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Likums

par tirdzniecības

kuģu

mechaniķu

skolām.
Likums par ziedojumu

par

vākšanu.

dažu apriņķu

robežu

gro-

zīšanu.
Pārgrozījumi labierīcības un drošības nolikumā un likumā par dažu noziedzīgu
nodarījumu pastiprinātu apkarošanu.
Noteikumi par lauksaimniecībis pārvaldes
literatūras fondu.
Rīkojums par SSSR ; Latvijas - Igaunijas
tiešo satiksmi.
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu :

Likums
par
tirdzniecības kuģu mech niķu
skolām
1. Kuģu mechaniķu
skolu uzdevums
ir sniegt teorētisku un praktisku izglītību
kuģu mechaniķu
sagatavošanai tirdzniecības kuģiem.
2.

Kuģu

mechaniķu

skolas

pārzin

Finansu ministrija.

3. Kuģu mechaniķu skolas atver un
uztur valsts. Ar Finansu ministrijas piekrišanu kuģu mechaniķu

skolas var dibināt
ari pašvaldības iestādes, fiziskas un juridiskas personas.
4. Kuģu mechaniķu
skolas var darboties patstāvīgi, vai ari apvienotas ar

jūrskolām.
5. Kuģu
mechaniķu
skolas ir četrklasīgas ar viengadēju kursu katrā klasē,
skaitot gadā astoņus mācības mēnešus.
Tās var atvērt ari pirmo divu klašu sastāvā.
skolās mācāmi
6.
Kuģu
mechaniķu
sekosi priekšmeti:
1) latviešu
valoda,
2) angļu valoda, 3) vācu valoda (nesaistoša), 4) zīmēšana, 5) rasēšana, 6) algebra, 7) ģeometrija, 8) trigonometrija,
9) fizika un ķirmja, 10y mechanika, 11) materiālu pretestība, 12) technoloģija, 13)
tvaika katli, 14) tvaika mašinas, 15). mašīnu eksploatacija un izlabošana, 16) iekšdegu dzinēji, 17) elektrotechnika, 18) kuģu
būvniecība, 19) .speciālo likumu zināšana.
7.

Kuģu

mechaniķu

skolas

mācības

un programas apstiprina finansu
ministris.
8. Kuģu mechaniķu skolās uzņem personas, ne jaunākas par 16 gadiem, kuras,
medicīniski izmeklējot, atzīst par derīgām
kuģniecības dienestam.
9.
No personām, kuras iestājas kuģu

plānus

mechaniķu

1.

Braukšanu

uz kuģiem

un

strādāšanu būvētavā

Pārgrozījumi likumā par jūrskolām.

Likums

Piezīme.

skolā, prasa:

1) pirmā klasē: a) apliecību par pilna
pamatskolas kursa nobeigšanu vai

attiecīga pārbaudījuma

izturēšanu,

nostrādājis kā māamatnieks
12 mēnešus

b) apliecību, ka

ceklis
vai
metāla kuģu
vētavā vai

būvētavā, mašinu būmechaniskā

darbnīcā,

vai 9 mēnešus minētās būvētavās
vai darbnīcās un vismaz 3 mēnešus
braucis mašinu personāla sastāvā
dziuz kuģiem
ar mechaniskiem
nuļiem;

par pirmās
klases nobeigšanu vai attiecīga pārbaudījuma izturēšanu, b) apliecību,
ka nostrādājis kā māceklis vai amatbūnieks 15 mēnešus metāla kuģu
vai
mebūvētavā
mašinu
vētavā,
chaniskā darbnicā, vai 12 mēnešus
vai darbnīcas
būvētavās
minētās
un vismaz 3 mēnešus braucis mašinu
ar
uz kuģiem
personāla sastāvā
;
dzinējiem
mechaniskiem
3) trešā klasē: a) trešās šķiras kuģu
diplomu, b) apliecību,
mechanika
12 mēnešus par meka nobraucis
chaniki uz jūras tvaikoņiem;
4) ceturtā klasē: apliecību par kuģu
mechaniķu skolas trešās klases no-

2) otrā klasē: a) apliecību

beigšanu.

un mechaniskā
darbnicā
priekš
15 gadu
vecuma
neskaita.
Tāpat neskaita braukšanu
uz kuģiem, kuru mašinspēja mazāka
par 50 indicētiem zirga spēkiem.
Piezīme.
2. Pirmos četros gados no
šī likuma spēkā nākšanas ar Jūrniecības
departamenta
piekrišanu atļauts uzņemt kuģu mechaniķu skolas
pirmā un otrā klasē ar 4 klašu pamatskolas vai līdzīgu izglītības cenzu, ja
viņiem ir liels praktiskais cenzs.
10. Pēc kuģu mechaniķu skolas otrās
klases pabeigšanas un noteikumu izpildīšanas, kādus paredz likums par trešās
šķifas kuģu
mechanika grāda iegūšanu,
Jūrniecības- departaments izsniedz absolventam trešās šķiras kuģu
mechanika
diplomu.
Pēc kuģu

mechaniķu

pabeigšanas

un

skolas pilna

noteikumu

kursa

izpildīšanas,

kādus paredz likums par II šķiras kuģu
mechanika grāda iegūšanu,
jūrniecības
departaments izsniedz absolventam 11 šķimechanika diplomu.
I šķiras
ras kuģu
kuģu mechanika diplomu izsniedz personām, kuras ar II šķiras kuģu mechanika
diplomu
izpildījušas likumā
paredzēto
jūras braukšanas cenzu.
11. Kuģu mechaniķu skolu vada skolas
priekšnieks. Valsts uzturamā kuģu
mechaniķu
skolā skolas priekšnieku
ieceļ
finansu ministris uz Jūrniecības departamenta priekšlikumu.
Ja kuģu mechaniķu
vai
skolu uztur
pašvaldības iestādes,
fiziska vai juridiska persona, tad skolas
priekšnieku
ievēl
skolas uzturētājs
un
caur
Jūrniecības
departamentu
stāda
priekšā finansu iniiīistrim apstiprināšanai.

12.

Ja kuģu mechaniķu skola darbojas
apvienoti ar jūrskolu, tad apvienoto skolu
ar kuģu
vadītāju un kuģu
mechaniķu
nodaļām vada jūrskolas priekšnieks. Šādā
gadījumā mechaniķu nodaļas mācības daļu
pārzin skolas priekšnieka palīgs — viens
no šīs nodaļas speciālo priekšmetu skolotājiem.
13.

Par kuģu

niekiem

mechaniķu

skolas

kuras

audzēkņu pārstāvjiem.
Visiem padomes
locekļiem ir lemjošas balss tiesības.
Piezīme.
skola
Ja kuģu mechaniķu
darbojas apvienoti ar jūrskolu, tad
skolas padomē piedalās skolas priekšnieka palīgs un pa vienam audzēkņu

pārstāvim no katras skolas.
19.

Skolas

padomes

izvēl no sava vidus.
20. Skolas padome: a) izšķir
visus
skolas saimnieciskos jautājumus; b) ieteic
skolas
uzturētājiem
kandidātus
skolas
priekšnieka amatam un ievēl skolotājus,
stādot tos priekšā apstiprināšanai; c) sastāda skolas budžeta projektus un izlieto
skolas padomei uzticētos līdzekļus pēc
padomes sastādītām
un no Jūrniecības
departamenta
apstiprinātām
instrukcijām; d) sekmē skolas mācības gaitas
pareizu iekārtošanu un ievešanu; e) lemj
jautājumiem, kuri iesniegti
par visiem
no skolas priekšnieka un pedagoģiskās
padomes.
Skolas

padome

ii"

pilntiesīga,

ja

tanī piedalās vismaz puse no pilnas padomes sastāva. Apspriežamos jautājumus
padome izšķir ar klātesošo padomes locekļu

balsu

vairākumu.

Balsīm

līdzīgi

daloties, priekšsēdētāja balss uzskatama
par izšķirošo.
22.
Karaklausības
izpildīšanas
ziņā
kuģu mechaniķu skolu audzēkņi pielīdzināmi jūrskola audzēkņiem
(Lik.
kr.
1923.

g.. 94.. karaklausības

lik.

35.

p.

3., pkt.j.

Ar

šo likumu

atvietoti

noteikumi

mechaniķu

tirdzniecības
kuģu
(Lik. kr.
1925. g.,

par

skolām

179.).

attiecīgu

likumā

rējās kuģu mechaniķu skolas, skolotājus
ieceļ Jūrniecības departaments uz skolas
uzturētāja priekšlikumu. Turpmāk, skoievēl skolas
lai darbojoties, skolotājus
deJūrniecības
padome un
apstiprina
partaments.
15. Par speciālo priekšmetu skolotāmechaniķu
skolā var būt:
jiem kuģu
a) personas, kam tiesība šos priekšmetus
pasniegt vidējās arodskolās, b) personas
ar I šķiras kuģu mechaniķu diplomu.
'
priekšmetu
un
Par vispārizglītojošo
augšā
angļu
valodas skolotājiem, bez
minētiem, var būt jūrskolotāji un personas,
priekšir tiesība pasniegt šos
kurām
metus vidusskolās.
atalgojumu

un

skolas
ziņā kuģu
mechaniķu
pensijas
vidējo
arodu
skolu
priekšnieks pielīdzināms
priekšniekiem; vispārizglītojošo un speciālo priekšmetu skolotāji — vidējo arodu
skolu skolotājiem.
sastāvu,
padomes
17. Pedagoģiskās
liuzdevumus
un kompetences paredz
kums par Latvijas izglītibas iestādēm.
18. Skolas padome sastādās no skolas
priekšnieka, kā priekšsēdētāja , ik pa vienam skolotājam no katras klases, viena
Finansu ministrijas pārstāvja, viena pašvaldības iestādes pārstāvja, ja tā piedalās
uzturēšanā,
viena
pārstāvja
no
skolas

4., 8.,

mazāk

13. pantu

izteikt

klāja kalpotāju

klasē:

par

jūrskolas

I

klases

no-

beigšanu vai attiecīga pārbaudījuma
izturēšanu;
b) braukšanas laiku uz jūras kuģiem
klāja kalpotāju sastāvā ne mazāk
ne
par 24 mēnešiem, no kuriem
mazāk
par 4 mēnešiem uz buru
kuģiem.
III klasē:
jūrskolas
11
klase:a) apliecību
par
nobeigšanu vai attiecīga
pārbaudījuma izturēšanu;
b) braukšanas laiku uz jūras kuģ em
klāja kalpotāju sastāvā Ue mazāk
par 28 mēnešiem.
IV klasē:
a) apliecību

par

nobeigšanu
juma

attiecīga

III

klases

pārbaudī-

:

b) braukšanas
klāja

jūrskolas

vai

laiku

kalpotāju

uz

jūras kuģiem

sastāvā

sastāvā

no kuriem

ne
ma-

mazākais

6 mēneši

nobraukti

uz kuģiem

tālos braucienos.
Ceturto klasi beigušiem — tālbraucēju
kapteiņa diplomu, ja tie ar tālbraucēju
stūrmaņa diplomu nobraukuši par stūrmani vismaz 18 mēnešus, no kuriem mazākais

12 mēnešus tālos

13.

Par

jūrskolas

braucienos.

priekšniekiem

vai

būt tālbraucēju kapteiņi, kuri bijuši jūrskolās par speciālo priekšmetu štata skolotājiem vismaz 5 gadus.
Piezīme.
Par jūrskolas priekšniekiem
pielaižamas ari
personas, kuras še
amatu izpildījušas jau pirms šo pārgrozījumu

izdošanas.

;

II.
7. pantā strīpot vārdus: ,,ne jaunākas par 17 gadiem".
18. pantu papildināt ar vārdiem: ,,, ne
jaunākiem par 17 gadiem".
III.
15. panta 1 daļu
papildināt ar
c) personas ar
attiecīgu
augstskolas
izglītību, bet par radiotelegrafijas
un kuģu mechanikas pasniedzējiem

ari

personas ar attiecīgu

aroda

iz-

glītību.
šo

pārgrozījumu

Satversmes

81.

spēkā

panta

dotie

pārgrozījumi

likumā

(Lik.

kr.

178.).

1925. g.,

stāšanos

kārtībā

par

iz-

jūrskolām

Rīgā," 1926. g. 21. decembrī.
|. Čakste.

Valsts Prezidents

Saeima ir pieņēmusi

un

Valsts Prezidents izsludina

šādu

likumu:

Likums

par ziedojumu vākšanu.
A.

I klasē:

apliecību

fuvbraucēju

šādi:

a) apliecību par pilna pamatskolas kursa
beigšanu vai attiecīga pārbaudījuma
izturēšanu;
b) braukšanas laiku uz jūras kuģiem
klāja kalpotāju
sastāvā ne mazāk
par 12 mēnešiem.

a)

—

42 mēnešiem,

Jūrskolā uzņemot prasa;

II

mazā-

zākais 12 mēnešus par stūrmani, vai tālbraucēju stūrmaņa diplomu, ja no minētiem 12 mēnešiem stūrmaņa braukšanas

4. Jūrskolas
ir 4-klasīgas
ar
viengadēju kursu katrā klasē, skaitot I klasē
8 mācības mēnešus, bet pārējās — 6 mācības mēnešus. Jūrskolas var atvērt ari
pirmo divu vai pirmo triju klašu sastāvā.
8.

kuriem

diplomu, ja tie nobraukuši uz

par

atcelti

par jūrskolām.

10. un

beigušiem

jūras kuģiem

likumu:

1921. g. 11. marta likumā par jūrskolām
(Lik. kr. 64.) ievest sekošus pārgrozījumus
un papildinājumus:
I.

klasi

kapteiņa

Ar

augstskolas

ja viņām ir bez .tam vēl
prakse jūras tirdzniecības kuģu mašinu vadīšanā; ,
2) personas ar pirmās šķiras kuģu mekurām
vismaz
chaniķu
diplomu,
2-gadēja prakse speciālo priekšmetu
pasniegšanā.
14. Atverot
valsts uzturamās kuģu
skolas, skolotājus ieceļ Jūrmechaniķu
niecības departaments, bet atverot pā-

tiesību,

Otro

J. Čakste.

Pārgrozījumi

ar

no

stūrmaņa diplomu, ja tie nobraukuši uz
jūras kuģiem klāja kalpotāju sastāvā ne
mazāk par 24 mēnešiem, no kuriem ne
mazāk kā 4 mēnešus uz buru kuģiem.
Trešo klasi beigušiem — tuvbraucēju

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu

mēnešiem,

C punktu:

Rīgā, 1926. g. 21. decembrī.
Valsts Prezidents

42

kais 5 mēnešus par stūrmani.
Piezīme.
Braukšanas
laiku
pirms
15 gadu vecuma un uz kuģiem, mazākiem par 20 brutto reģistra tonnām
tilpības, neskaita.
10. Jūrskolas audzēkņiem pēc kursa
sekmīgas beigšanas un pilngadības sasniegšanas Jūrniecības departaments izsniedz diplomus:

priekšsēdētāja

biedri, sekretāru un kasieri skolas padome

21.

par

pie-

priekš-

izglītību,

Dienesta

organizācijām,

dalās skolas uzturēšanā ar ne mazāk kā
20°no visiem izdevumiem, un no diviem

var būt:

1) personas

16.

sabiedriskām

ne

mazāk

1. Publiskai ziedojumu vākšanai vajadzīga iekšlietu ministra atļauja.
Iekšlietu
ministris var pilnvarot atļaujas dot prefektus un apriņķu priekšniekus.
pantā minētos ziedojumus
2. Pirmā
nevienam nav atļauts vākt sev personīgi.
3.
Iesniedzot lūgumu dēļ atļaujas vākt
ziedojumus, jāuzrāda: 1) mērķis, kuram
nodomāts ziedojumus vākt; 2) ziedojumu
vākšanas laiks, vieta (pilsēta, apriņķis,
pagasts) un veids (uz listēm vai ar bundžiņām); 3) ziedojumu vākšanas listu skaits.
4.
Vākt ziedojumus ar bundžiņām var
atļaut
darbojas

ar

reģistrētām
valsts

vispārēju

organizācijām,

mēroga,

nozīmi

tikai

kuras

mērķiem

vai sevišķi

sva

gadījumos, pie tam katrai tikai vienreiz
katrai
nodaļai
savā
gadā. vienu dienu
darbības rajonā.
Reģistrētām organizācijām atļauts
telpās izlikt
piestiprinātas
bundžiņas pastāvīgai ziedojamu vākšanai
organizācijas mērķiem.
5. Vākt ziedojumus ar listēm var atļaut
organizācijām, ne ilgāk kā
reģistrētām
u/ 6 mēnešiem.
Ziedojumu
vākšanas
termina pagarināšana nav pielaižama.
6. Ziedojumu vākšanas listes r
un bundžiņas aizzīmogo, kā ari vākšanu
kontrolē

attiecīgais

priekšnieks,

vai

prefekts

viņu

vai

pilnvarotas

ai

personas.

Prefektam

vai apriņķa

priekš-

niekam ir tiesība vajadzības gadījumos
kontrolēt, vai savāktā zuma izlietota tam
mērķim, kādam ziedojumu vākšanas atļauja dota.
7. Ziedojumu vākšanas atļauju aizliegts tālāk nodot uzņēmējiem, kā ari

vispār maksāt
vākšanu.

atlīdzību

par

ziedojumu

Prefektam vai apriņķa priekšniekam
piekrīt atļaujas izdošana ziedojumu vākšanai, ja ziedojumus vāc apriņķa, pilsētas,
8.

miesta vai draudzes robežās, bazāru

10.

nodokļa

vākšanu

var

ļaujas ari periodisku

izdevumu redakcijas

sabiedriskiem un labdarības mērķiem.
12. Instrukciju par šī likuma izvešanu

dzīvē izdod iekšlietu ministris.
Ar šo atcelti 1922. g. 10. janvāra un
1925. g. 15. oktobra noteikumi par ziedojumu vākšanu (Lik. kr. 1922. g., 5. un
173.).

Strautnieku,

Zvē-

Iecavas pagasta Galiņa un Rusulas

mājas.
10)

Pievienot

Jelgavas apriņķa

Jaunsvirlaukas pagastam Bauskas apriņķa Me-

žotnes pagasta
Vēžļipas mājas.

Ķembuku,

Svabšķu

un

11) Pievienot Jelgavas apriņķa Salgales
pagastam sekošas Bauskas apriņķa daļas
a) Zālītes pagasta Rūmaļas un Vilku

Pērāja mājas;
b) Codes pagasta Reikaļa, Reikaļa kroga,
Ozoliņa, Grinfelda (Kalniņa), Anškina, Peiļa, Nogena, Bridaga kroga,
Pūķa, Punkas mājas, Slokas muižu
ar jaunsaimniecībām, Runča, Stabu

kroga, Muižzemnieka, Rausēja, Le-

ntas.. Zosēna.

Kadiķa
(Gūtmaņa),
Ausekļa, Zaķa, Dobeles kroga, KrišaĶīša
mežsarga, Leitīšu mājas un

uzticēt

tikai personām, ne jaunākām par 18 gadiem.
11. Ziedojumus var vākt bez atļaujas:
1) likumā paredzētā kārtā reģistrētas organizācijas starp saviem biedriem ; 2) reģistrētu organizāciju atļautās sapulcēs un
šo organizāciju rīkotos gājienos gājienu
dalībniekiem ; 3) dažādu reģistrētu konfesiju draudžu dievkalpošanas laikā, — ja
ziedojumu vākšanu izdara šo organizāciju
vai draudžu pārstāvji, un ziedojumus vāc
tieši minēto organizāciju
vai draudžu
mērķiem.
Ziedojumus var vākt bez at-

1925. £. ',

b)

aprēķināšanai.

Ziedojumu

pagasta:

riņu, Annušu, Garaušu un Laivinieku
mazinājās;

vai

izložu sarīkošanai.
9. Ja izrīkojumu sarīko ar ieeju pret
labprātīgiem ziedojumiem, tad saņemtie
ziedojumi jāiemet pašvaldības priekšstāvja
aizzīmogotā bundžiņā.
Izrīkojumam beidzoties, saņemto zumu noskaidro pašvaldības vai policijas priekšstāvja klātbūtnē,
izrīkojumu

a) Zālītes

bijušo Garozas skolu ;
c) Mežotnes pagasta Dumpīša, Koča,
Peludes, Spalvena, Renceles, Veideļa,
Diduļa, Bolmaņa un Spēlmaņa mājas.
12) Pievienot Jēkabpils apriņķa Sērenes pagastam sekošas Rīgas apriņķa
a)

Skrīveru

pagasta

b) Aizkraukles

Glemzu

pagasta

daļas :

mājas ;

Sīļu

un

Sīļu

kroga mājas.
13)

Pievienot

pagastam

Rīgas

apriņķa

Zaubes

Cēsu apriņķa

Kosas

pagasta

1903. gada Sodu

likumu

277.

pantu

izteikt šādi:
277. Kas vācis ziedojumus bez pienācīgas atļaujas vai vākdams ziedojumus
pārkāpis ziedojumu vākšanai izdotos nosacījumus, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par

300 latiem.
Ja norādījums uz vākšanas priekšmetu
izdomāts vai vākšana izdarīta aizliegtam
mērķim, tad vainīgais sodāms :
ar ieslodzījumu cietumā.
Vainīgā savāktie ziedojumi

atņemami

15)

(Zvejnieku

Livgas

Pievienot Valmieras apriņķa

Stie-

18)

Pievienot

Valmieras apriņķa

Jaun-

tiesas ieskata

Rīgā, 1926. g. 21.

iestādei

decembrī.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina

šādu

likumu :

Likums

par

dažu apriņķu
ļ)

putes

Pievienot

grozīšanu

Liepājas apriņķim

apriņķa

pagastu ;

robežu

Ziemupes

b)

Kuldīgas

un

: a) Aiz-

Nīgrandas
Ezeres

2.

Šī likuma izvešana dzīvē un attiecīgo
pašvaldību īpašuma tiesību nokārtošana
piekrīt Iekšlietu ministrijai.
Ar šo atcelti noteikumi par Cēsu, Rīgas,
Jēkabpils, Talsu, Ventspils, Tukuma, Jelgavas un Bauskas apriņķu robežu grozīšanu
(Lik. kr. 1926. g., 2.).
Rīgā, 1926. g. 21. decembrī.
Valsts Prezidents J. Čakste.
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina

pagastu.
2) Pievienot Aizputes apriņķa Cīravas
pagastam Liepājas apriņķa Rāvas pagasta
Pievienot Talsu apriņķa Spāres pagastam Ventspils apriņķa Dundagas pa3)

gasta Kļavu

mājas

un

Ugāles

pagasta

Novadnieku, Vecozoliņu, Ozoliņu, Rumniekti, Gribitu un Vanagu mājas.
4) Pievienot Tukuma apriņķa Slampes
pagastam Jelgavas apriņķa Džūkstes pagasta Kurtiņu mājas.
5)

Pievienot

pagastam

Bauskas apriņķa

Jelgavas apriņķa

Iecavas

Garozas pa-

gasta Sēliešu sila 24 jaunsaimniecības un
Ieliecu mājas.

6) Pievienot Bauskas apriņķa Mežotnes
pagastam sekošas Jelgavas apriņķa daļas:
pagasta Jaunrūča,
a) Jaunsvirlaukas
Vecrūča

un

Kandara -Rikmana

mājas ;

b) Salgales pagasta Alkšņenieka, Galiņa,
Viduča, Pulkas, Kannenieka, SvileKrviniņa, Svile-Brežinska, Spurkas,
Dundura mājas un Freimaņa obr.gab.
7) Pievienot Bauskas apriņķa
Codes
pagastam Jelgavas apriņķa Salgales pagasta Mazviduča, Krūmalas, Liepiņas un
Jaunzem-Svitiņa mājas.
8) Pievienot Bauskas apriņķa Zālītes
pagastam Jelgavas apriņķa Salgales pa(Zariņa),
gasta Blankas, Ikstrukmnieka
Jurgina. Kazuļa, Puikas. Gailēna. Ruciņa

un Dandara mājas.
9) Pievienot Jelgavas apriņķa Garozas
pagastam sekošas Bauskas apriņķa daļas

Trikātas

19) Pievienot Valkas apriņķa Trikātas
Brenguļu
pagastam Valmieras apriņķa
pagasta Salaniešu novadu un Jaunvāles
pagasta Kauču novadu.

apriņķa

Lamberta un Kripša mājas.

literatūras

izdošanai

paredzētiem līdzekļiem un no pārvaldes
izdotām brošūrām un grāmatām. Literatūras

fonda

kopvērtība

uz

1926. gada

1. aprili deviņdesmit tūkstoši (90.000) Ls.
Fondā ieskaitāmi ienākumi par pārdotiem
lauksaimniecības

pārvaldes

drukas

dar-

biem, par izīrētām klišejām, grāmatās
ievietotiem sludinājumiem un citiem ienākumiem, kurus iegūst ar literatūras izdošanu.
2.
Pārvalde
lauksaimniecības

fonda
līdzekļus izlieto
literatūras izdošanai un

pārvaldes iestāžu zinātniskās
rezultātu publicēšanai, kā ari
vumu
3.

darbības
šo i zde-

fonda

celta

komisija.

pārvaldes

pamata.

Komisija

darbojas

doto

uz

norādījumu

Tā izvēlas manuskriptus, noteic

izdodamo grāmatu eksemplāru skaitu un
veidu, kā ari autoru un redaktoru honorārus.
Komisijas lēmumus apstiprina

zemkopības ministris.

došanā, kā ari izdalot par brīvu.

pārsniegt šim

nolūkam

šādu likumu:

Pārgrozījumi

labierīcības un drošības nolikumā
un likumā par dažu noziedzīgu
nodarījumu pastiprinātu apkarošanu.
I.

Labierīcības

un

drošības nolikuma
106. panta 1. punktā (Lik. kr. 1921. g., 205.)
vārdus: ,.saziņā ar
tieslietu ministri"
atvietot ar vārdiem : ,.saziņā ar tieslietu
un kara ministriem",
II. Likumā par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu (Lik. kr.

1923.g., 89.) ievest sekošus pārgrozījumus :
1. Pirmā (1.) pantā vārdus: ,.saziņā
ar tieslietu ministri" atvietot
ar
vārdiem : ,.saziņā ar tieslietu un kara
ministriem".
2. Otro (2.) pantu izteikt sekosi :
Šī likuma 1. pantā minēto tiesību
var izlietot pēc lietas ienākšanas
iztiesāšanai attiecīgā civilresora tiesā,
bet pirms tiesas lēmuma par lietas
nolikšanu uz tiesas sēdi.
3. Ievietot
sekošu jauna trešo (3.)
pantu :
Pēc attiecīga ministru lēmuma par
lietas iztiesāšanu Kara tiesā kara
ministris lietu līdz ar šo lēmumu
nosūta kara prokuroram iesniegšanai
tieši Kara tiesā.
Rīgā, 1926. g. 21. decembrī.
Valsts Prezidents

ļ. Čakste.

Rīkojums

Nr. 461

1926. g. 20. decembri.

rentes mājas.

Paņķu

1927. g. 27.

nijas dzelzsceļu staciju „Tartu".
2.

1925.

g. 28. jūlija

^. Valdības Vēst-

neša" 164. numurā izsludināto un dzelzsceļu virsvaldes 1925. g. Rīkojumu krājuma 29. numurā, rīkojums
Ne 264,
iespiestu ,,Noteikumu par ekspressūtijumu
(bagažas-preces) pārvadāšanu tiešā SSSRLatvijas-Igaunijas
dzelzsceļu
satiksmē
§ 2 p. 1 papildināms ar sekošām SSSRMaskavas-Baltkrievijas Baltijas dzelzsceļu
stacijām:
,.Maskava pilsēta,
Maskava
Baltkr., Polock un Bigosovo", un sekošām Latvijas dzelzsceļu stacijām : ,,Daugavpils I pas. un Indra".
Šis rīkojums stājas spēkā no 1927. gada
1. janvāra.

Delzsceļu galvenais direktors
A. Rode.
Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums

Nr. 98.
Zemes vērtēšanas virskomisija paziņo, ka
savās sēdēs skatīs cauri sekošas atlīdzības
lietas:
1927. g. 20. janvārī, pīkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.
854) Flviras Katthe atlīdzības lietu par

izdarīto ēkas remontu Tukuma apriņķa Sēmes pagasta Plienu muižas
saimniecībā Ne 23 F.
855) Pētera Ulpa atlīdzības lietu par celtām ēkām un dēstīto augļu dārzu
Cēsu apriņķa Drustu pagasta Veedrustu muižas saimniecībā Ne 80 F

janvārī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

860)

Bertas Lūkinas atlīdzības lietu par
celtām ēkām Valmieras apriņķa
Sēķu
Burtnieku
pagasta
muižas

saimniecībā Ne 5 F.
861) Jāņa Vanaga atlīdzības lietu par
pirktām ēkām un dēstītiem augļu
kokiem Jelgavas apriņķa Vilces paKoka
muižas saimniecībā
gasta

Ne 45 F. („Jaunzirm"ši").
862) Antona, Jāņa un Jāzepa Saviču atlīdzības lietu par dēstītiem augļu
kokiem Daugavpils apriņķa
Kolupes pagasta Kolupes muižas saimniecībā Ne 315 F.

1927. g.

1. februārī, pīkst.

3 dienā,

turpat.
863)

Ernesta

Bekmaņa

atlīdzības

lietu

par celtām ēkām Talsu apriņķa
Kandavas pagasta Kandavas muižas
saimniecībās Ne 5 F, 24 F, 34 F un
35 F.

864) Antona Olechnoviča atlīdzības

lietu

par celtām ēkām Daugavpils apriņķa Višķu pagasta
Hoftenbergas

muižas saimniecībā Ne 4 F.
865) Marijas Vuif atlīdzības lietu
ce\tām

gaļu

ēkām

Valkas

pagasta

apriņķa

Aumeisteru

par
Cir-

muižas

saimniecībā Ne 184 F.
Rīgā, 1926, g. 20. decembri.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A- Ķuze.
Sekretāra

Sakarā ar SSSR-Latvijas-Igaunijas tiešās

pārvadāšanu SSSR-Latvijas-Igaunijas tiešā
satiksmē § 3 p. 1 papildināms ar sekošām SSSR-Maskavas-Baltkrievijas-Baltijas
dzelzsceļu stacijām :
,,Maskava pilsēta,
Maskava, Baltkr., Smoļenska, Vitebska,
Polocka, Drisa un Bigosovo".
Tā paša § 3 p. 2 papildināms ar Igau-

3 dienā,

Kārļa Zellīša atlidzības lietu
par
celtām ēkām un izvestiem remontiem Rīgas apriņķa Mores pagasta
Mores muižas saimniecībā Ne 41 p.
859) Jēkaba Apsīša atlīdzības lietu par
celto ēku Valkas apriņķa
Sinoles
pagasta Sinoles muižas saimniecībā
Ne 62F.

SSSR-Latvijas-Jgaunijas tiešā satiksme.
satiksmes 5. kārtējā konferencē Rīgā no
10. jūnija līdz 2. jūlijam pieņemtiem
lēmumiem ;
1.
1925. g. 5. augusta ,,Valdības Vēstneša" 171. numurā izsludināto un Dzelzsceļu virsvaldes 1924. g. Rīkojumu krāj.
21.numurā, rīkojums Ne 169 iespiesto
Noteikumu par pasažieru un bagāžas

lieti,

858)

valsts

budžetā atvēlētās sumas un no literatūras pārdošanas iegūto peļņu.
Sešu
gadu laikā nepārdotās grāmatas var ar
zemkopības ministra piekrišanu tikt pār-

atlīdzības

857) Roberta Blūma atlīdzības lietu par
celtām ēkām un dēstīto augļu dārz u
Tukuma apriņķa Pūres pagasta bij.

izlietošanu pārzin

priekšnieka

Jēkabsona

Jēkaba

par celto ēku
Jelgavas apri ņķa
Šķibes pagasta Šķibes muižas saimniecībā Ne 5F.

1927. g. 25. janvārī, pīkst.
turpat.

izplatīšanai.
Literatūras

lauksaimniecības pārvaldes priekšnieka ie-

17) Pievienot Valmieras apriņķa Brenguļu pagastam Valkas apriņķa Trikātas
pagasta Sūbra un Dūkas mājas un Živkas
salas divas jaunsaimniecības.

Živkas valsts mežu.

ziedojumi

lauksaimniecības

a) Skultes pagasta Lielviļķu, Mazviļķu,
Pīlagu, Prauliņu mājas un Skultes
muižas jaunsaimniecības Ne 16, 17, skaitītas brīvizdevumos.
18, 19, 20, 21 ;
6. Grāmatu pārdošanas cenu apstiprina
zemkopības ministris.
b) Vidrižu pagasta Vības mājas.
16) Pievienot Valmieras apriņķa DunLauksaimniecības pārvaldes
tes pagastam Rīgas apriņķa Skultes papriekšnieks V. Gulbis.
gasta Vidurgu, Jaunkursietu un Jostes
Zemkopības nodaļas vadītājs
mājas.
1. Zariņš.

vāles pagastam Valkas apriņķa

labu

1. Lauksaimniecības pārvaldes literatūras fonds sastāv no budžeta kārtībā

nedrīkst

pagasta Gogena, Laiņa, Živkas mājas un

par

fondu.

5. Par
brīvu
izdodamo
eksemplāru
skaitu nosaka zemkopības ministris.
Brīveksemplāru un brīvizdevumu vērtība

un nododami valsts īpašumā, bet šī panta
var nodot ari tai

literatūras

14) Pievienot Rigas apriņķa Skultes
pagastam Valmieras apriņķa Stienes pagasta
Lejas-Līgavu
mājas.

856)

Noteikumi

par lauksaimniecības pārvaldes

4. Pārvaldes izdotā lauksaimniecības
literatūra
tiek izplatīta, laižot to pār-

pirmā daļā paredzētos gadījumos tos pēc
vai personai, kurai
vākti.

rīkojumi un pavēles

mājas: Glazēnus Ne 53, Glazēnus Ne 54,
Glazēnus Ne 55, Glazēnus Ne 56, Ragaiņus
Ne 23 un Ragaiņus Ne 57.

nes pagastam Rīgas apriņķa sekošas daļas :
B.

Valdības

vietā A. Zakenfelds.

Paziņojums.

Paziņoju, ka nākošos 6 mēnešos Rīgas
apriņķa

karaklausības

komisijas kārtējās
ielā Ne 3/5,
sekošas dienās pulksten 9 no rīta: '
7. un 21. janvārī;
4. un 18. februārī;
4. un 18. martā ;

sēdes notiks

Rīgā, Kazaku

8. un 22. aprili;
6. un 22. maijā;
3 un 17. jūnijā 1927. g.
Pamats.
par
darbību
Instrukcijas
un darbvedību karaklausības lietās
1. pants.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks
pulkvedis Kreicbergs.
Vecākais darbvedis, kara ierēdnis
Krieviņš.

Dzelzsceļu ziņas.
Pasaž eru
norīkoti uz

un
bagāžas pārvadāšanai
ziemas svētkiem sekosi papildu vilcieni:
I.
24.

Rīga-Valniiera.

decembrī

—

no

Rīgas

vilciens

Ne 14bis atiet pulksten 14.55, Valmierā
pienāk pulksten 18.45: atpakaļ no Valmieras 27. decembrī, vilciens Ne 11 bis
atiet pulksten 17.05, Rīgā pienāk pulksten 21.10.

11. Rīga-Pļaviņas.
decembrī — no Rīgas vilciens
Ne 8bis atiet pulksten 14.15, Pļaviņ ās
pienāk pulksten 17.27; atpakaļ no Pļav ņām vilciens Ne 1bis 27. decembrī ,
atiet pulksten 16.55, Rīgā pienāk pulksten 20.16.
24.

Eksploatacijas direktors T. Dumpi
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Saruna ar ārlietu ministri F.Cielenu
par ārpolitikas uzdevumiem.
Izveidojot tālāk labas un draudzīga/
attiecības ar visām valstīm, ārlietu ministrija pieliks visas pūles, cik Latvijas
spēkos stāv, lai sekmētu miera un poē-

tiskās stabilitātes nodrošināšanu.
Sekmēs saimniecisku un politisku kopdarbību
ar Baltijas valstīm,
vispiri"
kārtām ar mūsu sabiedroto valsti, Igauniju»
kā ari ar Somiju im Lietavu.

»

Paziņojums
j ūrniecības

jūrniekiem

departamenta

J\jb 18.

Pozīcijas
uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilungas par. rad. no W līdz 360" un i
uguns sektora robežas uzdotas no jūras. ļ
Uguns saredzamība
skaidrā
laikā
noteikta pec uguns stipruma.
!
32) Kolkasrags.
miglas sirēnas
tiks miglas laikā
zvanu 3 sitieni

sūtot no Rīgas ziņas par Latvijas saimniecisko dzīvi, tā ari sistemātiski saņemot
no pārstāvjiem
ziņas par tirdzniecības,
rūpniecības, lauksaimniecības, banku un
Riga, 20th December 1926.
Ne 18. kredita apstākļiem ārzemēs.
Būs vēl jāpaplašina jau diezgan plašais
mūsu
konsulātu
tīkls, izpalīdzoties
ar
Positions from German cltarts. Bearings
goda konsuliem
un varbūt vienā otrā
are true and in degrees from 00 to 360°,
vietā nodibinot
jaunus karjeras konsuand those relating
to lights are from
lātus.
seaward. Visibility of lights in clear vveather
Jautājums : kā skatās ārlietu ministris
as limited by the intensity of light.
uz Lietavas notikumiem — vai tie nevarētu kādā nebūt ziņā apdraudēt mieru
austrumu Eiropā ? Mana visdziļākā pār32) Kolkasrags
(Domesness). VVhen
liecība, ka šie notikumi aprobežosies viethe log
siren
at
the
Kolkasrags
lighthouse is uot in working nīgi kā Lietavas iekšējie notikumi. Austrumu Eiropā ir nodibinājies zināms līdzorder, an
ordinary
bell will be
sounded, giving one group of three svars, kuru tagadējos apstākļos negrib un
nevar satricināt
neviena
valsts.
Un
strokes
follovved
by one
minūte
tāpēc Lietavas iekšējiem notikumiem nesilence.
sekos itin nekādi ārēji sarežģījumi.
Position of Kolkasrags lighthouse:

Kolkasraga
bākas !
bojāšanās
gadījumā
zvanītas ar parastu
pēc vienas minūtes

pārtraukuma.
Kolkasraga bākas atrašanās vieta:
57" 48,2' N

Ainaži.
Randa
boja uz apmēram

Long.

sēkļu

uguns-

33)

uguns
cēja boja uz apmēram
570 05,1'

un

34)

kau-

N

230 59,2' 0
tiks

been

The Randa
withdrawn for

tuvākās

dienās izņemta.
vietā tiks izlikta liela stodere.

Daugavgriva
light
and
vvhistle
buoy.
The
Daugavgriva light and whistle buoy will
be shortly withdrawn and replaced
by a large sparbuoy.

riģenta

kos,

Veidenbergs.

mmmmmi^ ĒmmmmmmmummmmīĒmtmammmamĒttma mmmāmmKmam

ar vairākām Vakar-

eiropas valstim par dažādiempjuridiskiem
un politiskiem;!līgumiem.
Virzīs uz noslēgšanu ar Sociālistisko
Padomju
Republiku Savienību jau* sen ievadītās sarunas
par neuzbrukšanas
līgumu
pastāvīgā saziņā ar Igauniju un Somiju.
Tā kā jaunai valdībai vissvarīgākie ir
saimnieciskie jautājumi, tad ari ārlietu
ministrija no savas puses centīsies visiem
spēkiem sekmēt mūsu ārējo saimniecisko
sakaru paplašināšanu un padziļināšanu,
lai gūtu jaunus tirgus mūsu rūpniecības

un lauksaimniecības ražojumiem ārvalstīs,
lai sekmētu ārzemju kapitālu ieguldīšanu
Latvijas rūpniecībā un citos zemes ražotos" spēku izveidojošos pasākumos, lai
paplašinātu
tranzīta tirdzniecību
caur
Latvijas ostām, kā to dabiski prasa_mūsu
Mejuras ģeogrāfiskais stāvoklis.
Ārlietu
ministrija aktivi virzīs uz priekšu muitas
savienības noslēgšanu ar Igauniju un es
ceru, ka mūsu sabiedrotais kaimiņš izrādīs tādu pat aktivitāti.
Turpinās saruRīgas

Tiesu sludinājumi.
Rīgas

apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
Hz lik. par laul. 77. p. pamata dara
zināmu, ka tiesa 17. novembrī 1926. g.
Konstantīna Jāņa d. Goloveškina prasības lietā pret Broņislavu Konstantīna
meitu Goloveškinu par laulības šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta 1906. g. 30. janvāri
Jelgavas pareizticīgo baznīcā starp Konstantīnu Goloveškinu un Broņislavu Go-

loveškin, dzim. Bačkin, atstājot prāvnieku bērnus -?, Mariju, dzim. 1906. g.
1. janvāri, un Vladimiru, dzim. 1909. g.
29. maijā, — mātes audzināšanā.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.

nas ar Lietavu

par

saimniecisku

Ministrija

piegriezīs

nopietnu

jās

dzīves

līdzinās

stiprā

I

Ls

stāvjiem

abpusējai

un

jo sevišķu

vērību

saimnieciskai

iļ
1

\

ļt
ļj

i

\

I

j
i

1

apgabaltiesas

1.

iec.

tiesu

,,Spāniešu

kā

repertuārs.

,,Spāniešu

7.30

dejotāja".

KURSI.
Rīgas

1.

biržā,

1926. gada

21.

decembrī.

II

stāvparterī,

un

III

apgabaltiesas

sēžu zālē pārdos

īpašumu,

Eduardam

7.30

nostiprināti

hipotēku

100
100
100
100
100
100
100
100

71,85—72,60
99,90—100,90
23,45—23,90

ložās

Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Čechoslovakijas kronu
. .
Holandes guldeņu ....
Vācijas marku
Somijas marku
Igaunijas marku

138,25—139,30
130,10—131,10
137,85—138,90
15,25—15,55

206,90—206,40
122,95—124,15
12,97—13,17

1,37—1,395

100 Polijas zlotu

54,00—64,00

100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

50,70—51,70
1

Dārgmetāli :

Zelts 1 kg
Sudrabs

3425—3445

1 kg

87—95

Vērtspapīri:

5°/0 neatkarības aizņēmums . .
.
4% Valsts prem. aizņēmums
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

.
.
.

98—100
98—100
92—93

.

96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

,
!ļ

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā,
ar

19.

Padomju

decembrī.

Sarunas

Krieviju

rantiju

par

līguma

pē-

Redaktors:

atjauno-

M. Arons.

Baltinovas

Valmieras apr. priekšnieka

ga-

noslēgšanu

vakar
Tallinā
atkal
tas. Nākošā sēde pirmdien.

iec.

pol. pr-ks

1. iec. palīgs

dara zināmu, ka 1926. g. 30. decembri
paziņo, ka 30. decembri 1926. g., pīkst. pulksten 10 rītā, Tilzas pag., Vakše10 rītā, Kauguru pag., Vanagu mājā, nieku mājās,
pārdos
pils.

Pārdodamās mantas apskatāmas ūtrupaziņo, ka 28. decembrī 1926. g., pīkst. 1000 rbļ. krievu cara naudā un Ls 1500. pes dienā uz vietas.
. 10 dienā, Rīgā, Daugavmalas krastā
Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
Valmierā, 16. dec. 1926. g.
Ns9536
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
!ik. 1871. p. p. no novērtēšanas sumas
Ne 109, K- Bēra prasībā pārdos Her21118a
Priekšn. pal. (paraksts).
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad maņa un Cesas Raichel
kustamo Ls 1773 vai no priekšrocīgu prasību
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Liepājas apr. pr-ka 1. iec. palīgs,
' mantu, sastāvošu no' dažāda veida apa- sumas, skaitoties no tam, kura suma būs
10.
dec.
1926.
g.
JVs
92S
Rīgā,
viem un novērtētu par Ls 350.
augstāka pārdošanas dienā.
Vecpils pag., Diž-Stroku muižā, 1927. g.
Priekšsēd. b. Eglīts.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
12 dienā,
Personām, kuras vēlas ņemt
dalību
17. un 18. janvāri, pīkst.
20352a
Sekretāra v. Stūre.
I apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- vairāksolīšanā, ir jāiemaksā drošības
izpārdos
vairāksolīšanā
došanas dienā uz vietas.
naudas Ls 177,30, kā ari jāiesniedz aplieRīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
Rīgā, 21. decembri 1926. g.
n lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo dara I
cība par to, ka no tieslietu ministrijas Andreja Zemgrida Dīcmaņa kustamo
Tiesu izpild. J. Grinfelds.
zināmu, ka tiesa 24. novembrī 1926. g. ? 21143a
puses minētām personām nav šķēšļu mantu, novērtētu par Ls 17554 un saiegūt nekustamu īpašumu.
Annas Rozālijas Pētera m. Martinson,
stāvošu no sugas zirgiem un govīm,
iec.
tiesu
Rīgas apgabaltiesas 6.
dzim. Šilbe, prasības lietā pret Mārtiņuvaislas cūkām, zemkopības mašīnām,
kurām
ir
kādas
tiesības
uz
Personām,
izpildītājs
Eduardu Mārtiņa d. Martinsonu par laulopbarības un dažādām saimniecības
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nelības šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: . paziņo, ka 28. decembrī 1926. g., pīkst. pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār- lietām nomas parāda segšanai.
10 dfenā, Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 12, dz. došanas dienai.
šķirt laulību, kas 1905. g. 26. decemLiepājā, 1926. g. 17. dec.
N?5837
bri Rīgā slēgta staro Mārtiņu-Eduardu ! 34, Dāvida Denela prasībā pārdos
21117a
Priekšn. nal. Senbergs.
Visi
raksti
un
dokumenti,
attiecošies
ļ
mantu,
sastāv.
Izraēla Deiča kustamo
Martinsonu un Annu-Rozaliju Martinuz pārdodamo īpašumu, ir ieskaitāmi
Daugavpils pils. pol. 2. iec. priekšn.
son, dzimušu Šilbe; prāvnieku nepiln- ? no mēbelēm un novērtētu par Ls 1225. Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas kancIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
gadīgos bērnus — Kārli-Voldemāru un
paziņo, ka 30.decembrī š. g., pīkst. 10rītā
izpildītāja.
lejā
vai
pie
tiesu
Reinholdu-Mikeli; atstāt prasītājas au- j apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdoIebraucamā ielā Ne 47,
Tiesu izpild. v. i. J. Petersuns
21025a
dzināšanā un kopšanā; atļaut prasītājai šanas dienā uz vietas.
pārdos vairāksolīšanā
Rīgā,
uz21.
decembrī
1926.
g.
pirmslaulības
turpmāk saukties viņas
21144a
Tiesu izpild. J. Zirģels. _
vārdā ,,šilbe".
Mendelim Gercikam piederošas manļ
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731. Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs
tas: 1 drēbju skapi, novērtētas par Ld323
«n 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
dēļ nekustamas mantas nodokļu samakpar Liepājas pilsētas II iecirkni,
kopējā
slimo
kase
I
Latvijas
skolotāju
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
sāšanas.
ka
nozaudēta
atrodas
ziņo,
Latvijas
skolotāju
i kura kancleja
apgabaltiesā, ist.
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
Apskatīt
mantas varēs
pārdošanas
dalībnieka
grāmatiņa
kopējās
slimokases
Ns 947 Ns 9, pamatojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
Rīgā, 10. decembri 1926. g.
ka Ns 4690, uz Ribovskajas Raisās vārdu, dienā uz vietas.
paziņo,
|
1143.,
1146—1149.
p.
p.
b.
Eglīts.
Priekšsēd.
21135a 21114a
Priekšu, (paraksts).
III.
martā
10 rītā. skaitīt par nederīgu.
20362
Stūre.
Sekretāra
v
1927. g., pīkst.

vairāksolīšanā

Kazimiram

rošo negatavu

Agleniekam
koku

māju,

dēļ

piedetiesa*

izdevumu piedzīšanas.
Ēka apskatāma pārdošanas vietā
solīšanas

sumas.
21111a

sāksies

no

pirmās

un

izsolītās

Priekšnieks Vijums.

Zilupes iec. polic. priekšnieks

parādi:

[ Citu iestāžu sludinājumi.

25,17—25,25
20,80—21,20

100 Itālijas liru

balkonā

vakarā,

5,184—5,194

100 Francijas franku
100 Beigas
100 Šveices franku

svēt-

25.

23. decembrī, pulksten

nekustamu

šumu ir

Trešdien,
,,Rīga ".

Ceturtdien, 23. decembrī, pulksten
vakarā

Kār(a d. Nusbaumām, sastāv, no 1739 kvadratpārdos
vairāksolīšanā
asim zemes gabala, kurš atrodas VentsPētefam Grebām piederos, mantas:
pils apr., Sarkanmuižas pagastā un
sastāvošu no manufaktūras un novērtētu
nežāvētas auzas un miežus, dzelzsasu
ierakstīts Ventspils-Kuldīgas zemesgr.
par Ls 501.
vāģus,
nodaļā ar
krep. Ns 5599, atdalīts ne gubu vāģus, dzelzsasu kurvju
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
labības pjaujmašimi un divas slaucamas
Sarkanmuižas „Galiņ" mājām ar zemesapskatīt pārdodamo mantu varēs pārgovis, novērtētas par Ls 430 dēj parāda
grāmatu reģistra Ns 2183.
došanas dienā uz vietas.
un tiesas izdevumu piedzīšanas par labu
Šis nekustams īpašums novērtēts par mir. Pētera Kiršbluma mantiniekiem,
Rigā, 19. decembri 1926. g.
Ls 1773 un tiek pārdots dēļ Eduarda saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas, 2. civil21142a
Tiesu izpild. J. Grinfelds.
Zastocka prasības apmierināšanas. Bez nodaļas izpildu rakstu no 17. septembra
Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
minētās prasības uz šo nekustamu īpa- š. g. Ni> 52973.
izpildītājs

dejotāja".

22. decembrī, pīkst. 7.30 vakarā

Pirmās

I balkonā, parketā, parketa

2,-—,

pirmā publiskā vairāksolīšanā
piederošo

Otrdien, 21. decembrī,
Dailes teātris.
pulksten 6 pēc pusdienas kareivju izrādē

cembrī,

piegriezīšu

Liepājas

vadībā.

Nacionālais teātris.
Otrdien, 21. depulksten
7.30 vakarā,
tautas
izrādē
Linduļa
drāma
,,Gaigalu
Trešdien,
22.
decembri,
dzimta".
pulksten 7.30 vakarā Lilijas
Štengel
viesizrādē M. Lengieļa populārā komēdija
,,Nakts
serenāde".
Ceturtdien,

Skandi-

informācijai,

Kupera

Ls 1,—, galerijā 50 sant. -- Pulksten
7.30 vakarā ,,Verters ".
Biļetes
no
Ls —,40 līdz Ls 4,—.
— 3. svētkos,
pirmdien, 27. decembri, pulksten 2 dienā
,,Dēmons ".
Biļetes 1 balkonā, parketā
stāvparterī,
un parketa ložās Ls 2,—,
II un III balkonā Ls 1.—, galerijā 40 sant.
Pulksten 7.30 vakarā ,,Min jona". Biletes no Ls —,40 līdz Ls 4,—. — Otrdien,
28. decembrī, 17. tautas izrāde ,,M-me
Butterfly". — Trešdien. 29. decembrī,
,,Karmen ". — Ceturtdien, 30. decembrī,
,,Mona
Liza".

nāvijas valstu dzīvei.
Ministrijas
iekšējā darbībā 'es sevišķi
pastiprināšu
sakarus starp
centru
un
mūsu diplomātiskiem un konsu ariem pār-

paziņo, ka 29. decembrī 1926. g. pīkst.
, 10 dienā, Rīgā, Marstaļu ielā Ne 8,
i k. s. ,,Zviedru vates fabrikas M. Levin
firmas
, uri biedri" prasībā pārdos
) ,,V . Friedman un
J. Deič" kust. mantu,

ļ

mērā

sestdien,

Biļetes

vērību iI

ari citu zemju informācijai par Latvijas
saimnieciskiem, politiskiem un kultureliem apstākļiem, uzsverot, ka Latvija,
tāpat kā Igaunija un Somija pēc savas
kulturelās uri sabiedriski-politiskās iekšē-

izpildītājs

;

vieno-

šanos. Pārrunas, kas jau notikušas ar
Sociālistisko Padomju Republiku Savienību par saimniecisko līgumu, jāpārvērš
par konkrētām
sarunām, kūpu mērķis
būtu
saimnieciskais
liekot
tā
līgums,
pamatā abpusēju sevišķu labvēlību. Virzīs
uz priekšu sarunas par tirdznieciskā ligurna noslēgšanu ar Poliju un tām Vakareiropas valstīm, ar kurām vēl tirdznieciskie
līgumi nav noslēgti.

tautas

decembrī,
pulksten
Biļetes
2 dienā ba'ets ,,Raimonda ".
1 balkonā, parketā un parketa ložās
Ls 2,—, stāvparketā, II un III balkonā
Lš 1,—, galerijā 50 sant. Pīkst. 7.30 va,,Meitene
no
karā
Kalifornijas".
Biļetes no Ls 4,— līdz 40 sant.
—
2. svētkos, svētdien, 26. decembrī, pīkst.
,,Gulbju
ezers".
2
dienā
balets

1-lidrografiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Turpinās sarunas

Emila

Ziemsvētku

Rīgā, 1926. g. 20. decembrī.
K.

16.

Milda Brechman-Štengele, Ādolfs
Devizes
Kaktiņš, Nikolajs Vasiļjevs, Jūlijs Muške, , 1 Amerikas dolārs
Kārlis Nīcis u. c.
I 1 Anglijas mārciņa

„Lat. 570 05,1' N
Long. 230 59,2' E

Darbvedis

Šovakar

lomās

Approximate position:

Viņas

opera.

izrādē
„Gulbju
ezers".
Piedalās
Aleksandra
Feodorova
un
visa baleta
trupa.
Diriģents Jānis Mediņš.
Biļetes
1 balkonā, parketā
un parketa
ložās
Ls 1,—, stāvparterā, 11 un 111 balkonā
50 sant., galerijā 25 sant. — Rītvakar
atkārtos pirmo reizi Pučini operu ,,Meitene
no
Kalifornijas"
galvenā di-

Lat. 57048,9' N
Long. 240 14?5 e

izņemta.

Daugavgrīvas

light-buoy.

Approximate position:

240 i4)5< o

*34)

Māksla.
Nacionālā

Randa

light-buoy has
the vvinter.

570 48,9' N

ir par ziemas laiku

570 48,2' N
220 37,8' E

Lat.

22" 37,8' 0
33)

dējā izrādē pirms svētkiem par lētām
cenām O.
Uailda asprātīgā
komēdija
,, Ideālais
vīrs".
Sagatavošanā
,,ApvieJ. Akuratera jaunā komēdija
nosim ies" Ernsta
Feldmaņa
režijā.—
Biļetes
dabūjamas
svētku
izrādēm:
25. decembrī, pulksten
2 dienā Lilijas
Štengel viesu izrāde Nobela prēmijas
laureāta Bernara Šova komēdija ,,Sievietes vara". Pulksten 7.30 vak. A. Upīša
populārā
komēdija
,,Kaijas
lidojums". 26. decembrī, pulksten 2 dienā,
M. Lengieļa iecienītā komēdija ,.Nakts
serenāde".
Pīkst. 7.30 vakarā angļu
lielā estēta 0. Vailda komēdija
,,Ideālais vīrs".
27. decembrī, pulksten 2
dienā,
divas populārās
tautas lugas:
pulksten
2 dienā
Rozentala - Krūmiņa
„Sarkanais
kungs".
Pulksten
7.30
vakarā
Rūdolfa
Blaumaņa
komēdija
,,Skroderdienas
Silmačos". 28. decembrī,
pulksten
7.30
vakarā,
Skriba
asprātīgā
komēdija
„Glāze
ūdens".
29. decembrī, pulksten
7.30
vakarā, Šekspira ,,Vētra ".

publisbed by the Hydrographic Section
of the Marinē Department.

daļas izdoti.

Rīgā, 1926. g. 20. decembrī.

to Mariners

Noticēs

hidrogrāfiskās

paziņo, ka š. g. 31. decembrī, pulksten
11,30, Zilupe? miestā uz tirgus laukuma
pārdos
pils. Leontija I vanova kustamo mantu,
sastāv, no viena pāra veciem zābakiem
un vienas balalaikas bez stīgām, vērtībā
Ls 5, dēļ tiesas izdevumu piedzīšanas,
saskaņā

ar Latgales apgabaltiesas

pro-

kurora rakstu 11, augustā š. g., arNs!672
21112

Polic. priekšn. (paraksts).

Zilupes iecirkņa policijas pr-ks
paziņo, ka š. g. 31. decembrī, pulkst.
12 dienā, Zilupes miestā uz tirgus laukuma,
*
pārdos
pilsoņa
Konstantīna
Marcinkeviēa
kustamo mantu, sastāvošu no viena
zirga-ērzela bēras spalvas, krēpes uz
labo pusi, apm. 4 g. vecu, 144 cm augsts,
pār pieri balta strīpa, vērtībā Ls 50, dēļ
nekustamā īpašuma nodokļu piedzīšanas

saskaņā ar Tiešo nod. departam. rakstu
14. septembrī 1926. g. Ns 59720 un ienākuma nodokļa piedzīšanas saskaņā ar
Tiešo nod. departam. rakstu
1926. g., X» 174054.

21113a

15. jūnijā

Poiic. priekšn. (paraksts).

Artilērijas

laboratorija

sarīko 18. janvārī

Pasta

Liepājā, kara ostā

1927. g., pulksten

3

11,

izsoli

rakstisku

un telegrāfa

Doles

virsvalde

sekošas konkurences:

izsludina

pagasta

padome ,

Rīgas apr., 29. decembrī
1926 «
pulksten 1 p. p., Doles pagasta namā '

29. decembrī 1926. g., pulksten 10 no rīta, uz 210 rīsiem konceptpapira, 500 pudel.
izdos va'rā solīšanā
sarkanās tintes, 210 gab. koka presēm, 130 lineāliem, 70 gab. rakstāmmašīnu
Ķekavas
tautas nama veikala telpas līdz
lentēm. 300 pakām sērkociņu, 500 kg rudzu bīdelētiem miltiem, 300 gab. lietotiem
ar ekonoma tiesībām, sākot ar 1. janvāri
200
gab.
gab.
kuvēriem,
audekla,
džuta
maisiem,
50,000
550
tek.
mtr.
dvieļu
uz
1927. g. Solītājiem jāiemaksā drošības
gumijas plāksnēm, 60 gab. sveču lukturiem, 50 gab. kanclejas nažiem 30 gab. skaitānauda Ls 100, vai ari jāiesniedz no
miem kauliņiem.
padomes par drošu atzīta garantija.
1) 1 pildīšanas (patronēšanas) mašinu ar dzensiksnu dzenamu.
30. decembri 1926. g. .pulksten 10 no rīta. uz sekošiem spiestuves darbiem :
Tuvākus noteikumus sniedz pagasta
2) I sildāmo plati (Tellerapparat) dzenamu ar dzensiksnu.
1200 eks. pasta tek. rēķ. kontoipašnieku saraksti 500,000 eks. iekšzemes valdē parastā darba laikā.
3) 1 sijāšanas mašinu ar dzensiksnu dzenamu.
paku pavadadreses, 100;000 eks. ārzemju paku pavadadreses, 6000 eks. veidlapas
21132a
Pagasta valde
4) 3 gab. pilnīgi kapselētus elektromotorus 220 voltu 50 per. 3 fazigai maiņpēc p.-t. virsvaldes parauga.
.
strāvai priekš uzrādītām mašinām.
Tuvākas zinas izsniedz p.-t. virsv. mater. iegādes nodala darba dienās
Rīgas pol. Jūrmalas iec. priekšnieks izTechniskos un izsoles noteikumus uz pieprasījumu izsūta pa pastu. Piegā- - no pulksten 11—13.
21145a
sludina par nederīgu, kā nozaudētu zirg
a
dāšanas laiks 2 mēneši. Drošības nauda uz izsoli 10% no piedāvājuma koppasi, izdotu 25. novembrī 1925. g. fjj,
Piedāvājumi
slēgtās
aploksnēs
ar
uzrakstu
bet
ne
vairāk
par
Ls
300.—
zumas,
Slokas pilsētas valdes ar JV2 55/2048? uz

sprāgstvielu pārstrādāšanas
mašīnām, na:

„Uz izsoli

1927. g. 18. janvāri", iesūtāmi līdz

18. janvārim, pulksten

Priekules virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. gada

11. janvārī, Bātes tautas

namā

augošu mežu:
IV iec. mežniecībā : Embotes, Bakuzes, Dēseles, Vibiņu, Veldas un Bātes
14 vienības no 0,22—4,20 ha, vērtībā no Ls 56—1280 un
pēc celmu skaita 20 vienības no 9—2475 kok., vērtībā Ls 143—1790.
V iec. mežniecībā : Dziru, Griezes, Aišu, Vormsātas. Dzeldas un Briņķu
novados, pēc platības 13 vienības no 0,80—4,10 ha, vērtībā no Ls 5—314 un pēc
celmu skaita 19 vienības no 13—2183 kok., vērtībā no Ls 4—1057.
novados, pēc platības

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un 4. jūnija ap
stiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 11 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10% drošības
naudas no attiecīgo vienību izsludinātās vērtības. Pēc nosolīšanas drošības nauda
jāpapildina līdz 10% no sumas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems ari: 11 Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu
zīmes; 2) banku un kredītbiedrību 'garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no izsoles
pēc saviem
ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā iin pie iecirkņu mežziņiem.
21102
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Priekules

Priekules

virsmežniecība.

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g, 12. janvārī, Priekules

pagasta

Jauktu izsoli

11. 21104a

namā

augošu mežu:

Clnlnmn
^
,.

Vaffpnhpima
\/SrHi,
? ..
„„„
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.

£.1133a

Ludzas apr. I robežapsardzības rajona,
priekšnieks izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu, dienesta apliecību uz sarg ' ,
Kārļa Kristapa d. Stotes vārdu , izdotu
no Ludzas apr. priekšn. 11. martā 1922 e
ar JVa 6261.
21105a *'

11. janvārī
1927. g., pulksten 10 rītā, sarīko artilērijas laboratorija Liepājā,
kara-ostā, uz dažādiem materiāliem, kā : ziepes, cerezins, karbolineums, šellaks
sikativs, galdnieku līme, svina un cinka baltums, karbids, akmeņogles,, kokss,
cements ^. Portland", dūmu pulveris, bezdūmu pulveris, skābeklis 98—99% ,
sērskābe, dažādi audekli, ietinamais papirs, pape, šņore, korķi, prapes gumijas,
šauteņu patronu kapseles, bikforda aukla, skārds daž.,stiepule misiņa,naglas, misiņš
apaļš,' varš, kalēja dzelzs, tērauds darba riku, caurules cink., mufes, red. cink. „T" i
misiņa, ventili tvaika, skrūves dažādas,
gabali, red. cink. ,,L" gabali, krāni
elektriskas lampas, armatūras ūdensdrošas vara izolēta stiepne N. 0. A. ādas'
dzensiksnas, klingerits, ķieģeļi ugunsdroši, dažādas ķimikālijas
un vēl dažādi citi
materiāli par kopsumu apm. Ls 40,000,—.
Pilnīgu sarakstu ar techniskiem un izsoles noteikumiem uz pieprasījumu
1926. gada 20. burtnica
saimniecības daļa izsūta pa pastu. Paraugi apskatāmi saimniecības daļā katru iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā
darba dienu no pulksten 10—15. Piegādāšanas laiks 2 mēneši no līguma noslēgšanas pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi
jāgriežas
Drošības nauda mutiskai izsolei — Ls 300,—, rakstiskai — 10°/0 no piedāvājumu
ar pieprasījumiem.
kopsumas.
.
. Burtnica maksā:
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz izsoli 11.janvārī
bez piesūtīšanas Ls 0,22
11.
janvārim,
pulksten
10.
Mantas
piegādājamas
1927. g." iesniedzami līdz
ar piesūtīšanu ',,
0,24
franku Artilērijas laboratorijā.
1
20502a
'
Saturs:

i

Iram utio lameen'

Dunikai klijām.

162)

Lejas

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē

163)

.
164)

1927. g. 4. janvārī,. Lizuma Cepļa mežmājā,

augošu un atmivušu mežu:

165)

I iec. mežniecībā : Siksnu novadā, pēc platības l _ vienību 9,60 ha, vērtībā
pēc celmu skaita no 466^-2927 kokiem, vērtībā no Ls 329
līdz Ls 2051.

Ls2460; un 3 vienības

II iec. mežniecībā, Mālu novadā, pēc platības 1 vienību 0,15 ha, vērtībā
Ls 12 ; un pēc celmu skaita 4 vienības no 162—1342 kokiem, vērtībā no Ls43—288.
Sinoles novadā, pēc celmu skaita 13 vienības no 28—517 kokiem, vērtībā
no Ls 8—115.
IV iec. mežniecībā, Lizuma novadā, pēc nlatības 1 vienību 0,35 ha, vērtībā Ls 128.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un 4. jūnija ap-

166)
167)

168)
169)
170)

Likums par jaunu termi ņu noteikšanu agrārās reformas likuma
I daļas 3. panta e punktā un 14.
pantā paredzēto lūgumu iesniegšanai.
Likums par nodokli no lauku nekustamas mantas.
Pārgrozījums likumā par pagastu
pašvaldību.
Likums par Tukuma pilsētas administratīvām robežām.
Likums par Krāslavas pilsētas administratīvām robežām.
Likums par Grīvas pilsētas administratīvām robežām.
Likums par Sabiles pilsētas administratīvām robežām.
Likums par Valmieras pilsētas
administratīvām robežām.
Papildinājums
noteikumos par
papildu atlīdzību kara lidotājiem.

fl iec. mežniecībā: Dinsdurbes, Nodegas, Embotes, Asites, Auderes un stiprinātiem noteikumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Meženieku novados pēc celmu skaita 70 vienības no 24—I589 kok., vērtībā no
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10% drošības
Ls 16—985.
naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc nosolīšanas drošības nauda
III iec. mežniecībā :Krotes novadā 1 vienība 0,50 ha, par Ls 413.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija uti 4. jūnija apstipri - jāpapildina lidz 10% no sumas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems ari:
1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu
nātiem nosacījumiem.
uzaicina akcionārus uz
obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes bankas 6%
Izsole sāksies pulkst. 11 dienā.
2) banku un kredītbiedrību
pārgarantētas no Latvijas bankas
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
10% drošības ķīlu zīmes;
naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc nosolīšanas drošības nauda garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no izsoles
jāpapildina līdz 10% no sumas, par kuru vienība nosolīta.
1927. g. 15. janvārī, pīkst. 13, valdes
pēc saviem ieskatiem.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts, iekšējo aizņēmumu oblitelpās, Rīgā, Aspazijas bulv. 3, dz. 1,
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
gācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% kilu
zīmes, 2) banku un kredītbiedrību garantijas.
Dienas kārtība:
20788a
Lejas virsmežniecība.
^
1. 1925./26.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no izsoles
darbības gada pārskata,
pēc saviem ieskatiem.
Jaunlatgales apriņķa priekšnieka
valdes darbības un sabiedrības vadīDzelzsceju 4. ce|u iec.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
bas apstiprināšana.
palīgs H iec. palīgs
priekšnieks Vecgulbenē 2. 1925./26. g. skaidras peļņas sadalījuma
21101
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Priekules
virsmežniecība.
paziņo, ka 7. janvārī 1927. g., pulksten
apstiprināšana.
izdos torgos
10 rītā, Balvu pagastā, vecākā polic.
4. janvārī 1927. g., pulkst. 12. ar pēc- 3. Akciju kapitāla paaugstināšana par
kārtībnieka kanclejā, Balvos,
Ls 50.000.
torgiem 7. janvārī,
4. Statūtu grozīšana.
5. Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.
Jevdokijas Lebedevas kustamo manPēc
sabiedrības statūtu §§ 47. un 49.
tību, sastāvošu no: vienas govs, vērtībā
kuri vēlas piedalīties pilnā
par Ls 10,20, soda naudas piedzīšanai 1927. g. Vecgulbenes mezglā un uz akcionāriem,
linijāni:
Pļaviņas--Vecgulbenē,
Vec- sapulcē, jāuzrāda valdei viņu akcijas vai
25. janvārī 1927. g., Zalves pagasta namā,
pēc Balvu iec. miertiesneša 20. oktobra
gulbenē—Jaunlatgale un Vecgulbenē — apliecības ne vēlāk kā 7 dienas pirms
1926. g. raksta JV2 620.
Bez tam valde
Pārdodamais apskatāms pārdošanas Ope. Drošības nauda Ls 100. Ar līguma pilnās sapulces dienas.
projektu var iepazīties visos ceļu ie- aizrāda, ka gadījumā, ja pirmā sapulce
dienā uz vietas.
cirkņos.
Tuvākas
zinas iec. kantorī, pietiekoša akciju skaita neuzrādīšanas
pēc platības un celmu skaita 14. decembri 1926. g. nepārdotās
Balvos, 17. decembrī 1926. g. JVs 9597. darbdienās no
pulkst. 9--15.
21103a dēļ nenotiktu, nākošā sapulce notiks
vienības, pazeminājot novērtējumu par 30° o.
21115a
Priekšn. pal. A. Kazmars.
1927. g. 22. janvārī, tanī pašā laikā
II iec.Susejas mežniecībai Liel-Zalves, Maz-Zalves un Liel-Susejas novados
un tanīs pat telpās, pie kam šī sapulce
pavisam 56 vienības, vērtībā no Ls 2 līdz Ls 320.
Jaunlatgales apriņķa priekšnieka
uzrādīt»
būs
pilntiesīga pie ikkatra
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
akciju skaita.
palīgs II iecirknī
Rīgas ielā Ni 8, izdos 3. janv. 1927. g.,
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10% drošības paziņo,
Valde.
ka 7. janvārī 1927. g., pulkst. pulksten 10, rakstiskā un mutiskā izsolē 21139a
naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no pilnas 10 rītā, Rugāju
pagastā, vecākā kārtīb- mazākprasītājam 18 m. gara
3
nosolītās sumas.
nieka kanclejā,
L«fllj«ip«ll]tli«8h.'8ll.,liHlHHlflLBBy '"
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
valde uzaicina akcionārus uz
pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecošiem iecirkņu mežārkārtēju
pilnu sapulci,
pār Rojas upi uz Popervales—Rojas
ziņiem.
kura
notiks
1927.
g. 21. janvārī, pīkst. 5>
Aleksandra
kustamo
11-b
šķ.
Lāča
ceļa
Lubezeres
pagastā,
mantību,
t. s.
21030a
Saukas virsmežniecība.
sastāvošu no vienas govs,: vērtībā par ,.Rudes" tilts.
Drošības nauda Ls 680. vakarā, sabiedrības telpās, Rīgā, Vaļņu
Ls 40, soda naudas piedzīšanai nēc Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera ielā 1.
Latgales apgabaltiesas II krim. nodaļas kanclejā, darbdienās no 9- -.13.
Dienas kārtība:
21031a
izpildu rakstu .\° 1626-22636.
1. Statūtu grozīšana.
Aizputes apriņķa priekšnieks
2. Vēlēšanas.
Pārdodamais apskatāms pārdošanas
Lucas muižiņā, pie Valmieras .iznomās 1927. g. 14. janvārī, pulkst. 10 dienā
dienā uz vietas.
paziņo, ka 1927. g. 12. janvārī, pulksten ' 3. Dažādi jautājumi.
Uzrādāmas valdei orģinalakciju vietā
10 rītā, Lažas pagastā, Padures muižā,
Balvos, 17. dec. 1926. g. JV5 10468.
kvītes pielaižamas no sekošām ' kredītpārdos pirmā
21116a
Priekšn. pal. A. Kazmars.
iestādēm: Allgemeine Deutsche Kreditanstalt. Leipzig.un Rīgas komercbankas.
Ilūkstes apriņķa priekšnieka palīgs
Rīgā.
Aizputes
lauksaimn.
zemāk nosauktos ūdeņos Uz noteiktu laiku, skaitot no 1927. g. 23. aprija :
sabiedrības „Rūkis"
Rig. ā 1926. g. 20. decembrī.
N iecirknī,
piederošos
6 zirgus, 18 govis,
3
1) DikUi un Poctemapagastos Ezermuižas (Rāķa)ezeru ap 61 ha
21138a
Valde.
?
uz 1 gadu. paziņo vispārībai, ka š. g. 28.
ratus,
decembri, 7
labības pļāvēju, 1 zāles pļāvēju,
2) Pāles pagastā Asteres ezeru ap 72 ha — uz (5 gadiem.
pulksten
10 rītā, pie Pilskalnes pagasta
I zirga grābekli, I ekselmašinu un
3) Valmieras pagastā Āžkaļna dzirnezeru ap 3 ha - uz 1 gadu.
nama, atklātā
1 rindu sējmašīnu, novērtētus kopā par
4) Dauguļu pag. Mazbrenguļu Mazezera valstsdaļu ap 5 ha — uz 6 gad.
Ls 3330, dēļ sabiedrībai no Zemkopības
vairāksolīšana
5) Rencēnu pagastā Rencēnu dzirnezeru ap 12 ha
- uz (5 gadiem.
ministrijas
sēklas fonda piešķirta aiz6) Mazsalacas pag. Valtenbergu Lielezeru (Reikels) ar> 150 hn uz 1 Padu. Zofijas Jasinskas pilnvarniekam Antodevuma parāda dzēšanas, saskaņā ar
7) Mazsalacas pagastā,Valtenbergu Mazezeru (Mazjeros) an 20 ha uz I gadu. nam Mi Itin am pārdos viņam apķīlāto
Aizputes apriņķa pašvaldības likvidā8) Braslavas pagastā Ķiruma ezeru ao 58 ha — uz 1 gadu
govi, nomas parāda segšanai.
cijas valdes rakstu 4. novembrī 19?6 e
Govs apskatāma ūtrupes dienā uz ar j\° 1845.
. ' 8"
Upes:
vietas.
Parāds skaitās kā valsts.
uzaicina visus biedrus, kuri vēl nebūtu
Priekšnieks (paraksts).
-''°7n
9) Rūju valsts daļā no Vilku kroga tilta līdz ietekai Burtniekā
uz ii gadiem
Subatē, 1920. g. 16, dec.
savus maksājumus ,kā biedra un pajas
JNs 8526.
ĪD) Rūju Seju un Pantenes muižu daļā — uz 1 gadu.
Aizputes apriņķa priekšnieks
naudu nokārtojuši, nomaksāt tos līdz
21122a
Priekšn. pal. (paraksl
11) Rūju Virķēnu un Rūjienas - Lielās muižu daļā
uz I gadu.
dara vispārībai zināmu, ka 28 decembrī 1927. g. 15. janvārim saskaņā ar statūtu
12) Salacu no Vecglāžu mājas līdz Ainažu pagasta robežām
uz 1 gadu.
Rīgas pol 8. iec. priekšnieks izsludina s. g., pulksten 10
rītā, Aizputes apriņķī § 15, pretējā gadījumā tie uz statūtu § 913) Salacu'no Buliņu - Korgenu tača līdz Leite mājai
uz I gadu un
par nederīgu, kā nozaudētu, Rīgas kara Nīgrandes pag.,
Nolu mājās, pārdos ' ' pamata tiks no sabiedrības ,,7.elta Lats"
14) Salacu no iztekas līdz Staiceles fabrikai valsts daļā
uz 1 gadu.
apriņķa priekšn. karaklausības apliecību
izslēgti tuvākā pilnā sapulcē.
Rakstiski nomas piesolījumi adresējami Valmieras apriņķa
valstszemju N« 20206, izdotu
12. aprilī 1924. g.,
21137a
Vai (!£
inspektoram : ,,Uz zvejasūdeņu izsoli" un viņiem uzliekams 80 sant. zīmognndoklis. uz Jura Augusta Kārļa d. Cubaka
No piesolītās sumas jāiemaksā puse kā drošības nauda ne vēlāk par izsoles sākšanu,! vārdu, dzim. 17. novembrī 1901. g. pīed.
Nozaudēta un skaitāma par nederīgu
93 telefona stabus, sākot solīšanu
bez kuras piesolījumu nevar ievērot.
Vajadzīgos paskaidrojumus ikdienas dod I pie Dobeles pagasta, Jelgavas apriņķī, iepirkšanas
nol uz Rafael Geiman vārdu no Latvijas
cenas — kopsumā Ls 366,74 I
manā kanclejā.
privāta lombarda Daugavpils nod. izdota
21032a I dzīv. Pērnavas ielā .Ns 35, dz. 20. 21065a «luoa
Priekšnieks (paraksts).
I kvīte ar JV° 5459.
21136a

Dažādi sludinājumi.

Latvijas akc ja sab jilENf valdi

Mājo Diiio akcionāra latalii
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Saukas virsmežniecība
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