
Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 294.

1926. g. 11. augusti.

Sakarā ar „psgaidu tarifa un notei-
kumu N« 27 pasažieru un bagāžai pār-
vadāšana i" 38. paragrāfa papildinājumu
ar jauniem nosacījumiem par laikrakstu
uu citu periodisku izdevumu pārvadāšanu
pa dzelzsceļiem, apmaksājot šos sūtī-
jumus ar sevišķļm markām, kas izslu-
dināts 1926. g. .Valdības Vēstneša"
133. numurā uu « Dzelzsceļu Vēstneša"
24. numurā, dzelzsceļu virsvalde paziņo,

j ju sākot ar š. g. 1. teptembri_ laikrakstu un
citu periodisku izdevumu sūtījumus svarā
lidz 20 kg pieņems pārvadāšanai pie
sevišķiem drukātiem izdalīšanas sarak-
stiem ' pĒc zemāk uzrādītā parauga. Šos
sarakstus pēc pievestā parauga izgatavo
nosūtītāji paši uz sava rēķina.

l Nododot šādus sūtījumus pārvadāšanai,
nosūtītajam reizē ar to jāiesniedz izsū-
tāmai stacijai minētais saraksts trijos
eksemplāros uz katru vilcienu atsevišķi.

Sarakstu viens eksemplārs ar nosū-
tamās stacijas aģenta parakstu par sūtī-
jumu pieņemšanu izsniedzams atpakaļ
nosūtītājam, otrs eksemplārs ar bag?žas
konduktora parakstu paliek izsūtāmā
stacijā, bet trešais eksemplārs noder kā
izdalīšanas saraksts sūtījumu nodošanai
gala stacijām.

Gala stacijas minētos sarakstos ierak-
stāmas ģeogrāfiskā kārtībā.

Pārvadājumu apmaksai izgatavotas se
višķas markas: 10, 15, 20, 50 santimu
un 1 lata vērtībā, ar kurā n apgādās
stacijas pārdošanai nesūtītajiem. Markas
nosūtītājam jāuzlīmē uz sūtījumam uz-
līmētās pavada treses un izsūtāmai sta-
cijai, pēc sūtījumu svara un pietiekošas
apmaksas pārbaudīšanas, tās jādzēš ar
stacijas zīmogu.

Sūtījumi svari virs 20 kg, kā ari uz
nosūtītāju vēlēšanos sūtījumi svarā līdz
20 kg, pieņemami pārvadāšanai pēc
līdzšinējās kārtības, t. i. ar bagāžas
kvjtēm kā bagažas-preces sūtījumi, pie-
mērojot bagāžai noteikto tarifu.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs P. Beikmanis.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Paraugs.

(laikraksta vai cita periodiska izdevuma nosaukums)

IZDALĪŠANAS SARASTS

itodotiem stacijai nosūtīšanai zemāk uzrādītām
stacijām ar vilcienu N2 , " 192 g.

Iesaiņo-
uaia Stacijas jumu Svars Saņēmēja vārds un Dzelzsceļu darbi- pjezīnKS
nosaukums (vietu) uzvārds nieka paraksts

skaits

gaidības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums

^par konvencijas spēkā stāšanos.

*te ^ %' ^'
au

Sus,ā Helsingforsā no-
fļKgtā un parakstītā konvencija par alko-
holisku preču kontrabandas apkarošanu
?jp Utviju, Vāciiu, Dāniju, Igauniju,
>ornija, Lietavu, Norvēģiju, Poliju un

rJ J"vpiis6tu Dancigu, Zviedriju un Pa-
*>mju Sociālistisko Republiku Savienību

(«pstiprinat a Saeimā 1926. g. 56 martā
F> Publicēta «Valdības Vēstneša" 89. mi-
norā 1926 g. 23. aprīli. Pēc tam, kad La-
,"[1 135 sūtnis Helsingfortā 1926. g. 30. jūlijā
«liedzis Somijas ārlietu ministrijā Le-
™jas ratifikācijas grāmatu, šī konvencija,
*jā ar konvencijas 13. pantu, attiecībā« Latvij u stājas spēkā 30 dteuas pec

. iQr'Kaci Jgrāmatas iesniegšanas, t. i.
5»f g 29. augustā.

R, gā, 1926. g. 10. augustā.
Ārlietu ministris K. Ulmanis.

Paziņojums.
1 ibas g' 7> JJParakstītais tirdznie-
" in Dp?? . ku liecības līgums starp Latviju
Jniis

l]as ' Labsemburgas Saimniecisko
11 i. apstiprināts Saeimā 1926. gada

H926i Publicēts „V. V." 110. numurā
Mģ J,% 20. maijā. Pēc tam, kad
in aulf J eneralkonsuls Briselē š. g.
''ttūiBt aP maiD īia līguma ratifikācijas
BJ , '- "gunis saskaņā ar 25. pantu
i«D»t! S 15 dienas Pēc ratifikācijas

Ķ august|
Pmail?a8 - *' {- 1926- g-

Ārlietu ministris K. Ulmanis.

ļģtttt p« .ValdlbM VēstatU' tīkot ar I. aprill:

r piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

r_ . . Li 72.— gadu . '. . La 18.—

. A,. ... 6— 3 mēn. ... 5.-
ļ , . . . 2-- 1 . ... 1.70

fn
'
atkalP"- Pm ataevBķn

ļarijiem . . — - 12 num»rm . . . —.10

Iecelšanas.
Rezolūcija Ns 50

Ludzas pilsētas policijas priekšnieku Ādamu
Čigānu ieceļu par Ludzas apriņķa priekšnieka
1 iecirkņa palīgu, skaitot no š. g. 14. augusta.

Atalgojums Čigānam izmaksājams pēc IX kate-
gorijas 1. pakāpes, ar izdienu no ls»25 g. 1. maija.

Rigā, 1926. g. 10. augustā. J* 11745.

Iekšlietu ministra b. A. Velkme.

Administratīvā departamenta
direktors šlosbergs.
*

Rezolūcija J* 51.

Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieku Aleksandru
Utanu, dienesta laba, pārceļu par Ludzas pil-
sētas policijas priekšnieku, skaitot no š. g.
14. augusta.

Atalgojums Utanam izmaksājams pēc IX kate-
gorijas 2. pakāpes, ar izdienu no 1925. g.
16. septembra.

Rīgā, 1926. g. 10. augustā. N° 12141.

Iekšlietu ministra b. A. Velkme.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Pavēle J* 43.

Līdzšinējo netiešo nodokļu _ departamenta linu
monopola pārvaldes centrālas linu noliktavas

kontrolsvērēju Alfrēdu G o ! d i atsvabinu uz paša

lūgumu no dienesta, skaitot no š.g. 1. septembra.

Rigā, 1926. g. 10- augustā.
Finansu ministra biedrs J. B o k a 1 d e r s.

*
Pavēle J* 44.

S. g. 26. jūlija pavēli J* 39 grozīt sekosi: at-

stāt notariātu pie kredita departamenta, nepiedalot

kredita departamenta valsts grāmatvedības nodaļai.

Pamats. 1920. g- 11. augusta likums par
valsts aizdevumiem un viņu nodrošināšanu.

Rigā, 1926. g. 10. augustā.

Finansu ministra biedrs J. B o k a 1 d e r s.

Dzelzsceju staciju saraksts,
kurās at|auts iekraut un izkraut pilniem vagoniem pārvadājamos

dzīvniekus.
Pamats: noteikumu Ms 284 p. 1 (izsl. 1926. g. .Valdības Vēstnesī' Nt 9).

Dzelzsceļu iecirkņu un ....._ ,_ , . .
staciju nosaukumi. Attiecīga veterinārārsta dzīves vieta.

Rīgas mezgli s.
Rīga Preču
Rīga Krasta ***)
Šķirotava ***) Rīgas satiksmes veterinārārsts P. Slaidi*š, Rīgā, Kr. Barona
Torņakalns ***) ielā Ks 83, dz. 1. Tālr. 95915.
Aleksandra Vārti ***)
Zasulauks ***)

R ī g a - V a 1 k a.
Inčukalns i

Ligate « Siguldas rajona veterinārārsts, Siguldā. Tālr. 7.
Ieriķi 1

Lode \ Cēsu rajona veterinārārsts, Cēsis. Tālr. 69.

Valmiera ? ) Valmieras rajona veterinārārsts, Valmierā. Tālr. 133.

Valka *) **) f Valkas rajona veterinārārsts, Strenčos.

Rlga-Daugavpils-Indra.
Ikšķile \ Rīgas rajona veterinārārsts L. Millers, Rīgā, Tērbatas ielā
Ogre / JNš 26, dz. 3. Tālr. 90664.

Skrīveri ' Madlienas rajona veterinārārsts, Madlienas pag. Brūvēju

Pļaviņas ļ raāī-

i.,,:!.. I Daugavpils I rajona veterinārārsts, Daugavpilī, Rīgas ielā
Daugavpils I preča *) J «*12 - ™- ™ 293.
KrSfslava Daugavpils II rajona veterinārārsts, Krāslavā. Tālr. 48.
Indra **) Daugavpils III rajona veterinārārsts, Indrā:

Ieriķi-Jaunlatgale-Rītupe.

rjrustļ Piebalgas rajona veterinārārsts, Gatartes pagasta Viesla-

Piebalga venos. Tālr. Drusti II.

Uriekste
Lizums / Gulbenes rajona veterinārārsts, Vecgulbene. Tālr. 16.
Sita
Balvi
Kuprava
Vecumi Jaunlatgales rajona veterinārārsts, Viļakas miestā.
Jaunlatgale
Rltupe **)

Pļaviņas-Vecgulbene.
Mārciena ļ
JVlsdons
Cesvaine I Madonas apr. veterinārārsts, Madonā. Tālr. 5.

Dzelzava

Veceulbene *) I Gulbenes rajona veterinārārsts, Vecgulbene. Tālr. 16.

Krustpils-Rēzekne-Zilupe.
Krustpils *) Jēkabpils rajona veterinārārsts, Jēkabpilī. Tālr. 42.
Ataišiene |
Stirniene Rēzeknes II rajona veterinārārsts, Varakļānu miestā.
Viļāni J
Rēzekne II *) Rēzeknes I rajona veterinārārsts, Rēzekne. Talr. 169.
L udzs
Ziluoe **) ! Ludzas I rajona veterinārārsts, Ludza. Tālr. 33.

Rītupe-Daugavpils.
Punduri ļ
Kārsava [ Ludzas II rajona veterinarārMs, Kārsavā.
Mežvidi

Antonopole^ } Rēzeknes 'īveterinārārsts, Rēzeknē. Tālr. 169.

GrIva-!
Zemgale -ur,va ļEglaine.

Grīva **i 1
Zemgale **t ' Zemgales satiksmes un karantīnas veterinārārsts Grīvā.

Eglaine **) ( Tālr - 18"

Rīga-Tukums-Ventspils.
Dubulti | Rīgas rajona veterinārārsts L. Millers. Rīgā, Tērbatas ielā
Sloka | N« 26, dz. 3. Tālr. 90664.

Tukums II I Tnknma rajona veterinārārsts, Tukumā. Tālr. 50.

Kandava Kandavas rajona veterinārārsts, Kandavā,

g-fģļ e Talsu rajona veterinārārsts, Talsos. Tālr. 95

Veatspils *) } Vents ?rajona veterinārārsts, Ventspili. Tālr. 136.

Latvijas valdības y&& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jfe§Kj8§P$^g5svētdienas

un
svētkudiena»

Redakcija: ^frļļŽPEļlSfe^fr^ Kantoris un ekspedīcija:
Rigl, pili Ni 3. Tel. JA 20032 ^W§|§§3Ppp** Rigā, pilī Nk 1. Tel. Jfe 20031
Rūsas stundas «o 11—12 B^-J^p^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludini Jumu maksa:
a) Uesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām . Ls 4.—
par katru talaku rindi ņu —.15

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

C) no privātiem par katru vienai, rindiņu
(par obligat. sludin.) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
peraonaa , —.80

ļgķojums par laikrakstu un periodisku
izdevumu pārvadāšanu pa dzelzs-
ceļiem.



Dzelzsceļu iecirkņu un Attiecīgā veterinārārsta dzīves vieta,
staciju nosaukumi.

Sece-Jelgava.

TaurkaUis ļ Jaunjelgavas rajona veteiinarārsts, Jaunjelgavā. Tāl. 14.

Iecava
"" } Bauskas rajona veterinārārsts, Bauskā. Tālr. 70

Jelgava-Tukums II.
Līvbērze Jelgavas I rajona veterinārārsts, Jelgavā. Tālr. 245.

Rlga-Jelgava-Liepāja.
Jelgava *) Jelgavas I rajona veterinarārsfs, Jelgavā. Tālr. 245.
Krimūnas Dobeles rajona veterinārārsts, Dobele. Tālr. 20.
Bēne ]
Auce Auces rajona veterinārārsts, Auce. Talr. 28.
Reņģe j
Vaiņode
Priekule | Liepājas satiksmes un ostas veterinārārsts, Liepājā.
Liepāja *) J

Jelgava-Meitene.
Meitene *f) Jelgavas I rajona veterinārārsts, Jelgavā. Tālr. 245.

Vecgulbenes-Valkas-Moizektiles pievedceļš.
Alūksne
Alsviķi ļ- Alūksnes rajona veterinārārsts, Alūksnē. Tālr. 69,
Ope J
Rūjiena Rūjienas rajona veterinārārsts, Rūjienā. Tālr. 38.

Valmieras pievedceļš.
Zonepe ļ
Pāle > Limbažu rajona veterinārārsts, Limbažos. Tālr. 36.
Ārctems J
Ozoli Valmieras rajona veterinārārsts, Valmierā. Talr. 133.
Smiltene Smiltenes rajona veterinārārsts, Smiltenē. Tālr. 66.

Jēkabpils lauku dzelzsceļš.

j^ret! i Jēkabpils rajona veterinārārsts, Jēkabpilī. Tālr. 42.

Meitene-Bauska.
Bauska Bauskas rajona veterinārārsts, Bauskā. Tālr. 70.

Aizpute- Saldus.
Aizpute Aizputes rajona veterinārārsts, Aizputē.
Saldus Saldus raiona veterinārārsts. Saldā. Tālr. 69.

Liepā ja-Aizpute.
Grobiņa Liepājas rajona veterinārārsts, Liepājā. Tālr. 192.

*) Ar vienu zvaigznīti apzīmētās stacijās atļauts dzirdīt pārvadājamos dzīvniekus.
**) Ar divām zvaigznītēm apzīmētās stacijās atļauts dzirdīt tikai tranzitā pārvadā-

jamos dzīvniekus.
***) Ar trim zvaigznītēm apzīmētās stacijās izdara tikai lopu izkraušanu, pie kam

uz Rīgas Krasta, Torņkalna un šķirotavas stacijām atļauts adresēt izkraušanai
pilniem vagoniem zirgus un saimniecības (piena un sugas) lopus, bet uz
AI. vārtiem un Zasulauku — tikai saimniecības (piena un sugas) lopus, par
ko jābūt attiecīgai atzīmei no veterinārārsta izdotā apliecībā, bez kādām
atzīmēm apliecībās lopi adresējami vienīgi uz Rīgas Preču staciju.
1. piezīme. Iekraujot lopus stacijās, pie kurām nav satiksmes veterinār-

ārsta dzīves vietas, nosūtītājam jāiesniedz stacijas priekšniekam no lopu
izvedamām vietām vietējā rajona veterinārārsta vai, kur tāda nebūtu —
vietējās pagasta valdes vai policijas izdota apliecība par to, ka lopi
cēlušies no saimniecībām, kufās nav sērgas (sk. 1920. g. «Valdības
Vēstnesi* Ns 19).

2. piezīme. Par lopu iekraušanu stacijās, kurās nav pastāvīgas veterinār-
ārsta pārraudzības, stacijas priekšnieks ziņo telegrāfiski nākošai vai gala
stacijai, kurā atrodas veterinārārsts.

Ar šī saraksta izsludināšanu uzskatami 1922. g. .Valdības Vēstnesi" N° 36
publicētie saraksti par anulētiem.

1926. g. 6. augustā.
Zemkopības ministrs M. G a i I ī 15.
Satiksmes ministris P. A r o n i e t s.

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.
Dzelzsceļu galvenais direktors A Rode.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Livanu pilsētas
pagaidu buvnoteikumi.

Pieņemti 1926. g. 6. jūnija domes sēdē
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
buvvaldes 1926. g. 22. jūlija rakstu

N° 96718.

I. Būvatļauja.
§ 1. Pirms būvdarbu sākšanas pie

jaunbūvēm un pārbūvēm vajadzīga pil-
sētas valdes atļauja.

§ 2. Par gruntsgabalu skaitās zemes
vienība, kuras robežas un laukums atzī-
mēts apstiprinātā pilsētas plānā ua grunts-
gabalu aprakstā. Gruntsgabalu apvieno-
šana un sadalīšana zemes vienībās ir
pielaižama tikai ar piķētas valdes pie-
krišanu. Jauniedalamo gruntsgabalu
laukumiem un formai jābūt tādiem, ka
tos iespējams apbūvēt, saskaņā ar šiem
pagaidu buvnoteikumiem.

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

a) attiecībā uz visām dzīvojamām un
blakus ēkām, kuras atrodas būvlaidā, un
visām dzīvojamām ēkām pagalmā jā-
iesniedz situācijas plāns, atzīmējot esošās
un projektētās būves mērogā 1:1009 un
ieklājot jaunbūves ar sevišķu krāsu, bet
ēkas plānu griezumus un ielas fasādi

mērogā : 1:100. b) attiecībā uz visām
saimniecības ēkām pagalmā pagaidām
var tikt iesniegti situācijas plāns mērogā
1:_ 1000 un ēkas planf ar griezumiem
meregā 1 : 1C0 bez ēkas fasādēm.

Piezīme. Pilsētas valdes atļauja
vajadzīga ari aku un lielāku zemes
darbu izvešanai.

II. Būv j u iz vešanas noteikumi.
§ 4. Līvānu pilsētas administratīvā

teritorija, kura nozīmēta apbūvei, sa-
dalīta 4 apbūves joslās.

a) saimniecības centrs, kurā ietilpst
gab. zem JVs 48, 68—77,82—92, 156—157,
160, 161, 163—178, 180-182, 184, 185,
188, 189, 205. 206, 213-215, 218-223,
226—228, 231—233, 235, 238, 248—253,
255, 276, 278-307, 309, 312-315
319—321, 330—346, 365, 366, 369—370
373-375, 455-485, 489-497, 512-515!
517, 518, 521, 524-526, 529, 432-538,
553-555, 557—559, 575-577, 611-623,
625, 626, 628-635, 671-682, 690
698-712, 730, 748-766, 770-780,
797-800, 915, 916, 921—923, 927, 929,
930, 943-946, 960;

b) dzīvokļu josla, kurā ietilpst gab.
Nb 45-b, 59-61, 94—96. 99-103,
133-143, 147—150, 183, 186, 187, 190,
191, 193-198, 240, 207—212, 216, 217,
224, 225, 229, 230, 234, 236, 237,
239-247, 254, 256-261, 263-272,
275, 277, 308, 310, 311, 316-318,
323—329, 340-a, 347- 348,350, 352-364.

367, 368, 371, 372, 376-383 385-392,

395-454, 486-488, 489-511, 527,528,
530, 531, 539, 552. 560-574,
578-610, 624,627, 636-670, 683-689,
691-697, 713-729, 731-24, 767-/69,
781-796, 801-834, 837-841, 847-851,
868-882, 912-914, 918-920, 924-926,
931—937, 939—942, 9 17—959, 961—563,
un valsts, pašvaldības un sabiedriskām
vajadzībām paredzētie gabali Ns 45-a,
45-C. 180, 143, 47F, 275, 57. 58, 51, 65,
66, 349, 556, 522, 883, 990, 911, 1023,
c) dārzniecības joslā, kura ietilpst gab.
& 105-132, 151—155, 145, 146, 158,
159, 162, 842-846, 852-866, 1014;

d) rūpniecības joslā, kurā ietilpst gab.
N° 45, 45-a, 54, 55, 67, 78-81, 88, 89,
93, 97, 98, 104, 274, 393, 394, 835.

§ 5. Bez apbūvei nozīmētam zemēm
pilsētas administratīvās robežas ietilpst
neapbūvējami:

a) zaļvietas un sporta laukumi Ns 192,
199, 203, 262, 309 a, 322-a, 823, 836,
970, 980, 144, 56, 351, 268, 322, 322 a,
322 b, 351, 823, 226, 867, 980,928,
970, 309-a;

b) ielas laukumi.

III. Saimniecības centrs.
§ 6. Saimniecības centrā nedrīkst ap>

būvēt vairāk par 40°/o no gruntsgabala
laukuma un stūru gruntsgabalune vairāk
par 50°/o no tā. Dzīvojamās ēkas buv-
laidā nedrīkst celt mazākas par60mapbūvētā laukuma.

§ 7. Saimniecības fcentrā ēkas var
celt ne augstākas par 8 m, sadalot tās
ne vairāk kā 2 pilnos stāvos, bez Jam
šinīs gruntsgabalos pielaižams izbūvēt
dzīvokļu vajadzībām bēniņus, mūra
ēkās, bet ne vairāk kā 65°/o no tā
laukuma. Jumta stāva laukums var tikt
izbūvēts ari pilnīgi, tSdā gadījumā viņš
uzskatams par pilnu stāvu.

Piezīme: a) ēku augttums_ tiek
mērots ielas pusē ēkas vidu no
projektētā ielas līmeņa līdz vai pag-
dzegas (zimzes) augšmalai;

b) stāvu skaitā netiek ieskaitīts
pagraba vai noliktavas stāvs, kuru

griestu apakšmala nav augstāka par
1 m virs ielas līmeņa, mērojot ēkas
ielas pusē; pagrabu izbūve dzīvokļu
vajadzībām nav pielaižama.

§ 8. Saimniecības centra būvlaidā
pielaižama slēgta apbūve; tādā gadījumā
būvlaidā būves var celt līdz kaimiņa
robežai saskaņā ar § 18.

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

20°/o no grunts gabala laukuma un
stūra gabalos līdz 30?/o no tā. Dzīvo-
jamās ēkas būvlaidā nevar celt mazākas
par 40 mapbūvētā laukuma.

§ 10 Dzīvokļu joslā ēkas var celt
ne augstākas par 8 m, sadalot tās ne
vairāk kā 2 stāvos, pie kam apdzīvo-
jamo bēniņu izbūve tiek ieskaitīta ka
stāvs.

§ 11. Dzīvokļu joslā slēgta apbūve
nav pieļauta. Pie sabiedrisku ēku cel-
šanas uz gruntsgabaliem, kuri nozīmēti
valsts pašvaldību un sabiedriskām vaja-
dzībām, pielaižama atkāpšanās no § 9.
un § 10. minētiem noteikumiem.

V. Dārzniecības josla.
§ 12. Dārzniecības joslā var apbūvēt

līdz? 10% no gruntsgabala laukuma ar
(iem pašiem noteikumiem kā dzīvokļu
joslā.

VI. Rūpniecības josla.
§ 13 Iestādes, kurss pie savas dar-

bības rada nevēlamu troksni, gāzes vai
netīrumus, kā ari vispār rūpniecības uz-
ņēmumi var tikt _ ierīkoti tikai pilsētas
plānā apzīmēta rūpniecības joslā

§ 14. Uz rūpniecības būvēm šie pa-
gaidu buvnoteikumi neatlieca?, viņu cel-
šanai pilsētas valde izdod atsevišķus
noteikumus, lai aizsargātu iedzīvotājus
no rūpniecības iestāžu ļauniem iespai-
diem. Pied.īvokļu celšanas rūpniecības
joslā jāievēro dzīvokļu joslas noteikumi.

VII. Vispārējie techniskie
noteikumi.

§ 15. Koka būves var būt tikai viena
vai divftāvu, pie kam augstums nedrīkst
but lielāks par 8 m. Virs otrā stāva
koka nedrīkst but apdzīvojamas telpas.

§16. Pie izklaidu būves veida starp
eku un kaimiņ» gruntsgabalu robežām
jāatstāj 4 m. Starp atsevišķām ēkām, ja
viena vai abas ir no koka, atstājami
8 m, un ja tas celtas no ugunsdroša
materiāla — vismaz 6 m, pie kam at-
statums starp 2 atsevišķām un pre'i
stāvoiām ekam _ nedrīkst būt mazāks
neka augstākās ēkas augstums, mērojot

no zemes vidējā līmeņa ci»^^
līdz dzegas virsmaiai , ]a vj P««]
no viaām apdzīvojamas Vai =

§.;L' Dzīvokļu josla atļauta,
'

sauktās dvīņu būves, kur div,',''
vienojušies celt savas ēkas i;
kopēja jumta un saskaņotām?
skatā; tādā gadījumā viņas i?
uz pašas robežas, sadalot gt,
bežas divās daļāsarpie?upUn7§ 18. Pie slēgta apbūve, L^pie kaimiņa gruntsgabala robe?*!ar pretugens mūri gar Šo robeh
tam pie visām ēkām uz katriem ? ?
garumā

^
kaitot gar ēkas asi jj /

uguns mūris. '™l
§19. Pretuguns mūra bieZUtw

nāHa viets jābūt vismaz 0,25 m
ugunsdroša ieseguma to jāceļ' !• "
0,30 m virs jumta ieseguma. ja

V:

iesegums ir ugunsdrošs, pretuW'
var nobeigt līdz ar jumta ieselumV
izlaižot to virs jumta, pie kara Jkonstrukciju koka daļas nevar tik-
laistas mūrim. Pretugunsmūn !

stāvos, var tikt ierīkotas aile, satikibet bēniņos tikai tajā gadījums ia j
ierīkotās durvis tiek apšūtas ar £un pierlkota automātiska durvju t
sišana.

§ 20. Bnvju daļām, kuras navr
drošas, jabut vismaz 25 cm atstr
no dūmu vadiem, skaitot no vada
sējās siena».

§ 21. Ūdens notekas nedrīkst i*.
kaimiņa gruntsgabalu.

§ 22. Uz katra grunts-gabala \ķ
neapbūvēts brīvs pagalms vismaz i
lielumā, kurš nevienā vietā nedrikj
šaurāks par 8 m.

§ 23. Caurbrauktavei pie slēgtas 1
būves jābūt no ugunsdroša matē 3
vismaz 2,75 m platumā un 3m augit

§ 24. Div- un trisstāva mūļa i 1
nav nepieciešama mūra trepju ar uj'
droša pārseguma ierīkošana, bet it t
var tikt ierīkotas no koka, apt*
apakšpusi. Apmetums nav vajāt ]
ja trepes tiek ierīkotas no cieta \'
piemēram, no ozola.

Kāpieniem jābūt pēc formulas ?
2a — b = 60 cm, kura kāpšļa augs
ne vairāk par 18 cm, b — platam!

Tādu trepju pieejamais atstatai.
katras telpu vietas nedrīkst būt ti,
par 25 m j,

§ 25. Divstāvu kokumājas,ta,sējā stāvā apdzīvojamais laukums i: j,
Iāks par I03m saskaņā ar § 2t p
vismaz divām trepēm 90 cm plate §
slīpumu ne vairāk par 45° un ka|j
pēc formulas 2a — b = 60 cm. »

(a — kāpšļa augstums ne vairāk *
20 cm, b— platums.)

Šās trepes var būt koka. v

VIII. Sanitārie noteiktu u;
§26. Dzīvojamām un darba 18*

kuras notiek cilvēka ilgstoša «
^šanās, jābūt vismaz 2,50 m augsti^

apgaismotām tieši no ārienes t Ja
grīdai vismaz 30 cm virs līmeņa. »
kalu telplm, kuras pieejamas tiesļļj
ielas, grīdas var pazemināt līdz pļl
virs zemes līmeņa.

§ 27. Uz katra gruntsgabala |i"<
aka, bet pie diviemkaimiņafgabaliem pielaižama ari viena > vh
aka.ja tā satur pietiekoši daudz !

un ērti pieejama. , .^
§ 28 Pilsētas valdei ir tiesm

sava rēķina izbūvēt, pārvietot ijr
ūdensvadus privātogruntsgabalure»bez ka īpašnieks par to vareiu P,

kādu atlīdzību.
§ 29. No pilsētas valdes api Jo

daoiskos ūdens novadus nedrīkst .-«

netīrumu novadīšanai. ae
§ 30. Ir aizliegts bez P"se»^*

piekrišanas pārvietot jau Pasifi'1
,^

pilsētas valdes apzīmētos u^ ™
vadus. ,j

§ 31. Pie pilsētas valdes Wn

ūdens novadiem drīkst apbūvei
^

n

gabalus ne tuvāk par 1,5mn°ja ūdens novads atrodas 8'% $
robežās. Ja starp ūdens dc

gruntsgabalu atrodas teritorijas
platāka par 5 ra, tā nododama P'. , »
gruntsgabala turētāja P«g' j. 2
lietošanā, pie kam šā udeū *
vīzijas daļa uz pilsētas va.d«
jumu atbrīvojama no P"^noteiktā laikā bez sevišķas v»

§ 32. Samazgas un netīru"" r
novadīt uz ielu, nedz uz
gabalu. „ M2

§ 33. Samazgu un netIr"JUPun brīvi stāvošām atejas vi
no ielas un kaimiņu roDez"



j m. Mēslu, virces un atejas vietām

gierīko ūdens cietas bedres ar cieši pie-
rulešu vāku, un viņām jābūt vismaz 10 m
ittāļumā no akām.

§ 34. Kairā dzīvojamā ēkā jābūt at-
jaribā no dzīvokļu skaita vienai vai vai-
rākām atejām, pieejamām no koridora
\ļi priekšnama _ Atejas telpai viena
ijzivokļa vajadzībām jābūt vismaz 0,8 m
platai un l,25_ m garai_ . Atejām jābūt
jaišām un tieši uz arn vedināmām.
Viņu āisienām jābūt kapitālām. Sēdekļu
caurumu noslēgšanai ietaisāms vāks.
Atejas bedre jātaisa ar ūdensdrošām
jnūra sienām, dibenu un pārsegumu.
Pēdējā jāatstāj tikai smeļami aila kura
noslēdzama ar diviem cieši piegulošiem
vākiem, kuri nelaiž cauri gāzes. Gāzu
novadīšanai bedres pārseguma augstākā
daļa jāsavieno ar īpašu ventilācijas stobru
akurstenl, vislabāk blakām virtuves dūmu
vadiem. Kopējas trepju telpās un pa-
grabos atejas izbūvēt aizliegts. No ap-
dzīvotām telpām atejas nodalāmas
ciešām apmestām sienām. Šo izsmejamo
atejas bedra saturu nedrīkst ievadīt iz-
lejamās vai meslu bedres, dabīgās no-
tekās un vaļējos grāvjos.

§ 35. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā linijā.

§ 36. Kustoņu mitekļus var p'ebuvft
pie apdzīvojamām telpām tikai dzivokļu
un dārzsaimniecības josla, tādā gadījumā
starp dzīvojamam un kustoņiem nozī-
mētām teloām. jābūt neapdzīvotai telpai,
vai cieši celtai šķirošai s!enai bez ailām.

§ 37. Katrs gruntsgabals jāiežogo.
Gruntsgabala īpašniekam jāceļ un jāuztur

tās žoga pusdaļas, kuras, skatoties no
pagalma uz kaimiņa robeža, atrodas pa
labai rokai.
\ § 38 Gruntsgabala daļa starp būv-
laidā liniju un ielas malu nevar tikt ap-
būvēta un nekādas ēkas daļas rr drīkst

dz tās atrasties, izņemot nelielus archt-
lekiuras izlaidumus 25 cm dziļumā.
Viņa nozīmēta priekšdārzu ierīkošanai.
Ēkas ceļot tās ar vienu malu jānovieto

uz būvlaidā līnijas vai jāatkāpjas no tās
ne mazāk kā 20 m.
Piezīme. Uz klātpieliktā plāna

priekšdārzi svītroti ar zaļu krāsu.

§ 39. Ielas teritorijas daļa, kura pa-
redzēta ielu turpmākai paplašināšanai
ielu šķēr griezumos īpaši apzīmētās
vietās, nododama pierobtžu gruntsgabalu
turētāju pagaidu bezmaksas lietošanā,
priekšdārzu ierīkošanai saskaņā ar §31,

§ 37, un § 39. Pie kam šis ielas teri-
torijas daļas uz pilsētss valdes piep-asī-

jumu atbrīvojama no pilsētas valdes no-
teiktā laikā un bez sevišķas atlīdzības.

Piezīme Uz klātpieliktā plāna
šādas daļas svītrotas ar sarkanu
krāsu.

§_ 40. Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem un viņu augstumu
noteic pilsētas valde.

§ 41. Katram gruntsgabala īpaš-
niekam uz ielas gar gruntsgabalu malu
jāierīko un jāuztur kārtībā trotuāri pēc
pilsētas valdes aizrādījuma.

§ 42. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

§ 43. Šie noteikumi stājas spēkā
divu nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas
.Valdības Vēstnesi*.

Līvānu pilsētas pagaidu galva
P. K a ņ e p s.

3 Sekretārs V. Š a p k i n s.

Papildinājums
pie Kandavas pilsētas pagaidu būv-

noteikumiem,
ka* izsludināti .Valdības Vēstnesī"
1925. g. 152., 1E3. un 154. numurā.

Pieņemts Ksndavas pilsētas domes'1926. g.
10. apriļa sēdē un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas buvvaldes 1026 g. 18. jūlija

rakstu te 96645
§ 38. Šonoteikumu pārkāpējus sauks

pie atbildības uz soda likuma
pamata.

§ 39. Šie noteikumi stājas spēkā
divu nedēļu laikā pēc to iz-
sludināšanas .Valdības Vēst-
nesī".

Pilsētas glvaO Jēgermans.
i Sekretārs E d. Tinte.

Saistošie noteikumi
par_ trotuāru un ūdensvadu gfāvju uz-
turēšanu Jēkabpils pilsētā un par brauk-
šanu ar smagumiem pa pilsētas ielām.

Pieņemti Jēkabpils pilsētas domes 1926. g.
5. jūnija sēdē pēc protokola Jsf? 240 un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas buv-
valdes 1926. g. 6 augusta rakstu te 96884

§ 1. Trotuāru ierīkošana, izlabofana
un kārtībā uzturēšana uzlikta par pie-
nākumu gruntsgabalu īpašniekiem, cik
tālu gruntsgabali pieiet pie ielām un
celiņiem.

§ 2. Lielā ielā, sākot augšgalā no
Dambja ielas vienā pusē un Luteru
baznīcas vārtiem otrā pusē līdz Zaļai
ielai, un Pasta ielā visā garumā līdz
Zaļai ielai, izņemot malu gar tirgus
laukumu, trotuāriem jābūt no cementa

vai asfalta, kamēr gar pārējām sosētām,
bruģētām, kā sri nebruģttām ielām,
trotuāriem un kājceliņiem pi' sētas admi-
nistratīvās robežās jābūt nograntētiem,
nolīdzinātiem vai bruģētiem.

§ 3 Trotuāri, kuri pēc pilsētas vai-

§ 10. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

§ 11. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dieau laiki pēc viņu publicēšanas
.Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva (paraksts),
l Sekretārs E. K o r n e t.

des un būvkomisijas atzinuma nolieto-
jušie! un nepiemēroti satiksmei, atjauno
jami saskaņā ar šo pantu, laiki, ko n>
saka pilsētas valde.

§ 4. Trotuāru bojāšana pie pārbūvēm
vai teleionu vadu uzstādīšanas, kā ari
pārgrupēšanas aizliegta. Katrā atsevišķā
gadījuma izprasāma pilsētas valdes pie-
krišana.

§ 5. Trepes no namiem uz trotuāriem
nedrīkst izbūvēt. Līdzšinējās trepes var
atstāt uz trotaara ne vairāk par vieau
kāoienu — 35 centimetru platu.

Piezīme. Pastāvošo trepju noārdī-
šana un pārbūve izdarāma pilsētas
valdes noteiktos termiņos līdz 1928.
gada 1. janvārim.

§ 6. Mājām un būvēm ielas pusē,
kas pieiet pie trotuāra, jāierīko jumta
ūdens noteku renes, novedot pēdējās ne
augstāk kā 15 centimetru atstatumā no
trotuāra.

§ 7. Visi grāvji pilsētas centrā, kā
ari ārpus tā (atrodošos Jēkabpils pilsētas
administratīvās robežās), kuri novada
ūdeni no ielām, laukumiem un vairāk
kā viena zemes gabala, jāuztur kārtībā
tiem zemes īpašniekiem, caur jeb gar
kuru zemi ūdens tek. Izdevumi par
gfāvju ierīkošanu, uzturēšanu un tīrīšanu
sadalāmi proporcioneli zemes platībai ttarp
īpašniekiem, kuru zeme novada ūdeņus uz
gjāvjiem, kā ari starp tiem īpašniekiem,
canr kuru zemi grāvis iet, ja caur pēdējā
iztīrīšanu īpašniekiem nāktu kāds labums.
Ja kāds grāvis iznīcināts bez pilsētas
valdes piekrišanas, tas atjaunojams, sa-
skaņā ar šiem noteikumiem, pēc pilsētas
valdes aizrādījumiem

.

§ 8. Ja trotuārus, kājceliņus, ūdens
novadīšanai vajadzīgos grāvjus neierīko
vai neuztur kārtībā pilsētas valdes no-
teiktā laikā, šie darbi tiek izvesti uz
pilsētas valdes rīkojuma pamata un iz-
devumi, pieskaitot tiem 12% gadā, tiek
piedzīti no attiecīgā grunts vai zemes
gabala īpašnieka.

§ 9. Braukšana pa pilsētas brrģētām
un šosētām ielām ar kuļmašīnu, paš-
braucēiu lokomobiļiem, traktoriem un
citiem smagumiem atļauta vienīgi ar
ielas bruģa aizsardzības līdzekļiem vai
ar gludām riteņu riepām. Pa Smilšu
ielu braukšana ar lokomobiļiem vai trak-
toriem pavisam aizliegta.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011.. 2014. un 2019. p.p.

MBito paziņo, ka pēc 1914. gada
I iebruarī Valkā ^ mirušā) ' Karolines

Minnas Kārļa m. E k (Eeck ari Eck),
uzim. Pauliņ (Paulit), Ir atklāts manto-
paw un uzaicina, kam ir uz šo
?untojumu, vai sakarā ar to, tiesības,
?i mantiniekiem , l*gatarijiem, lidef-
«omisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt tis tiesības minētai tiesai sešu
JBēnešu laikā, skaitot no II sludinājuma

ttpieJanas dienas.
?la_ minētās personas savas tiesības

ugsa uzrīdītā termiņā nepieteiks, tad
Vhjas atzīs kā Tis tiesības zaudējušas.

Rigā, 1926. *. 20. juljā. L. n 3873
. Prlekšsēd. v. A. Bluraentals.
" Sekretārs A. Kalve.

D e v i s e s :
1 Amerikas dolāra .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 2519 — 25.27
100 Francijas franku . . . . 1390—14,20
100 Bejģijas irank» .... 13,85 — 14,10
100 Šveices franku .... 99.80 — 100 70
100 Itālijas liru 16.9J — 17,25
100 Zviedrijas kroni.... 138,50 — 139.55
100 Norvēģijai kroni . . . 113 05 —114. 75
100 Dānijas kronu .... 136^90 — 138,95
100 Cechoslovaķijai ktons 15,25—15,55
100 Holandes guldeņa . . . 207,55 — 209,10
100 Vācijas marku .... 122,80— 124,1t:
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 55,00 — 65,0"
100 Lietavas Utu 50,55 — 51.8C
1 SSSR červoņeci ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—344J
Sudrabi 1 kg 98—108

Vērtspapīri:
5°/° neatkarībai aizņēmums . 98—100
4°/o Valsts prem. aizņēmumi 98 — 100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmei 92 — 93
8°/o Hipotēku banku ķīla

zīmes 96 — 9'

Rīgas biržas kotacijas komir-ļa-
priekliēdētiļs J. Skujevici.

Zvērināta biržas mākleri Tb. Summeri

Redaktors: M. Arons.

Ārzemes.
Lieliska kvieēu raža Amerikā.
Ņujorkā, 12. augustā. Pēc stati-

stiskiem datiem Savienotās valstis šogad
sasniegs jaunu kviešu ražas rekordu.
Paredz, ka jaunā raža dos 829 miljonu
bušeļu pret 669 miljoniem pērn.

Rīga.
Ārlietu ministris K. Ulmanis

kājas ievainojuma dēļ spiests dažas
dienas neatstāt dzīvokli.

KURSI.
Rīgai birža 192t?. gada 13. augustā.

i Jelgavas apgabaltiesa,
'Pttnr!!!"UZCiV-P-lik-1958P-
i 2 ic Sis tiesas sēdē 1926- §?
(11 j„

e5attaisīs un nolasīs 1923. g.*M '7 d"1" mir"ša Staņislava Vincenta
Iju novska testamentu.

t- e!8avā, 7. aug. 1926. g. L.te 2036 .6
Qļ04I2 Priekšsēdētāja v. (paraksts).
(F-~—. Sekretārs Ķ. P u s s a r s.

as pilsētas iec. miertiesnesis,
fgpototies uz sava lēmuma no 10. jun.

ntj g- un civ. proc. lik. 2012. un 2079.

*m b=H Zaic,na visas personas, kurāmKadas tiesības uz mirušās 10. aprilī

_
_

1915. g. (v. st.) Jelgavā, Lucijas fon
Pirks, dzini. Grothus, atstāto manto-
jumu, kā mantiniekus, legatorus, fidei-
komisarus, kreditorus un c. pieteikt šīs
tiesības miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma dienas, aizrādot,
ka termiņā nepieteiktas tiesības vai
prasības atzīs par spēku zaudējušām.
8396a Miertiesnesis Bērziņš.

Personas, kurām pret šo adopciju
būtu kādas ierunas, tiek uzaicinātas
pieteikties šajā pagasta _ tiesā sešu
mēnešu laikā pēc šī sludinājuma iespie-
šanas .Valdības Vēstnesī" trešo reizi.

Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi netiks vairs pieņemti
un minētā adopcija skaitīsies par liku-
mīgi spēkā gājušu.

3 Priekšsēdētājs (paraksts).
10352 Darbveža v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kūja kancleja atrodas Rigā, Andreja
Pumpuia iela 1* 1, paziņo, ka 27. aug
1926 g., pulksten 10 rijā, Rīgā, lielā
Jēkaba iela te 28, pārdos Jevna
Rabinov iča kustamo mantu, sastā-
vošu no naudas skapja, rakstāmmašīnas
un c un novērtētu par Ls 1500.

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

Rieā, 12. augusiā 1926. g.
10502 Tiesu izpild V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas V iec.
tiesu izpildītājs

kūja kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura Mā te 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
4. civilnodaļas lēmumu no 12. jumja
1926. g. ar te 1123 pat piedzīšanu no
Kairinās Alitan, dzim. Četkin par labu
Vilhelmam Spilckes Ls 18615 ar °/o un
izdevumiem 25. novembrī 1926. g.,
pulksten 10 riiā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zāle,

puMUR. torsos pārdos
Katrines Alitan, dzim. Četkin

nekustamu īpašumu,
kufš atrodas Rīgā, Brīvības ielā _ 105.
Rigas II htp. iecirknī ar zemes grāmatu
reģistra te 375 (grupā 23, grunts te 33)
un sastāv no dzīvojamās ēkas un grunts-
gabala;

2) ka īpašums priekš publisk. torgiem
apvērtēts par Ls 30,000;

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

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
gieoi dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā da|a no apvērtēšanas sumas un
jāt āda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

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

Pe.sonām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanai dienai.

Visi papiri un dokumenti , attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod. kancleja.

Rigī, 11. augustā 1926. g.
1049» Ticiu izpild. E. S m e i 1 s.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 20 augustā 1926. g , pulksten
I dienā. Rigā, m Ķēniņu ielā te 1.
II ūtrupē pārdos Kārļa Sliephacke
kustamo mantu, sastāvošu no uzvalka,
mēteļa in 1.1. un novērtētu par Ls _30J.

Izzinīt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. augustā 1926. g.
10500 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas V iec.
tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela te 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rigas apgabaltiesas
lēmumu no 13 novembra 1923. g. ar
te 317570 par pi dzīšanu no Friča In-
driks. na Ls 2561,68 ar ° o un izdevumiem
25. novembrī 1926. g.. pulkst. 10 r ta,
Rigas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zāle,

punus liiiiu pildos
Friča Indriksona

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Riga, Reveles iela te 60,
III hipet. iecirkni ar zemesgrāmatu reģ.
te 530 (grupā 34, grunts te 9) un sa-
stāv na dzīvojamas ēkas un gruntsgabala;

2) ka īpašums priekš puoliskiem tor-
giem apvērtēts par Ls_7G00;

3) ka t>-z augšminētas prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 153,32;

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

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

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

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

Rigā, 11. augusta 1926. g.
10493 Tiesu izp. E. S m e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. augustā 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Audēju ielā G. Brakmaņa

prasības lietā pārdos Haima S i m a-
n o v i č a kustamo mantu, sastāvošu
no zīda spiču audumiem un novērtētu
par Ls 1080.

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

Rīgā, 12. auguslā 1926. g.
104S8 Tiesu izpild. J. O r i n 1 e 1d s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesu
uz civ. proc. lik. 1401. p. un X sēj.
civ. lik. 1239. p. pamata uz laskaņā
ar 1926. g. 2. augusta lēmumu, uzaicina
1921. g. 24. novembrī mir. Zalmaņa-
Bera Nochima d. Klingmaņa mantiniekus
pieteikt savas mantoj. tiesības un nelaiķa
atstāto nekust. īpašumu, atrod. Daugavp ,
2. policijas ^iecirknī, Rīgas iela te 42,
augšā minētam _ miertiesnesim, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ievietošanas dienas .Valdības
Vēstnesī.*

Daugavpili, 1926. g. 6. augustā.

1C425 Miertiesnesis D u c m a n s.

Valgundes pag. tiesa,
pamatojoties uz savu š. g 3. augusta
lēmumu un pagas tiesu likumu 118. un
109. u- p, uzaicina visus, kam būtu kā-
das likumigas ierunas pret to, ka šā
pagasta .Maz-Kalniņu" mazmāju īpaš-
nieks Ģederts Jāņa d Paeg e un viņa
sieva Anna pieņem bērna vietā 9 gadus
veco Zelmu Stein, — pieteikties pie šis
pagasta tiesas sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas tiešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas ierunas netiks ievērotas un
adopciju apstiprinās.

Valgundē, 6. augusta 1926 g te 31.
Priekšsēdētājs M. S t r a u t m a n s.

10129 l D-vbved'S J. Ozoli ņs

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 24. augustā 1926. g., pulksten
0 dienā, Rigā, Kungu ielā te 25/27.

veikalā/ ake. sab, .Haara" prasības lietā
piiios Abe Jankeļa Meieroviča
un Joeļa Jakobsona kustamo mantu,
sastāvošu no lampu kupelēm un emaljē-
tām bļodām un novērtētu par Ls 550.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
štnas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. augustā 1926. g.

1049' Tiesu izpild. J. Q r i n f e 1d s.

Rigas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

<nra kancleja atrodas Rīgā Andreja
Pumpura iela te 1, paziņo, ka 27. augustā
1926 g, pulksten 10 rītā, Rigā, Valde-
māra ielā te 17, dz. 1, pārdos Viktora
RomanovsKfl kustamo manta, sa-
stāvošu no magoņa koka mēbelēm, ka
ari rie'tsta un melra koka mēbelēm un
novērtētu par Ls 820.

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

Rīgā, 12 augustā 1925. g.

10501 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Skruda ienes pag. tiesa,
Ilūkstes aprii/ķī , pamatojoties uz sava
26 jūlija 1926. g. bmumu un pagasta

tiesas lik. 276. un 277. p. pamata, da a
zināmu vispārībai, ka pils. Sevastians
Cjuļinskis, dzīv. Skrudalienes pagasta,
Osinovku" mājā, pieņem bema vieta

— adoptē Aleksandras Ivanovas *rlau-

lībā dzinušo meiteni .Epistimiju', dzi-

mušu 1925. g. 8. novemb.i, piešķirot
adoptējamai visas likumīga bērna tiesī-
bas un dodot tai vārdu: Epistimija
Sevastiana m. Cjuļinska.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
M civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p

'P'oata paziņo, kn pēc 1917. gada
vasarā (diena un mēnesis no lietas nav

(lejami) mirušās Klāras Adelheides

* tll-Ludvi Sa m- L i 1 a u, dzim. Berg,
?w atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
" mantojumu, vai sakarā ar to
(«jM. kā mantiniekiem, legatariem, li-
: n£?T S3riem- kreditoriem un t. t

J^teiJt šīs tiesības minētai tiesai sešu«n«a laikā, skaitot no šī sludinājumu
. "«aitas dienas.

tifi 01"6'" P"50"" savas tiesības
' »tau

Ullž<ii l* termiņā nepieteiks, tad
' p-' 8tli8 <a *ls tiesības zaudējušas.

m9l6. g. 3. aug. L.te 3610
l984 priekšsēd. v. A. Blu mentāls.—

^ Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 20. augustā 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Trokšņa te 10, pār-
dos Paula B e r 1i n a Kustamo mantu,
sastāvošu no 1 mucas brūnas krāsas un
3 mucām antichioia un novērtētu Jpai
Ls 400.

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

Rīgā, 12. augustā 1926. g.
1P499 Tiesu izpild. L. .lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 20. augustā 1926. g., pīkst.
11 dienā, Rīgā, m. Kalēju ielā te 10,
pārdos Frederika AdJfa _ L a n g-
lorda kustamo mantu, sastāvošu no
kantora iekārtas un novērtētu par Ls 1250.

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

Rīgā, 11. augustā 1926. g.
10491 Tiesu izpild. L. J a k s 11 ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. aug īstā 1926. g., pulksten
12 dienā, Līgatnē pie Breikša pardoa
Letv. mazsaimn. ekonom. sab. Nitaures
nod. kustamo mantu, sastāvošu ne
2 labības pļaujamām mašīnām un no-
vērtētu par Ls 1000.

Izzināt sarakstu, novērtejumu,_ ka ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 31. jūlijā 1926. g.
10492 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ S.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
II iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 31. augustā 1926. g., pīkst.
12 dienā, Inčukalna pagastā, Teteru

mājā, pārdos Eduarda Liberta kustamo
mantu, sastāvošu no divām govīm un
novērtētu par Ls SCO.

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

Rīgā, 2. augustā 1925. g.
10495 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas notāra Emanuēla Traufsolfai i. Helnricii. Kmfofsons
lī šo dara zināmu, ka saskaņā ar aplie-
cinātu no manis 9. augustā 1926. g.
ar reģistra te 3885 uzrakstu uz sabie-
drības ligurnu, noslēgtu starp Maksi
Zamueļa dēlu L e v i c k u un Jēkabu
Moz-su A p š t e i n u un apliecinātu no
Latvijas sūtniecības Polijā, Varšavā,
6. augustā 1922. g. zem te 2 i 9,
attiecība uz sabiedrības zem lirmas
.Polateks', no pēdējās izstājās
Jēkabs Mozes Apšteins, nodod ;ms
visas savas tiesības un pienākumus
Maksim Zamueļa dēlam Levickim, kurš
turpmāk paliek par firmas .Polateks"
vienīgo īpašnieku.
10443 Notāra v. i. H. Kristofsons.

[ Citu Iestāžu slurjJnrUmnL]
Ittillelu nutrijai

ir iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakša minētie Latvijas pilsoņi:

1) Andrejs Eikens, dzīvoj. Rīgas
apr. Birzgales pagastā, Kalnupēs, kurš
vēlas saukties uzvārdā .U pina 11s."

2) Emma Šokolait, ari Sakalei, dziv.
Liepājā, Graudu ielā te 21-10, kufa
vēlas saukties uzvārdā .Sak aleja.'

3) Mārtiņš Strēlis-Kumostrel, dzīvojošs
Bauskas apr. Vecumuižas pagastā, kujš
vēlas saukties uzvārdā .Strēli s."

4) Jānis Treiliņš, ari Treilibs ar sievu
Almu un dēlu Leona,du, dzīv. Jelgavā,
Pulkveža Kalpaka ielā te 7-9, ku{ i
vēlas saukties uzvārdā .Treiliņš."

5) Attis Dakstiņš, ari Lakstīgals, ar
sievu Līzi, dēliem: Alfrēdu, Kārli un
meitu Zentu, dzīvojoši Jelgavas apr.,
Kalnmuižas pagastā, Laurenos. kuri vēlas
saukties uzvārdā .Lakstīgala."

6) Krišjānis Suns, ari Kaminskis, ar
sievu Mariju, meļtām: Līnu, Annu
Mariju, Zelmu; dēliem: Vili un Jāni
Arturu, dzīvojoši Jēkabpils apr., Saukas
pagastā, Podu mājās, kuri vēlas saukties
uzvārda ,K a m i n s k i s.

Varbūtēji iebildumi pret pievesto
lūgumu ievērošanu iesniedzami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma publicēšanas dienas,
pretēja gadījumā, pec minētā termiņa
notecēšanas, lūgumus izpildīs.

"?īgā, 9. augustā 1926. g. te 35471
Par administratīva departamenta

vicedirektors K. Ābels.
10390 Nod. vad. v. P. K u r z e m n i e k s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 19. aug. 1926. g., pulkst. 12 dieni,
Rigā, Brīvības ielā te 9, veikala,

pfirdos vairāksolīšanā
otrā izsolē, Gotharda Kreišmana ku-
stamu mantu, novērtētu par Ls _ 183,50
un sastāvtšu no alkoho iskiem dzērieniem
dēļ viņa 1924. g. un 1925. g. piocent-
peļņas nodokļa segšanas

Rīgā, 12. aug. 1926. g.
10490 P.edzjiieis D e r i n gs.

Rozēnu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto kara klausības aplie-
cību, izdotu no Valmieras kafa apriņķa
priekšnieka 13. jūnijā 1921. g. ar te9^52
uz Augusta Teņa d. Zariņa v. 5111

Ludzas apriņķa II robež-
apsardzības rajons,

ar nrmetni Ciblas pagastā,^ Gaio-
Kušnera ciemā,_ 29. augusta s g-,
pulkten 11 diena,

pildos laiižbolišaoi
robežpoliojas dienestam nederīgu vienu

valsis zirgu, 19 g. v. te 911
10449 Priekšnieka (paraksts). _

Rīgas prefektūras
saimniecības nodaļa

paziņo, ka prefektūras glabāšanā atrodas
dažādas atrastas un no šaubīgām per-
sonām atņemtas mantas, ka: maki,
pulksteņi, daž. sudrabi lietas, rokas
somas, čemodāni, portfeļi, revolveri,
šautenes, atslēgas, auto riepas, 1 kuģa
enkurs, 45 stenceles, daž. drēbju un
veļas gabali, spieķi, lietus saīgi, zvej-
nieku tīkli, daž. dokumenti un papīri,
119 maisi ar korķiem, dažādi darba
riki u. t. t.

Minētās mantas apskatāmas un saņe-
mamas viena mēneša laikā no šā sludi-
nājuma dienas prefektūras saimniecības
nodaļā, 25. istabā. 1C496

Rīgas prefekta palīda v. i. (paraksts).

Rigas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 25. augustā, pulkst.
10 rītā, Bulduros, Muižas ielā te 6,

pfirdos vairāksolīšanā
Kārlim Mellenbergam piederošo
gaiši pulieretu l'/z m augstu sienas
spoguli, novērtētu par Ls 80 un sienas
pulksteni, novērtētu par Ls 22, saskaņā
ar tiešo nodokļu departamenta rakstu
no š. g. te 30720/25.
10444 Priekšnieks (paraksts)

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 24. augustā, pulkst.
11 rīta. m. Kalēju iela te 10/12, tiks

atklāta mMM vārdotas
.Alma* Anglo-Lalvian Textile Agenci
piederošas sekošas mantas: viena .Con-
tinental" zist. rakstāmmašīna ar laliņu
alfabētu, viena .Roijal* zist. rakstām-
mašīna ar krievu alfabētu un viens
amerikāņu ozola koka rakstāmgalds,
notaksēti kopā par Ls 210,73, par labu
XIII Rīgas kopējai darbinieku slimo
kasei.

Rigā, 11. augustā 1926. g.
10511 lec, priekšnieks (paraksts).

Rīgas apriņķa priekšniek» palīgs
I iecirknī

paziņo, ka 27. augustā š. g., pulksten
3 dienā, Doles pag., Ķekavas sudmalās,

pirtos uatrsKsoliSanti
Andrejam Pušķainam piederošo
1 lauku sistēmas gateri (zviedru firm«s)
dēļ procentalā un peļņas nodokļa pie-
dzīšanas sa-kaņā ar tiešo nodokļu de-
par amenta rakstu te 136495 un o5394.

Rīgā.ll. aug. 1926. g. te 2961, 9761/25
10487 Priekšn. pal. v. (paraksts).

Zemkopības min. kultur-
techniska noda|a

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
2. augusta ir apstiprinājis Svētciema-Pāles
meliorācijas sabiedrības statūtu t.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 118. lp. ar te 118.

Sabiedrības valdes sēdeklis Svetciema
pag. Koku mājas.

Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.
lf'087 IlurhuoHic R RrioHic

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 23. augustā 1926. g, pulksten
11 rītā, Kaļķu ieiā te 9, tiks

atklātā valrāksolīšani pārdots
Hiršam Kauimanim piederošs viens
20 metru garš gabals melna plīša, no-
taksēts par Ls 112,21, par labu Atsevišķo
tirdzniecības un līīpniec. uzņēmumu
darbinieku slimo kase .

Rīgā, 11 augustā 1926. g
10507 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka 23. augustā 192b. g., pulkst.
10 rītā, Vaļņu ielā te 3/5, tiks

atklātā vairāksolīšanā pārdota
a/s. .Start" piederoša viena .Mercedes"
zistemas rakstāmmašīna ar krievu alfa-
bētu, notaksēta par Ls 90,—, par labu
Atsevišķo tirdzniecības un rūpniec.
uzņēmumu darbinieku slimo kaiei.

Rigā, 1926. g. 11. augustā.
10508 Priekšnieks (paraksts).

Zemkopības min. kultur-
techniska noda|a

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
2. augusta ir apstiprinājis Blomu melio-
rācijas saoiedribas statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 114. lp. ar te 114.

Sabiedrības valdes sēdeklis Nigras
pagasta, Blomu muižā.

Nod. vad. v. T. Erlachs.
10288 Darbvedis F. Briedis

Dzelzsceļu iiilittls
izsludina

jauktu izsoīi
savā kantori uz 25. augustu 1926. g.,
pulkst. ii, ar pecizsoli 28. augusti
1926. g., pīkst. 9, uz sekos, darbiem:

1) Krustpils-Daugavpils līnijas 181. km
puskazarmes atjaunošanas darbiem ; dro-
šības nauda Ls 250;

2) Krustpils-Rēz.:knes līnijas 360 km
puskazarmes atjaunošanss darbiem; dro-
šības nauda Ls 300.

Tuvākas ziņas 5. ceļu iecirkņa kantorī,
Krustpils stacijā. 10442

Rīgas policijas I lec. priekšnieks
paziņo, ka 24 augustā 1926. g., pīkst.
10 rīta, Tirgoņu iela te 4, tiks

atklātu liiiibolilaDipāidi
Judelim Feiginam piederoša viena ozola
koka bufete, notaksēta par Ls 61,70,
par labu Atsevišķo tirdzniecības un
rūpniec uzņēmumu darbinieku slimo
kasei.

Rīgā, 11. augustā 1926. g.
10510 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas V iec. priekšnieks
paziņo, ka 23. augustā, pīkst. 10 rītā,
Priežu ielā te 9,

pārdos vaiiiUšanā
Gertrūdes Judeckajas mantu, sastā-
vošu no dzivokļa mēbelēm un novēr-
tfU par Ls 70 par labu Amildai
Grosberg.

Pārdodamā manta apskatāma pārdo-
šanas dienā ūtrupes vietā.

Rīgā, 12. augustā 1926. g.
10485 Priekšn. v. (paraksts).

Apriņķa ceļu inženiere Jelgavā izdos
1926. g. 17. aug., pīksi 12, savā kanc-
leja Upes ielā te 9, galigā rakstiskā un
m.tiska izsola mazākprasitājam 170 kub.
mtr. grants pārvadāšanu no dze zsceļu
teritotijas uz Jelgavs-Dobeles šoseju.
Drošības nauda Ls 150. Tuvākas ziņas
kancleja darbd. no pīkst. 9-15 1 '0270

Sarkaņu pag. padome,
Madonas apriņķī, 1926. g. 19. augustā,
pulksten 12 dienā, pamatskolā, izdos

mazākprasītājam
nodegušā pagastnama atjaunošanas dār-
dus, vecos mūjos.

Darba uzņēmējam jāiemaksā drošības
nauda 10°/o apmērā no nelīgtās darba
sumas vai jāuzdod 2 droši galvinieki

Padome patur tiesīois darbu izdot
vienam no 3 mazākprasītājiem pēc viņas
ieskata. _ !

Ar plānu un aprēķinu var iepazīties
pagasta valdē. 10381 Pafi. valde.

Iespiests valsts tiposrania.

Rēzeknes apr
^Varak,

iec.polic.pr.ļTpaziro, ka 1926. p. 21 ,.
12 dienā saskaņā ar\S~
mežniecības lēmumu te osn ^'192$. g. pie iec. taiBItī^ ļ

atklttS TOlrBsSOlijmi
pils. Staņislavam B o r b a I avienas ragavs, novērtētai ?'dēļ parāda Ls 14,97piedzīša

naPārdodamas maatas apskatam. ,sanas diena uz vietas. S P
Varakļānos, 11. aug. 1926

10460 Priekšnieks /„?..,? rai

Ilūkstes apriņķa priekšn.
pal gs I iecirknī

izsludina uz 24. augustu 1926. g.,
pulkst 10 no rīta, Salienas pag, pie
vietēja pagasta nama,

ūtrupi,
kura pārdos vairāksolīšanā: 1) Jāzepa
Ivanovska kust. mantu, sastāv, no
1 ozola koku rakstāmgalda, nov. Ls 15
2) Rūdolfa Leduškov mantu, sast.
ro 2 aitām, novērt. Ls 15, 3) Jāņa
Z u n d a s manta, sast. no 1 vecas linij-
droška« , novērt. Ls 15 un 4) Ādolfa
M i c k e v i č a mantu, sast. no: 1 grama-
tona ar 40 platēm, novērt. Ls 30, vienu
divanu, novērt. Ls 10 un 3 krēsliem,
novērt. Ls Ifl, dēļ ienākuma nod. par
1V25. g piedzīšanas.
10453 Priekšnieka pal. (paraksts).

Rēzeknes apriņķa, ,
Varak|āņu iec. pol. pr-ks
paziņo, ka š. g. 25. augustā, pulkst.
12 dienā, saskaņā ar tiešo nodokļu dep.
rakstu te 1965, 17. jūlijā š. g. pie
iecirkņa kanclejas pārdos

alili ittoliii
pils. Dominikam Romislovam aprak
vienu dzeltanas krāsas skapi, novērtētu
par Ls 20, dēļ ienāk. nod. parāda
Ls 17,60 piedzīšanas.

Pārdodamās mantas apskatāmas pār-
došanas dienā uz vietas.

Varakļānos 11. augustā 1926. g
10459 Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apr.,Varak|āņu
iec. po re priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 25. augustā, pīkst
12 dienā, saskaņā ar tieš i nodokļu dep.

rakstiem te 1767 un 168741, 17. jūlijā
š. g, pie iec. kanclejas pārdos

ntHiatfl vairāksolīšanā
pils. Arvedam K n o d z e aprakstītās
7 aitas, baltas spalvas un 2 dzelzs
lemešu arklus,_ novērt, par Ls 89, dēļ
ienākuma parāda Ls 88,90 piedzišanns.

Pārdodamas mantas apskatāma pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Varakļānos, 1926. g. 11. augustā.
10461 Priekšnieks (paraksts^

Dažādi sludinājumi

Rigas hipotēkui
28. modifikācijas Mt

Pamatojoties uz vērtspapīru m
kacijas pagaidu noteikumiem 23,
1920. g. (.Vaid. Vēstn." 97. nu
29. aprīlī 1920. g.). Rīgas hipotēku
drības direkcija uzaicina apakšā
vesto Rgas hipote«u biedrības
Vidzemes pilsētas hipotēku biedrības
zīmju nezināmos turētājus, kupii
nieki uzdod, ka tās pazaudējuši, ie
minētas zīmes 6 mēnešu |j;
kaitot no izsludināšanas dienas,

drības direkcijai.

Rīgas hipotēku biedrības ķīlu rii
5V2°/o Li'. A ā 1000 kr. rbj.

5708 5709 5710 8060 8061 8062 1
15053 15054 15200 15203 15593 li
15595 15596 15^93 21082 21083 %
21107 21108 21110 2111 21112 i
21114 35681 35682 35683 36699 J
S6701 36852 36853 3685 t 36855 «

SVsO/o Lit. B ā 500 kr. rb|.
2124 2137 4160 79S6

4V2/» Lit. D a 1000 kr i&
4144 7321 7476 7477 7480 152211

18572 19;89

4V2/» Lit. E ā 500 rbļ.
5285

Vidzemes pilsētas hipotēku biedi*
ķīlu zimes:

5"/o Lit. A ā 1000 kr. rbļ.

203 511
Ja pēc sešu mēnešu laika noteta

?eviens ar ķīlu zīmēmnepieteikt»pievestās ķīlu zīmes izsludinās pjļļ
derīgām un viņu vietā izgatavos m

Rīgā, 10. aug. 1926. g Ķ* '#]
10389 __Jq

—— ^ ass

Bauņu pagasta
^Valmieras aprink

vajadzīgs iestrādājies pag. va'des tm'
darbveža pt%

Kandidāti, kuri izturējuši »•!pārbaudījuma tiek lūgti perso,'
rasties uz velēšanām pie pao..,'
Bauņu pagasta namā, š. g 28 »pkst. 2 dienā, vai līdz minētail
pieteikties rakstiski, iesniedzot
mentus par izglītību un \\<ļlim
btbu līdz ar īsu dzīves aprakstu

Alga Ls 80 mēnesī, brīvs <tear apkurināšanu un apgaismošanu
Pasta adr. Matīši; tuvākā dzel*

Ozoli 16 km. ™ļ§
Ozolnieku pag. valde izsludininederīgām, kā pazaudētas, Latvar te 191, izd. 26. februāri 1&23'

Jēkaba Jēkaba d. Smilga un ar ji
izd. 7. jūnija 1922. g. uz Linde KaiPēlēja m., dzim. Cunce, vārdiea
sniegtas no Ozolnieku pag v. I

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 22. augustā 1926. g, pīkst.
10 r ta, Balvu miesta,

pārdos vairāksolīšanā
Jāņa S a 1 e n i e k a kustamo īpašumu —
vienu koka māju — noplešsnai, vēitibā
Ls 950, procpeļņas nodokļa iekase-
šarai, saskaņa ar tiešo nodekļu depar-
tamenta rakstiem tete 982 un 19962.

Apskatit pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vie'as.

Balvos 9. augustā 1S26. g. te 855
10488 Piiekšn. palīgs K. Mednis.

Rēzeknes apr,Varakļānu
ec. polic. pr-ks

paziņo, ka 1926. g. 25. augustā pīkst.
12 dienā, saskaņa ar tiešo nodok|u
departamenta rakstu te 16'3 !7. jūlijā
š. g., pie tec. kanclejas, pārdos

dlnldld idllOuNiiMiiii
pils. Jānām B r o k a m aprakst. vienu
1 gadu vecu teli, novērtētu par Ls 20,
dēļ ienāk. nod. parāda Ls 14 piedzī-
šanas.

Pārdodamās mantas apskatāmas pār-
došanas dienā uz vietas.

Varakļānos, 11. augustā 1926 g.
10458 Priekšnieks (paraksts).

ZosDlauka Kok Iii
vērptuves un aoitom

sabiedrības valde,
pamatojoties uz sta*utu
paziņo visiem sabiedrība?
ka akcionārs F. N. Outmaņa k.£i
pārdot 80 Zasulaukā kokvn
un austuves sabiedrības
cenu pēc savstarpējas vienos»*

Ja viena mēneša laikā no si *j|
juma dienas neviens no '«8*3
akcionāriem neiegūs minētas

^ļtad viņu īpašniekambustšīs akcijas svešām personām P*
ieskata.

10480 ^ J>

fiJUiriiTpSiī1*'zutrupēs 25. augusta 1S-
1 dienā, Lombarda telpas, P«
L. Kalē/u ielā te 18/ 20, «Vg
neizpirktas vai nepagarinātas ļ
te 101,00-i . ,

O T R O Pļ
nolurēs pils utrupnieks tv
Nozīmēto ķīlu pagarināšana j jt

vēlāk par 24 augustu s. g.
ļ Jfl

draba lietu pagarināšana,"' . « 1
izdarāma laikā, pretēji j»"»
valdes izdevumi ,, «M

Pārdošanā nāks: briljanti. &
drabs, pulksteņi, uzvalki , ^'^M
velosipēdi, šujmašīnas, f
mēbeles un t. t.
10478

Budbergas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sek. noziudētus dokumentus:

1) iekzemes pasi te 1907. izdotu no
Budbergas pagasta valdes 1922. gada
9septembrī uz Jāņa Jēkaba d. Latuma
vardu; 2) zirga pasi te 719, izdotu no
Budbergas pagasta valdes 1922. g. uz
Indriķa Kalniņa vardu; 3) iekšz. pasi
te 64, izdotu no Budbergas pagasta
valdes 1921. g. 10. augustā uz Jāņa
Pētera d. Origus vārdu; 4) iekšzemes
pasi te 95, izdotu no Budbergas pag
valdes ls#21. g. 13. augustā uz Annas
Jāņa m. Grigus vardu; 5i iekšzemes
pa;i te 2482, izdotu no Budbergas pag
valdes 1924. g. uz Olgas Jēkaba m
Jankovskas vardu: 6) iekšzemes pasi
te 1330, izdotu no Budbergas pagasta

veldes 1922. g. 4. februārī uz Vetas
l?i,?n Te?is vSrdu; 7> iekšz- Pasite 1420, izdotu no Vecsaules pagastavaldes uz Jēkaba Pētefa d. Stakenavardu. 2Qm

Atsauc slud., iesp. .Vaid. Vēstu"1924
^

g. 259. num., par pases te 1387
£ ™«

ilde
M Beka Vārd" un Pa**te 2468 uz Mananas Koškin vārdu no-zaudēšanu , jo minētās pases ir atrastas.

Zemkopības ministrijas zemkopības departaments
izsludina zināšanai, ka 1926. g. 25. augustā, pīkst. 12 dienā, kulturtechniskas no-
daļas telpās, Kīgā, Antonijas ielā te lba, dz. 21,

Sūiigos jauktos torsos (M w\w&)
tiks izdoti sekosi zemes darbi, sakot torgus no uzradītām sumam uz pazemināšanu :

1) Madonas apr., Dzelzavas pag. un muižas jaunsaimniecību galveno no-
vadgrāvju rakšanas darbus 7878 tek. m garumā ar 11.996 mtilpuma, coverteti
par Ls 5466.

2) Madonas apr., Galgauskas pag..Vijstas upītes padziļināšanu un galveno
novadgrāvju rakšanas darbus 16940 tek. m garumā ar 24602 m, novērtēti par
Ls 14318.

Torgu dalībniekiem pirms totgu sākuma jliemaksā 10°/o drošības naudas
no maksai aprēķina sumas

Tuvākas ziņas saņemamas zemju [pārvaldes kulturtechniska nodaļā, Rīgā,
Antcn jas ielā te 15a. dz. 21. 10457

Kora būvniecības pflrvo des Daugavpils grupa,
Daugavpils cietoksnī, Embotes iela te 26, grupas kancleja 24. aug. 1926. g., p. 10,

pirtos atklātā vairāHani
pret tūliņsamaksu:

1 Daugavpils cietokšņa ziemeļu vārtu tiltu nojaukšanu un novākšanu Ls 100
jāiemaksā pirms vaitākso.īšanas.

II Vecu skārdu un dzelzi, čuguna un misiņa lūzumus, dzelzs mucas, balto krāsu,
nolietotu inventāru un dažādus materiālus 2 10503

Tiltu var apskatīt katru dienu, mantu apskatīšana uz vietas pārdošanas
dienā. Tuvākas ziņas izsniedz grupas kancleja katru darbdienu no pīkst. 9—15.
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