
Psoilda noteikumi par vidusskolu sko-
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Rīkojums par Rembates un Antonopoles
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lakojams par pārgrozībām „pagaidu no-
teikumos un tarifā preču pārvadā-
šanai" .

Rīkojums par pārgrozībām „preču alfa
betiskā nomenklatūrā un klasifi-
kācijā^ .

valdības rīkojumi un pavēles.
Papildu noteikumi

par vidusskolu skolotāju izglītības
cenzu.

papildinot 1924. g. 20. maija NsA-1260,
1924. g. 16. decembra Ns A-2668 tn

11926. g. 28. janvāra noteikumus un 'rī-
kojumus par vidusskolu skolotāju izglītī-
bas cenzu, izglītības ministrija saskaņā

j jr 1919. g. 8. decembra .Likuma par
I utvijas izglītības iestādēm* 14. pantu
, nosaka, ka par pilntiesīgiem vidusskolu
i ikolotSjiem bez augstskolas izglītības at
. ilstami Latvijas pilsoņi un pilsones, kuru

vispārējā un specia'ā izglītība tu palda-
gcģ-skā prakse atbilst zemāk minētiem

ļ nosacījumiem.
i. Par pilntiesīgiem vidusskolu sko-

m latviešu, vācu, franču,
ļangļu, krievu un latiņu valodā,

? matemātikā, dabas zinībās,
1 lizikā, ķimijā, ģeogrāfijā un
; vēsturē atzīstamas personas, kas sek-
i olgi aizstāvējušas izglītības ministrijas

Iecelta pārbaudījumu komisijā savu vidus-
' ? tkoln skolotāja kandidāta darbu, ja šo
t personu iepriekšējā izglītība nav zemāka

par pilnu vidusskolas vai Krievijas sko-
; lolāju in, titutti (absolvētu līdz 1918. g.
[| L jūnijam) izglītību un ja viņas līdz

1926. g. 1. augustam bijušas par skolo-
ļ Bjiem vidusskolās ne mazāk par 10 ga-

diem, no kuriem 5 gadus Latvijas vidus-
ito lS*, pasniegdamas 12 un vairāk stun-
du nedēļā savos speciālos priekšmetos.

di Kandidātei darba tematu un viņa apmēru
«Maka pārbaudījumu komisija. Komi-
ja var pa baudāmai personai uzdot pa-
ēdam pasniegt parauga stundu un pār-
jaudama persona iegūst vidusskolu sko-

*% tiesības, ja komisija atzīst parauga
«ondu par apmierinošu.
'?Piezīme. Ja šinī pantā minētām

personām ievērojami patstāvīgi raksti
viņu specialitātē, pārbaudījumu ko-
mija var ierosināt izglītības minl-
JWjā jautājumu samazināt obligāto-
riskās prakses laiku vidusskolās līdz

o
& gadiem.

!: 2-Piezīme. Ar vidusskolu skolo-
?1« cenza komisijas vienbalsga
«mumu un izglītības ministra ap-

- "'PriDājumuvidusskoluskolctājatiesI
ra8yarPiesķ;rtizcilusmācībasspēkfem
,, °*kandidāta darba un parauga
'""««, ja šopersonu vispārējā izglī-
"°a atbilst šinī pantā minētiem no-
lijumiem un ja viņi līdz 1926. g.

augustam bijuši par skolotajiem« mazāk kā 10 gadus, no kuriem

3
gaaus Latvijas vidusskolās

' orSiV.""' šinI Pantā m,nētā
"igatonskā paidagoģiskā praksē

i aS lumu komisija var ieskaitīt
darhs

ga Paidagoģiski-administratīvāaatb5 nokal poto laiku.
v aiocfl51-Qi

iesIg iem vidusskolu krievu
"Oūas k-J? .''O'otaJJem atzīstamas per-

****' anfdSf 19l8-«- l - iuni ismieetun'i , l!Par Krievijas skolotāju
!alo<iu ^^gsānu un mācījuša s krieva

2 stundS^olāB ne mazāk par
a»gDttaa- DCdēlā 1Idz 1924> §ada

a) 10 gadus, no kup'em 3 gadus La
tvijas vidusskolās un

b) 8 gadus, no tiem 5 gadus Latvijas
vidusskolās.

3. Par pilntiesīgiem vidusskolu krievu
valodas skolotājiem atzīstamas per-
sonas, kuru iepriekšējā izglītība atbilst
1. panta minētiem nosacījumiem un kas
mācljušžs šo priekšmetu Latvijas vidus-
skolās ne mazāk par 2 gadiem, pa-
sniegdamas 12 un vairāk stundas nedēļā,
un izturējušas izglītības ministrijas ieceltā
pārbaudījumu komisijā krievu valodas
skolotāja pārbaudījumu pēc attiecīgām
ministrijā apstiprinātām programām.

4. Par pili.tiesīgiem vidusskolu sko-
lotājiem ģeogrāfijā, zīmēšanā,
dziedāšana un vingrošanā at-
zīstamas personas, kuru iepriekšējā iz-
glītība atbilst 1. pantā minētiem no-
sacījumiem un kas mācījušas šo priekš-
metu Latvijas vidusskolās līdz 1924. g.
1. augustam ne mazāk par 3 gadiem
12 un vairāk stundas nedēļā un izturē-
jušas izglītības ministrijas Ieceltā ko-
misijā skolotāja pārbaudījumu pēc at-
tiecīgām ministrija apstiprinātām pro-
gramām.

5. Par pilntiesīgiem vidusskolu
rokdarbu un m āj t u rī b as skolo-
tājiem atzīstamas personas, kuru iepriek-
šējā izglītība atbilst 1. pantā minētiem
nosacījumiem un kas mācījušas šos
priekšmetus 2 gadus Latvijas vidusskolās
ne mazāk par 12 stundām nedēļa un
izturējušas izglītības ministrijas ieceltā
komisijā rokdarbu un mājturības skolotāja
pārbaudījumus pēc attiecīgām ministrija
apstiprinātām programām.

6. Par pilntiesīgiem vidusskolu rok-
darbu un mājturības skolotājiem
atzīstamas personas, kuru iepriekšējā iz-
glītība nav zemāka par skolotāju semi-
nāra un mājskolotāja izglītību, kas līdz
1926. g. 1. augustam mācījušas šos
priekšmetus 4 gadus vidusskolās ne
mazāk par 12 stundām nedēļā un iz-
turējušas izglītības ministrijas ieceltā
komisijā rokdarbu un mājturības skolo-
tāja pārbaudījumus pēc attiecīgām mi-
nistrijā apstiprinātām programām.

7. Par pilntiesīgiem vidusskolu franču
valodas skolotājiem atzīstamas per-
sonas, kas pabeigušas vidusskolu skolo-
tāju sagatavošanas nodaļu franču valodas
institūtā Rīgā, mācījušas franču valodu
vidusskolās ne mazāk par vienu gadu
un izturējušas izglītības ministra 1926 g.
8 janvāra rīkojumā Ns A-12 paredzētos
pārbaudījumus, ja šo pertonu iepriekšēja
vispārējā izglītība atbilst 1. pantā minē-
tiem nosacījumiem.

8. Par pilntiesīgiem vidusskolu skolo-
tājiem latviešu valodā, mate-
mātikā, dabas zinībās un fi-
zikā atzīstamas personas ar attiecīgu
vispārējo un speciālo izglītību, kas pa-
beigušas izglītības ministrijas no 1919. g.
lidz 1926. g. sarīkotos sistemātiskos
vidusikolu skolotāju sagatavošanas kur-
sus šinī pantā minētos priekšmetos.

9. Pārbaudījumu komisija sastāv no
priekšsēdētāja un 2 locekļiem, kurus
ieceļ izglītības ministrs.

10. Iepriekšēja pantā minētā komisija

var pārbaudāmai persoaei uzdot pa-
pildām pasniegt parauga stundu, un
pārbaudāmā persona iegūst vidusskolu
skolotāja tiesības, ja komisija atzīst pa-

rauga stundu par apmierinošu.

11 1924 g. 20. maija noteikumu

(No A-1260) 7. pantā paredzēto cenza
nokārtošanas laiku 5-a pa.tā nosauktam
personām pagarināt līdz 1927. gada

1. augustam.

12. Šo papildu noteikumu 1., 4. un
6. pantā minētām personām jānokārto
cenza jautājums līdz 1928. g. 1.augustam.

Rīgā, 1926. g 22. sept. Ni V-2622.
Izglītības ministrs E Z i e m e 1 s.
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Apstiprina.
14 septembr i 1926. g.

Zemkopības ministris
M. Gailītis.

Rīkojums
eksterņu pārbaudiianai pie

Cīravas meža skolas.
I. Personām, kas vēlas iegūt meža

techniķa grādu, jāiztur attiec ī gs pārbau-
dījums pie Zemkopības ministrijas mežu
departamenta pārziņa esošās Cīravas
meža skolas.

2. Pirmā pantā minētām oersonām
jāiesniedz lūgums Cīravas meža skolas
direktoram, pievienojot: 1) apliecību par
vidusskolas kursa beigšanu, 2) apliecību
par praktisko nodarbošanos, 3) personas
apliecību ar 2 ģīmetnēm un 4) valsts
bankas kvītī par Ls 10.— iemaksu pār-
baudījumu izdevumu segšanai.

3. Eksterņus pārbauda skolas pedago-
ģiska padome reizi ar skolas audzēkņiem,
pie kam pārbaudīšana notiek teorijā un
praksē meža skolas programas apmērā.

4. Pārbaudījumu izturējušiem ekster-
ņiem izsniedz apliecību par meža tech-
niķa grāda iegūšanu.

5. Pārbaudījumi notiek katru gadu
vasaras beigās.

6. Ar šo atcelts 1922. g. 16. jūnija
rīkojums par eksterņu pārbaudīšanu pie
meža skolām, publicēts 1922. g. «Vaid.
Vēstu." Ne 139.

Mežu departamenta direktors
K.Melderis.

Administr. nodaļas vadītājs P. R u i g a.

Ar ministju kabineta
piekrišanu apstiprinu
1926. g. 22. septembri.

Satiksmes ministris
P. Aron iets.

Rīkojums Nr. 341.
Parpārgrozibām «pagaidu
noteikumos un tarifā preču

pārvadāšanai".
„Pagaidu noteikumos un tarifā preču

pārvadāšanai", kas iespiesti .Valdības
Vēstneša" 1920. g. 127., 130., 132, 133.,
134., 140., 141., 143., 145., 148 fcn 150.
numurā, papildināti ar vēlākie n rīko-
jumiem un iespiesti atsevišķa 1926. g.
izdevumā, uzdodu papildināt sekosi:

35. § b. nodalījuma teksta beigās,
s'arp vārdiem « starpstacijām" un „un"
ievietot vārdus ,vai ari nosūta atpakaļ
uz kādu pirmā virziena itirpstaciju."

Šisrīkojums spēkā ar 1926. g. 1 oktobri.
Dzelzsceļu galvenā direktora

palīgs K. S p r i ņ ģ i s.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1926. gada 22. septembri.
Satiksmes ministris

P.Aro n i e t s.

Rīkojums Nr. 342.
Par pārgrozībām «preču alfābetskā

nomenklatūrā un klasifikācijā*.

Pa dzelzsceļiem pārvadājamo prjcču
alfabētisko norreaklaturu un klanfikac'ju,
kura iespiesta .Valdības Vē;tne?a"
1925. gada 242.-253 numurā un at
sevišķā izdevumā, lieku priekšā g;ozIt
sekosi:

1) ievietot sekošas jaunas pozicijas —
pirmo no tā n aiz pozicijas «Ce-
ments, metāla un svina" un otru —
aiz pozicijas «Magnēzija":
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2) pozicijā .Cements" izņemot metāla
un svina" — strīpot vārdus «metāla
un svina", ierakstct to vietā ,no-
men. sev. minēto";

3) pie pozīcijām «Magnēzija" un
« Maguezits" kategorijas apzīmējumu
«XV" un grupas «4" attiecīgi izlabot:
pie pirmās pozicijas — par «XVI" un
« 1" un pie otrās — par « XII"
un « I", izlabojot pie šis pēdējās
pozicijas ari klases apzīmējumu
.1" par « III". _

Šis rīkojums speiā no 1926. gada
1. oktobj-a.

Dzelzsceļu galvenā direktora
palīgs K. S p r i b ģ i s.

Finansu direktora palīgs
J.Bērziņš.

Apstiprinu.
1926. g. 23. septembrī.

Satiksmes ministris
P. A r o n i e t s.

Rīkojums Nq 344
par Rembates un Antcnopoles

staciju pārdēvēšanu.
Ar š. g. 1. oktobri Rembates staciju

pārdēvēju par « Lielvārdi" un Antono-
poles staciju — par « Maltu".

Sakarā ar to, uzdodu rīkojumā Ns 61,
kas iespiests «Valdības Vēstneša" 1925. g.
47. numura un «Dzelzsceļu virsvaldes
rlk. kr." 1925. g 8. numurā un papildi-
nāts ar vēlākiem rlko;umiem, izmest sta-
cijas nosaukumu «Rembate* līdz ar izda-
rāmo operāciju apzīmējumu .v" un ie-
rakstīt aiz stacijas nosaukuma «Lielirbe*
nosaukumu «Lielvārde" ar operāciju ap-
zīmējumu ,v"; tāpat, no tā paša rīkojuma
izmest stacijas nosaukumu « Aotonopole"
līdz ar izdarāmo operāciju apzīmējumu
„v" un ierakstīt aiz stacijas nosaukuma
.Majori" — nosaukumu « Malta" ar ope-
rāciju apzīmējumu „v".

Muēto pārdēvēto staciju nosaukumi
izlabojami ari attālumu tabelēs Ns 1. un
Ns 3., kuras pievienota? 1924. g. «Vaid.
Vēstn." 119. numurā un «Dzelzsceļu
virsvaldes rlk. krāj. 20. cn 21. numuros
publicētam rīkojumam Ns 156, un ievesta

, valdības Vēstnesi" sakot ar 1. aprili:

r niesūtīšanu bez piesūtīšanas
3" " „. (saņemot eksped.) par:

Ls 22— gadu . . . Ls 18,—
rt*: ' 12.— Vgadu . . . 10,—
fi g»du ?

6;_ 3 mēn. ... 5,-
3 oien. ' * 2— 1 . ? ? . 1,70

? , ,. Par atsevišķu
Pea -im —.12 numuru . . —,10devējiem . '

Latvijas valdības rfiņ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

^^m^Š^^
svētdienas

un

svētkud

enaa

Redakcija:
#^^S^^^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīga, pilī Ns 2. Tel. Ns 20032 ^Sjgigpfp^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. .Ne 20031
Runas stundas no 11—12 ^T Atvērts no pulksten 9-3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vienslejigām

rindiņām Ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu , — 15

citu iestāžu »1 ?dinājumi par katru
vienslejigu īindinu ; —,20

c) no privātiem par ka ra viensl. rindiņu
(par ob igat sludin. » ... —

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80



lietošanā saskaņā ar 1925. g. .Valdības
Vēstneša* 35. numurā un .Dzelzsceļu
virsvaldes rlk. krāj." 6. numurā publicēto
rīkojumu Ns 39.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktors Mazkalninš.

Valdības iestāžu paziņojami.
Paziņojums.

Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka
pamatojoties uz «Noteikumiem par eks-
portējamo augļu un ogu kontroli* («Val-
dības Vēstneša" 237. numurā — 1925. g.)
un instrukcijām («Valdības Vēstneša"
245. numurā — 1925. g.) augļu tirgotājs
Rachmiels Lunns, dzīv. Rīgā, 1. Grēci-
nieku ielā Jfc 28, š. g. 23. septembrī
reģistrēts kā augļu un ogu izvedējs uz
ārzemēm zem tirdzniecības markas —
trafaretē uzspiestiem burtiem R. L. R.,
no kuriem pirmie divi ir blakus, bet
pēdējais zem tiem, ierāmēti no trīsstūra.

Lauksaimniecības pārvalde.

Dzelzsceju ziņas.
Sakot ar svētdienu, 26. septembri at-

celti pa svinamām dienām starp Rīgu -
Sloku :
vilciens Ns 63 no Rīgas atiet 11.27, Slokā

pienāk 12.59,
vilciens Ns 96 no Slokas atiet 17.37,

Rīgā pienāk 19.08.

Starp Sloku Ķemeriem :
vilciens Ns 55 no Rīgas atiet 10.10, Ķe-

meros pienāk 12 00,
vilciens Ns 85 no Rīgas atiet 15.40, Ķe-

meros pienāk 17.30,
vilciens Ns 88 no Ķemeriem atiet 14.50,

Rīgā pienāk 16.46.
vilcieus Ns 110 no Kemeiiem atiet 19.10,

Rīga pienāk 21.00,
un turpmāk šie vilcieni paliek apgrozībā
pa svinamam dienām tikai starp Rīgu -
Sloku.

Eksploatacijas direktors Kļaviņš
Pasažieru nodaļas vadītājs

P. Miezans.

Iecelšanas.
Rīkojums Nš 48

Rīgā, 1926. g. 11. septembri.
1. §.

Paaugstinu: 1) Mežu departamenta pirmās šķi-
ras darbvežus Aleksandru 'lomiņu un Kārli
Stundu — par vecākiem darbvežiem, ar X ka-
tegorijas 1. pakāpes algu, skaita no 1926. g.
1. septembra ;

2) mežu departamentā uz biīva līguma nodar-
bināto I Šķiras rakstveža vietas izpildītāju Emīliju
L'a u k e v i c — par trešās šķiras darbvežu vietas
izpildītāju, uz brīva līguma pamata, ar XIII kate-
gorijas 1. pakāpes algu, skaitot no 1926. gada
1. septembra.

2. §-
Meža techniķus Hansi Tamsonu un Jūliju

B er ķ i pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu
izpildīšanas kā mežziņa amata kandidātus pirmo —
Nītaures, otro — Priekules virsmežniecībā, uz
brīva līguma pamata, ar XV kategorijas 1. pakā-
pes algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad viņi
stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

3. §.
Atsaucu š. g. 30. aprīļa rīkojuma Ns 11, §1

attiecībā uz Rembates virsmežniecības pirmās
šķiras iecirkņa mežziņa Otto L u t c a degradēšanu
un atstāju viņu ari turpmāk pirmās šķiras iecirkņa
mežziņa amatā.

4. §.
Slokas virsmežniecības vecāko rakstvedi Elzu

B e ķ e r štata samazināšanas dēļ pārskaitu par
rakstvedi ar XVII kategorijas 4 pakāpes algu,
skaitot no 1926 g 1. septembra.

5. §.
Talsu virsmežniecības rakstvedi Antonu A n -

s o n u atsvabinu no dienesta uz paša lūgumu,
skaitot no 1926. g. 9 septembra

Mežu departamenta direktors K. Melderis
*

Rīkojums Nš 49.
Rīgā, 1926. g. I4fseptembrī.

1- §•
Pārceļu dienesta laba : 1) Kuldīgas virsmežnie-

cības otras šķiras iecirkņa mežzini Kārli H a -
verdu — tanī pašā amatā uz Rendas virsmež-
niecību ;

2) Cesvaines virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa
mežzini Jāni Zvaigzni — tanī pašā amatā iz
Baldones virsmežniecību ;

3) Kandavas virsmežniecībā uz brīva līguma
nodarbināto mežziņa amata kandidātu Voldemāru
Zaķi— tanī paša amatā uz Iecavas virsmežniecību.

Minētās pārcelšanas skaitīt no 1926. gada
1. oktobra.

2-§.

Grozot mežu departamenta š. _ g. 12. augusta
rīkojuma Nš 41 § 1 p. 2. attiecībā uz Sēlpils virs-
mežniecības pirmās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Pēteri Ezeru, pā/ceļu viņa dienesta
labā tani pašā amatā uz .Kuldīgas virsmežniecību,
skaitot no 1925. g. 1. septembra.

3 §.
Alūksnes virsmežniecības rakstvedi Jāni Stu-

dakovski pārceļu dienesta labā uz Bolvu

virsmežniecību un pielaižu pie darbveža-giamat-
veža amata izpildīšanas, ar XII kategorijas 1. pa-
kāpes algu, skaitot no 1926. g. 1. cktobja,

4. §.
Atsvabinu ne dienesta: 1) Baldonei virsmežnie-

cības Irešās šķras iecirkņa mežzini Juri Auzi —
uz paša lūgumu, skaitot no 1926. g. 11. novembra.

2) Bolvu virsmežniecības darbvedī-grāmatvedi
Jāni Peizeriku — uz paša lūgumu, skaitot no
1926. g. 1. novembra

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums Nš 50.
Rigā, 1926. g. 21. septembrī.

! §•
Pilsoni Aleksandru M i t u 1 pieņemu_ un pielaižu

pie amata pienākumu izpildīšanas ka rakstveža
vietas izpildītāju Talsu virsmežniecībā, uz brīva
Ilguma pamata, ar XVII kategorijas 1. pakāpes
algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad viņa
stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

2. §.
Nītaures virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa

mežziņa vietas izpildītāju Teodoru Celmu un
mežu departamenta ziņnesi Voldemāru Krievu
izslēdzu no sarakstiem ka mirušus, skaitot no
1926. g. 13. septembra.

Mežu departamenta direktors K. M e 1d e r i s.

Rīgas apgabaltiesas 3 kriminalnodaļa,
saskaņā ar aavu š. g. 18. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51., 262". p. 2. d. pamata
apsūdzēto pie Rīgas apriņķa Ikšķiles pag. piede-
rīgo Nikolaju Borisa d. Rumpēteri-Rempe-
t e r i, 27 gadus vecu, kura pazīmes tiesai nav
zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām zināms,
kur atrodas minētais RumpētersRempēters un viņi
manta, jāpaziņo par to Rīgas apgabaltiesai, kā ari
jāsper attiecīgi soļi Rumpētera-Rempētera apcieti-
nāšanai, jo kā drošības līdzekļa veids, pret viņa
izvairīšanos no tiesas, saskaņā ar tiesu palātas
1926. g. 31. augusta lēmumu nolēkta minētā
Rumpetēra-Rempētefa turēšana apcietinājumā.

Rīgā, 1926. ļ. 22. septembrī.
Priekšsēdētāja biedrs (paraksts).

Sekretārs J. S u s 1 o ? s.

Meklējamo personu saraksts
Ne 281.

22271. Arkis, Arvīds Juliusa d., dzim. 1887. g,
—. Paziņot dzīves vietu Rīgas 12. iec. miert.
uz J* 1145 no 31. augusta 1926. g (16-IX-26.)

22272. Abrachatrs, Leba Haima d., saucās ari
Levins, Leiba Sachne d., dzim 1897. g, pied. p!e
Vitebskas pilsēta». — Ilūkstes apr. pr-ka palīga
1. iec. r. Ns 6491 no 6 septembra 1926. g.
(14-IX-26). Ņemt zem policijas uzraudzības, par ko
paziņot meklētājam.

22273. Apiņš, Andrejs Andreja d., 48 g, vecs,
pied. pie Rīgas. — Patinot dzīves vietu Rīgas
12. iec. miert. uz Ns 304 no 31. augusta 1926. g.
(14-IX-26).

22274. Aleksandrs, Kārlis Annas d., 28 g.
vecs, Čigān». — Paziņot dzīves vietu Dobeles
iec miert. uz Nš *30 no 31. augusta 1926. g.
(!3-lX-26)

22275. Auziņš, Arturs Matīsi d, 20 g. vecs,
kantor.sts. — Pazināt dzīves vietu Rīgas 12. iec.
miert. uz Nš &27 no 7. septembra 1926. g.
(13-IX-26.)

22276. Andrejevs, Nikolajs Nikifora d., apm.
21 g. vecs. — Paziņot dzīves vietu Jaunlatgales
ar. 1. iec miert. u! Nš 3074 no 31. augusta
1926. g. (10-IK-26.)

22277. Bauman, Anna Osipa m, 28 g. veca,
pied. pie Rīgas. — Jelgavas apgabali, izmeklēšanas
tiesneša par Talsu apr. r. Ns 1943 no 28. augusta
1926. g (H)-IX-26). Apvainots uz s 1. 587. p.
— Apcietnat.

22278. Birzniek, Anna Mikeļa m , dz. 1902. g.
pied. pie Nīcas pag. — Paziņot dzīves vietu Kri-
minālas pārvaldes Jelgavas nod. pr-kftn uz A* 1356
r.o 28. augusta 1926. g (16IX-:6.)

22279. Berzups, Jānis Kārļa d, 41 g. v., pied.
pie N'.ukšenu pag. — Valmieras apr. 4. iec. miert.
r. Ns 259 no 2 septembra 1926 g. (13-IX-26.)
Sodīts uz sodu lik 207. p. ar Ls lu vai 3 dien.
aresta — Piedzit soda naudu un iemaksāt T. M.
rēķ. E Ns 12, par ko paziņot meklētājam.

22280 Blachta, Lidija Osipa m , apm. 19—20
g. v., pied. pie Salanajas pag — Paziņot dzīves
vietu Bauskas apr. pr-ka palīgam 1. iec. uz
Ns 1353 1 no 2. septembra 1626. g. (10-1X26)

22281. Borisovs, Grigorijs Ktrsova d, 19 g. v,
pied. pie Andrupienes pag. — Paziņot dzīv. vietu
Talsu iec. miert. uz Ns 607 no 4. septembra
1926. g. (16-lX-26.)

222ci2. Cinau, Jtn's Kristapa d., 36 g. v., pied.
pie Rigas. — Valmieras apr. 3 iec. miert. r. Nš 445
no 31. augusta 1926. g. (13-lX-26.) Ņemt pa-
rakstu par dzīves vietas nemainīšanu, par ko pa-
ziņct meklētājam.

22233. Cacan?, Jānis Kārļa d, dzim. 1898. g,
pied. pie Dzelzavas pag. - Paziņot dzīves vietu
Rīga* apr. 1. iec miert. uz J* 785, no 31. auemta
1926. gada (9-)X-26).

22284. Čica, Andžs Līzes dēl-\ 21 g, v., pied
pie Kildi^ as pils. - Paziņot dzives vietu Talsu
iec. miert. uz Nš 599 no 4. septembra 1926. g.
(13-lX-26)

22285. Dannbergs, Georgs Pētera dēls, 4Sg.
vecs, pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 13. iec. miert. uz Ns 77, no 4. septembra
1926. g.-(16-IX-2>).

j 22 6. Dorums, Davids-Aiziks Jankeļa dēls,
dzim. 18. jūnijā 18S0. g. — Paziņot dzives vietu
Daugavpils polic. 2. iec. priekšniekam uz NŠ7817
no iO augusta 1926. g. (U-lX-26)

22287. Dulinskis, Domeniks Pētera d., 55 g.
vecs .Latvijas pav. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
13. iec. miert. uz Ns 1640/25, no 14. augusta
1926. g (13-iX-26).

22288. Erkrats, Leo Roberta d, 35 g. vecs,
pied. pie Vācijas. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
13. iec. miert. uz Ne 120S, no 6. septembra
1926. gada (ll-lX-26).

22289. Freimsns, Juris (Georgs), apm. 22. g.
vecs. — Kriminālās pārvaldes Daugavpils nod.
pr-ka raksts Nš 466/1, no 4. septembra 1925. g.
(9 IX-26.) Palicis parāda par velosipēdu Ls 101
un par dienesta apģērbu Li 93,69. — Izceļošanas
gadījuma aizturēt.

22290. Freidenfelds, Osvalds Friča d., dzim.
1872. g., pied. pie Kuldīgas pils. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 11. iec. miert. uz Ns 77,4
no 28. augusta 1926. g. (16-IX-26.)

22291. Freis, Kristaps Jēkaba d., dz. 18J5. g.
— Paziņot dzives vietu Jelgavas pils. iec. mieit
uz Ns 347 no 3. septembra 1926 g (13-IX-26.)

22292. Grinbofs, Arturs Fridrīcha d, dzim.
1899. g, pied. pie Matkules pag. — Pazņot
dzīves vieta Rīgas pils. 1. iec miert. uz Ns 1603
no 2. «eptembfa 1926. g. (14-IX-26.)

22293. Indabergs, Kristaps Kristipa d., 38 g.
vecs, pied. pie Līvbērzes pig. — Paziņot dzīves
vietu Je'gavas apr. miert. uz >* 397 no 7. sep-
tembra 1926. g. (14-IX-26.)

22294. Ivanovs, Eostrazijs Sevastjana d, 22 g.
vecs, pied. pie Rēzeknes. — Paziņot dzīves vietu
Rēzeknes ar r. 3. iec. miert uz Ns 3072 no 3. sep-
tembra 1926. g. (10-IX-26)

22295. Jelevičs-Gelevičs, Kārlis Edas dēls,
15 gadu» \ecs. — Nepilngadīgo zemkopības un
amatniecbas kolonija? Irlavā raksts Ns 594 no
2. septembra 1926. g. ( 4-IX-26.) Izbēdzis no
kolonijas — Apcietināt.

22296. Jackevič. ', Aleksandrs Stepana dēls,
22 gadus vecs, piederīgs pie Naujienes pag. —
Paziņot dzīves vietu Jaunlatgales apr.ņķa 1. iec.
miertiesn. uz rakaru Ns 3083no 31. augusta
1926. g. (!l-IX-26.)

22297. Jačuks, Jezups Frenča dēls, dzim.
1908, g., piederīgs pie Reznas pag. — Paziņot
dzīves vietu Rcz-knes apr. 2. iecirkņa miert. uz
rakstu Ns 229no 3. septembra 1926. g. (ll-IX-26.)

22298. Kalac, Hermine Jāņa m., dzim. 1902. g.,
piederīga pie Raunas pag. — Paziņot dzīve»
vietu Rīgas 6. iec. miert. uz rakstu Nš 1048 no
30. augusta 1926. g. (1*-]X-26.)

22299. Kļaviņ *. Voldemārs Jāņa dēls, dzim.
1888. g, piederīgs pie Rīgas — Paziņot dzīve»
vietu Rīgas 6. iec. miertiesn. uz rakstu N? 1002
no 30. augusta 1926. g. (14-IX-26.)

22300. Ka'niņš, Jekabs-Ferdinands Bertas d,
dz. 31. janV. 1907. g. — Paziņot dzīves vietu Val-
mieras apriņķa 4. iec. miertiesn. uz rakstu Nš 389
no 30. augusta 1926. g, (ll-IX-26.)

22301. Kažum, dzim. Urenger, Matilde Jāņa
meita, 28 gadus veca, piederīga pie Rundāles
pag. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 6. iec. miert.
uz Ns 1431 no 3. septembra 1926. g. (16IX-26.)

22302. Kažum, dzim. Drenger ^ Matilde Jāņa
m., 24 g. v.. pied. pie Rundāles pag. — Paziņot
dzīv. vietu Bauskas apr. 1. iec. miert. uz Nš 502
no 27. augusta 1926. g. (16-'X-26)

22301 Karaseva, Vasilisa Daniela m., 32 g. v.,
pied. pie Rundēnu pag. — Paziņot dzīv. vietu
Ludzas apr 2 iec. miert. uz Ns 2140 no 4 s ot
1926. g. (14-lX-26.)

22304. Kiršs, Andrejs Andreja d, 21 g. v., —
Tukuma apr. ļ,rka palīga 2. iec. r Nš 4c"31 no
2. septembra 1926. g. (I0-IX-26.) Apvainots uz
sodu lik. 581. p — Apcietināt.

22305. Konr?ds, Em ls K'iša d., agrāk dzīv.
Bieriņu gruntē, Konrāda mājās. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 6. iec miert. uz Nš 1324, no 16. aug
1926. g. (ll-IX-26.)

22306. Kuznecov», Vasilijs Jāņa d., dz. 1910. g
pied. pie Andrupienes pag. — Latgales apgt. 1 krim
nodaļas r. Nš 15631 no 12. augusta 1926 gada(ll-lX-26.) Adv. uz sodu lik. 158. p. — Pieprasīt
galvojumu Ls 500, lidz kufa piestādīšanai apc e-tinams.

22307. Kalmanovičs, Šepšels Leiba d., apm61 gadus vecs. — Paziņot dzīves vietu Rēzeknes
pilsēUs policijas pr-kam uz rakstu Nš 1248/11 nolf*. augusta 1926. g (15-IX-2i).

22308 Kļaviņš, Voldemārs Jāņa d dzim
1888. g., piederīgs pie Rīgas. — Paziņot dzīvesvietu Rīgas 6. iec. miert. uz rakstu Nš 1304 no3. septemb.a 1926. g. (16-lX-26).

22309. Klimovs, Ankudins Vasilija dēl«
42 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils. ?Paziņot dzīves vietu IDaugavpili apriņķa 2 iec
nnlv 5*

rakstu ** 408 no 3L augusta 1926. e.
U U-lA-ZO.) ™

22310. Komarovs, Sīmanis Michaila
apmēram 25 gadus vecs, piederīgs pie Naujiens
pag. — Pazigot dzīves vietu Jaunlatgales ap-
1. iec. miert. uz rakstu Ns3082 no 31. aueum
1926. g. (10-LK-26).

22311. Kudrjavcevs, Vasilijs Dāvida dāi
21 gadu vecs.— Paziņot dzīves vietu Lu!
1. iec. miertiesn. uz rakstu >6 3037 no 3 sep-
tembra 1926. g. (lC-lX-26).

22312. Kirstuks, Albetts Jāņa d„ bij. Krieviju
pav., 15 gadus vecs. — Paziņot dzives vien
Rīgas 6. iec. miertiesn. uz rakstu N° 12!6m .
1. se tembra 1926. g. (10-IX-26.)

22313. Laikum', Hugo Alberta d, 16 g. v,-
Paziņot dzīv. vietu Bauskas apr. 2. iec. miert. i:
Ns 182 no 6. septembra 1926. g. (14-DC-26.)
. 22314. Lebedevs, Sergejs Osipa d., 3) g.
pied. pie Sakstigeles pag. — Paziņot dzives vieta
Valkas apr. pr-kam uz Nš 59/1 25 g. no 17. aug.
1926. g. (13-lX-26.) Sodīts ar Ls 10 jeb 5 diei
aresta.

22315. Lankužs, Oskars Pētera d, 27 g. v,
pied. pie Erberģes pag. — Paziņot dzives vielu
Rīgas 5. iec. miert. uz Ns 948 no 2. septembļi
1926. g. (13-IX-26.)

22316. Lejev», Alberts Jāņa d., apm. 24 g t
pied. pie Priekules pag. — Paziņot dzives vietu
Jaunlatgales apr. 1. iec. miert. uz J* 30S6 nj
31. augusta 1926. g. (10-IX-26.)

22317. Lisicins, Prokofijs lijas d„ dz.
Krievijas pav — Paziņot dzīves vietu JaunUtgala
apr. 1. iec. miert. uz Nš 3080 no 31. aug. 1926.g.
(IO-IX-26.)

22318. Mier, Serafima I/idcra m, 29 g. vett

pied. pie Rēzeknes. — Paziņot d-rvu v«
Rīgas 7. iec. miert. uz Nš 1555 n</»l- wp*
19Z6. g. (16-IX-26.) „ M

22319. Mākars, Pēters P tera d , 56 g. >«
pied. pie Veselauskas pag. — Paziņot daiva vt

Rīgas 7. ie:. mieit. uz Ns 1572 no 3. septeHP
1926 g. (16-1X26) m22320. Miezi?, Eduards Jēkaba d, dz. m*
pied. pie Brantu pag. - R'g-'S aPgabT£
II kriminalnodaļas r. J* 2 684 no 26 _ sujpi

1926. g (!6-lX-26) Sodīts ar Ls 15 vai t<™
aresta. — Paziņot dzives vietu . .I

22321. Martuļeva, Praskovja Kszimi
dz. 18. fcbuariUS/.' g, pied. pie Ksrs^
— Paziņot dzīves vietu Ludzas apr i. <«
uz i* 1145 no 11. jūnija 1925. g. (13-»

22322. Murtvskis, Ignats Donata °'^1907. g., pied pie Kaunatas pag. —
£fr

dzves vietu Rīgas 7. i>c. miert.
^10 jūnija 1926. g. (13-IX-26 ) - Sodīts ir

vai 3 dien ar;sta. _ «, , «d
22323. Medens, Eižens Kārļa d., * g-

pied. pie Rīgas. - Ps»'«ot dzīves view
apr. 2 iec. miert. uz Nš 2124 no 4. «tp^
1926 (4-'X-26) Jt 0». g. . . ._ n„ .,

22324. Medems, Aleksandrs Pavīla <Ķ.
30 janvārī 1891. g., pied. pie Jelgavas
dzīves vietu Rīgas 7. iec. mieit
no 4. septembra 1926. g. (U-1X-Z'b).

22325. Moisejs, KonstantīnsJe6°ra":19t 3. g, pied. pie Izabellas pag. -- ļ
Komandanta r. Ns 464 no 17. augi» « ...
(13-IX-26.) Ņemt zem policijas uzrauaz

ko paziņot meklētajam. jyi«r1
2232i. Martintons, Karas t'fen5 _ ovP

apm. 25 g. v., pied. pie Rīgas pM-
^

i
dzīves vietu Rēzeknes P,ls- c

p0
nS-lV*

Nš 1248/11 no 18. augusta 192b. g l 30 g.J-
22327. Malad, Jānis-Valdis Jana a. , „£

pied. pie Tukuma. - Kmdavas iec. pjepf
Nš 429 no 2. sept. 1926. * (}*£*.&
Ls 100— drošības naudas, lrd* K»r»

apcietināms. .,.
(Turpmāk vel.)

Kriminālās pārvaldes pn^ļ'/ntl'*

* li- :

Darbvedis A-

r T '——--JiL2i<Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu sarakstTi^
(104. turpinājums) * ?M'.g),

,|! Zemes grām. Atsavinātā nekustamā Agrākā hii
o-a nodaļu no- Atrašanās vjeta uzvārds v3! ^
g i« saukums un īpašuma nosaukums. s'rds «
I" rež.W» vāra,

Aizputes- Liepājas apr.Grobiņas r

7636. 3280 Medzes pag. No Svedes Ns 21 mājām Vilks, Jāni, u-,
izdalīts zemes gabals. un VilksV ^

'
meita, āzJVk
(Svede) Zvie

*
Jēkabpils- lmkstes apr.
Ilūkstes

7637. 69 Salanajas pag. Salanajas muiža. Bij. Krievijas
"iekUa

^<
Valmieras

7638. 397 Valmieras pils. Kauguru muižas obroka ze- Medems ai.i
mes gabals Ns III b. Ottona dēk nfc
„Neustadt I". eis '

7639. 1676 Valmieras pils. . Kauguru muižas obroka ze- Tāpat.
mes gabals Ns III a.

7640. 33-VI iec. Rīgas pilsētā. Tīriņu muiža (noopreH- Virsīpašnieks p-
rocpT> h.™ THpHHrcrod/b). pilsēta, ap7kši?

™* r4Kārlis Vilhelma 1
JBauskas ^

7641. — Stelpes pag. Nīzeres muiža. Pieder valstij.
(Turpmāk vēl.)

1926. g. 21. septembrī.
Zemkopības ministris M. Gailitj

Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maci ņš
Zemes vērtēšanas daļas vadītāja v. K. Š 9or nieks

*) Skaties .Valdības Vēstneša* 1923. g. 91., 101., 104.. 106., 110., 117., 120 121 r*
130., 131., 140., 151., 161., 178., 215., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 270, 284., 287 105 .
11.. 12., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41., 43, 44., 45, 69, 75, 98, 100, 103., 104, 111 ''m J
114, 115, 139, 140, 146, 170, 171, 172, 173, 181, 182, 186, 187, 197, 198, 228. 229 2s'
267, 278, 280, 281, 287, 1925. g. 12, 13, 14,29., 48., 79, 82, 93, 102, 103., 106" m
110, 111, 136, 156, 193, 195., 197, 219,252,271,1926. g. 1, 2, 17, 27, 59, 92, 94 12''
138, 155, 157. un 210. numurā.
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Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

pjnas pilsētas ūdensvadu
n0teikumi par ūdenspiegādāšanu

oteikumi par ūdensvadu ierīko-
jumu izvešaru Rīga.

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19 au-
sta sēdē un apstiprināti ar iekšlietu

Ministrijas pašvaldības departamenta š.g.
17. septembra rakstu N» 107643.

, Noteikumi par ūdens piegādāšanu.

A pieteikšana māju pie-
vienojumiem pie pilsētas

ūdensvadu tīkla.
§ 1.

1 pievienošanu pie pilsētas ūdens-
vada tikla var izvest vienīgi ar pilsētas

valdes uzņēmumu nodaļas atjauju.
2 Šim nolūkam jāiesniedz uzņēmumu

nodaļā, kuras pārzināšanā atrodas pil-
ota» ūdensvads, rakstisks lūgums, kā
ri jāparaksta pilsētas ūdensvadu iestādē

pieteikuma formulārs.
§ 2.

1. Pieteikums jāparaksta gruntsgabala
īpašniekam vai viņa pilnvarniekam, uz-
rgdot attiecīgās pilnvaras.

2. Parakstot pieteikšanas formulāru,
pieteicējs līdz ar to uzņemas pildīt šos
ieteikumus ar visiem viņu turpmākiem
pjrgrozijumiem.

Šie noteikumi izpilda starp pieteicēju
resp. patērētāju no vienas puses un pil-
jgtas uzņēmumu nodaļu (ūdensvadu
iestādi) no otras puses noslēgta līguma
vietu.

3. Gruntsgabala īpašnieks atbild par
noteikujnu pārkāpumiem, ciktālu tie at-
tiecas uz viņa gruntsgabala ūdensvadiem.

B. Pievadu ierīkošana.
§ 3.

1. Pievadu no galvenās ūdens maģi-
strāles lidz ūdens mērītājam, ieskaitot ūdens
mērītāja iebūv!, izved vienīgi uzņēmumu

'nodaļa uz pasūtītāja rēķinu. Pirms pie-
vada izvešanas pasūtītājam jāiemaksā
uzņēmumu nodaļas kasē avanss tādā
lielumā, kā to nosaka uzņēmumu nodaļa.

2. Pievadā ir ierīkojams viens gal-
venais krāns (noslēdzējs) pie ūdensvadu
maģistrāles. Viens privatkrans pie grunts-
?gabala robežas un pa vienam krānam
ūdens mērītāja ietekas un iztekas pusē.

3. Pievads līdz ūdens mērītājam pār-
iet pilsētas īpašumā un to pilsēta uztur
kārtībā bez kādas atlīdzības.

4. Gruntsgabala īpašniekam nav tie-
sība izvest pašam vai caur uzņēmēju
kamkJdus darbus pie pievada vai pie
ūdens mērītāja.

5. Pievada un ūdens mērītāja aiz-
sargāšana pret bojājumiem, kā ari iesal-
šanu ziema piekrīt gruntsgabala īpaš-
niekam.

Gruntsgabala īpašnieks atbild par
visiem šo pievadu un ūdens mērītāja
bojājumiem (iesalšanusasišanu u. t. t.)

, ,

izņemot iorce majeure gadījumos.
«• Katram gruntsgabalam ierīkojams

m vairāk kā viens pievads. Par vairāk
«viesa pievada ierīkošanu katrā at-
«evrsķa gadījuma lemj uzņēmumu nodaļa
(«denivadu iestāde).

i 7 Ja aiz kaut kādiem iemesliem
^nntsgabala pievienošana tieši pie pil-
Jas

ūdensvadu tīkla nav iespējama,
*i tādu gruntsgabalu var pievienot pie
irf. i Clta 8ruūtsgabala, kurš saņem jaua»o pilsētas ūdensvadu tikla, tet
ir rl-i*-» pedējā 'Pa*11'61'8 Piekrišana un
.-. P»setas uzņēmumu nodaļas atļauju.«w patērētājam šinī gadījumā nav
Ine.n,t-atlI(lzībD

' *gruntsgabala
iW'j1* sanem ūdeni tieši n00<lt «vadu tikla, Uktu slēgts.

v adl namu iekšpusē.
§ 4.

grunt.iihenivadu ierīkojumus namos un
'«telBtr»! var lzvest caur Privātiem
« azn^°-

Ja
Piet«icējs vēlas, tad

'^iStoSSS'ap
emM ,zve

"
''nsva d»

Zņēniuni11 noda JPieprasa, tad
5 aim ļi "i„ ^«Kojumi izmēģināmi ar

fctt ffrin» " hidraulisku spiedienu.
^Uelh,! a lzc|arama ari, ja to vēlas

Pirmo Sl-Pa^iek8-
^dara K??iumu uzņēmumu nodaļa
^° rflē^inai, ldzlbas- par katru seko-
tfroakss ' mu gfuntsgabala īpašniekam

Par ?
"t, 1Zl)ea3as

1
Sinātiem vadiem pilsēta1088 nekā du atbildību.

Uzņēmumu nodaļai (ūdensvadu iestādei)
ir tiesība katrā laikā revidēt ūdensvadu
ietaises un, ja atrastu nepareizības un
nesaskaņas ar noteikumiem, fr tiesība
noslēgt ūdensvadus, kamēr uzrādītās ne-
pareizības nav novērstas.

Gruntsgabala Īpašniekam katrā brīdī
jāpielaiž ūdensvadu iestādes pārstāvji
ūdensvadu ierīkojumu revidēšanai, bet
nakts laikā tikai tādos gadījumos, ja
draud kā?as briesmas, pie kam šiem
pārstāvjiem jāuzrāda uzņēmumu nodaļas
(ūdensvada iestādes) izdotas apliecības.

D. Ūdens došana.
§ 5.

Ūdens no pilsētas ūdensvadu tikla tiek
dots zem ūdens mērītāja kontroles.

Izņēmumu veidā sporta vajadzībām,
kuģu vajadzībām, dārzu un laukumu lai-
stīšanai, hidrantu, sprinkleru vajadzībām
un t. t. ūdens došanu var izdarīt zem
sevišķiem noteikumiem.

§ 6.
Ūdens došanu pilsētas iestādēm var

izdarīt zem sevišķiem noteikumiem.

E. Ūdens mērītāji.
§ 7-

1. Ūdens mērītāja lielumu nosaka
vienīgi uzņēmumu nodaļa.

2. Ūdens mērītājs paliek pilsētas
īpašums.

Par ūdens mērītāju atbild gruntsgabala
īpašnieks.

Ūdens mērītāja kārtējos remontus uz-
ņēmumu nodaļa izved bez atlīdzības.

Par ūdens mērītāja iebūvi maksā
gruntsgabala īpašnieks.

Ūdens mērītāja ietekas un iztekas pusē
ierīkojams pa vienam krānam.

3. Lai nebūtu iespējama ūdens mērī-
tāja un viņu daļu grozīšana no grunts-
gabala īpašnieka vai citām blakus per-
sonām, mērītājam pieliekamas, kur tas
būtu vajadzīgs, uzņēmumu nodaļas
plombas.

§ 8.

1. Ja patērētājs šaubās par ūdens
mērītāja pareizību, tad viņam ir tiesība
rakstiski pieprasīt ūdensmērītfija izpētī-
šanu.

Iepriekš izpētīšanas patērētājam jāie-
maksā uzņēmumu nodaļas kasē izde-
vumu segšanai suma, kuras lielumu no-
saka uzņēmumu nodaļa.

2. Patērētājam ir tiesība piedalīties
pie mērītāja izpētīšanas.

Ja izrādās, ka ūdens mērītājs rāda
pareizi ar novēršanos pielaižamās ro
bežls (5°/o), tad jzdevumi par izpētī-
šanu jāsedz patērētājam, pretējā gadī-
jumā uzņēmuma nodali izved izpētīšanu
bez atlīdzības.

§9.
Ja aiz kaut kīdiem iemesliem ūdens

mērītājs bojātos vai nerādītu pareizi, vai
ari nerādītu nemaz, uzņēmumu nodaļa
ūlens daudzumu aprēķina par šo laiku,
ņemot par pamatu vidējo dienas patē-
riņu, kāds ir bijis vienā iepriekšējā un
vienā vēlākā gada ceturksni.

Izņēmumu veidā patēriņu var aprē-
ķināt pēc iepriekšējā gada līdzīga mē-
neša patēriņa, vai ari pec kāda cita
veida, pēc uzņēmumu nodaļas ieskatiem.

§ 10.
Katram pievadam tiek uzstādīts viens

galvenais ūdens mērītājs.
Ja Īpašnieks vēlas kontroles skaitītāju,

tad viņam tas jāpērk un jāiebūvē uz
savu rēķinu.

Kontrolskaitītājus uzņēmumu nodaļa
pārdod uz pieprasījumu, ja uzņēmumu
nodaļas krājumi to atļauj.

Par šiem mērītājiem uzņēmumu no-
daļa neuzņemas nekādu atbildību, ka
ari neapņemas mērītāja stāvokļa atzīmē-
šanu.

§ 11.
Ūdens mērītājam jabut katrā laikā

pieietamam uzņēmumu nodaļas darbi-
niekiem.

§ 12.

1. Ūdens mērītāja iebūvēs vietu no-

saka uzņēmumu nodaļa, kura _ pec

iespējas ievēro gruntsgabala īpašnieka
vēlēšanos.

Ūdens mērītājs jāuzstāda ielas frontes
pagraba telpās pie āreJs sienas.

Tas pats attiecas uz gruntsgabaliem,
kups ierīkoti dārziņi un kuru platums
nepārsniedz 5 m.

Ja platums pārsniedz 5 m attālumu,
tad ūdens mērītāja uzstādīšanai jāierīko

šarhta pie gruntsgabala robežas.
Šachtai jābūt ūdens drošai.

Sachtas aizsargāšanai pret salu jāie-
rīko divi vāki.

Sachtas lielumu nosaka uzņēmumu
nodaļa pēc ūdens mērītāja lieluma.

2. Iekāpšanas lūkas lielumam jābūt
vismaz 0,70X0,70 m.

Sachtas sienās jāierīko dzelzs kāpšļi.
Dzelzs kāpšļu vietā var ari būt kāda

cita droša iekāpšanas ierīce.
Sachtas un iekāpšanas ierīces uzturē-

šana kartībā piekrīt gruntsgabala īpaš-
niekam, kurš atbild par visiem nelaimes
gadījumiem, ja tādi celtos caur minētās
ietaises trūkumiem.
F. Maksa par ūdens patēriņu.

§ 13.
1. Maksu par patērēto ūdeni aprēķina

pec pilsētas domes apstiprināta tarifa,
kurš publicējams .Valdības Vēstnesi".

2. Ūdens patēriņš aprēķināms pēc tā
daudzuma, kuru uzrāda ūdens mērītājs.
Mērītāja stāvokļa uzņemšana notiek, pēc
iespējas, gada ceturkšņos. Patēriņš sa-
maksājams uzņēmumu nodaļas iekasē-
tājiem pret attiecīgas kvītes izsniegšanu,
vai ari uzņēmumu nodaļas kasē 10 dienu
laikā, skaitot no rēķina Izsniegšanas
dienas.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ūdens-
vadu var slēgt bez iepriekšēja paziņo-
juma.

Ja uzņēmumu nodaļa atrod par vaja-
dzīgu, tad viņa ūdens patēriņa uzņem-
šanu un samaksu pieprasa ari par īsāku
laika periodu.

Šo laika periodu uzņēmumu nodaļa
nosaka pēc saviem ieskatiem.

3. Reklamācijas par piesūtītiem rēķi-
niem iesniedzamas rakstiski uzņēmumu
nodaļā 1 mēneša laikā, skaitot no rē-
ķina izsniegšanas dienas.

Pēc šī laika notecēšanas reklamācijas
neievēros.

4. Reklamācijas iesniegšana neatsva-
bina patērētāju no rēķina samaksas.

5. Uzņēmumu nodaļai ir tiesība pra-
sīt no patērētāja drošību, ja viņai tas
izrādītos par vajadzīgu.

Drošības lielumu nosaka uzņēmumu
nodaļa.

6. Ja patērētājs nesamaksātu rēķinus
noteiktā laikā, uzņēmumu nodaļai ir tie-
sība prasīt soda naudu 1% apmērā no
rēķina sumas par katru nokavētu mēnesi,
skaitot nepilnu mēnesi par pilnu.
G. Nekustama īpašuma pār-

iešana citās rokās.
§ 14.

1. Ja kāds nekustams īpašums, kurš
pievienots pie pilsētas ūdensvadu tikla,
pārietu citas personas īpašumā, tad līdz-
šinējam īpašniekam par to rakstiski jā-
ziņo uzņēmumu nodaļai 14 dienu laikā.

2. Nekustama īpašuma ieguvējam tai
paša laikā jāparaksta, saskaņā ar § 1.,
p. 2„ pieteikšanas formulārs.

3. Ja nekustama īpašuma pāriešana
citas personas rokās uzņēmumu nodaļai
netiktu ziņota §14, p. 1. minētā laikā,
tad par visiem ūdens patēriņa maksāju-
miem atbild tikpat līdzšinējais, kā ari
jaunais īpašnieks.

4. Ja nekustams īpašums nāk atklātā
vairāksolīšanā vai par īpašnieka mantu
izsludina konkursu, tad uzņēmumu no-
daļai ir tiesība ūdenspievadu nekavējoši
slēgt, neskatoties uz to, vai maksāšanas
termiņš notecējis vai ne.

H. Patērētāja pienākumi
ugunsgrēka gadījumos.

§ 15.
Ugunsgrēka izcelšanās gadījumos ūdens

patēriņš jāpārtrauc, ja to prasa uguns-
dzēsēji vai policija.

I. Ūdens trūkums.
§ 16.

Uzņēmumu nodaļa neuzņemas atbil-
dību par to, lai ūdens paceltos noteiktā
augstuma, tāpat ari uzņēmumu nodaļa
nav atbildīga, ja namos uz laiku parādās
duļķaini ūdens.

Atzrād to ierreslu dēļ patērētājs ne-
drīkst atteikties no patēriņa samaksas.
Tāpat ari patērētājam nav tiesība prasīt
kaut kādu atlīdzību vai ari atteikties no
kārtējas samaksas par patērēto ūdeni, ja
ūdens piegādāšana viņam pārtraukta.

K. Patērētāja pienākumi
ūdensvadu bojājumu ga-

dījumos.
§ 17.

Patērētājam nekavējoši jāziņo uzņē-
mumu nodaļai (ūdensvadu iestādei):
par bojājumiem pie ūdens pievadiem

starp privatkranu un ūdens mē-
rītāju,

par privatkranu bojājumiem,
par bo «jumiem pie ūdens mērītāja vai

ūdens mērītāja kastes,
par ūdens mērītajā, aizsargu kastes vai

priekškaramās atslēgas nozušanu.
L. Li gurt! a soda maksājumi.

§ 18.
1. Ja ūdens patērētājs neievēro pa-

stāvošus ūdensvadu ierīkojumu izveša-
nas vai ūdens piegādāšanas noteikumus,
tad nzņēmumu nodaļai ir tiesība neka-
vējoši ūdensvadus slēgt un zaudēju-
mus piedzīt no patērētāja un prasīt
konvencionalsoda naudu līdz Ls 10,—
pirmā gadījumā un līdz Ls 60,— atkār-
tošanās gadījumos un proti:

a) ja patērētājs neziņotu par privat-
krana vai ūdensvadu bojājumiem
starp privatkranu un ūdens mērītāju,

b) ja patērētājs neziņotu par ūdens
mērītāja vai mērītāja aizsargu ka-
stes bojājumiem,

c) ja patērētājs neziņotu par ūdens
mērītāja vai aizsargu kastes nozu-
šanu,

d) ja patērētājs nepielaistu ūdensvadu
iestādes darbiniekus pie ūdens mē-
rītāja vai ūdens vadiem,

e) ja patērētājs nepielaistu nolemto
ūdensvadu slēgšanu,

f) ja ūdens mērītājs nebūtu pieietams
uzņēmumu nodaļas (ūdensvadu iestā-
des) darbiniekiem,

g) ja .izdara bez uzņēmumu nodaļas
atļaujas kaut kādus darbus pie pie-
vada vai ūdens mērītāja.

2. Uzņēmumu nodaļai ir tiesība pra-
sīt konvencionalsoda samaksu līdzLs 60,—,
neskatoties uz vadu nekavējošu slēgšana
un zaudējumu piedzīšanu:

a) ja patērētājs patvarīgi pārvietotu
ūdens mērītāju,

b) ja patērētājs ņemtu ūdeni no pil-
sētas ūdensvadiem bez ūdens mērī-
tāja kontroles.

Piezīme. Uzņēmumu nodaļai
šinī gadījumā ir tiesība piedzīt
maksu no patērētāja par ūdeni
pēc uzņēmumu nodaļas no-
vērtējuma.

c) ja patērētājs patvarīgi norautu ūdens-
vadiem vai ūdens mērītājam pie-
liktās plombas,

d) ja patērētājs norautu plombas, kuras
pieliktas no ūdensvadu iestādes
darbiniekiem pie krāniem ūdens
slēgfanas nolūkā. Uzņēmumu no-
daļai štni gadījumā ir tiesība pie-
prasīt atlīdzību par ūdens patēriņa
atlīdzināšanu pēc uzņēmumu no-
daļas novērtējuma.

M. Ūdensvadu slēgšana.
§ 19.

1. Ja patērētājs, neskatoties uz vairāk-
kārtēju sodīšanu, nepilda savus pienāku-
mus, uzņēmumu nodaļai (ūdensvadu
iestādei) ir tiesība bez iepriekšēja pazi-
ņojuma slēgt ūdensvadus.

2. Ja patērētājs rēķinus par patērēto
ūdeni nesamaksā 10 dienu laikā, uzņē-
mumu nodaļa var slēgt vadus bez
iepriekšēja paziņojuma.

3. Vadu atslēgšana izdarāma uz pa-
tērētāja rēķina.

N. Ūdens mērītāju īre.
§ 20.

1. Par ūdens mērītāja lietošanu patē-
rētājam jāmaksā īre katru gada ceturksni
uz priekšu.

2. Ūdens mērītāju īre aprēķināma pēc
pilsētas domes apstiprināta un „Valdības
Vēstnesī" izsludināta tarifa.

O. Grāmatu un dokumentu
pierādīšanas spēks.

§ 21.
Pilsētas uzņēmumu nodaļas (ūdens-

vadu iestādes) vestām grāmatām, proto-
koliem, tabelēm un listēm ir pilnīgs pie-
rādīšanas spēks. Viņus var apgāzt tikai
ar pretpierādījumiem.

II. Noteikumi par ūdensvadu ierīkojumu
izvešanu.

A. Vadu novietošana un
iekārta.

§ 1.

1. Visi ūdensvadu ierīkojumi jāpieteic uz-
ņēmuma nodaļā (ūdensvadu iestādē)
pirms derbu uzsākšanas.

Darbus var izvest vienīgi ar ūdens-
vadu iestādes atļauju.

2. Izvedot ūdensvadu ietaises grunts-
gabalos un ēkās, jāievēro, ka, skatoties
pēc nama lieluma, jāierīko viens vai
vairāki itāvvadi.

Atzarojumi no šī «tāvvada Ir novieto-
tojami ar kāpumu līdz ūdens Iztekas



vietai, lai no visiem ierīkotiem ūdens-
vadiem vajadzības gadījumā varētu ļz-
laist ūdeni caur stāvvadiem, pretēja
gadījumā vadu zemākās vietās ierīko-
jamas sušķis atūdeņošanis ietaises.

3. Katram stāvvadam jāierīko atse-
višķs noslēdzējs un ūdens noteku ierīce.

4. Katram gruntsgabala pievadam
ierīkojams galvenais privatkrans ar
noteku.

5. Iekšējie vadi novietojami tā, ka
vigi tiek a'zsa'gāti pret iesalšanu un
bojājumiem. Vajadzības gadījurra viņi
jānovieto zināmā attālumā no sienas, kā
ari jāapsedz ar izolācijas materiālu.

Apakšzemes vadi jānovieto tādā dzi-
ļumā, ka tie ziemā neiesalta.

6. Ūdensvadi pēc iespējas nav no-
vietojami pie ārsienām.

Vadu likšana caur ateju vai netīrumu
bedrēm, notekkanaliem un skursteņiem
ir stingri aizliegta.

7. Ja vadi novietojami grūti pieie-
tamās vai pavisam nepieietamās vietās,
tad viņi jāved caur aizsargu caurulēm.
Galus šīm aizsargu caurulēm nedrīkst
aiztaisīt. Ja vadi jāved caur sienām,
tad sienas caurumi jāizkaļ lielāki, lai
caurules nebojātos pie mūra sēšanās.

8. Cauruļu novietošana tādā zemē,

kas cauruli viegli bojātu, ir pielaižama
tikai tad, ja caurules ir apliktas ar attie-
cīgu izolācijas materiālu. Tāpat jārī-
kojas mitrās vai kodīgām gāzēm vai
tvaikiem pildītās telpās.

9. Atzarojumus var ierīkot vienīgi
redzamās vietās.

10. Visos atzarojumos pagaidu lieto-
šanai, piem. veļas mazgātavās, dārzos,
sētās, pie strūkiu akām jāierīko atse-
višķas noslēgšanas un atūdeņošanas
ietaises.

Vadiem, pēc iespēja», _ jāpieliek izkārt-
nltes nosIēdzē,u tuvumā ar vadu apzī-
mē urnu.

11. Pievadu Ierīkošana pieprasāma
tādā lielumā, ka, ievērojot nama attā-
lumu, augstumu, vada garumu un ūdens
piegādāšanas vietas, visas nama un
gruntsgabala daļas tiktu pietiekoši apgā-
dātas ar ūden'.

12. Pievadu un sadalīšanas vadu
lielumiem jābūt, pieņemot galvenās pie-
vadu caurules garamu, līmeniskā vir-
zienā 30 m:

pie 1-10 gab. 8—13 lieliem iztek-
kraniem 20 mm 0;

, 11-20 gab. 8—13 lieliem iztek-
kraniem 25 mm 0;

„ 21-60 gab. 8-13 lieliem iztek-
krāniem 40 mm 0;

„ 61-120 gab. 8-13 lieliem iztek-
krāniem 50 mm 0.

Katrs atejas un klozetu skalošanas
krāns pieņemams par Viztekkranu.

1 vannas krāns — 1 iztekkranu.
1 mazgājamā galda krāns — 1 iztek-

kranu.
13. Strūklu akas specialventiļi u. t. t.

ir ievedami patēriņa aprēķinā pēc no-
vērtējuma.

14. Lielākiem ūdensvadu ierīko-
jumiem, it sevišķi rūpniecības vaja-
dzībām, uzņēmumu nodaļai ir tiesība
noteikt galvenā vada lielumu.

15. Aizliegts pieslēgt tieši pie ūdens-
vadiem : tvaika katlus, dažādus spie-
diena katlus, spēka mašinas un ūdens
spiediena celšanas ierīces, siltūJens un
kurināšanas ietaises, gaisa pievadu un
novadu ietaises, dažādus putekļu uztvē-
rējus, atejas u. t. t.

Atejās jābūt skalojamām kastēm vai
starptvertnēm.

Ja vannas krāšņu vadiem nebūtu ūdens
jaucamas batarejas ar dušu, tiem jāierīko
atgaisošanas ventils.

16. Centrālās apkurināšanas ietaišu
telpās aizliegts ierīkot krānus ar šļūtenes
saskrūvēm.

17. Aizliegts savienot tieši ūdens-
vadus:

ar novadiem,
ar citām ūdens apgādāšanas ietaisēm,
ar tvertnēm, kuras satur dažādas šķi-

dras vielas, kā piemēram: ar skalo-
jamām tvertnēm saimniecības un
dažādos uzņēmumos, akvariumos
un t. t.

Tādos gadījumos ūdens iztekai jābūt
vismaz 50 mm augstāk par tvertnes
malu.

B. Vadu materiāli.
§ 2.

1. Vadu ierīkošanai lietojami sekosi
materiāli:

a) čuguna caurules,
b) stieptas tērauda caurules,
c) apcinkotas dzelzs
d) svina caurales.

2. Nekustamu īpašumu pievadu ierī-
košanai lietojamas vienīgi:

a) čuguna caurules,
b) stieptas tērauda caurules,
c) svina caurules.
Izņēmumi pielaižami vienīgi ar uz-

ņēmumu nodaļas (ūdensvadu iestādes)
piekrišanu.

3. Lietojamo svinu cauruļu svars ne-
drīkst būt mazāks par sekošām normām:

par tek. m 13 mm 0 2 kg
. . ,20 , 0 3,8,
» , . 25 . 0 5,4 .

C. Vadu slēgšanas un ūdens
ņemšanas ierīces.

§ 3.
1. Visām vadu slēgšanas un ūdens

ņemšanas ierīcēm jābūt iekārtotām tā,
ka tās slēdzamas pakāpeniski, lai ne-
celtos ūdens sitieni.

Nav atļauts ierīkot ūdensvados caur-
urbtos (konus) krānus.

Ūdens tvertnēm un skalojamām kastēm
jāierīko pludiņi.

Lietošanai pielaižami vienīgi ventiļa
kranf vai aizbīdņi.

D. Ūdens novadu ierīce.
§4.

Pie katra ūdens izteku krāna vai iz-
tekas vietas ierīkojami novadi.

E. Ūdensvadu lietošana
un uzturēšana.

§ 5.
1. Ūdensvadu daļas un visi pie-

derumi, kā caurules, ventiļi u. t. t. pa-
stāvīgi uzturami kārtībā. Ūdensvadu
bojājumi, caur kuriem izplūst ūdens, ne-
kavējoties novēršami.

Ja parādās ūdens caur kādiem bojā-
jumiem, vai ari parādās ūdens telpās vai
pagrabos, kuriem par iemeslu varētu būt
ūdensvadu bojājumi, gruntsgabala īpaš-
niekam nekavējoties jāslēdz galvenais
privatkrans un jārūpējas par tūlītēju vadu
izlabošanu.

Ja pievadā starp galveno maģistrāli
un ūdens mērītāju parādās bojājumi, tad
par to nekavējoties jāziņo uzņēmumu
nodaļai (ūdensvadu iestādei).

2. Stingri aizliegts ūdenim ļaut nemi-
toši tecēt iz kādas vada daļas.

F. Ūdensvadu ierīkojumu
izvešanas noteikumu pār-

kāpšana.
§ 6.

1. Par ūdensvadu ierīkojumu izve-
šanas noteikumu neievērošanu vainīgam
draud līgumsods, pirmā gadījumā Ls 10,
bet tālākos gadījumos līdz Ls 60.

2. Gruntsgabala īpašnieks atbild par
zaudējumiem, kuri celtos uzņēmumu no-
daļai (ūdensvadu iestādei) vai trešam
personām, neatkarīgi no augšā minētās
soda naudas.

G. Noteikumu stāšanās
spēkā.

§7.
1. Augšā minētie noteikumi stāļas

spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izslu-
dināšanas .Valdības Vēstnesi".

2. Līdz ar to tiek atcelti visi līdzši-
nējie ūdensvadu noteikumi, kuri apstipri-
nāti no Rīgas pilsētas domes 13. jūnijā
1905. gadā. i

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Rīgas pilsētas sekretārs A. Pļavfnskis.

Saistošie noteikumi
par nekustamu īpaSumu numerāciju

Rūjienas pilsētā.
Pieņemti Rūjienas pilsētas domes 1926. g.
7. augusta sēde un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. g. 25. augusta rakstu te 107064.

1. Visi nekustami īpašumi Rūjienas
pilsēta jāapzīmē ar izkārtni, uz kuras
jābūt uzrakstam pareizā latviešu valodā:

a) ielas vai laukuma nosaukumam;
b) īpašuma (policijai) Ns;
c) īpašnieka uzvārdam un vārdam.
2. Ikārtnēm jābūt izgatavotām no

skārda 20X25 cm krāsotām tumši zilā
krāsā ar baltu uzrakstu.

3. Izkārtne ir jāpiestiprina redzami
pie visiem kā apbūvētiem, tā neapbūvē-
tiem gruntsgabaliem

4. Ja apbūvēta gruntsgabala dzīvoja-
mās ēkas durvis iziet tieši uz ielas, tad
izkārtne jāpiestiprina pie ieejas durvju
kreisās malas augšas.

5. Fie ielas «eapbūvēto un tādu
gruntsgabalu apzīmēšanai, kura dzīvo-
jamai ēkai nav tiešas izejas uz ielas, kā
ari neapbūvēto, bet tikai iežogoto īpa-

šumu apzīmēšanai, izkārtne jāpiestiprina
pie vārtu kreisi staba.

6. Neiežogoto un neapbūvēto grunts-
gabalu apzīmēšanai jāierok sevišķi stabi
robežas sākumā pēc tekošā policijas nu-

mura. Pie šiem stabiem ir pielekama
izkārtne, kur iespējams 225 cm no zemes

virsmas.
7. Nekustamu īpašumu atsavināšanas,

kā ari ielu pārdēvēšanas gadījunrs, at-
tiecīgie uzraksti jāpārgroza _ 4 nedēļu
laikā pēc pārgrozījuma speķa stāšanās.

8. Ziņas par ielu nosaukumiem un
policiju numuriem sn edz pilsētas valde.

9. Pastāvolo īpašumu apzīmēšana un
numerācija saskaņā ar šiem noteikumiem
izvedama 6 mēnešu laikā pec šo no-
teikumu spēkā nākšanas.

10. Šo noteikumu neizpildltājus sauks
pie likumīgas atbildības.

11. Šie noteikumi stājas speķa pec
divām nedēļām no viņu publicēšanas
dienas .Valdības Vēstnesi".

Rūjienā, 1926. g. 3. septembri. Ma 1224.
Pilsētas galva J. Bērziņš.

3 Sekretārs K. U p i t s.

Saistošu noteikumu pārgrozījums
par

traktieru, tējnīcu, iebrauktuvju, bufešu
un tamlīdzīgu uzņēmumu atvēršanu, ap-
likšanu ar pilsētas nodokļiem un šo

nodokļu nomaksas kārtību Tukumā.
Pieņemts domes 1926. g. 18. augusta
sēde un apstiprināts ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. gada

7. septembra rakstu J* 107399.

1926. g. «Valdības Vēstneša" 156. nu-
mura publicēto noteikumu § 1 grozīt un
izteikt sekošā redakcijā:

§ 1. Traktieru, tējnīcu, iebrauktuvju,
alkoholisku un bezalkoholisku dzērienu,
bufešu un tamlīdzīgu uzņēmumu atvēr-
šanai Tukuma pilsētas administratīvās
robežās izprasāma pilsētas pašvaldības
piekrišana.

Šis saistošo noteikumu pārgrozījums
stājas spēkā divu nedēļu laikā pēc tā
izsludināšanas .Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Cers.
3 Sekretārs F. Berlins.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Šā gada raža.
T a 1 i n ā , 23. sepiembrī. Pēc Igau-

nijas statistiskās pārvaldes datiem, šogad
Igaunijā ir vidēja raža. Rudzu
ievākts tikai ap 90% no caurmēra ražas,
kviešu — ap 95*70, miežu — 107°,o,
auzu — 103% un kartupeļu 102%.

Ārzemes.

Gaisa satiksme par okeānu.
B e r 1 i n ē, 23. septembrī. Laikraks'i

ziņo, ka pazīstamais okeānu pārlidotājs
Dr. Ekeners tuvā_ nākotnē izbrauks uz
Madridi, lai organizētu gaisa satiksmi ar
.Cepelina" tipa gaskuģiem starp Sevilju
un Buenos Airesu. Taī pašā laikā Iz-
brauks uz Spāniju vācu lidotāju un inže-
nieru komisija, lai izvestu priekšdarbus
jaunas gaisa satiksmei linijai Berline-
Seviija. F.idrichshafenā patlaban stei-
dzami beidz buvet pirmo mēģinājuma
gaiskuģi Transatlantiskai linijai. Gaiskuģa
garums bus 220 metri, platums — 31 un
augstums 35 metri, LTA,

Vācija un Francija.
B e r 1 i n ē, 23. septembrī. Laikraksti

ziņo, ka šinīs dienās Marseļā tiks atklāts
vācu ģenerālkonsulāts. Konsulātus Vā-
cija nodibinās ari Bordo, Havrā, Lionā
un Alžirā. Patlaban vel turpinās sarunas
ar franč* valdību par vācu konsulātu
ieiīKOŠanu Tunisā un Beirutā. LTA.

Māksla.
Nacionālā opera. Šodien izrāde ka-

reivjiem „D e m o n s* ar Ādolfu Kaktiņu
titullomā. Pārējās lomās: Lamberte, Žs>bite, Spenners, u. c. Diriģents JānisMedinš. Pārpalikušās biļetes tiks pār-
dotas privātai publikai. — Rīt .Teika
par neredzamo pilsēt 'u Ki-težu un jaunavu Fevronijn*
Galvenās . lomas : Brechman - Stenge'eBērziņš, Niedra, Vasiljevs, Berzinska u c
Galvenais diriģents Emils Kupers. —

—-—^__L' <14
3. tautas izrādē svētdi. '—<
tembri, pulkst. 2 dieaā m' ,̂ ,
terfly ar Ulaidi , Tunci s C
vēnās lomās. Biļetes I baikn!» *" §'-
lržās un parketā Ls 1 Z^^iPa^
HI balkonā f-Osnt. un gaieS''I »»«
Par garderobes uzglabā?^, i P «c
un parketā 20 SDt li ^.J ^S10 snt. - Pulksten 7.3ol^S
.Gulbju ezers-. Piedala» h, ^stare Aleksandra Fcodorova\ etn*-
Iets un baleta studija ' of *fc
28. septembrī jaunā scēnas II iS:
jumā Rigoletto". PieS.Pj
Benefelde, Vētra u. c frV-
29. septembri .Karmeii".

d| H

Dailes teātris. Šo/akar, nlk^ t „
.Grafs MontēKristo"L^25. septembri, P;kst pus 8 v. £ et'
tautas izrādes cenām Seši Pi!
bundzenieki". Svētd 'ien 2^il1
pīkst. 2 dienā tautas izrādē Uobfn'
^BVt -,a

1?^pulkstenP»s8wkarā, .Spēlēju dancoju'. Oirrti28. sept. pīkst 5 pēc pusdienas £nieku izrāde .Spēlēju, danco JCeturtdien, 30. septembri, pulksten 'ļi
vakarā pirmo ie!zt Slidena jautrikrJ
dija .Siržu divkauja". ^

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgai blrŽl, 19Jf. gads 24. septembrī

Devlici:
1 Amerikas dolāra . . , 6,183-5133
1 Anglijas mārciņa , . . 2517-25i«
100 Francijas franka . . . . 1425-14it
100 Beļģijas irank* , . . 13,75-mu
100 Šveices franks , . 99,81-100«
100 Itālijas liru. ... . '893-1925
100 Zviedrijas krons . . . 138^25 — 139J0
100 Norvēģijas krorss . . . 112 91- -1H&S
100 Dānijas kronu .... 136,85-13885
100 Cechoslovaķijae krosu lf,2S —15,55
100 Holandes gnld-aa . . . 20720 — 20875
100 Vācijas mark* .... 122,80 -1241)
100 Somijas maiks .... 12,97 —13,17
100 Igaunijas mārks . , . 1,37-1, 395
100 Polijas zlota ... 57,00-67,00
100 Lietavas litu ..... 50,70 - 51,70
1 SSSR červooecB

Dārgmetāli;-
Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg 98-106

Vērtspapīri-
5°/o neatkarības aisoemnmi 98-100
4°/o Valsts prera. aizņemam» 98-100
8°/o Zemes bankas ķīla zsisi* 92-93
8°/° Hipotēku bankas ķtu

zīmes 9fl-87

Rīgas biržas kotacijas koisii'H»
priekšsēdētāj v. A Z ai peltu

Zvērināts biržai makiem Th. Surnnen

Literatūra.
Paskaidrojumus

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādieo
vārdiem: nepatāgs, neramstfg», neraci
(ar ā ?), nerēt jeb nērēt, ņergā ies (,«f
nergājas"; ar ņ?), ierga, nergt (jebnērgtr).
nerledīgs, ņermināt, nersele, nerselft, iieu
nesauķīgs, nesnēt (Nogale), nestrancas
(Z ēkās), nēijava, iet, aakšķe, MtiejJ
narste, narpis, nāra, narda (ar ā?),«a»
negāt (ar n ?), nikāts, n kots (ar Ķ
nirda (Cērkstē), nitišas, niekabis, w»
naz's, niezināt, nīkšet (ar n!), siekaļ».
nidrēt niebt, ņieburs (ka viensk. akra*
niedrāties, niekats (kā ģeaitīvs?), niert»

(kā ģenitīvs ?), nibēt, aldeklis (ka g»
tīvs?;, nīdīgs, nīdrēties jeb Bīdiet»
nidras diebes, nidri palagi, oiga, am
ņat, nīgats (ar ā ? ka ģenitīvs ?) F

nīgate (ar ā ? jeb nigatinš (ar 1 ?).D ,
cis(ar ņ?), nijops (Lielvārd ē), j

l* ,
ņirgala, ņirgzdēt, mrva, n«?«. .
(viensk. nominatīvs!), ņurdza , JJ
(kā tagadne, pagātne?), ?unB*JJ
uutīties, aurkste, nurkt (ka tag- ? »?'
gātne ?), nilīt jeb nuriīt,_ nūset,

Jmzgi, nuzs, «uzganīs, nuzgurņs, n

jums, ņuņijjs, ņužgums,BUZjp, 9 j|9.
nukucis jeb nukucis, ņuklis, uuk, «

vas, nudze, nudzeklīgs, uucka, ««'

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
j. E ndzeH»*

Ekonomists. (Tautsaimnieki fl

niks.) te 18. — 1926. g.

Redaktors: M. Arons.

*-------,------—???????flil tfB'*
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pr^Tu sludinājumi, ļ
3.

^
apgabaltiesas civilnod

i .tviias civillikumu kop. 36. p. pie-
& « namata ar šo paziņo vispārībai,

?faulue draugi - Bernards Sī-

ds ls Liebermanns un Zofija
rmidu " meita Liebermann, dzim.
C hn noslēguši savstarpīgo laulības
Dembo. "°sle

R
E notar/. f K,aklanda

Kemorī 1926. g. reg * 154/22235.
.kuru viņi, attiecība uzviņu noslēgto

fVrho ir atcēluši vietējo civillikumu

79 m turpm- P P- P«edzēt° laulāt°

mantas kopību.m
Rl-gāl 1926. g. 21. sept. L. te 4457.

Priekšsēdētāj a v. A. V.e i d n e r s.
t-?703 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

..?k<mā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
t šeTpaziņo, ka 1926. g. 5. oktobrī
minētās nodaļas atklāta tiesas sēde no-
iVsīs 1926. g- 20. aprīli, Rīgā miruša
pgtefa Friča dēla Ezergaiļa testa-

menta.
Rīgā, 21. sept. 1926 g. L. te 4524

Priekšsēd. v. A. V e i d n er s.
.«74 Sekretārs A. Kalve.

pjgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

«skaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.
oaziao, ka 1926. g. 5. oktobrī minētas
nodaļas atklāta tiesas sēdē attaisīs un

nok asīs 1925. gada 12. jūnijā mirušā
Jaunraunas pagasta .Sfolos' atraitņa
Dāvā Jēkaba dēla P 1ī č a testamentu.

Rīgā, 21. sept. 1926. g. L. te 4526
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

13575 Sekretārs A. Kalve.

pjgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma1958.p.paziņo, ka [926. g. 5. oktobrī minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasi
1926. g- 31. augustā, Cēsis mirušas
Augustes-Emilijas-Kristīnes Heinricha m
Martinevskij notarielo testamentu

Rīgā, 21. sept 1926 g. L te 4525

Priekšsēd. v. A. Veidners.
136'8 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301
503. un 311. p. p. pamata, uz Lības
Andreja m. C ī r u 1, dzim Btrgman
lūgumu viņas prasības lietā pret Jāni
Kaila d. Cīruli par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no iešu-
dzibas raksta un klāt pieliktie 31 doku-
mentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
cisonigi vai caur pilnvarnieku,

:us rolitta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 24. sept. 1926 g.
Priekšsēd. v. i (paraksts).

15852 Sekretāra v Stūre

Jelgavas apgabaltiesa,
uzciv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2379. p. pamata uzaicina visus, kam
Mta uz 1913. g. 1. janvārī mirušā
J 0 s i f a Kārļa d. B u 1 a ž a
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sanem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
«vi» tiesības šai tiesai sešu mēnešu
™ū, skaitot r,o sludinājuma iespieša-na» dienas .Valdības Vēstnesī",

farntņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
W «Peka zaudējušām
%vā, 1926.g. 8. sept. l.te 1979 26. g.
. Priekšsēd. v. (paraksts).
ļf[63 ^ Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
"- Proc. lik. 1967, 2011., 2014 un
u iQo/

Bmata uzaicina visus ' kflm bStu

1 a„u ? 8- 27. iebmaiī miruša
' £"' Ad!ma d- B o b r o v s k a

™Ia'° mantojumu kāias tiesības« mantiniekiem, legatariem, Hdeikomi-

uv.«'«k -u ediioriem u - *• *-. Pieteikt
3S «wbu iai tiesai sešu mēnešu
g; «kaitot no sludinājuma iespie-da dienas .Valdības Vēstnesī'.
pa S$*neP'eteik*as tiesības ieskati*
*"" «Peka zaudējušām.

wg«vā,1926. g.ii.sept.LM!l43926
12940

p'iekšsedetāj a v. (par ksts).
^ Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
^

Proc. Uk. 1967., 2011., 2014. ur
?*»' a,^U2S'cina visus, kam
f 1 j { . 7t' g- 15. aprilī mirušā
"««to mani l-l a d- Aberfelda
^«1.lideikL

kadas ''esības kā mantin.

'* av., h" £edit°'ie<n u. t. t., pie-
**»* Ll' esib,šai «"«i sešu
^'«saa&s 4nas °°8ludinā

'^
SJE8 tiesIbas lMkati8

^«.1926. g.u sept. l.te2014/26
Pr.ekšsēdēt. v. (paraksts).^ -Sekretārs K. Pussars.

sWvas apgabaltiesa,

: & * 1^5 „?*?**» v«us, kam

«•Mtaiefcem, i egatariemi

Liepājas apgabaltiesa
uz lik. par laulība 77. p. pamata dara
zināmu, ka 1926. g. 6 maijā aiz-
mugurē nosprieda : starp Pēteri Runne
un Alisi Runne, dzim. Rozenakmen,
3. februārī 1913. g caur Liepājas Annas
draudzes mācītāju noslēgto laulību šķirt;
laulibā dzimušos bērnus Lūciju un
Austru pamest pie mātes; pāreja pra ī-
bas daļā atteikt.

Liepājā, 13. sept. 1926 g.
te 413/25.

Priekšsēdēt. b. A. K i r š f e 1 d s.
13079 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 2. septemb;a 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 6. dec.mbrī 1925 g.
mirušā levalda J.'kaba d. Cruntmaņa
mantiniekus, kreditorus, Iegat., fideik. un
visas citas pērs.,kam varētu būt kidas tie-
sības vai pras. uz atstāto mant. pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
ao sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 13. sept. 1926. g. J* 988-m/26
Pārzinis A. K i r š f e i d s.

12954 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 2. septembfa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 1. janvārī 1917. g.
miruša Anša Jēkaba d. M e i j e r a
mantininiekus, kreditoms, legatarus, li-
deikomis1 un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 10. sept. 1926. g. Nš 986 m/26,

Priekšsēd. b. v. A. K i r šf e 1 d s.
12771 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 2. septembra 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 30. apr. 1925. g. mirušā
Jāņa Dāvida d. Magistaba un 10. apr.
1913. g. mir. Lavizes Friča m. Magistab
mant., kreditorus, legatarus, fideikomis. un
visas _ citas personas, karš
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 10. sept. 1926.g. te997-m 26
Pārzinis A. K i r šf e 1d s.

12770 Sekretārs A. Jansons.

Hdeikomisariem, kreditoriem u. t tpieteikt savas tiesības šai tiesai sešumeneSu laikā, skaitot no sludinājumaiespiešanas dienas.
Termini nepieteiktas tiesības Ieskatīs

ar spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1926. g. II. sept. L. te 1759/26.g.
,„„.. Priekšsēdēt. v. (paraksts).
129a! Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 7. okt.
attaisīs un nolasīs 1926. g. 5. jūlijā
miruša Jāzepa Peteja d. Zernīša
testamentu.

Jelgavā, 11. sept. 1926. g. L.N6 2090/26
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

12949 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p,
paziņo, ka šis tiesas sēdē š. g. 18. ckt
attaisīs un nolasīs 1926 g 19. febr.
mirušā Lariona Savelija d. Terentjeva
testamentu.

Jelgava, 11. sept 1926. g L.te 2120/26
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

13075 Sekretārs K Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 2. septembra 1926. gada lē-
muma pamata uzaicina 9. jinijā 1926. g.
Asites pagasta mirušā Ērnsts Krista d.
Gegermaņa mant. kredit. legatarus, fidei-
komis. un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības un prasības uz
viņa atstāto mantojumu, vai kuj-as vē-
lētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
tiesai savas _ tiesības un prasības sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 13. sept. 1926. g. te 916-m/26.
Priekšsēdēt. b. K i r š f e 1 d s,

12958 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesf,
saskaņā ar 8. septembfa 1926. g- lē-
mumu, uz Soras-Beileš Davidov lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 309. p. p., uzaicina atbildētajā
Haimani-Jankeli "Davidovu kufa dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā iera-
sties šai tiesā saņemt norakstu no viņa
sievas Soras-Beiles Davidov iesūdzības
raksta viņu laulibas šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas
pilsētā.

Ja minēta laika aicināmais neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes, ja iera-
dīsies, bet savu dzīves vieru Liepāja
neuzdos, aicinājumu uz liesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
?kanclejā.

: Liepājā, 13. sept. 1926. g.L.te 292/26
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

13080 Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. proc. Uk. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1917. gada 6 juIijā
miruša Aleksandra Minaja d. Jakubova
atstāto mant. kādas tiesības kā mantin-
legatariem, Hdeikom., kreditoriem u. t.t.,
pieteikt savas tiesības iai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī'

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
?ar spēku zaudējušām,
lelgavā, 1926. g. ll.-sept. L. te 1514/26.g.

Priekšsēdētāja v. (saraksts).
13072 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
a civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu
uz 1926. gada _ 9. janvārī mirušā
Jāņa Kriša dēla L a g z d i ņ a
atstāto mantoj. kādas tiesīb. kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomis, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskatīa
par spēku zaudējušām,
lelgavā, 1926. g.ll.sept. L. te 1623/26.g.

Priekšsēdēt. v. (paraksts).
13073 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Ābrama Beitlera lūguma un saskaņā
ar civ. p,o;. lik. 293, 301. un 309 1. p
p. un savu š. g. 9. sepmebra lēmumu
uzaicina Nosenu (Na'anu) Efraima d.
Danemani četru mēnešu laikā no
sludinājuma iespiešanas d ēnas ierasties
tiesā saņemt norakstus no Ābrama Beit-
lera pra ības pret viņu, mir. Ābrama
Danemaņa mantojuma masu un Rachi i
Daneman par Ls 10, jeb paziņot savu
adresi Liepājas pilsēta.

Ja Danemans ieradīsies, bet savu ad-
resi neuzdos, — aicinājumus uz tiesas
sēdi un citus papīrus atstās tiesas kanc-
lejā.

Liepājā, 14. sept. 1926. g.
te 599/26.

Priekšēd. b. v. (paraksts).
13150 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
iz sava 2. septembfa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 18 janvārī 1918. g.
mirušā Friča Jāņa d. Silmaņa mant.
kredit., Iegat., fideikomis.unvisas citas per-
sonas kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas

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

Liepājā, 10. sept. 1926.g. J*989m 26.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

12772_ Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 2 septembfa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 9. augustā 1923. g.
mir. Indriķa Ernesta d. Mitenberga mant.
kreditorus, legatarus, fideikomis. un vi-
sas citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā, 10: sept. 1926. g. te 982-m/26
Pārzinis A. Kiršfelds.

12773 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas
avilnoda^s atklātā tiesas sēdē 1926. g.
28. oktobrī, pulksten 10 rī a, pasludinās
1926.g. 1. aprilī, miruš.s Zannes Indriķa
m. Šķeltes-Skeltes testamentu.

Liepājā, 22. sept 1926. g. te 1023 m/26
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

13786 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. septembfa 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 10. no/embrī 1916. g.
Liepājā mir. Mārtiņa Jāņa [dēla Zikmaja
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisarus un visas citas personas, ksm
varētu būt kdas tiesības vai prasibas
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebu»
paziņots tiesai minēta laika, tiks atzīta*
par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 15. sept. 1926 g. te 1022-m 26
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

13307 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
xz sava 2. jūnija 1924 g. lēmuma
pamata uzaicina 15. martā 1924. g
Ventspilļ mirušā Vulīa Šlauma d, Natan-
sona mantin., kredit., legatarus fidei-
komisams un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, _ pieteikt viņas tie-
sai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu
dinajuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 15. sspt. 1926. g. J*658-m 26
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

13151 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
m sava 18. jūnija 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 22.maijā 1924 g. Reņģu
pag. miruša Jāņa Katrir.es d. Abolaita
mantiniekus, kredit., legatarus, iideikomi-
satus un visas citas personas, kam va-
rēt

^
būt kādas tiesības vai prasības uz

atstato mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kufām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem

Liepājā, 15. sept 1926.g. te 773 -m, 26
Priekšsēdētaja b. v. (paraksts)l

13152 Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas pilsētas 2. iecirkņa
miertiesnesis,

pamatojoties uz civ. proc. lik. 146041.—
148o. P-P- un savu 1926. gada 6. sep-
tembfa lēmumu, ar šo izsludina, ka ģe-
neralpilnvara, kufa izdota no Malvīnts
Fridricha meitas Blumberg, atraitn.
Laimiņ, dzim. Fogel, 19'26. gada
26. februārī Voldemāram Aleksandra d
Blumbergam un apstiprināta pie
Rīgas notāra Robeita Foigta zem reģ.
te 2115, tiek atzīta par anulētu un
spēka neesošu.

Rīgā, 1926. g. 17. sept. te 2667
13165 Miertiesnesis (paraksts).

Bauskas apr. I. iecirkņa
miertiesnesis,

uz civ proc. lik 2011., 2012., 2013.,
2014. u:i 1967. p. p. pamata paziņo,
ka pēc mirušā Nikolaja G r i n t a 1 a
nāves ir atklāts mantojums un uzakins
visus, kam uz šo mantojumu būtu tieši
bas, kā mantiniekiem, kreditoriem, laga-
tarijiem, fideikomisariļiem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētam miertiesnesim,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas d ēnas .Valdības
Vēstnesī". _

Ja minētas persoīas savas tiesības
augšā aizrād tā termiņā nepiete ks, ted
viņas tiks atzītas, kā šīs tiesības zaudē-
jušas.

13850 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pilsētas 12. iecirkņa
miertiesnesis

paziņo, ka _ 1926. gada _ II. okto-
brī atklātā tiesas sēdē nolasīs
1926. g. 19. aprili mirušā Rīgā, Jāņa-
Teodora Jufa d. P es kūta notarielo
testamentu.

Rīgā, 19i6 g. 14. sept.
13091 Miertiesnesis P i n k u 1s.

Kjūdas Izlabojums.
Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales

apr. 1. iec. miertiesneši sludinājumi par
mirušās Annas Andriva m. Gabran
mantinieku uzaicinājumu, nelaiķe no-
saukta par Gabrau, vajaga būt un jā-
lasa Annas Andriva m. Gabran
u t. t. 1379,

Kļūdas Izlabolums.
Latgales apgabaltiesai Jaunlatgales

apr. 1. iec. miertiesneša sludinājuma,
kas iespiests šī g, .Valdības Vēstnesi*
Nš 190, mirušā Pētefa Adama _ d,
Banka mantinieku uzaicinājuma lietā jr.
sacīts, ka mantojums pal cis pec Pē-
tefa Ādama d Bauka u. t. t., — va-
jaga būt un jālasa Petefa Ādama d
Banka u. t. t 13798

Rigas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. oktobrī J926. g.,_ pulksten
10 dienā. Rīgā, Skārņu iela Jvfe 17,
skārnī, M. Rafailoviča un citu kreditoru
prasībās, pārdos Faiva A b r a m o-
vica kustamo mantu, _ sastāvošu no
skārņa iekārtas un novērtētu par Ls 390.

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

Rīgā, 22 septembrī 1926. g.
13853 Tiesu izpild. J. Q r i n f e 1 d s.

Rigas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. septembrī 1926. g., 9 rītā,
Rīgā, Hospitāļu iela te 24a, pārdos
Gustava Karnevāla kustamo mantu, sa-
stāvošu no krāsu valcējamam mašinam,
elektromotora, transmisijas, siksnām u. 1.1.
un novērtētu par Ls 1100.

Izzināt sarakstu, novertējumu,_kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 9. septembrī 1926. g.
13763 Tiesu iipi'.d. E. Smēlis.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. oktobrī 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Rēveles ielā te 60, dz. 1,
pāidos Aleksandra un Friča Indrik-

sonu kustamo mantu, sastavošuno 1 zirga
un atspefu ratiem un novērtētu par
Ls700Izzinātsarakstu,novērtējumu,kāari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā 15. septembrī 1926. g.
T3824 Tiesu irpild. J. O r i n i 0 »

PA ittilMli
pils. Hugo Brikeram piederošās mantas,
sastāvošas no kafijas maļamās mašīnas,
sienas pulksteņa, spoguļa, galda svariem,
šokolādes vāķējamās mašinas un 2 ka-
para tējas katliem, novērt, par Ls 423,74,
piedzenot šo siimu par labu slimo kasei.

Apskatīt pārdodamās mantas varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. sept. 1926. g. te 23699.
13835 Priekšnieks (paraksts).
Jtz9r. ceļu inien Jelgarā
izdos 1926. g. 2. oktobrī, pulksten 11,
savā kanclejā Upes ielā te 9, rakstiskā
un mut. izso'ē mazākprasītājam 13857

280 kub mtr. grants pie-
gādāšanu u. izklaidēšanu
uz V i I k a ļ u ceļa gabala Uxru pag.
robežas. Drošības nauda Ls 95. 3

Tuv. ziņas kanclejā, darbd. no p. 9—15.

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. I. okt., pīkst. 10,30,
Rīga, Zirgu ielā te 17, kalpotāju artelī
.Ekspress -

Jītdfli iāiMuM
pils. Leopoldam Geibertam piederošās
mantas, sastāvošas no bufetes, galdiem,
krēsliem, galda svariem, skapjiem, dī-
vāna un ķēķa saimniec. piederumiem,
novērtētas par Ls 220, piedzenot no
viņa īres naudu un tiesāšanas izdevum.
par labu pils. Galviņām.

Apskatīt pārdodamās mantas, kā ari
izzināt sarakstu un novērtējumu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. septembrī 1926. g. te 24639
13833 - Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 1. oktobri, pulksten
10,30 rītā, Rīgā, Brīvības iela te 41,
kafejnīca,

pārdos viioliiā
pils.A. Baumaņam piedarošas mantas,
sas'avošas no 7 rakstāmgaldiem, grā-
matu skapjiem, dīvāna, 2 rakstām-
mašīnām un naudas skapja, novērtētas
par Ls 1769,81 piedzenot no viņa pa-
rādu" par labu Latv. apdr. sab. pret
strādn. nelaimes gadījumiem.

Apskatīt pārdodamās mantas, kā ari
izzināt novērtējumu varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Rīgā, 22. septembrī 1926. g. te 22222
13834 Priekšnieks (paraksts).

Rigas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 1. oktobrī 1926. g., pīkst.
10,30 rītā, Rigā, Brīvibas ielā Ms 10,
desu veualā,

PUČOS lOJHiiPi
pils Benjamiņam Rozmarinam piedeiošo
veikala bufeti, novērtētu par Ls 136 ,29,
piedzenot no viņa šo sumu par labu
slimo kasei.

Apskatīt pārdodamo bufeti varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 22. septembrī 1926. g. te 23697
13836 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka š g 30. septembrī pīkst.
10,3i) rītā, Rīga, Dzirnavu ielā 34a, dz 20,

Citu Iestāžu sludlnfiJiimL
Rīgas policijas I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 1. oktobri 1926. g.,
pulkst. 10 rītā, 1. Grēcinieku ielā 33, dz. I,

pārdos vairāksolīšana
Jankelim Pasternakam piederošu
vienu ozola koka bufeti un vienu alkšņa
koka skapi, notaksētus kopā par Ls 62,46,
atsevišķo tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu darbinieku slimo kases pra-
sības apmierināšanai.

Rīgā, 1926. g. 17. septembrī.
13832 ^ Priekšnieks (paraksts).

Kļūdas Izlabolums.
.Valdības Vēstneša* šā gada 23. sept.

213. numurā ievietota Rīgas notāra Vja-
česlava Kanska sludinājumā par sabie-
drības zem firmas ,N. & B. Liebermann"
biedra Nikolaja Sīmaņa d. Liebermaņa
izstāšanos no sabiedrības — ieviesusies
kļuda: _ sludinājuma 9 rindiņā no augšas
pēc vārda b e t izlaists sekošs teksts :
uzņēmumā paliek Bernhards,
Sīmaņa d. Liebermans U. t. t.

Kigas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. oktobrī 1926. g., pulksten
12_ diena, Rig_a, Rēveles ielā te 60,
pārdos Friča Indriksona kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un 2
raspuskām un novērtētu par Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā
an apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 15. septembri 1926. g.
13823 Tiesu izpild. J. Orinios.

Liepājas apgabaltiesa,
16. septembrī 1926. g. nolēma: je-
celt aizgādniecību promesoša Frica-
Johana Jāņa d. Renne mantībai, kufa
atrodas Kuldīgas apriņķī, Zvardes pag

Friča-Johana Renne dzīves vieta
1914. gadā bija Žvardjs pagasta, LI-

beišu mājās. JTr,n^
Liepājā, 22. sept. 1926. g. te 475/26.

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13"82 Sekretārs A. Jansons.



Valgundes pagasta
(Jelgavas apr c. Jelgavu) tirmai pamat-

skolai vajadzīgs

sielas plrzinis.
Kandidāti ar pilnas pamatskolas sko-

lotāju tiesībām tiek jūgti pieteikties per-
sonīgi velēšanu diena, 4. oktobrī 1926. g.,
pulksten 15, vietējā pag. nama pie pa-
dome?, vai rakstiski pie pagasta valdes
līdz vēlēšanu dienai, iesniedzot doku-
mentus par izglītības cenzu un apriņķa
vai valsts ārsta apliecību par veselības
stāvokli. Alga pec kategorijas pie brīva
dzīvokļa ar apkurināšanu un apgaismo-
šanu, augļu dārzs un apmēram 9 ha
zemes

Priekšroka muzikāliem un sabie-
d iskiem darbiniekiem.

Uz pagasta namu var nokļūt ar tvai-
koni, kufš atiet no Jelgavas pulkst. 14.
13812 Pag, valde

Rīgas pol. VIII iec. p^TT^ *
par nederīgu pazaudēto Rja! ?***»
pr-ka 3. daļas rezervista t fe «I»,
uz Egona Kārļa d £K*L* 7«H>
22. septembrī 1906 g., piE/-. ta*pajas pilsētas, dziv. BruX ?te 71, dz 74. Drunineka j la -

Liepnas pag. valde aTTTTT^par nederīgu, kā nozaudē ,, U(l in»
rezervista apliecību, izd-t , '„.,d %
galēs kafa apr. pr-jra o,.Jaunla r-
1925. g. zem te \(m uz 7, SCembrl
Jreda Spriča d . v lm^- AI-
—', r, —__ 12889Jaunpils pagasta valde liTl^r-dina par nederīgu nozaudēto vL'Zslu "
rauga kafa klausības apliecību Z"
no tenku divizona komiffiN o **11
tembri 1920. g. te 5574, „W^bērta, Friča d. vārdu. RuU ?>-

? . 12.9.

Likumu tio niīisin kitiieti
inleikiD kiijms.
1926. gada 15. burtnīca

Iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežai

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ai piesūtīšanu . , 0,30

Saturs:
112) Pārgrozījumi un papildinājumi

kafaklausības likuma.
113) Papildinājums likumā par valsts

zvērinātiem mērniekiem.
114) Latvijas pilsētu un miestu savienī-

bas statūti.
115) Noteikumi par algas piemaksu

valsts Rīgas parauga pamatskolas
skolotājiem.

116) Noteikumi par Lubānas ezera
regulēšanas darbu pārvaldi.

117) Papildinājums likumā par privāto
un piešķirto valsts fonda zemiu
atsavināšanu.

118) Noteikumi par armijas spiestuvi.
119) Pārgrozījumi un _ papildinājumi

likuma parbiedrībam, savienībām
un politiskam organizācijām.

.20) Noteikumi par procentu normu
aprobežojumu un šo noteikumu
pārkāpšanas sodmibu.

121) Papildinājums likumā par virs-
dienesta kafavīriem

122) Pārgrozījums valsts zemes bankas
statūtos.

123) Papildinājumi Latvijas hipotēku
__ bankas statūtos.

Tirdzniecības un rūpniecība

Akc. sab. „ Buffalo"
atbalstoties uz statūtu § 48. - g?
saviem akcionāriem, ka š. g. 1* . ,
pulksten 6 vakarā, sabiedrības tt

lielā Smilšu ielā te 1/3, not.ks akcioaa

aili iii *Dienas kārtība: »

1) Valdes ziņojums. _ .„,,al^ a
2) Ricības kapitāla pavairošana u

8a3s
pilnvarošana ieķīlāt sab. ne*«

^
īpašumus. "i

3) Daža'di jautājumi. .vMarie*
Saskaņā ar statūtu § o7. «*" & j,

jāpieteic'savas akcijas »ibrednb»^
lieā Smilšu ielā te !%.«Vņemot svētdienas, no pulksien r .

vismaz 7 (septiņas) dienas g"
pārējas sapulces sanākšanas w k

13826 -r^T J

GriiiideniiiiDDlikgiilinliiliilikMiHi
ar šo *ā&al<cina personas,
kufām pret minēto sabiedrību būtu
kādas prasības un pretenzijas, pieteikt
tās likvidac j s valdai, atrodošos Grašu
pag. Auziņās, pie likvid. valdes priekša. .
J. Čude kgu, caur Cesvaini, 3 mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstnesī" un brīdina,
ka min. termiņā nepieteiktas prasības un
pretenzijas netiks ievērotas un tiks uz-
skatītas par dzēstām. 12829

Likv. valdes priekša, (paraksts).

Sporta biedr. „Marss"
Ēzāriēļa pilna biedru

sapulce
tiek sasaukta svētdien, 3 oktobrī š. %..
biedrībā, Vidz mes šoseja Ns 22-a, pīkst,
10 no rītā

Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Iepriekšējās, 28 febr. 1923. g, sapulces

protokola nolasīšana un pienemšarn.
3) Valdes ziņojumi.
4) Biedrības īpašumu apgrūtināšana R

parādiem, sakarā ar treka būvi.
5) 1926./27. g. ziemas sezonas darbības

plāns., ..
6) Biedru un iestāšanas maksu noleii-

šanas 1927. g.
7) Valdes kandidātu velēšana.
8) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Piezīme: 1) Sapulce uz statu»

§ 29. piezīme 2. pamata skaitīsies pi* ]
tiesīga pie katra sanākuša biedru s»

2) Dienas kārtība» punktā 8. mine«e

jau ājumi un priekšlikumi biedriem sa-

skaņā ar statūtu §22, iepriekš sapulces,
rakstiskā veidā, nododami valdei.

13841 ļ7gW«^ j

Dažādi sludinājumirļ
A.IS. pina s prtataii mm,

zūtrupēs 6. oktobrī 1926. g., pulksten
1 diena, Lombarda telpas, pašu namāL. Kalēju ielā te 18/20 . ieķīlātās, beineizpirktas vai nepagarinātas ķīlas lidz

ūr&upi
nolurēs pils. ūtrupnieks K. Urbāna kgsNozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara ne
vēlāk par 5 oktobri š. g., zelta un su-
draba lietu pagarināšana vai izpirkšana
izdarāma laikā, pretēji jāmaksā proves
valdes izdevumi.

Pārdošanā nā!rs: briljanti, zelts, su-
drabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki, kažoki,
velosipēdi, šujmašīnas, manufaktūrai
mēbeles un t. t.
13843 Valde.

SAISTOŠI NOTEIKUMA
par nodarbošanos friziera arodsun friziera darbnīcu ierīkošana

un uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab, dabūjami

Valsts tipogrāfija, pin, fstab, ,

Jelgavas apr. pr-ka palīgs
II iecirknī

dara zināmu, ka 1926. g. 9 oktobri,
pulksten 12 dienā, Salgales pag īsta,
Butrumu mājas, tiešo nodokļu departa-
menta prasības apmierināšanai,

atmata rolrfljHolBanfl
pret tūlītēju samaksu pārdos Jēkaba
Plandaga kustamo mantu, s?stāvoša no
1 aitas, novērtētas par Ls 14.

Manta apskatāma pārdošanas dienā
uz vietas.

Jelgavā, 1926. g. 22. sept. J* 5642.
13806 Priekšn. pal. (paraksts).

iaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 3. oktobri 1926 g, pīkst. 10,
Balvu pagattā, pie vecāka kārtībnieka
kanclejas

pārdos folrāksoianā
Feodora Kornejeva kustamo man-
tību — vienu galda pulksteni un vienu
govi — vērtībā Ls 27, ienākuma nodokļa
piedzīšanai, saskaņā ar tiešo nodokļa
depaitame.ita i. jūlija š. g. rakitu
te 180597.

Balvos, 18. sept 1926. g. te 5569
13665 Priekšn. pal. v. i. (paraksts).

Jelgavas apr. pr-ka palīs
II iecirknī

dara zināmu, ka 1925. g, 8 oktobrī,
pīkst. 12 dienā, Svētes pagasta, Oinguļu
mājās, t.ešo nodokļu depaitamenta pra-
sības apmierināšanai,

attīra lairilsoliiaDā
prtt tūlītēju samaksu pārdos Ādolfa
Vilsona kustamo mantu, sastāvošu no:
1 govs, novērtētas par Ls 60.

Manta apskatāma pārdošanas dienā
az vietas.

Jelgavā, 1926. g 22. sept te 5585
13805 Piiekšn pal. (paraksts).

Ilūkstes apriņķa priekšn.
pal gs I iecirknī

izsludina uz 5 oktobri 1926. g„_ pulkst.
10 no rīta, Sventes pag., pie vietēja pag.
nama

ū t r u p f,
kūja pārdos vairāksolīšana Nikolaja
P e t k e v i č a kustamo mantu, sastā-
vošu no 1 govs — vērtībā Ls 75, dēļ
ienākuma nodokļi par 1925. g. pie-
dzīšanas.
13810 Priekšnieka pal (paraksts).

Jaunlatgales apr. pr-ka
pa īgs II iecirknī

paziņo, ka 3. okt. 1926. g., pīkst. 10.
Balvu pag., pie vec. kāitītn. kanclejas

pārdds fahilniM
Vasilja Timoteja kustama mantību —
vienu zirgu— vērtībā Ls 18 10 ienākuma
nodokļa piedzīšanai, saskaņā ar tiešo
nodokļu departamenta 1. jūlija š. g.
rakstu te 82516.

Balvos, 18. septembrī 1926. g. Ns 5807
13667 Priekšn. pal. v. i. (paraksts).

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 3. okt. 1926. g., pīkst. 10,
Balvu pagasta, pie vecāka kārtībnieka
kanclejas

M MlMMi
Matveja Stepanovo kustamo mantību —
vienu vērsi — vērtībā Ls 24,84 ienākuma
nodokļa piedzīšanai, saskaņā ar tiešo
nodokļu departamenta 1. jūlija š. g
rakstu te 182298.

Balvos, 18. sept. 1926. g. te 5782
13669 Priekšn. pal. v. i. (paraksts).

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirkni

paziņo, ka 3._oktobrī 1926. g., pīkst. 10,
Balvu miestā, pie vecākā kārtībnieka
kanclejas

parītos rair&ksoīifiusi
pils. Jefima Romanova kustamo mant'.bu
— vienu govi — vērtibā Ls 15 soda
naudas piedzīšanai, saskaņā ar Jaun-
latgales apriņķa 111 iec. miertiesneša
6. jūlija š. g. izpildu rakstu te2101/280

Balvos, 1926. g. 18. sept. te 5894.
13668 Priekšn. pal. v. i. (paraksts).

Vārnavas pagasta
Jēkab, ils apr. I pak. pamatskolai vajadzīgs

skolas pārzinis
(vīrietis).

Vēlēšanas notiks 1926. g. 11. okbbrī,
pulksten 12, pie pag padomes Vārnavas
pag nama.

Pilntiesīgi kandidāti tiek uzaicināti
pieteikties pagasta valde lidz vēlēšanu
dienai rakstiski v.i velēšanu dienā ie-
rasties personīgi,_ iesniedzot attiecīgus
dokumentus un ārsta apliecību par ve-
selības stavoili.

Priekšroka tiks dota muzukaliem un
sabiedriskiem darbiniekiem

Pasta adr.: c. Eķengrāvi. Tuvākā dz.
piest. .Varnava* ap 2.0 rotr. no pag.
nama un 1 klm. no skolas nama.
13814 Pag. valde.

Iespieata Valsts tipogrāfija"

Rīgas policijas V iec. priekšnieks
paziņo, ka 5. oktobrī 1926 g, pulkst.
10 no rīta, Tvaiku ielā te 49, dz. 1,

pārdos vairahsolišnna
Voldemāram Jomsaiņ piederošu vienu
negatava laivu, novērtētu par Ls 20,—
īres parādu segšanai.

Pārdodamā laiva apskatāma pārdo
šanas diena uz vietas.

Rigā, 22 septembrī 1926. g.
13851 . Priekšnieks (paraksts)

&zelxs€cļu virsvalde
izgludina uz š.g. 9. oktobri, pīkst. 10

rabtūfei taukumi
uz 40000 m ton vai mazāk Anglijas,
Skotijas, Vestr'āles vai Silezijas akmeņ-
ogļu piegādi, pēc noteikumiem, ar kujiem
var iepaz ries dzelzsceļu virsvaldes
matetiaiu apgādē, 120. istabā no
pīkst 10-12. 13854

Apriņķa ceļu inženiers
Liepājā

izdos 4. oktobrī 1926. g., savā kanclejā

jauktā izsolē
9,3 mtr. gafa

koka tilta jaunbūvi
par Laukupi uz Bārtas- Skodas 11b šķ
ceļa — Drošības nauda par piedalīšanos
izsolē Ls 200.

Tuvākas ziņas kanclejā Jēkaba ielā
te 6, darbdienšs no pīkst. 9—15. 13848

Krāslavas pag. valde
meklē sekošas personas: Kokinu Jāni
Jāzepa d. dzim. 1886. g. un Kokinu Ig-
natu Ādama d. dzim 1900. g. Kam
būtu zināma viņu dzīvas vieta, paziņot
pagasta valdei.
13510 Priekšsēd. (paraksts).

Rīgas policijas X iec. priekšnieks
paziņo, ka 5. oktobrī 1926. g, pīkst.
12 dienā, Rīga, L AHonavas ielā Ns 19,

paretos
Herm. Uslebera (tipogrāfija) kustamu
mantu, sastāvošu no papiru griežamās
mašmas un novērtēta par Ls 10.000 uz
darba inspektora, slimo kātu lietās,
raksta Nš 4419 14. maija 1926. g,
te 86942 5. augusta 1926. g., te 88287
6. sept. 192?. g. un Rīgas XI iec. nod.
insp 1. te 2798 18. aitģ. 1925. g. pa-
mata.

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

Rīgā, 21. sept. 1926. g.
13764 PrukTn. (paraksts).

Apr. ceļu inženiers Jelgavā
izdos 1926. g. 30. septembrī, pīkst. 11,
sava kanclejā, Upes ielā te 9,

rakst un mutiskā izsolē
mazākpras sek. darbus:

1) 180 kub mtr. akmeņu piegādāšanu
uz Rīas-Jelgavai šosejas no km 30
līdz km 39.; droš. nauda Ls 400.—;

2) Bērzmuižas-Staģeles II b šķiras ceļa
remontu Bauskas apriņķī; drošības
nauda Ls 720.

Tuvākas ziņas kanclejā, darbdienās no
pulksten 9—\5. 1 13641

DitlitteluiinuiKriiiniiit
izsludina sekošus

rokstisbus torsus
š. g. 6. oktobrī uz

1) čuguna katliem — 358 gab,
2) ķedem, priekš truļiem — 121 gab.,
3) grābekļi, dzelzs — 600 gab. un
4) dakšas, dzelzs, 6 zariem — 184 gab.

š. g. 6. oktobrī uz
1) ziepēm, gabalos — 3000 kg netto un
2) . šķidrām — 6000 .

Torgu sākums pīkst. 11 rīta. Torgu
dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības
naudas no piedāvājumu vertibas.

Tuvākas ziņas izsniedz dz-ļu virsvaldē,
Gogoļa ielā 3, ist. 101. *2 13855

Kļūdas izlabolums.
Jelgavas apriņķa priekšnieka palīga

II iec. š. g. ,V. V.' 210. numura sludi-
nājumā par Līnas Vecman pases no-
zaudēšanu ieviesusies kļūda: Vecman
nosaukta ar vārdu Zina, kas nepareizi,
vajaga lasīt: Lina Vecman. 13804

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g
15. septembrī ir apstiprinājis Džūkstes
meliorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 150. Ip ar J6_ 150.

Sabiedrības valdes sēdeklis Džūkstē,
Jelgavas apriņķī.

Nodaļas vad A. Ķuze.
13739 Darbvedis F. Briedis.

Aizputes apr. priekšn.
paziņo, _ ka 1926. g. 1. oktobrī, pīkst
10 dienā, Sakas pag., Lavīžu muiža

pārdos attina vālrākiolTšani
Švarcmanim Hercam piederošo sekošu
mantu: i buieUs skapi, 1 kumodi un
1 vīriešu kažoku, kufa rovērtēta par
Ls 154,70 dej 1925. g. ienākuma nodoliļa
segšanas saskaņa ar tiešo nedokļu de-
partamenta 23 jūlija 1926 g. 1 ākstu
te 134427.
13807 Priekšn. v. (paraksts).

Zemkopības min. kultur
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
15. septembrī ir apstiprinājis Popes
meliorācijas sabiedrības .Branda'
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 149. ip. ar te 149.

Sabiedrības valdes sēdeklis Popes
pagasta Lip-tu mājās.

Nod. vadīt. A. K u z e.
13738 Darbvedis P. B r I e d i s

Rau inietis giuai
Būvju un īpašumu daļa,

Citadelē te 24, izsludina 1926. gada
1. oktobrī, pulksten li,

jauktu S -. I >
galīgu I ZSOI I
uz 1) krāšņu skursteņu mūrēšanas un
dažādu remontu darbiem ēkā, Ns 22,
Kaugurmuižā, 2) krāšņu _ pavardu un
sienu remontu darbiem ēka te 20, Kau-
gurmuižā.

Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploks-
nēs ar uzrakstu .Uz izsoli I g. 1. ok-
tobri, pulksten 12*, kā arī lūgumi
piedalīties mutiskā izsolē, apmaksāti ar
40 sant zīmognodokli iesniedzami Bū-
vju un īpašumu daļā izsoles dienā līdz
pulksten '/'l 2. Pie p'edališanās izsolē
jāiemaksā drošības nauda 1) Ls 420,—
un 2) Ls 180,— <var ari iesniegt La-
tvijas bankai garantijas rakstu Kara
būvniecības pārvaldes kasē). 13856

Akc. sab. „Kaučuk

(Aku. 081u. .KayiyKJ *

likvidācijas komisija 1926. g , -

pulksten 10 dienā, Slokas iel»

pāiios «mv.
sssufflJr-S.fjt

Tuvākus noteikuma ffj^f
kovskis, -RigS. Antonijas Iela

^ļlietuministrijan.K'I Priekšsēd. uzdev. 1*

Latvijas tautas banka izsludjna par
nederīgo pieteikto, par nozaudētu no-
guldījuma zīmi te 685, izd. 15. maijā
1926. g. par Ls 1000, uz Jāņa Mārtiņa
d. Bičul vardu.
13825 Latv. tautas banka.

III akcizes valde izsludina par nozau-
dētu izdoto no Latvijas bankas Liepājas
nodaļas š. g. _ 7 augustā Ns 1247 uz
š. g. II pusi Pēterim Šņore tabakas pa-
tenti. 13428

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa iz-
sludina par nozaudētu Emara Celma
ārzemes pasi te 2705, izd. 31. decembrī
1925. g, Liepājā. 13830

Latvijas universitātes Jeģitim. kartiņa
te 6885, uz Jāņa Krūmiņa vardu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 13828

. Rīgas policijas VIII iec. priekšn. iz-
sludina par nederīgu pazaude'o Rīgas
etapa komandanta atv. apl. .Ns 308/16414
izd. 11. martā 1921. g. uz Kārļa Reiņa
dēla Ozoliņa vārdu, dz. 21. jūlijā
1896. g. pied. pie Vejavas p., Cēsu
apr., dz. Avotu ielā te 73 dz. 14.

Smiltenes
^
pagasta valde izsludina par

nederīgu Dāvā Dāvā d. Zālī es nozu-
dušo kafa klausības apiiecibu izdotu no
Valkas kafa apr. priekšn. 29/IV 1920. g.
te 265. 1.-818

Rīgas pol. VIII iec priekšn. izsludina
par nederīgu nozaudēto Rīgas kafa apr.
pr-ka kafa kļaus, epl JS& 72253 3 daļas
rezervista apl. u? Arnolda Petefa dēla
Aizsil v., dz. 1906. g., piederīga pie

ietaivas pagasta, Cēsu apr, dzīv.
Vārnu ieiā te 20, dz 23. 1384u

Jaun'aicenes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
izdotu no šīs pagasta valdes 1923. g.
29. janvārī te 2118 uz Aleksandra Pē-
tefa d. Kļaviņa v 10784

Grostonas pagasta valde ar šo izslu-
dina par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi, izdotu no viņas 6. augustā
1925. g. te 903, uz Osvalda PJtefa d.

Kalniņa v. 11322

Trikātas pagasta valde. Valkas apr.,
ar šo izsludina par nederīgu nozaudēto
kafaklausības apliec izdotu no Strenču
iecirkņa komendanta 1919. g. uz Kārļa
Jēkaba d. Upīša v. 13511

Trikātas pagasta valde, Valkas apr,,
izsludina par nederigu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi te 336, izdotu 1920. g.
17. jūnija no šīs pagasta valdes uz
Kārļa Jēkaba d. Upītes v. 13512

Pilsonis Aleksandrs Jaunkalns, dzīv.
Bruņinieku ielā JSTs 115, dz. 74 pieteica
par nozaadētu savu Brovning sistem.
tevolveri te 168913 Atrašanas gadīj.
ierocis nododams Rīgas pref. adm. nod.
izst. te H 13831

Ārlietu ministrija
fzdo» 1020. gada *. oktobri, oltzst. IZ wm 13 diena

rakstiskā galīgā izsolē
170 m tonnas koksa,
10 kub. asis I lab. bērza malkas,
18 » „ „ priežu

piegādāšanu ārlietu ministrijas namu Valdemāra iela te 3 un 13 apkurināšanai.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar 40 s. zīmognodokli, uz koksa piegādi iesnied-
zami ārlietu ministrijas saimniecības un iinansu nodaļai līdz š. g. 4. oktobrim,
pīkst. 12 dienā ar uzrakstu: ,Uz 1926. g 4. oktobra koksa izsoli ārlietu ministrija',
un uz malkas piegādi — līdz š. g. 4. oktobrim, pīkst. 13 dienā ar uzrakstu:
,Uz 1928. g. malkas izsoli ārlietu ministrijā". Līdz _ ar piedāvājumu iesniegšanu
iemaksājama drošības nauda 10 n apmērā no piedāvājuma vertibas. 13847

Apriņķa ceļu inženiers Rīsi,
savā kanclejā, Lāčplēša ielā te 24, dz. 8, š. g. 6. o k t o b r ī, pīkst. 10 izdos

mtizāhftrasītājiem jauktā izsolē
47 m gafa koka tilta remonta darbu izvešanu pār L. Juglu un Zaķu muižas —
Ropažu stacijas ceļa, pie Zaķu muižas. Drošības nauda Ls 600.

Tuvākas zinas kancleiā. 3 13845

Apriņķa ceļu inženiers Smiltenē
1926. g. 1. o k t o b r ī, pulksten 12 dienā, savā kanclejā, Vēvera ielā 3,

izdos ifluHtu izsolē šfidus domus:
1) koka tilta būve pār Arona upi pie Zelgauskas uz Madona-Viesienas ceļa;

drošības nauda Ls 450. 2) caurteku N. N. 1 un 2 atjaunošana az Opes pieved-
šosejas; drošības nauda Ls 250. 3 13846

Izsole būs galīga. Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kanclejā, Smiltenē.

(Ttīģas apriņfta cefu inMeniets
savā kanclejā, Lāčplēša ielā te 24, dz. 8, š. g. 7. 0 k t o b r ī, pīkst. 10 izdos

mazākpraiitiiiem jaukti Izsolē
koka t lta būvi pār Recijas upīti uz Vec-Bebru — Iršu II šķ. ceļa pie Recijas
dzirnavām. Drošības nauda Ls 800. Tuvākas ziņas kanclejā. 3 13844
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