretārs Pridrij^ļĻi^-
Rlgu apgabali,rejistracno»
paziņo, ka ar virsas šī gada 16- L
lēmumu reģistrēti .Ropažu p>ļ..,
biedrības" biedru pilna sapulce
11. aprilī pieņemtie statūta groZip>ļ

Nodaļas pāiznv's Eg '''
8630 Sekretārs Fridricn^>
_ .. . . _ -nrli

Rīgas apgabalt. registrac.u»

paziņo, ka ar viņas šī gada 7-

j lēmumu reģistrēts .Latvijas vw» (
redņu kooperatīvu' biedm W**jfi
pulcē 7. jūnijā 1925. g- Pie?

ļ statūtu 38. § grozījums. ,
\ Nodalās pārzinis ES',»
6628 Sekretārs Fridrictis"

Ja minētās personas ..„, s
augša uzradītā termiņā n.ni f ^tviņas at.īa kā šīs tiesība??*.

Rīgā, 1926. g. jmijā.
2aa%

Priekšsēd.A V i *t
7657 Sekretārs A '

ļj,f"
Rīgas apgabaltiesaT aT^
sz civ. proc. lik. 2011 2014
p. p. pamata paziņo, ka „£' fj.
10. jūnijā Rīgā mirušās ļLlJH
stinas Kārļa meitas Jtnes I
dzimuse V e i d e jt .«.,{>, '»I
jums un uzaicina, kam £ **?
tojumu, vai sakarā ar to ti *>mantiniekiem, legatarijiem f^"sarijiem, kreditoriem u ' *

eik
*teikt šīs tiesības minētai ij" i

mēnešu laika, skaitot no šī .j, ,?' I
iespiešanas dienas .Valdības v2?Ja_ minetas_ personas savas vaugšā uzrādītā _ termiņā neptoJSviņas atzīs ka šīs tiesībaszaud',.Rīgā, 1926. g. 6. jūlijā. l *

Priekšsēd. v. A Veia
7658 Sekretārs (ft
Rīgas apgabaltiesas 3. civiim,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014 un *p.p. pamata paziņo, ka Pēc \L?
3. decembrī Romā mirušā
Nikolaja Paula dēla FetT,P
atklāts mantojums un uzaicini \uz šo mantojumu, vai sakarā.tiesības ka mantiniekiem , leeatarir
fideikomlsarijiem, kreditoriem u tpieteikt šis tiesības minētai tiesai»mēnešu laika, skaitot no šī sludmāiTiespiešanas dienas .Valdības Vēstr*Ja minētās_ personas savas fc*
augšā uzradīta termiņā nepieteiks
viņas atzīs kā Šīs tiesības zaudēs

Rīgā, 1926. g
:

6. jūlijā. l. J« 'a
Priekšsēd, v. A. Veidne,

'

7654 Sekretāre A. Ķ alV( "

Rīgas apgabaltiesas 4. civilu.»
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 $309. un 311. p. p. pamata, uz Enmi
Hedvigas Kaspara m. Dabriimjļ,
dzim. Putriņ, lūgumu viņas piaj
lieta pret Kārli Friča d D a b 1
par laulības šķiršanu , uziiti
pēdējo, kura dzīves vļeta prasītājai)
zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu li
no šī sludinājuma publicēšanas dien»

Pie lūguma pielikti noraksti no fe
dzrbas raksta un citiem klātpieia
dokumentiem.

in atbildētājs noliktā laikā neieiadii
personīgi vaicaur pilnvarnieku , tiksi
likta tiesas sēde lietas izklausīšanai 1
muguriski.

ļ Rīgā, 15. jūlijā 1926. g. L. J* 115S1
Priekšsēd. b. Eglīti

18472 Sekretāra v. Stūre

I Rīgas apgabaltiesas 4. civilno
ļ uz civ. proc. lik. 293, 295., '
1309. un 311. p. p. pamata uz Alvis
" Miķeļa m. Gailis lūgumu viļ
ļ prasības lietā pret Kali Rūdolfi
I dēlu Gaili, par lauliMs šķir
I aicina pēdējo, kura dzīves vit
i tāļju nav zināma, ierasties ties
ļ mēnešu laikā no" šī sludtnājum
J šanas dienas.
ļ Pie lūguma pielikti notaksi
ļ sūdzības raksta, laulības aplii
ļ !iecība _no Rīgas prefekta par atbildēt
?| prombūtni, līdz ar, norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
ļ sies personīgi vsi caur pilrt'
I tiks nolikta tiesas sēde licies

šanai aizmuguriski.
R«gā, 15. jūlijā 1923. g. L. Ns li«

Priekšsēdētāja b. Eglīt»
I 8471 Sekretāra v._M"».
i Rīgas apgabaltiesas 4. civiln»

uz civ. proc. lik. 2«3., 295., 2!
S09., 3U. p. p. pamata, uz
Plakan, dzim. Kupcis, lūgumu vtf
prasības li*ta pret Pēteri-Paviļu Pli**
par laulības šķiršanu, uzaicina pOT
kufa dzīves vieta praītājai nav W®

ļ ierasties tiesā četru mēnešu laika »
i šī sludinājuma publicēšanas dienas

I Pie lūguma pielikti noraksti no log*
' un tam pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā nei

ļ personīgi vai caur pilnvarnieku , »
i nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanu »

muguriski.
Rīgā, 17. jūlijā 1926. g. L. ** #>

Priekšsēdētāja b. Eg li 11
8552 Sekretāra v. SUļt

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
1. jūnijā, Rīgā mirušā Praulienas pag.
jaunsaimnieka Jāņa Andreja dēla
Bokmeldera ir aklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantejumu, vai
sakarā ar to, tiesibas mantiniekiem, le-
gatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

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

Ri 4ā, ;926. g_ 6. ju'.ijā. L. Ne 3810
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7653 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. 1roc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pec 1922. gada
8. dec, Ikšķiles pag. mirušā .Lubin-
mājas ipašnieka Mārtiņa Brenča dēla
S t e i n a ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesibas, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt sīs tiesības minētai
tiesai sešu .nenesu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī".

Ja _ minētas personas savas tiesīoas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šis tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 6. jūlijā. L. Nš 3807
7652 Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1916. g.
26. decembri, Mārtiņa draudzē mirušā
Johana-Kristjāna Miķeļa d. Beikmana
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesibas kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu lainā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesība*
augšā uzrādītā

^
termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1926. g. 6. jūlijā. L. N° 3z62

Priekšsēd. v. A. Veidners.
7655 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pani. paziņo, ka pēc 1925. gada
29. martā, Rīgā mirušā Konstantīna
Eduarda d. Tidke (Tiedke) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, iideko-
misanjiem, kredjtcrīem u. t t., pieteikt
šīs tiesības minētai liesai sešu mēriešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrāditā _ termiņā nepieteiks, tao-
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g6. jūlijā. L. Ns 3S09
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7651 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. jūlijā 1926. g.
izklausījusī Valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
,,Jaun-Naukšenu Nsl69" mājām, pieder.
Jānim DaitdzenieJcam, nolēma: 1) atzīt
par iznīcinātu obligāciju par 519 rbļ.,
apstiprinātu 1884." g. 12. martā ar
JV? 439, uz nekustamu īpašumu Cēsu
apriņķi, Jaunpiebalgas muižas zem-
nieku zemes māju ,.jaun-Naukšenu
Ns 169" ar zemes grāmatu reģistra
Ne 3912., izdotu no Pētera Daudzenieka
par labu grafam Sergejam Dimitrija d.
Šeremetjevam pirkšanas sumas at-
likuma nodrošināšanai.

Rīgā, 8. julijā 1926. g. Ns 1639.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

7839a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
tu uv. ties. (ik. 1SŠ67., ĪDI 1.—2014. nu
2u7i>. p. p. ua Balt. privāttiesību kop.
Mii. p. pamata, uzaicina vises personas
kvrām ir kaut kādos pretenzijas,
i v.dt vai ierunas pret tai tiesā 1926. g.
27. julijā publicēto 1926. g. 15. jūnijā
Rīgā mirušā atraitņa Matīsa Jāņa dēla
Vidzirkste 192d. g. 14. jūnijā pie
Rigas notāra Jāņa Kmklanda taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
iturām b kaut kādas tie!-ības|uz mir.
Matīsa Jāņa dēla Vidzirkste mano-
jumu /ai sakara ar io mantojumu, kā
mantinie ciem, legatarijiem, fideikomiiaii-
jiem, par-,ddcvējiem u. t. i., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas ua ierunas
minētai tiesai setu mēneša laikā, «kaitot
no ii sladinājuma iespiešana* dienas.

Ja tas mīnētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personasatzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesī-
bas, bet testamentu pasludinās pai
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1926. g. 29. jūlija. L Ns 3864
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

8243 Sekreitus a. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079 p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Annas Bember
pilnvarnieka zvēr. edv. V. Tumanska
lūgumu, uzaicina visas personas, kurām
it Kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 27. julijā 1926. g.
publicēto 1926. g. 4. jūnijā Rīga miruša
Indriķa Indriķa dēla S k u d r e, 1924. g.
1. novembrī pie Rīgas notāra Meike
taisīto testamentu, kā ari visas personas,
kurām irkaut kādas tiesības uz mirušā
lndiiķa Indriķa d Skudre mantojuma vai
sakarā ur šo mantojumu, kā mantin.,
legālajiem, fideikomisar., paraddevējiem
un t. t., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skanot no šī sludinājuma
nodrukī šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās perstnas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamenta pailudinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 1H26. g. 27. julijā. L. Ns 3862.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9311 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz citv. Hes. iik. 1987., 2011.—2014. an
2079. p.p. an žSalf. privāti, isop. 2451. p. p.,
uzaicina visas personas, kājām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesa 29. jūnija ltf26. g. publicēto
1926. g. 19. janvārī Lubānas pagastā
.Akmeņsalā" mirušā Andreja Jāņa d.
Krēsliņa, _ 1925. g 24. decembri
mājas kārtībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mi ušā Andreja Krēsliņa
mantojumu, vai sakarā ar žo man-
tojumu, kš mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt s&v&s tiesības, preten-
zijas un ierunas rsinētai tiesai sešu
mēnešu laikā, «iaitot no šī iludinājama
iespiešanas dienas.

Ja tās _ minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs Kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumigā
spēkā gājušu.

Rīgā, 1926 & 27 julijā. L.Nš 3731
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9316 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p un Ba i. privāttiesību kop.
2451 p. pamata, uz Ernesta Pētera d.
Ilmeta lūgumu, uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vaj
ierunas pret šai tiesā 1 26 ^ada 27. jūlija
publicēto 1926. g. 29. janvāra Bauņu
pagastā Gasta mājās miruša Pelēja
Jāņa dēla Ilmeta, 1926. g. 2. janvārī
mājas kārtibā taisīto testamentu, ka ari
visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesības uz mirušā _ Pētera Ilmeta manto-
jumu '.vai sakarā ar šo mantojuma,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevējiem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma nodrukāšanas
dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 27. julijā. L. Nš 3811
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9310 Sekretārs A. Kalve.

Tiesa sludinājumi.
^

mmammmpmks^^^

Rīgas apgabaltiesas 1. civilnod.,
uz av. proc. lik. 293., 295., 298., jOL,
3>,9., 311. p. p._ pamata, uz Izraēla
Kagana - Kāna lūgumu viņa prasības
lietā pret Pēteri Ganiņu par 60.iiOO rbļ.
pēc līguma uzaicina Pēteri Ganiņu, kufa
dzīves vieta orasītājam nav zināma,
ierasties tiesā Četru mēnešu laikā no Šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pfe lūguma pielikti pilnvara, līgums,
2 kvitēs un noraksti atbildētājam.

Ja atbildētāja nolikta laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aiz uuguriski.

Rīgā, 29. julijā 1926. g.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).

9480 Sekretāra v. A. Brandts.



Rigas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. augustā 1926 g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Ģertrūdes ielā_ Nš40,
iz. 3, Jāzepa J u d a n a prasībā pār-
dos Agripines Lietc kustamo mantu,
sastāvošu no dažādām mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 1100.

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

Rīgā, 27. julijā 1926. g.
9628 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. augustā 1926. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Nš 75,
darbnīcā, Latvijas savstarp. kred. bie-
drības prasībā pārdos Viļā Krūkļa
kustamo mantu, sastāvošu no dažādiem
gald lieka darba rīkiem un koka materiā-
liem un novērtētu par Ls 42

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

Rīg», 27. julijā 1926. g.
9627 Tiesu izpild. J. Kazubierns

Rigas apgabalt.reģlstrac. nodaļa

uz Likuma_ par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
7. jūlija lēmumu reģistrēta savienība:

.Vidzemes apgabala _ futbola savienība",
ar valdes sēdekli Cēsīs.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
9060 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1926. g. 7. jūlija
likuma reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Jaunpiebalgas mednieku biedrība .Brī-
vais mednieks", ar valdes sēdekli Jaun-
piebalgas pagastā.

Nod. parz. v. L. Bruemmers.
9059 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
Izpildītājs

paziņo, ka 9. augustā 1926. g., pulksten
10 dienā. Rīga, Lāčplēša iela Nš 52/54,
dz. 16 Linu un labības tirgot, kreditsab.
prasībā pārdos Eduarda Bērziņa
kutamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 27. julijā 1926. g.
9629 Tiefu izpild. J. K azub irt ns.

Rīgas apgabali, reģlstrac. nodaļa

oaziņo, ka ar viņas šī gada 30. jūnija
lēmumu pārreģistrēta .Valsts darbinieku
centrālā savienība' zem jaunu nosau-

kuma .Valsts un pašvald bu darbinieku
centrālā savienība", ka ari reģistrēti
biedrības biedru pilna sapulce š. g.

30. maijā pieņemtie grozītie statūti.
Nodaļas pārzinis E g 1i t s.

ag31 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt.reģlstrac.nodaļa

^ likuma par biedrībām, savienībām un
ooU'tiskām organizācijām 17. p. pamata,
ņaziņ°. ka ar Y inas 1924- 8- 10, se P'-
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrīoa:
Latvijas apavu amatnieku - rupn eku

biedrība", ar valdes sēdekli — Rīgi.

Nod. pārz. v. f. Bruemmers.
g727 Sekretārs Fridrichsons

Rigas apgabali, reglstrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, _ ka ar viņas 1926. gada
7 jūlija lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Oleru lopkopības
pārraudz bas biedrība", ar valdes sē-
dekli Jēru pagasta.

Nod. parz. v. L. Bruemmers.
9058 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

ļ»>ra kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka
13. augustā 1926. g., pīkst. 10 rīta, Rīga,
'Kandavas ielā Ns 18, pārdos
Frrdricha T e b e 1a kustamo mantu, sa-
stāvošuJio tvaika motora ar īīdenspumpi
un novērtēta par Ls 860. '

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

R'gā, 30. julijā 1926. g
jjĵ . Tiesu izpild. V. Požariskis ,

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

ļ^I* kancleja atrodas Rīgā, Andreja
^umpUra ielā N4 1, paziņo, ka
ld- augustā 1926.'g., pīkst. 10 rītā, Rīga,1 Kandavas ielā Ns 18, pārdos
'ndricha Tebela kustamo mantu, sa-
stāvošu no tvaika apsildīšanas katla un
novērtētu par Ls 860

izzināt srrakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs par

"ošanas dienā uz vietas.
R'gā, 30. julijā 1S26. g

JŽŽ2L Tiesu izpild. V Požariskis
R'gas apgabaltiesas IV iec. tiesu

izpildītājs,
ļ^ra kancleja atrodas R gā, Andreja
pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka
''augustā 1926. g„ pīkst. 10 rīta. Rīgā,
Bnvibas bulv. Nš 3 veikalā, pārdos

Kārļa Meija \ustamo mantu, sastāvošu
no 60 m vasku drānas un novērtētu oar
Ls 600. v

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

Rīgā, 30 julijā 19:6 g.
9630 Tie;u izpild. V. Požariskis.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1885._ p. no priekšrocigu prasību
sumas. kāda izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt dalību
vairāksolīšanā, ir jāiemaksi 1000 latu
droš. naudas (zalogs). kā ari jāiesniedz
apliecība par Jo, ka no T es.'ietu min.
ouses nav šķerļu minētām personām
iegūt neku'tamu ipašumu.

Zemes grāmatas par šo ipašumu tiek
vestas Aizputes-Grobiņas zemesgrāmatu
nodaļa — Liepāja.

Personām, kurām ir kādas tiesība? uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
oielaiž, tādas tiesibas jāuzrida līdz pār-
došanas dienai

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamiem īpašumiem, ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnolaļas kanc-
leja vai pie liesu izpildītāja.

Liepāja, 30. julijā 1926. fi. Ns 3:61
9638 Tiesu izp. A. Korženeckis.

Rīga> apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanclejji atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Nš 1, padņo:

1) ka saskaņā ar Rigas apgabalttsa<
3. civilnodaļas pavēli no 29. jūnija
1926. g. Ns 315939, par Voldemāra
Veinberga nekustama īpašuma pārdošanu
otros torgos 4. novembrī 1926. g., pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē,

ii pHflim tonim pirdos
Voldemāra Veinberga

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Katrīnas dambī 24/26,
Rīgas 2. hip. iecirknī ar zemes grāmatu
reģistraNš 51 (grupa —, gunts Nš —)
un sastāv no dzīvojamam ēkām, zāģē-
tavas, gruntsgabala un t. t.

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
gietn apvertēts par Ls 28,000.

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 44,700;

4) ka personām, kuras vēlas pie-
dalīties

^
torgos jāiemaksā zalogs —

desmita daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekša apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam personām iegūt nekustamo
īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas lies bas uz
pārdodamo ipašumu. kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. ci/ilnot. kancleja.

Rīgā, 30. julijā 1926. g.
9634 Tiesu izpiid. E. S m e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 5. augustā 1926. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 65,
pārdos Antona Krūmiņa kustamo
mantu, sastāvošu no rakstāmmašīnas,
ziepju valces un elektromotora un no-
vērtēt^ par Ls

600.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pa-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. julijā 1926. g
9633 Tiesu izpild. E. Sme \*.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. augustā 192o. g., pīkst.
12 dienā, Olaines pagastā, Vallerāju
mājās I un II izsolē pārdos Mārtiņa
V i ļ u m s o n a kustamo mantu, sastā-
vošu no zirga, aizjūga, vāģi m, ragavftn
un govs un novēitēiu par Ls 294.

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

Rīgā, 20. julijā 1926. g.
9636 Tirsu izpildi* E L i e o i n š.

Liepājas apgabaltiesas
tiesu izpildītājs,

par Liepājas pilsētas 1. ļec, kura kanc-
leja atrodas apgabaltiesa, i taba Nš 9,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146—1149. p.p paziņo, ka
15. oktobrī 1926. g., pulksen 10 rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēža zāle pārdos

oīrs pulki mMiim
Annai Jorena m. K a p o s t i ņ piederošu

nekustamu ipašumu,
atrodošos Liepājā, Suvorova ielā Nš 35,
ar zemesgrāmatu reģ Nš 1506.

šis nekustams īpašums priekš pardo
šanas ir novērtēts par 10,000 latiem un
tkk pārdots deļ Kristapa _ Grāmatnieka
prasības apmierināšanas pec obligācijas
par 3000 latiem ar prec un izdsvumien.

Bez minētās prasības Īpašums ir ap-
putināts hipotēku parādiem : 9050 rbļ.
krievu cara naudā un 2000 latu.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. augustā 1926. g., pīkst.
3 dienā, Slokas pagastā, Ragaciema,
paša mājā, pārdos Jēkaba J a n s o n a
Kustamo mantu, sastāvošu no 1 z rga
un vieniem braucamiem vāģiem un no-
vērtētu par Ls 210.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka_ ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
šan;s dienā uz vietas.

Rīgā, 21. julijā 1926 g.
9635 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ S.

J." Vlkina, Jelgatai apr. tiaiai fzplīd.,
paziņo, ka uz 8. septembrī š. g. Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zāle nolikta
Fiidricha un Johana Z o m m e r u ne-
kustamu īpašumu — Ozolnieku pag.
Lejas-Bēnus māju ar hip. Nš 2030 un
Ozolmuižas zemesgabala ar hip. 1*2-68
pārdošana izsolē ir afaefto.
9637 Tiesas izpild. J. V i k s n a.

Višķu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļin. apliec.

13464 17368, izd. no Daugavpils
kara apr. pr-ka 31. janv. 1923. g. uz
Antona Andreja d. Lauska vārdu.

7760a

Višķu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto atva|in. apliec.
N° 13365 16651 ž, izd. no Daugavpils
kara apr. pr-ka 26. janv. 1923. g. uz
Kazimira Pētera d. Vingra vārdu.

7759a

Rīgas polic. 9. iec. pr-ks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, karaklaus.
apliec. Ns 27906, izd. 1. sept. 1920. g.
no Rīgas apr. apsardzības pr-ka uz
Paula Indriķa d. Hofmana vārdu, dzim.
1886. g., dziv. m. Maskavas ielā N? 12,
dz. 8. 7776a

ViSku pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļin. apl.
JM* I38I4 18883 t, izd. no Daugavpils
kara apr. pr-ka 5. febr. 1923. g. uz
Osipa Jāņa d. Balaško vārdu. 7758a

Dzelzceju 9. ce|u iec.
priekšnieks,

Liepājā, izsludina uz 11. augustu š. g
pīkst. 11

konkurenci
uz ūdensvadu pagarināšanas un hidrantu
ierīkošanas darbu izdošanu Liepājas
mezglā.

Iemaksājama uz torgiem drošības nauda
Ls 100 —

Tuvākas ziņas iecirkņa kanteri no
p kst. 9-14.
§810 PrieVšni-k1- .

Tukuma apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu Latvijas pasi,
izd.no Praviņu pag. valdes ar Ns 799
4. apr. 1925. g. uz Almas Anša m.
Podniek vārdu. 7746a

Ventspils pilsētas polic. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no Ventspils apr. or-ka
24. febr. 1921. g. Ne 8105 uz Mārtiņa
Kārļa d. Krūmiņa vārdu. 7750a

AkcizesvaldesIIIaosab. iasnekton
ziņo, ka tiks izdoti š. ļ. 5. augus'ā pīkst. 10

iziollianā
Lepājā, Vakzāl s i Iā Nš 63/65 III. a'c

valdes kancleja

dažādi remonta oli
pie valsts ēkām.

Darbi novērtēti par Ls 34C.74, no
kufas sumas iesāksies mazāskolīšana.

Solītājiem iepriekš jakmiksāLs 35 —
drošības naudas.

Tuvākas ziņas iz vietas III. akc zes
valdes kancleja darba laikā no 9- 15.
9612 Inspektors J. V u b r a n t s.

Rīsos muita
23. augmtā 1926. g, pīkst. 10, Rīgā,
Maza Vejzaķa sala, ostas valdes darbn.,

pārdos atklātā nirM
konfiscēto motorburen.

.Tosmars',
ar vienu mastu un vienu motoru 15 HP
(indikat.), būvēts no koka "1920. gadā
Vācijā, ar slēgtu klāju; brutto tilpums
12,86 tonnas, netto 9,67 tonnas, gājums
36 pēdas, platums 12 pēdas, kravas
telpu dziļums 5 pēdas. Uz motorlaivas
atrodas: viens, apmērait 2 pudi smags
enkurs ar ķēdi, divi dzelzs deķa pumpji
(lanc pumji), viens skārda naftas pu-rpis
1 dzelzs muca apm. 200 litru tilpuma,
1 koka muca, apm. 2C0 1it'u tilpuma un
citi kuģa un saimniecības piederumi.

Motors atrcdas izjauktā veidā Vai-
rāksolīšana sāksies no Ls 3024,50.

Motorburenieks .Tosmars* apskatāms
ūtrupes dienā. 9553

Priekšnieki v. Dunsberes.

Citu iestāžu sludinājumi
Tiešo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
7. augusta 1926. g., pulksten 12 dienā,
Rīga, Marijas ielā Nš 132, dz. 3,

pfirdos ualroksoīftanii
Konrāda Krauze kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 380,65 'un sastāvošu no
1 pianino, firmas .Freij', dēļ viņa
1924. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 31. julijā 1926 g.
9626 Piedzinējs A. Mednis

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 6. augustā 1926. g., pulkst. 11 dienā,
Rīgā, Brīvības bulv. Nš 1, veikalā,

Pfirdos vairāksolīšanā
Fridricha T ē b e ļ a kustamo mantu, 'no-
vērtē u par Ls 268,75 un sastāvošu no
spoguļiem dēļ viņa 1925. g. proc
peļņas nodokļu segšanas.

Rīgā, 2. augustā 1926 g
9K40 Piedzinējs I. Sīmanis

Jefcšfiefu ministr, būt rolde
Stabu Ielā Ns 37/39. izsludina š. g. 14. augusti, pīkst. 10

guiigu mutisku un rakstisku Izsoli
daž. remontdarbiem un pagraba Jaunbūves dar-

biem valsts Strenču slimnīcā.
Drošības _nauda _ Ls 900,—. Ar iepr. maksas aprēķiniem u-j noteikumiem

var Iepazīties buvvalde. 9564

Iekšlietu ministrijas buvvalde
Stabu iela Ns 37/;9, izsludina š. g. 14. augusti, pīkst. 11

RAKSTISKU KONKURENCI
veļas mazgātavas mašīnai piegādes uzstādīšanas darb. valsts slimnīcā Strenčos.

Drošības nauda Ls 500,—. Ar noteikumiem var iepazīties bīīvvaldē. 9565

Valsts Valmieras kurlmēmo skolai
vajadzīgi

vairāki skolotāji
Personām, kuras grībetj minētas _ vietas ieņ?mt vai kūjas gribētu psr kurl-

mēmo skolotājiem sagatavoties, jāiesūta lidz 8. augustam uz skolas padomes
vārdu lūgumraksti, pieliekot skolotāja apliecību un apliecību par veselības stāvokli.

Piezīme: Skolotāji kurlmēmo skolās saņem 1.-2 kategorijas augstāku
alga nekā attiecīgu laiku noklpojušie skolotāji pamatskolās
9466 1 fftolas jjj»q«tow»e

Smiltenes piiamitito ui lopkopības valsts «Molā
pieņi audzēkņu pieteikšanos

uz pirmo kursu.
Skolas kurss — piensaimniecības nodaļā — divgadīgs; lopkopības nodaļa

— viengadīgs.
Skolā uzņem abēja dzimuma personas — piensaimniecības nodaļā — ne

jaunākas par 16 gadiem; lopkopības nodaļa — ne jaunākas par 17 gadiem, ar
epriekšēju pārbaudījumu latvju valodā un rēķināšanā. Skola var i stāties kas

beiguši: 1) 6-klasīga« pamatskolas kursu, 2) zemākās lauksaimniecības, piensaim-
niecības vai lopkopības skol s un 3) lauksamniecības ziemas skolu.

Skola dod par brīvu dzīvoMi ar apku ināšanu, apgaismošanu un ēdienu
pagatavošanu. Par mācības grāmatām, rakstāmlietām, uzturu un gultas drēbēm,
skolniekiem jāgādā pašiem. Skolas mācības nauda Ls 6 >,—. 9611

Uzturs pie kopgalda izmaksa no Ls 180,— līdz 200,— gada.
Pieteikšanās rakstiski līdz 25aug stam S. g.. pie skolas direktora —

agr. J. Vīganda, iesniedzot pedejo skolas liecību, vecuma apliecību, pases
norakstu, baku potēšanas zīmi un ārsta apliecibu par veselības stāvokli.

Uzņemšanas pārbaudījumi 30, augustā un mācību sakums 1. oktobri š. g.

Kuldīgas
Vilšu vidusskolā, ralstoli un sieviešu ģimnāzijā.

uzņemšanas eksāmeni š. g. 25. augustā.
Bez eksāmena uzņem:

I sag. klasē IV pamatskolas klasi beigušos;
II sag klasē V pamatskolas klasi beigušos un
I vidusskolas klasē VI pamatskolas klasi beigušos.

Pie sieviešu ģimnāzijas internāts, maksa internātā Ls 30.— mēnesi.
Pietpiktirc skolas kanci ^iā 1 9511

Bruņošanas pārvalde
iegadās saskaņa ar parva'des techniskajiem nosacījumiem š. g. 18 augustā

rakstiskā Izsolē sekošo:
1. 5000 kg šauteņeļļu,
2. 2000 . mašīneļļu,
3. 2000 . automotoreļļu, vasarts, 3
4. 2000 . . ziemas,
5. 200 . zoda, gabalos,
6. 160 . salmiaku, smalku,
7. 500 . ozokeritu,
8. 30 . azbesta auklas,
9. 120 . zvana drāti,

10. 2000 gb slapināmos elementus B
11. 1000 . mitros elementus B,
12. 500 kgemalita.

Piegādāšanas termiņš 2 mēneši, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Izsoles un techniskie noteikumi saņemami pārvaldē, apgādības daļā, Val-

demāra ielā 10/12, darbdienās no no pulksten 10—13. 9568

Apriņķa ce|u inženiers Rīgā,
savā kancleja, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 8 izdos,

iauktā galīgā Izsolē
9. augusta š. g., pīkst. 10 diena, dzelzsbetona tilta 1* 2 ar ailu 2 mtr. būves
darbus uz Inčukalna šosejas klm. 2 049.
Drošības nauda Ls 450. Tuvākas ziņas kancleja. 95f6

Apriņķa ceļu inženiers Smiltenē
š. g. 6. augustā, pīkst. 12, savā knnclejā, Vēveru ielā 1* 3. izdos

jūufitā izsolē šādus darbus:
1) Vidzemes šosejas caurtekas Nš 110 būve; droš. nauda Ls 280,-,
2) . N» 115 , . , 130—,
3) . Nš 117 . . .,-,
4) . Nš 135 . . . 220-,
51 . , N? 145 , . . . 200, ,
6) . , Nš 157 , . , . 220, - ,
7) . . Mš 173 . . . . 180-,
8) . N? 176 . . . 180.—.
9) Koka aizsargu stabiņu uzstādīšana uz Vidzemes š s. dreš. nauda Ls 280 un

10) Koka tilta būve pār Up ti uz MadonasSvana kroga ceļa, dioš. nauda Ls 120.
Izsole būs galīga. Tuvīkas ziņas apriņķa ceļu inženiera krnclejā,

Smiltenē. 3 9567



Tiešo nodok)u departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 7. augustā 1926. g, pulkst. 12 dien?,
Rīgā, Karlines ielā Nš 14,

Pirtos ualroksolīfana
akc. sab. „Fotos" ļkustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 313,43 un sastāvošu no
1 naudas skapja un 1 rakstāmgalda, deļ
viņa 1924. g. nekustama mantas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 31. julijā 1926. g.
9625 Piedzinējs I ibe.

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo/ka 1926. g. 11. augustā, pulkst.
10 rīta, m. Kalēju ielā Ns 10/12, dz 3,

Pirtos oolrtksollionā
Josseļa L i t š i n a klavieres, notaksētas
vērtība par Ls 275,37 par labu Rīgas
pilsētas valdei.

Rīgā, 1926. g. 30. julijā.
9592 lec, priekšnieks (paraksts).

Daugavpils prefekts izsludina par no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasiNe26978,
izdotu 6. julijā 1925. g. no Daugavpils
prefektūras uz Samsona Arona-Girša d.
Zilbermana vārdu. 7279a

Daugavpils prefekts izsludina par no-
zaudētu karaklausības apl. Ne 6163,
izdotu 13. aprilī 1921'. g. no Valkas kara
apr. priekšnieka uz Jāņa Andreja dēla
Ķīna vārdu. 7280a

Rīgas polic. 6. iec. priekšnieks izslncl.
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību Ne 17968, izdotu 31. marta
1922. g. no Rēzeknes kara apr. priekšn.
uz Geronima Staņislava d. Garanca v.

7292a

Valmieras apriņķa priekšnieka 1. iec.
paligs izsludina par nozaudētiem un
nederīgiem sekošus dokumentus: l)pasi
Ns 756, izdotu 24. maijā 1923. g. no
Valmieras apriņķa priekšnieka 1. iec.
palīga uz Annas-Alvines Lavizes m.
Mitrovskij' v.; 2) karaklausības apliec.
Ne 14249, izdotu 2. oktobrī 1920. g. no
Vidzemes-Latgales gūstekņu nometnes
priekšnieka uz Ernesta Mārtiņa dēla
Martinsona v.; 3) zirga pasi Ne 657, izd.
29. aprilī 1924. g. no Valmieras pag. v.
uz Johana Tijdens v. 7160a

Saukas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi Ne
2133, izdotu no Saukas pag. valdes
6. septembrī 1922. g. uz Martas Andreja
meitas Rijniek v. 7032a

Daugavpils apr., Aglones iec. policijas
priekšnieks atsauc savu ,,Vald. V'ēstn. "
š. g. 105. numurā iespiesto sludinājumu
par Irinas Jura m. Jakimovas nozaud.
iekšzemes pasi, izdotu no lzvoltas pag.
valdes 26. janvārī 1922. g. Ns 2483, jo
jo pase ir atrasta un skaitāma atkal par
derīgu. 6930a

Rīgas policijas 2. iec. priekšnieks izsl.
par ned. nozaud., izd. no 5. cēsu kājn.
pulka k-dra karaklausības apliec, uz
Makša Gutmaņa d. Libesmaņav. 7214a

Rīgas policijas 9. iec. priekšnieks at-
sauc savu sludinājumu ,,Vald. Vēstn."
š. g. 105. numurā no 14. maija, jo pa-
zaudētā karaklausības apliecība Ne244l3
uz Pētera Alberta d. Kraukļa v. ir at-
rasta un izsniegta pēc piederības. 7215a

Rigas policijas 9. iec. priekšnieks izsl.
par ned. nozaud. karaklausības apliec.-
grāmatiņu Ne 12111, izdotu 9. martā
1924. g. no Rīgas kara apr. priekšnieka
uz Voldemāra Pētera d. Rozentala v.,
dzim. 1903. g. un dzīv. L. Lubanes ielā
Ne 23. 7216a

Rīgas kara slimnīcas priekšnieks izsl.
par nederīgu nozaudēto personas apliec.
Ns 588 uz Rīgas kara slimnīcas brīva
līguma kopējas Annas Vecvanag vārdu,
derīgu līdz 30. jūnijam 1926. g., izdotu
no Rīgas kaj-a slimnīcas priekšnieka
1926. g. 11. janvārī. 7221a

Mārsnēnu 4-klasīgai
pamatskolai

caur Cēsīm (tūvakā dzelzsceļa stacija)
' Lode) vajadzīgs

skolotājs - skolas pārzinis.
Vēlams muzikāls, spējīgs vadīt dzie-

dātāju kori un sabiedrisks darbinieks.
Kandidāti ar pilnas pamatskolas skolo-
tāju tiesībām, kas vēlētos pieņemt vietu,
tiek uzaicināti ierasties personīgi pie
pagasta pagomes, Mārsnēnu pagasta
namā, si gada 20. augustā, pulksten
12 dienā, vai pieteikties rakstiski līdz
minētai dienai, pieliekot attiecīgus doku-
mentus un ārsta aplief*bu.

Alga pēc valdības noteikumiem, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana, apgaismošana un
1 ha zemes. 3 9621

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
izsludina, ka 12. augustā š g.,_pulksten
11 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 25,

viesnicā .Frankfurt a. Main*.

nardos faiiiksolīiau
Ā. Kuvaldam piederošas mantas, sa-
stāvošas no 1 melni pulierēti .Bekker"
frmas fliģeļa, novērtētu par Ls 239,17,
dēļ min. sumas piedzīšanas par labu
darb. inspekt. slirco kasu lietā pec viņa
raksta Nš 86125. _

Aprakstīto varēs apskatīt pārdošanas
dienā uz vietas.

Rīgā, 30. julijā 1926 g Ns19089.
9593 Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g 16. augustā, pulkst.
10 rītā, pārdos

vairāksolīšanā
Rīgā. Stabu ielā Nš 81, pie pils. Elersa
aprakstītu galdnieku darbnīcas iekārtu,
novērtētu par Ls 226, Jāņa Krtisnera
prasības liet?, saskaņā ar Rīgas pils.
2 rajona īres valdes izpildu rakstu
N? 562 no š. g. 28. maija.

Rīgā, 30. julijā 1926. g.
9597 Priekšnieka v. Krūze.

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 11. augustā 1926. g.. pulkst.
11 d., Rīgā, Brīvības ielā Ns 7, kafe
.Viktorija' telpās,

piiios vairāksolīšanā
Jānim B u k k a piederošas mantas, sa-
stāvošas no 35 gab. vīnes krēsliem un
novērtētu par Ls 105, dēj min. sumas
piedzīšanas par labu Rīgas un apk.
ēd un dZēr. uzņ. kalp. slimo kasei pēc
viņas raksta Nš 33.

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz Vietas.

Rīgā, 29. julijā 1926. g. Nš 14222.
9594 Priekšnieka v. (paraksts).

i

Kalsnavas pagastam,
Madonas apr., vajadzīgs vietējai 2. pak.

pamatskolai

otrais skolotais-(ia).
Kandidāti- (tes) tiek uzaicināti pie-

teikties personīgi vai rakstiski pie pag
padomes vēlēšanas diena 7. augustā
1926. g., pīkst. J 2 dienā.

Pieteicoties jāiesniedz dokumenti un
ārsta apliecība par veselības -stāvokli.
Alga pēc attiecīgas kategorijas, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana, apgaismošana
un 1 ha zemes.

Kalsnavā, 30. julijā 1926. g.
9618 2 Pagasta valde.

K|ūdu izlabojums.
Š. g. .Valdības Vēstneša* Nš 79 ie-

spiestā Ilūkstes apr. _ pr-ka I iec. slu-
dinājuma par nozaudēto pasi uz Uršulas
Ādama m. Skudras >ardu kļūdaini uz-
rādīts, ka pase Nš 3864 izdota no Liks-
nas pagasta valdes, bet skaitīt pasi
Ns 3864 kā izdotu no Kolupes pag. v.
9607

Rīgas prefektūra izsludina par nede-
rīgu nozaudētu dienesta apliecību
Ns 3285, izdotu no 30. septembra 1924. g.
uz Rīgas pilsētas policijas IV. iecirkņa
jaunākā kārtībnieka Jāņa Rozenberga v.
9598

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 2. i.
izsludina par nederīgu nozaudētu '
gaidu personas apliec, izd. no Jēkat)
apr. pr-ka palīga 2. iec. II. ji»
1926. g. Ne 87 uz Kiršana l.arinn; {
Degterova vārdu. 7593i*

Pededzes pagasta valde izsludit
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas m*
zemes pasi, izd. no šīs pag. vaSj
6. nov. 1924. g. Ne 585 uz 0
d. Bumbura vārdu. 75!'

Lubejas pagasta valde izsludina;
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi)*
izd. no Vidsmuižas pag. vaidēs 1921.;<
9. maijā uz irinas Filipa m. Suvfll
vārdu.

Jaungulbenes pag. valde izsiudmainederīgiem sek. nozaudētus dokumā
1) karaklausības apliecību .\
no 3. Jelgavas kājnieku pulka ka
1920. ģ. uz Arnolda Ernesta cl. l] -
2) karaklausības apliec. Ns 1889, U
no Kurzemes artilērijas pul
diera 1920. g. uz Jāņa Jēkaba
Vācieta v.; 3) Latvijas iekš
Ns 4334, izdotu no šīs pa« . valt14. nov. 1924. g. uz Rudoll
Osiņa v. 7^

Nautranu pagasta valde , Ludzas
izsludina par ned. nozaudē
pilsoņu sekošus dokumentus: 1) ieij
pasi Ns 434, izdotu no Zajmuižasi
11. aug. 1922. g. uz Malvines Andi
Karan v.; 2) iekšzemes pasi, izekri
Zaļmuižas pag. v. 31. dei
Na 1917/357 uz Alfona Ontoi
Svikļa v.; 3) karaklausība
Ne 9165, izdotu 1921. g. no I
apriņķa pr-ka uz Pētera Odumi
Bilinskij v.; 4) karaklausība
Ne 3930, izdotu 29. dec. 1921. ļ
Ludzas kara apriņķa priekšniela
Onufrija Izidora d. Saukana v. M

Bauskas apr. priekšnieka palīgs l.s
izsludina par ned. nozaudēto
izdotu no Mazzalves pag. valdes 16 (
1926. g. zem reg. Ns 73, pases Ns IfJfS

Juj-a Šumska v.; vēlāk zirgs ar mir"
pasi pārgājis Miķeļa Kozlovski
šumā.

Cēsu apriņķa priekšnieka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latvijas pasi
JS'2 137852, izd. no Rīgas prefektūras uz
Žaņa Dāvā d. Sturme v.; 2) Lāčplēša
kara ordeņa apliecību Ne 5396, izd.
10. nov. 1921. g. uz Bernharda Jāņa d.
Jakobsona v.j 3) atjauju tirgotie 's ar
ieročiem .Ns 11711 un medības atļauju
Ne 52, izd. no Cēsu apr. priekšnieka
14. okt. 1922. g. un II. janvārī 1926. g.
uz Juliusa Dāvā d. Šneiaera v. 7403a

Ventspils pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi Ne 12277, izd. no Vents-
pils apriņķa priekšnieka 28. februāri
1925. g. uz Emilijas Andreja m. Kalniņ
vārdu. 7400a

Ungurmuižas pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus: 1) iekšzemes pasi Ne 4091,
izdotu no Ungurmuižas pag. valdes
1923. g. 3. okt. un zirga pasi Ne 1105,
izd. no tās pašas pag. valdes 14. sept.
1920. g. uz Jeremeja Grigorija d. Jer-
šona v.; 2) iekšzemes pasi Ne 2151, izd.
no Krustpils pag. valdes 1923. g. 7.sept.
uz Roberta Indriķa d. Kalniņa v.;
3) karaklausības apliecību (lapiņu) Ns
1054, izdotu no 1. Liepājas kājnieku
pulka komandiera 1920. g. 20. dec. uz
Jūlija Andreja, d. Zālīša v.; 4) kara-
klausības apliecību (lapiņu), izdotu no
Rēzeknes apr. komendanturas 1920. g.
Ne 8658 uz Pētera Pētera d. Krustiņa
vārdu; 5) karakl. apl. (lap.) Nal71/2560,
izdotu no Daugavpils kara apr. pr-ka
1920. g. uz Nikolaja Andreja d. Cel-
miņa v.; 6) iekšzemes pasi Ns 3919, izd.
no Ungurmuižas pag. v. 1923. g. 6. jūnijā
uz Simona Sidora d. Kudrevceva v.;
7) iekšzemes pasi Ns 1681, izdotu no
Ungurmuižas pag. valdes 1920. g.
28. dec. uz Grigorija Jāņa d. Kolesni-
kova v.; 8) zirga pasi Ne 204, izd. no
Ungurmuižas pag. valdes 1920. gada
17. aug. uz Jāna Jura d. Caunes vārdu.

7404a

Aizputes apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Lietuvas
ārzemes pasi, izd. no Lietuvas vice-
konzula Liepājā 3. julijā 1922. g.
Ns IJ29_ti£Antona Vilimas vārdu. 7399

Iecavas pagasta valde izsludina par
nederīgu kā nozaudēt-u Latvijas iekš-
zemes pasi, uz Mālēs Zušmaņa m.
Šmuljan vārdu, izd. no šīs pag. valdes
24. febr. 1924. g. Ns 2274. 7913a

Saldus pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-
liecību Ns 3088, izdotu no Kuldīgas
kafa apriņķa apsardzības priekšnieka
uz Jāņa Andreja d. Vepris vārdu. 7344

Rīgas policijas 8. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Rīgas
kara apr. priekšnieka 3. daļas rezervista
apliec. Ns 76/788, izd. 1925. g. decembrī
uz Arnolda Jēkaba d. Balod v., dzim.
14. dec. 1907. g., pied. pie Olaines pag.,
Rīgas apr., dzīv. Laboratorijas ielā 22,
dz. 5. 7439a

Rīgas 10.policijas iecirkņa priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto karaklaus.
apliec. Ns 9150, izd. no Ludzas kafa apr.
priekšnieka 9. maijā 1924. g. uz pils.
Alfrēda Kārļa d. Bodnieka v., dzīv.
Tēriņu ielā 48, dz. 5. 7356a

Rēzeknes apr. priekšnieka 2. iec. pal.
izsludina par ned. zirga pasi Ns 433, izd.
no Stirnenes pag. valdes 17. augustā
1922. g. uz pils. Franča Zālamana v.
un pārrakstīta uz Antona Pētera d.
Upinieka v. 7330a

Zilupes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par ned. Latvijas iekšzemes
pasi Ns 722, izdotu no Vīciema pag. v.
25. julijā 1921. g. uz Natālijas Michaila
meitas Abo I vārdu. 7332a

Smiltenes pagasta valde izsludina par
nederīgu Bertas Dāvā m. Puķīt nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi Ne ' l751, izd.
no Smiltenes iec. policijas priekšnieka
9. dec. 1920. g. 7339a

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Naujenes pagasta valde izsludina par
nederīgu karaklausības apliecību Ns
4286/23564/ž, izd. no Daugavpils kara
apr. priekšnieka 1923. g. 16. martā uz
Jāzepa Silvestra d. Leonoviča v. 7227a

Madonas apr. priekšnieka 2. iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi Ns 1942, izdotu no Vec-
gulbenes pag. valdes 29. oktobrī 1920. g.
uz Paulines Kārļa m. Caune, dzim.
Potner v. 7364a

Rīgas policijas 4. iec. priekšnieks izsl
par ned. pils. Kārļa Mārtiņa d. David-
nieka nozaudēto karaklausības apliecību
Ns 34621, izdotu no Rīgas kara apriņķa
priekšnieka. 7355a '

Rīgas policijas 8. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Rīgas
ka;a apriņķa priekšnieka karaklausības
apliecība *JVs 68897, izdotu 20. nov.
1925. g. uz Ābrama Sigismunda d.
Kenigfesta v., dzim. 30 g. v., piederīgs
pie Aizputes pils. dzīv. Rīgas central-
cietumā. 7441a

Rīgas policijas 8. iecirkņa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto Vidze-
mes artilērijas pulka komandiera atv.
apliecību Ne 94, izd. 1920. g. oktobrī uz
Ernesta Viļumad.Uder v., dzim.5. nīāijā
1890. g., pied. pie Limbažu pils., dzīv.
Artilērijas ielā 44. dz. 7. 7440a

Bauskas apr. priekšn. palīgs 1. iecirkni
izsludina par ned. nozaudēto Latvijas
pasi Ns 263, izd. no Bauskas pilsētas
policijas priekšnieka 25. martā 1920. g.
uz Jura Jura d. Tīreļa v. 7262a

Bauskas apr. priekšn. palīgs 1. iecirknī
izsludina par ned. nozaudēto Latvijas
pasi Ns 1087, izd. no Bauskas pilsētas
policijas priekšnieka 10. maijā 1920. g.
uz Emilijas Krišjāna m. imerfrei vārdu.

7263a

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto vecā
parauga karaklausības apliec. Ns 6830,
izdotu no Valkas apriņķa apsardzības
priekšnieka 26. aprilī 192 *1. g. uz'Arvida
Jaka d. Silenieka v. _7264a

Daugavpils apr. priekšnieka palīgs
2. iecirknī izslud. par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi Ns 4503, izd. 10. augustā
1921. g. uz Šegal Zarecn. Icika d. vardu.

7256a

Tirzas pag. valde, Madonas apriņķī,
izsludina par nederīgu kara klausības
apliecību Ns 2088, izdotu no Aviācijas
parka komandiera 1921. g. 10. martā uz
Andreja Pētera d. Bikše v. 6934a

Lībagu pagasta valde izsludina par
ned. nozaitdēto atvaļinājuma apliec.
Ne 13295, izdotu no Tukuma-Talsu kara
apr. priekšnieka 21. martā 1923. g. uz
Kārļa Bērtuļa a. Treimana v. 7177a

Nozaudēta un atzīstama par nederīgu
personas apliecība Ns 7561-25. g., izd.
no Kuldīgas apr. priekšnieka palīga
2. iec. uz Eduarda Staņislava dēla
Guds v. 6929a

Liepājas apr. priekšnieka palīgs 2. iec.
izsludina par nederig. nozaudētas sek.
no viņa izdotasLatvijas iekšzemes pases:
1) Ns' 8777 no 10. aprija 1922. g. uz
Ķerstās Katnas m. Matut v.; 2)Ns 12968
no 25. jūnija 1924. g. uz Andreja
Andreja d. Beķera v. 7267a

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs par 1. iec.
izsludina par nederig. nozaudētos sek.
dokumentus uz Pāvela Miķeļa dēla
Beleviča v.: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Ne 374, izd. no Kalkūnes pag. valdes
14. maijā 1921. g. un 2) karaklausības
apliecību Ne 2928, izd. no Jēk.-Ilūkstes
kara apriņķa priekšnieka 15. decembrī
1924. g. 7268a

Ilūkstes apr. priekšnieka pal. par 1. iec.
izsludina par ned. nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 6860, izd. no Kalkūnes
pag. valdes 27. martā 1925. g. uz Pētera
Maksima d. Plotnikova v. 7269a

Dauguju pagasta valde, Valmieras apr.
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemees pasi, izdotu no šīs valdes
1920. g. 24. martā uz Elzas Miķeļa m.
Janson vārdu. 7275a

Rīgas policijas 3. iec. priekšnieks izsl.
par nederīgu nozaudēto atvaļ. apliec.
Ns 33066, izd. no Rīgas kafa apriņķa
priekšnieka 2. julijā 1925. g. uz Markus
Zālamana d. Zelmanovič v., dzīv. Tēr-
batas ielā 48, dz. 2. 7291a

Latvijas konservatorijas kancleja ziņo,
ka konservatorijas matrikula Ns 167 uz
Elzas Maziņas vārdu nozudusi un ar šo
tiek izsludināta par nederīgu. 7297a

Ludzas pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
nozaudētos dokumentus: Latvijas iekš-
zemes pases, izdotas no Ludzas pilsētas
policijas priekšnieka: 1) 30. augustā
1920. g. Ns 251 uz pils. Matrenas Frolova
meitas Nikiforovas, dzim. Nikulinas v.;
2) pases Ns 439 no 11. sept. 1920. g.
dublikāts, izdots 29. sept. 1924. g. uz
Bases-Eļkas Gerša m.Antikoļ vārdu-
3) Ns 3096a 28. febr. 1922. g. uz Goldas
VulfaLeiba m.Calmanv.; 4) Na 628/2978 ,
izd, no Korsovas pag. valdes 2. februārī
1921. g. uz Jāņa Antona d. Feodorova v;
un 5) Ne 133, izd. no Patkules pag. v,
24. martā 1920. g. uz Elzas jāna m.
Zaķis v. 7327a

Rīgas pils. policijas 12. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto karaklaus.
apliecību Ne 9588, izd. no Jelgavas-
Bauskas kara apr. priekšnieka 12. maijā
1924. g. uz Kārļa Roberta d. Valtera
vardu. 7357,

Liepas pag. valde, Cēsu apr., izsludina
par ned. nozaudēto zirga pasi Ne 108,
izdotu 1920. g. 14. aprilī no Jaunraunas
pag. valdes uz Pētera Dzeņa v. 7343a

Rēzeknes apr., Varakļānu iec. policijas
priekšnieks izsludina par nederīgiem no-
zaudētos sekošus dokumentus: 1) vec.
parauga karaklausības apliec. Ne 5917,
izd. no Rēzeknes kara apr. priekšnieka
13. julijā 1921. g. uz Osera Arona d.
Dimonta v.; 2) zirga pasi Ne 638, izd.
no Barkavas pag. valdes 8. augustā
1920. g. uz Alekša Staņislava d. Veips v.;
3) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1092, izd.
no Rēzeknes apr. 4. iec. polic. priekšn.
27. okt. 1920. g. uz Esteras Zelika m.
Lntrins v.; 4) Latv. pasi Ns 82, no tās
pašas iestādes izd. 16. sept. 1920. g. uz
Frumas Faviša rn. Frid v.; 5) kara-
klausības apliec. Ne 8262, izd. no 4. Val-
mieras kājn. pulka kom. 28. aug. I920.g.
uz Alfrēda Pētera d. Bilstiņa v. 7335

Bauskas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izslud'ina par ned. nozaudēto
Latvijas pasi Ns 1201, izdotu no Codes
pag. va'des 20. julijā 1921. g. uz Martina
Jāņa d. Ozoliņa v. 7259a

Bauskas apr. priekšn. palīgs 1. iecirknī
izsludina par ned. nozaudēto Latvijas
pasi Ns 1072, izd. no Bornsmindes pag.
valdes 7. oktobrī 1921. g. uz Hildas
Austras Miķeļa rn. Smedul v. 7261a

Jelgavas apr. priekšnieka nai- iizsludina par nederīgu noza '
klausības aoliecību No -,
30. jūnijā 1923. g. ;10 '

je!g^kara apriņķa priekšnieka „,'?€
Krišjāna d. Zīverta v.

Rēzeknes apr., Varakļānu iM %priekšnieks izsludina par
nozaudētus sekošus dokumem ^zirga pasi, izdotu no Stirnu
1921. g. uz Antona Antona '
2) zirga pasi Ne 249, izd. „,
pag. valdes uz Bartuļa Adai
mucana v.; 3) zirga pasi N° 233 "ļpašas pag. valdes uz J„
Leimana v.

Vecumuižas pag. valde izsludin Jned. nozaud. karaklausības an'?Ns 2125, izdotu no Jelga
kafa apr. priekšnieka 9. febi
Jēkaba Jēkaba d. Blunova \

Medzes pagasta valde izsludT-n
nederīgu nozaudēto atvalināinm. *
liecību Ne 18/3786, izd. no Likāja ostas komandanta 1920 g ?*?"'
uz Jāņa Indriķa d. Galina v '

7?_: _ r<

Cirstu pag. valde izsludina jjjļ
nozaudēto atvaļinājuma apliec J^aj
izdotu no Daugavpils pils. komend»
1920. g. uz kaprāļa Jāņa Jāna SAuzina v.

Jūrniecības departaments ar šo izslu-
dina par zudušu un nederīgu Latvijas
pilsoņa Jāņa Friča d. Meiera tuvbrau-
cēja stūrmaņa diplomu, izdotu no agr
Krievijas tirdzniecības-rupniecības mi-
nisttijas jurniecīcas daļas 1916 g. 9591

Drustu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudētu iekšzemes pasi izdotu
no Drustu pag. valdes 2L maija 1921. g.
zem Ns 1233 uz Kārļa Mārtiņa d. Lāča
vardu. 25676

Cirgaļu pagasta valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus nozaud.
dokumentus: 1) Latv. iekšzemes pasi
Ns 439, izd. no Aumeisteru pag. valdes
9. nov. 1920. g., sirga pasi Ne 508, izd.
no Cirgaļu pag. valdes 23. febr. 1926. g.
uz Augusta Kārļa d. Vandera vārdu;
2) Latv. iekšz. pasi Ne 1152, izd. no
Aumeisteru pag. valdes 31. decembrī
1920. g., 2 zirga pases, izd. no Aumei-
steru pag. valdes 28. febr. 1920. g.
Ne 173 un izd. 25. aprilī 1923. g. Ne 61o,
karaklausības apliecību Ns 2647, izd.
no Valkas kara apr. priekšnieka 29. apr.
1920. g. un aizsarga dienesta apliecību
Ne 391, izd. no Valkas apr. aizsargu
pulka komandiera uz Jāņa Jēkaba d.
Pedraudzes v.; 3) kajakl. apliec. Ne 6776,
izd. no Valkas kara apr. priekšnieka
25. aprilī 1921. g. uz Pētera Pētera d.
Lauže v.; 4) karaklausības apliecību
Ne 8541, izd. no . Valkas kara apriņķa
priekšnieka 25. okt. 1920. g. uz Jūlija
Augusta d. Kauliņa v. /34ba

Padures pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ne 473,
izd. no šīs pag. valdes 21. martā 1925. g.
uz Vilhelma Vitomska v. 7407a

Ventspils pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 419, izd. no Griķu
pag. valdes 1. dec. 1920. g. un kara-
klausības apliec. Ns 4594, izu. no Vents-
pils kāja apr. priekšnieka 22. janvārī
1923. g. uz Johana Heinricha Jēkaba d.
Kiršteina vardu. 7337a

Doles pagasta valde izsludina par ned.
nozaudēto atvaļinājuma apliecību Ne
8245, izd. no 3. Jelgavas kājnieku pulka
komandiera 28. sept. 1920. g. uz Friča
Pētera d. Brēdes v. 7417a

Doles pagasta valde izsludina par ned.
nozaudēto iekšzemes pasi Ne 903, izd.
no šīs pag. valdes 15. julijā 1920. g. uz
Jāņa Arvīda Kārļa d. Brigmana v.

. 7416 a

Ezeres pagasta valde izsludina par
nederīgu kā sadegušu 1920. g. 8. okt. no
Ezeres pag. valdes kom. Arturam
Jakobsonam izsniegto zirga pasi Ns 54.

7410a

Rendas pagasta valde izsludina par
ned. nozaudēto iekšzemes pasi Ne 533,
izdotu no šīs pagasta valaes 25. nov.
1920. g. uz Kārļa Jēkaba d. Zvirbuļa
vārdu. 7409a

Dažādi sladinājarni

Latv. grām. tirg- un Izdevēju b-h
otra pilna biedru sapulce

notiks š. g. 26. augusta, pl.'Va 7 vati
Jēkaba ielā 3, . Indras" telp«

Dienas kārtība:
ai Sapulces darbinieku vē.ēšanas,
b) gada pārskats un revīzijas ļ

sijas ziņojums;
cl budžets 1926. gadam;
d) vēlēšanas;
e) priekšlikumi un ziņ jumi.
NB. Sapulce pilntiesīga p ie *»

biedru skaita. Y»S

Maksātnespējīgā Roberta Bl i
tības zvēr. kurators uzaicina Kr

pirmdien, š. g. 16.augustā,

V*'kreditoru sapalu
Rīgas apgabaltiesas te'FaS

Dienaskārtī!1) zv. kuratora darbības ps fS' "'"
2) , t atalgojums ,

^
,

3) konkursa valdes vēlēšana»-

Akc. sab. Latvju nacio
koku centrāle

sasauc š. g. 23. augustā, Rīgā. wf
Barona ielā 14, dz. 1, pl. 5 di»'

ārkārtēju

ohcion. pilno ap*
ar sek. dienas kārtību.

1) s-bas likvidācijas jautājums;
2) vēlēšanas;
3) ziņojumi un priekšlikumi-

9604 i3
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