
Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

LIKUMS

par
Starptautisko konvenciju par automobiļu kustību.

1. Ar šo likumu pieņemta un apstiprināta Parizē 1926. gada 24. aprīlī sastādītā
un Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja parakstītā konvencija par automobiļu
kustību.

2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms arī šī
likuma pirmā pantā minētās konvencijas franču teksts un tā tulkojums latviešu valodā.

3. Konvencija stājas spēkā konvencijas 14. pantā paredzētā kārtībā.
Rīgā, 1928. g. 8. jūnijā. «

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Convention internationale
relative ā la circulation automobile.

Les soussignēs, Plēnipotentiaires des
Gouvernements des Ētats ci-aprēs dēsignēs,
rēunis en Confērence ā Paris, du 20 au
24 avril 1926, en vue d'examiner les modi-
fications ā apporter ā la Convention Inter-
nationale relative ā la circulation des
automobiles du 11 october 1909, ont
convenu des stipulations suivantes

DISPOSITIONS GĒNĒRALES.

Article premier.
La Convention s'applique ā la circulation

routiēre automobile en gēnēral, quels que
soient l'objet et la nature du transport,
sous rēserve, cependant, des dispositions
spēciales nationales relatives aux services
publics de transport en commun. des per-
sonnes et aux services publics de transport
de marcbandises.

Art, 2.
Sont rēputes automobiles, au sens des

prescriptions de la presente Convention,
tous vēhicules pourvus d'un dispositif de
propulsion mēcanique, circulant sur la
voie publique sāns ētre lies ā une voie
ferrēe et servant au transport des personnes
ou des marcbandises.

CONDITIONS A REMPLIR PAR LES
AUTOMOBILES POUR ĒTRE ADMIS
INTERNAT10NALEMENT A CIRCU-

LER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Art. 3.
Tout automobile, pour ētre admis inter-

nationalement ā circuler sur la voie pub-
lique, doit, ou bien avoir ētē reconnu
apte ā ētre mis en circulation aprēs examen
devant l'autorite compētente ou devant
une association babilitēe par celle-ci, ou
bien ētre conforme ā un type agrēē de la
inēme maniere. II doit, dans tous les cas,
remplir les conditions fixēes ci-aprēs:

1. L'automobile doit ētre pourvu des
dispositifs suivants:

a. Un robuste appareil de direction qui
permette d'effectuer facilement et sūrement
les virages;

b. Soit deux systēmes de freinage irdē-
pendants l'iffl de l'autre, soit un svstēme
actionnē par deux commandes indēpen-
dantes l'une de l'autre et dont l'une des
padies peut agir mēme si l'autre vient ā
ētre en dēfaut, en tous cas l'un et l'autre
svstēme suffisamment efficace et ā action
rapide;

c. Lorsque le poids de l'automobile ā
vide excēde 350 kilogrammes, un dispositif
tel que l'on puisse, du siēge du conducteur,
lui imprimer un mouvement de recul au
moyen du moteur;

d. Lorsque le poids total de l'automobile
formē du poids ā vide et de la charge
maxima dēclarēe admissible lors de la
rēception exēd£ 3,500 kilogrammes, un
dispositif spēcial qui puisse empēcher, en
toutes cireonstances, la dērive en arriēre,
ainsi qu'un miroir rētroviseur.

Les organes de manoeuvre doivent ētre
groupēs de facon que le conducteur puisse
les actionner d'une maniere siire sāns
cesser de surveiller la route.

Les appareils doivent ētre d'un fonetion-
nement sur et disposēs de facon ā ēcarter,
dans la mesure du possible, tout danger
d'incendie ou d'explosion, ā ņe constituer
aucune autre sorte de danger pour la circu-
lation et ā n'effrayer ni sērieusement in-
commoder par le bruit, la fumēe, ni l'odeur.
L'automobile doit ētre fnurii d'un dispositif
d'ēchappement silencieux.

Les roues des vēhicules automobiles et
de leurs remorques doivent ētre munies
de bandages en caoutchouc ou de tous
autres systēmes ēquivalents au point de
vue de l'ēlasticitē.

L'extrēmitē des fusēes ne doit pas faire
sailli sur le reste du contour extērieur du
vēhicule.

II. L'automobile doit porter:
1°. A I'avant et ā l'arriēre, inesriet

sur des plaques ou sur le vēhicule lui-mēme,
le signe d'inlmatriculation qui aura ētē
attribuē par l'autorite compētente. Le
signe d'immatriculation placē ā l'arriēre,
ainsi que le signe distinetif visē ā Particle
5 doivent ētre ēclairēs dēs qu'ils ont cessē
d'ētre visibles ā la lumiēre du jour.

Dans le cas d'un vēhicule suivi d'une
remorque, le signe d'immatriculation et le
signe distinetif visē ā l'article 5 sont rēpētēs
ā l'arriēre de la remorque et la preseription
relative ā l'ēclairage de ces signes s'applique
ā la remorque.

2°. Dans un endroit pratiquemeņt acces-
sible, et en caractēres facilement lisibles,
les indications suivantes:

? Dēsignation du constructeur du chāssis;
Numēro de fabrication du chāssis;
Numēro de fabrication du moteur.
III. Tout automobile doit ētre muni

d'un appareil avertisseur sonore d'une
puissance suffisante.

IV. Tout automobile circulant isolē-
ment doit, pendant la nuit et dēs la tombēe
du jour, ētre muni ā I'avant d'au moins
deux feux blancs, placēs l'un ā droite,
l'autre ā gauche, et ā l'arriēre d'un feu
rouge.

Toutefois, pour les motocycles ā deux
roues, non aceompagnēs d'un side-car, le
nombre de feux ā I'avant peut ētre rēduit
ā un.

V. Tout automobile doit ēgalement
ētre pourvu d'un ou plusieurs dispositifs
permettant d'ēclairer efficement la route
ā I'avant sur une distance suffisante, ā
moins que les feux blancs ci-dessus pres-
crits ne reinplissent cette condition.

Si le vēhicule est susceptible de mardier
ā une vitesse supērieure ā 30 kilomētres ā
l'heure, ladite distance ne doit pas ētre
infērieure ā 100 mētres.

VI. Les appareils d'ēclairage suscep-
tibles de produire un ēblouissement doivent
ētre ētablis de maniere ā permettre la sup-
pression de l'ēblouissement ā la reneontre
des autres usagers de la route ou dans
toute cireonstance oū cette suppression
serait utile. La suppression de l'ēblouisse-
ment doit toutefois laisser -subsister une
puissance lumineuse suffisante pour ēclaircr
efficacementlachaussēejusqu'ā une distance
d'au moins 25 mētres.

VII. Les automobiles suivis d'une re-
morque sont assujettis aux mēmes rēgles
que les automobiles isolēs en ce qui touche
l'ēclairage vērs I'avant; le feu rouge d'arriē-
re est reportē ā l'arriēre de la remorque.

VIII. En ce qui touche les limitations
relatives au poids et au gabarit, les auto-
mobiles et remorques doivent satisfaire
aux rēglements gēnēraux des pays oīi ils
circulent.

DĒLIVRANCE ET RECONNAISSANCE
DES CERTIFICATS INTERNATIO-

NAUX POUR AUTOMOBILES.

Art. 4.

En vue de certifier, pour chaque auto-
mobile admis internationalement ā circuler
sur la voie publique, que les conditions
prēvues dans l'article 3 sont remplies ou
sont susceptibles d'ētre observēes, des
certificats internationaux sont dēlivrēs
d'aprēs le modēle et les indications figurant
aux annexes A et B de la presente Con-
vention.

Ces certificats sont valables pendant un
an ā partir de la datē de leur dēlivrance.
Les indications manuserites qu'ils con-
tiennent doivent totijours ētre ēcrites en
caractēres latins ou en cursive dit'e
anglaise.

Les certificats internationaux dehvres
par Ies autoritēs d'un des Ētats contractant
ou par une association babilitēe parcelles-ci,
avec le contre-seing de l'autorite, donnent
libre accēs ā la circulation dans tous les
autres Ētats contractants et y sont.recon-
nus comme valables sāns nouvel examen.
Toutefois le droit de fairc usage du certificat
international peut ētre refusē, s'il est
ēvident que les conditions prēvues ā l'ar-
ticle 3 ne sont plus remplies.

SIGNE DISTINCTfF.

Art. 5.

Tout automobile pour ētre admis inter-
nationalement ā circuler sur lavoie pub-
lique doit porter en ēvidence ā l'arriēre,
inserit sur une plaque ou sur le vēhicule
lui-mēme, un signe distinetif composē de
une ā trois lettres.

Pour l'application de la presente Con-
vention, le signe distinetif correspond soit
ā un Ētat, soit ā un territoire constituant,
au point de vue de 1'immatriculation des
automobiles, une imitē distinete.

Les dimensions et la couleur de ce signe,
les lettres ainsi que leurs dimensions et
leur couleur, sont fixēes dans le tableau
figurant ā l'annexe C de la presente Con-
vention.

CONDITIONS A REMPLIR PAR LES
CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES

POUR ĒTRE ADMIS INTERNATIONA-
LEMENT A CONDUIRE UN AUTOMO-

BILE SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Art. 6.
Le conducteur d'un automobile doit

avoir les qualitēs qui donnent une garantie
suffisante pour la sēcuritē publique.

En ce qui concerne la circulation inter-
nationale, nul ne peut conduire un auto-
mobile sāns avoir recu, ā cet effet, une
autorisation dēlivrēe par une autoritē
compētente ou par une association babili-
tēe par celle-ci aprēs qu'il aura fait preuve
de son aptitude.

L'autorisation ne peut ētre accordēe ā
des personnes āgēes de moins de 18 ans.

DĒLIVRANCE ET RECONNAISSANCE
DES PERMIS INTERNATIONAUX DE

CONDUIRE.

Art. 7.

En vue de certifier, pour la circulation
internationale, que les conditions prēvues
ā l'article prēcēdent sont remplies, des

permis internationaux de conduire sont

dēlivrēs d'aprēs le modēle et les indications
figurant aux annexes D et E de'la presente
Convention.

Ces permis sont valables pendant un an ā
partier de la datē de leur dēlivrance et
pour les catēgories d'automobiles pour
lesquelles ils ont ētē dēlivrēs.

En vue de la circulation internationale,
les catēgories suivantes ont ētē ētablies.

A. Automobiles dont le poids total,
formē du poids ā vide et de la charge ma-
xima dēclarēe admissible lors de la rēcep-
tion, n'excēde pas 3,500 kilogrammes;

B. Automobiles dont le poids total,
constituē comme ci-dessus, excēde 3,500
kilogrammes;

C. Motocycles avec ou sāns side-car.
Les indications manuserites que con-

tiennent les permis internationaux sont
toujours ēcrites en caractēres latins ou
en cursive dite anglaise.

Les permis interiiationaux de conduire
dēlivrēs par les autoritēs d'un Etat contrac-
tant ou par une association babilitēe pār
celles-ci avec le contre-seing de l'autorite,
permettent dans tous les autres Ētats
contractants la conduite des automobiles
rentrant dans les catēgories pour lesquelles
ils ont ētē dēlivrēs et sont reconnus comme
valables sāns nouvel examen dans tous les
Ētats contractants. Toutefois, le droit de
faire usage du permis international de
conduire peut ētre refusē, s'il est ēvident
que les conditions preserites par l'article
prēcēdent ne sont pas remplies.

OBSERVATION DES L01S ET RĒGLE-
MENTATIONS NATIONALES.

Art. 8.
Le conducteur d'un automobile circu-

lant dans un pays est tenu de se conformer
aux lois et rēglements en vigueur dans ce
pays pour ce qui touche ā la circulation.

Un extrait de ces lois.et rēglements pour-
ra ētre remis ā i'automobiliste ā l'entrēe
dans un pays, par le bureau ou sont aceom-
plies les formalitēs douaniēres.

SIGNALISATION DES DANGERS.

Art ļ 9.
Chacun des Ētats contractants s'engage

ā veiller, dans la mesure de son autoritē, ā
ce que. Ie lohg des routes, ii ne soit posē,
pour signaler les passages dangereux, que
les signaux figurant (ā l'annexe F de la
presente Convention.

Ces signaux sont inserits sur des plaques
en formē de triangle, chaque Ētat s'en-
gageant, autant que possible, ā rēserver
exclusivement la formē triangulaire ā ladite
signalisation et ā interdire I'emploi de cette
formē dans tous les cas oū ii pourrait en
rēsulter une confusion avec la signalisa-
tion dont ii s'agit. Le triangle est, en prin-
cipe, ēquilatēral et a, au minimūm, o m.
70 de cotē.

Lorsque les conditions atmosphērkļties
s'opposent ā I'emploi des plaques pleines,
la plaque triangulaire peut ētre ēvidee,

Dans ce cas, elle pourra ne pas porter le
signal indicatif de la nature d'obstacle et
ses dimensions peuvent ētre rēduites au
minimum de 0 m. 46 de cotē.

Les signaux sont posēs perpendicu-
lairement ā la route et ā une distance de
i'obstacle qui ne doit pas ētre infērieure
a 150 mētres ni supērieure ā 250 mētres,
ā moins que.la disposition des Iieux ne
s'y oppose.

Lorsque la distance du signal ā I'ob-
stacle est notablement infērieure a 150
mētres, des* dispositions spēciales doivent
ētre prises.

Chacun des Ētats contractants s'op-
posera, dans la mesure de ses pouvoirs, ā
ce que soient placēs, aux abords des voies
publiques, des signaux ou panneaux quel-
conques qui pourraient prēter ā confusion
avec les plaques indicatrices rēglementaires
ou rendre leur lecture plus difficile.
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La mise en service du systēme de plaques
triangulalres sera effectuēe dans chaque
Ētat au fur et ā mesure de la mise en place
des signaux nouv#aux ou du renouvelle-
ment de ceux actuellement existants.

COMMUNICATION DE RENSEIG-
NEMENTS.

Art. 10.

Les Ētats contractants s'engagent ā se
communiquer les renseignements propres ā
ētablir l'identification des personnes titu-
laires de certificats internationaux ou de
permis de conduire internationaux, lorsque
leur automobile a ētē l'occasion d'un ac-
cident gravē ou qu'elles ont ētē reconnues
passibl.es d'une contravention aux rēgle-
ments concernant la circulation.

Ils s'engagent, d'autre part, ā faire
connaitre aux Ētats qui ont dēlivrē les
certificats ou permis internationaux, les
nom, prēnoms et adresse des personnes
auxquelles ils ont retirē le droit de faire
usage desdits certificats ou permis.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 11.
La presente Convention sera ratifiēe.
A. Chaque Gouvernement, dēs qu'il

sera pret au dēpot des ratifications, en
informera le Gouvernement francais. Dēs
que vingt Ētats actuellement lies par la
Convention du 11 octobre 1909 se seront
dēclarēs prēts ā effectuer ce dēpot, ii sera
procēdē ā ce dēpot au cours du mois qui
suivra la rēception de la derniēre dēcla-
ration par le Gouvernement francais et
au jour fixē par ledit Gouvernement.

Les Ētats non parties ā la Convention
du 11 octobre 1909 qui, avant la datē ainsi
fixēe pour le dēpot des ratifications, se
seront dēclarēs prēts ā dēposer l'instrument
de ratification de la presente Convention,
participeront au dēpot ci-dessus visē.

B. Les ratifications seront dēposēes
dans les archives du Gouvernement francais.

C. Le dēpot des ratifications sera
constatē par un procēs-verbal signē par les
reprēsentants des Ētats qui y prennent
part et par le Ministre des Affaires ētran-
gēres de la Rēpublique francaise.

D. Les Gouvernements qui n'auront
pas ētē en mesure de dēposer l'instrument
de leur ratification dans les conditions
prescrites par le paragraphe A du prēsent
article, pourront le faire au moyen d'une
notification ēcrite adressēe au Gouver-
nement de la Rēpublique frangaise et
accompagnēe de l'instrument de ratifi-
cation.

E. Copie cērtifiēe conforme du procēs-
verbal relatif au premier dēpot de ratifica-
tions, des rrotifications mentionnēes ā
l'alinēa prēcēdent, ainsi que des instruments
de .ratification qui les accompagnent,
sera immēdiatement, par les soins du Gou-
vernement francais et par la voie diplo-
matique, remise aux Gouvernements qui
ont signē la presente Convention. Dans
les cas visēs par l'alinēa prēcēdent, ledit
Gouvernement francais leur fera connaitre,
en mēme temps, la datē ā laquelle ii aura
recu la notification.

Art. 12.

A. La presente Convention ne s'ap-
plicļiie de plein droit qu'aux pays mētro-
politains des Ētats contractants.

B. Si un Ētat contractant en dēsire
la mise en vigueur dans ses colonies, posses-
sions, protectorats, territoires d'outre-
mer ou territoires sous mandat, son in-
tention sera mentionnēe dans l'instrument
mēme de ratification ou sera l'objet d'une
notification spēciale. adressēe par ēcrit
au Gouvernement francais, laquelle sera
dēposēe dans les archives de ce Gouverne-
ment. Si l'Ētat dēclarant choisit ce der-
nier procēdē, ledit Gouvernement trans-
mettra immēdiatement ā tous les autres
Ētats contractants copie cērtifiēe conforme
de la notification, en indiquant la datē a
laouelle ii l'a recue.

Art. 13

A. Tout Ētat non signataire de la
presente Convention pourra y adhērer au
moment du dēpot des ratifications visē
ā l'article 11, alinēa A, ou postērieurement
ā cette datē.

B. L'adhēsion sera donnēe en trans-
mettant au Gouvernement francais par la
voie diplomatique l'acte d'adhēsion qui
sera dēposē dans les archives dudit Gou-
vernement.

C. Ce Gouvernement transmettra im-
mēdiatement ā tous Ies Ētats contractants
copie cērtifiēe conforme de la notification
ainsi que de l'acte d'adhēsion, en indiquant
la datē ā laquelle ii a recu la notification.

Art. 14.
La presente Convention produira effet,

pour les Ētats contractants qui auront par-
ticipē au premier dēpot des ratifications,
un an aprēs la datē dudit dēpot et, pour les
Ētats qui la rat^fieront ultērieurement ou
qui y adhēreront, ainsi qu'ā l'ēgard des
colonies, possessions, protectorats, terri-
toires d'outre-mer et territoires sous man-
dāts, non mentionnēs dans les instruments
de ratification, un an aprēs la datē ā la-
quelle les notificātions prēvues dans
l'article 11, alinēa D, l'article 12, alinēa B,
et l'article 13, alinēa B, auront ētē recues
par le Gouvernement francais.

Art. 15.

Chaque Ētat contractant, partie ā la
Convention du 11 octobre 1909, s'engage ā
dēnoncer ladite Convention au moment du
dēpot de l'instrument de sa ratification ou
de la notification de son adbēsion ā la
presente Convention.

La mēme procedure sera suivie en ce
qui concerne les dēclarations visēes ā
l'article 12, alinēa B.

Art. 16.

S'il arrive qu'un des Ētats contractants
dēnonce la presente Convention, la dēnon-
ciation sera notifiēe par ēcrit au Gouver-
nement francais .qui communiquera im-
mēdiatement la copie cērtifiēe conforme
de la notification ā tous les autres Ētats en
leur faisant savoir la datē ā laquelle ii l'a
recue.

La dēnonciation ne produira ses effets
qu'ā l'ēgard de l'Ētat qui l'aura notifiēe et
un an aprēs que la notification en sera
parvenue au Gouvernement francais.

Les mēmes dispositions s'appliquent en
ce qui concerne la dēnonciation de la pre-
sente convention pour les colonies, posses-
sions, protectorats, territoires d'outre-mer
et territoires sous mandat.

Art. 17.
Les Ētats reprēsentēs ā la Confērence

rēunie ā Paris du 20 au 24.avril 1926, sont
admis ā signer la presente convention
jusqu'au 30 juin 1926.

Fait ā Paris, le 24 avril 1926, en un seul
exemplaire dont une copie conforme sera
dēlivrēē ā chacun des Gouvernements
signataires.

Pour PAIlemagne:
Dr. ECKARDT.

\ F. PELUG.
Dr. WEGERT.

Pour l'Autriche:
Ing. J. ALTMANN.
Dr. R. FRITZ.

Pour la Belgique:
de GAIFFIER D'HESTROV.

Pour le Brēsil:
F. GUIMARAES.

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du
Nord:

H. H. PIGGOTT.

Pour la Bulgarie:
M. MILTCHEVV.

Pour Cuba:
Pedro SANCHEZ ABREU.
R. Hernandez PORTELA.

Pour le Danemark:
L. MADSEN.
F. H. V. BENSEN.
0. BILFELDT.

Pour Dantzig:
Alexandre SZEMBEK.

Pour I'Ēgipte:
M. K. El. KHOLI.
HASSAN.

Pour l'Espagne:
Francisko J. CERVANTES.
C. RESINES.

Pour l'Esthonie:
c: R. PŪSTA.

Pour la Finlande:
M. NORDBERG.

Pour la France:
HARISMENDV.
VVALCKENAER.

LORIEUX. ,
Edmond CHAIX.
P. LE GAVRIAN.
M. MIGETTE.
Henri DEFERT.
A. BEAU.
J. NOULENS.

Pour le Guatemala:
F. A. F1GUEROA.

Pour la Grēce:
SARIVANNIS.

Pour la Hongrie:
Dr. Coloman de TOMCSANVI.
Eugēne de MARKHOT.

Pour l'Ētat libre d'Irlande:
Waughan B. DEMPSEV.

Pour l'Italie:
G. SUMMONTE.
Ing. Henrico MELLINI.
Benedetti MAURO.
Avv. E. FALDELLA.

Pour la Lettonie:
E. FELDMANS.

Pour la Lithuanie:
P. KL1MAS.

Pour le Luxembourg:
LEGALLAIS.

Pour le Maroc:
NAC1VET.

Pour le Mexique:
A. PANI.

Pour Monaco:
BUTAVAND.

Pour la Norvēge:
,8. BENTZON.

Pour les Pays-Bas:
J. F. SCHENFELD.
B. VV. van VVELDEREN REN-

GERS.
G. A. POS.

Pour le Perou:
Emilio ORT1Z de ZEVALLOS.

Pour la Pērse:
ad referendum:

Dr. HOSSE1N KHAN GHADIMV.
AHMED KHAN ADEL.

Pour la Pologne:
Alexandre SZEMBEK.
Richard MINCHEJMER.

Pour le Portugal:
. Manuel ROLDAN V-PEGO.

Pour la Routnanie:
B. CANTACUZĒNE.
GHVKA.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et
Slovēnes:

M. SPALAIKOV1TCH.

Pour le Siam:
HPYA SARASASTRA.

Pour la Suisse:
DELAQUIS.

Pour la TcliecosIovaquie:
Stefan OSUSKV.

Pour la Tunisie:
MOURGNOT.
BERTHON.

Pour la Turquie:
NAFIZ Z1A.

Pour PUnion des Republiques Sociālistes
Sovietiques:

J. DATVIAN.
ZIN SEDOY-LITWIN.
N. BRILING.

Pour l'Urugua.:
F. CAPURRO.

Les dēlēguēs de la Commission du
Gouvernement du Territoire du bassin de la
Sarre participant ā la Confērence ont
dēclarē ētre en mesure de signer la presente
Convention au nom de ladite Commission.

pierrOtet.
CENTNER.

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE Ā LA CIRCULATION AUTOMOBILE.

ANNEXE A.
Le certificat international pour automobile, tel qu'il est dēlivrē dans tel ou tel

des Etats contractants sera libellē dans la langue prescrite par la lēgislation
dudit Etat.

La traduction dēfinitive des rubriques du carnet dans les diffērentes langues sera
communiquēe au Gouvernement de la Rēpublique francaise par les autres Gou-
vernements, chacun en ce qui le concerne.
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ANNEXE C.

Le signe distinetif prēvu ā l'article 5 est
constituē par une plaque oVale de 30 cen-
timētres de largeur sur 18 centimētres de
hauteur, portant de une ā trois lettres
peintes en noir sur fond blaric. Les lettres
sont formēes de caractēres latins majus-
cules. Elles.ont, au minimum, 10 centi-
mētres de hauteur, leurs traits ont 15 mili-
mētres d'ēpaisseur.

En ce qui touche les motocvcles, le
signe distinetif prēvu ā l'article 5 mesurera
seulement 18 centimētres dans le sens
horizonta! et 12 centimētres dans le sens
vertical. Les lettres mesureront 8 centi-
mētres de hauteur; la largeur de leurs
traits ētant de 10 millimētres.

Les lettres distinetives pour les diffē-
rents Ētats et Territoires sont Ies suivantes:

Allemagne D
Ētats-Unis d'Amerique . . . U S
Autriche ' . . A
Belgique B
Brēsil B R
Grande-Bretagne et Irlande

du -Nord G B-
Grande - Bretagne .et Ile

d'Aurigny G B A
Grande-Bretagne etGibraltar G B Z
Grande-Bretagne et Guer-

nesey GBG

Grande-Bretagne et Jersey . G B J
Grande-Bretagne et Malte ,. G B Y
Indes Britanniques .... B I
Bulgarie B G
Chili RCH
Chine R C
Colombie C 0
Cuba C
Danemark D K
Dantzig D A
Ēgypte E T
Ēquateur E Q
Espagne E
Esthonie E W
Finlande S F
France, Algērie et Tunisie . F
— Indes fran^aises . . . F

. Guatemala G
Grēce G R
Haitiē . ..... ?-; R H
Hongrie H
Ētat Libre d'Irlande . . . S E
Italie I
Lettonie . L R
Liechtenstein F L
Lithuanie L T
Luxembourg L
Maroc . M A
Mexique MEX
Monaco MC
Norvēge ' . . N
Panama P Y
Paraguay PA
Pays-Bas N L

— Indes nēerlandaises . I N
Pērou P E
Pērse P R

Pologne P L
Portugal P
Roumanie R
Territoire de la Safre . . . S A

. Royaume des Serbes, Croates
et Slovēnes S H S

Siam S M
Suēde . . . S
Suisse C H
Syrie et Liban ...... L S A
Tchēco-Slovaquie C S
Turquie TR
Union des Rēpubliques So-

viētistes Sociālistes ... S U
Uruguay j . \J

ANNEXE D.

Le permis international de conduire
(Annexe E) tel qu'il est dēlivrē dans tel
ou tel des Ētats contractants sera.libellē
dans la langue preserite par la lēgislation
dudit Ētat.

La traduetion dēfinitive des rubriques
du carnet dans les diffērentes langues sera
communiquēe au Gouvernement de la
Rēpublique francaise par les autres Gou-
vernements, chacun en ce qui le concerne.

CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE Ā LA CIRCULATION

[AUTOMOBILE.
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CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE.
ANNEXE F.

Cassis.

Passage a niveau garde.

viriffit.

Passage ā niveau non gardē.

Croisemerrt.

Signal iiuiicļuč
aux troisiome et cļuatričimr

alineas de l'Artidi

Starptautiskā konvencija par
automobiļu kustību.

Tulkojums.

Apakšā parakstījušies, zemāk uzskaitīto
Valstu' Valdību Pilnvarotie, sapulcējušies
uz Konferenci Parīzē, no 1926. gada
20. līdz 24. aprīlim, lai caurskatītu 1909.
gada 11. oktobfa Starptautiskā Konven-
cijā par automobiļu kustību izdarāmos
grozījumus, vienojās par sekošiem nosacī-
jumiem:

Vispārējie noteikumi.

1. pants.

Konvencija piemērojama vispārējai au-
tomobiļu kustībai pa ceļiem, neatkarīgi no
transporta priekšmeta un rakstura, ievē-

rojot tomēr katras Valsts sevišķos notei-
kumus par publiskiem personu un p^ču
transporta līdzekļiem.

2. pants.
Šīs Konvencijas nosacījumu nozīmē par

automobiļiem uzskatāmi visi braucamie
līdzekļi ar mēchanisku pašbraukšanas
ierīci, kas brauc pa publiskiem ceļiem,
nebūdami saistīti ar sliežu ceļu un kas
pārvadā cilvēkus vai preces.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst
automobiļiem, lai tos pielaistu
braukšanai starp tautiski pa pub-

liskiem ceļiem.

3. pants.
Katram automobilim, lai to pielaistu

braukt starptautiski pa publiskiem ceļiem,

jābūt, vai nu atzītam par braukšanai

derīuu pēc kompetentas iestādes, vai
pēdējās šinī nolūkam pilnvarotas biedrības,
pārbaudījuma vai arī ir jāatbilst kādam,
tādā pat kārtībā par derīgu atzītam tipam.
Tam ir katrā gadījumā jāpilda zemāk no-
rādītie nosacījumi:

I. Automobilim jābūt ar sekošām ie-
rīcēm:

a. Izturīgu stūres ierīci, kas atļautu
viegli un droši izpildīt pagriezienus.

b. Vai nu divām bremzēšanas sistēmām
vienai no otras neatkarīgām, vai,nu vienu
sistēmu, ko darbina divas, viena no otras
neatkarīgas velkmju iekārtas un kuras
viena dala var darboties pat tad, ja otra
sabojātos; katrā gadījumā, kā vienai,
tā otrai sistēmai jābūt pietiekoši spēcīgai
un ātri darbināmai.

c. Ja automobiļa svars tukšā pārsniedz
350 kilogramus ar tādu ierīci, kura at-
ļautu tam no vadītāja vietas dot atpaka-
ļējo gājienu ar motora palīdzību.

d. Ja automobiļa kopsvars, kurš sa-

stādās no tā svara tukšā un no maksimāl-
kravas, kas uzdota par pielaižamu pie-
ņemšanas laikā, pārsniedz 3,500 kilo-
gramus, -/? sevišķu ierīci, kas visos ga-
dījumos spētu novērst automobiļa atpakaļ-
sHdēšanu, kā arī spoguli aizmugures no-
vērošanai.

Vadīšanas ierīcēm jābūt novietotām tā,
lai vadītājs varētu tās droši darbināt, ne-
pārtraucot ceļa novērošanu.

Ierīcēm jādarbojas noteikti un jābūt
iekārtotām tā, lai novērstu pēc iespējas
visas aizdegšanās vai sprādziena briesmas,
lai nekādā citā veidā neapdraudētu ku-
stību un lai nebiedētu, nedz nopietni
traucētu ar troksni, dūmiem vai smaku.
Automobiļos jābūt trokšņa slāpētājam.

Automobiļu un piekabināmo ratu ri-
teņiem jābūt apvilktiem ar gumijas riepām
vai ar kaut kuru citu, elastīguma ziņā
līdzvērtīgu, sistēmu.

Asu gali nedrīkst izspiesties uz āru no
automobiļa ārējā kontūra pārējām daļām.

II. Automobilim jānes:

I" Priekšā un pakaļgalā, uz plāksnēm
vai B2 paša automobiļa uzkrāsotu kompe-
tentās iestādes piešķirto imatrikulācijas
zīmi. Pakaļgalā novietotā imatrikulācijas
zīme, kā arī 5. pantā paredzētā atšķirības
zīme apgaismojamas, tiklīdz tās vairs nav
saredzamas dienas gaismā.

ja automobilim seko piekabināmie rati,
immātrikulācijas zīme un 5. pantā pa-
redzētā atšķirības zīme atkārtojamas
piekabināmo ratu pakaļgalā un noteikumi
par šo zīmju apgaismošanu piemērojami
arī piekabināmiem ratiem.

2° Brīvi pieejamā vietā un viegli sala-
sāmiem burtiem rakstītas sekošas atzīmes

Šasi konstruktora apzīmējums;
Šasi izgatavošanas numurs;
Motora izgatavošanas numurs.
III. Katram automobilim jābūt ar

skaļu, pietiekošas jaudas signālierīci.

IV. Katram atsevišķi braucošam auto-
mobilim jābūt naktī un sākot no krēslas
iestāšanās ar vismaz divām baltām ugu-
nīm priekšgalā, novietotām vienu labajā
un otru kreisajā pusē, un ar sarkanu
uguni pakaļgalā.

Tomēr divriteņu motorratiem bez sānu
ratiem priekšējo uguņu skaitu var sama-
zināt līdz vienam.

V. Katram automobilim jābūt ari ap-
gādātam ar vienu vai vairākām ierīcēm,
kas atļauj priekšā esošo ceļu pienācīgi
pietiekošā attālumā apgaismot, ja augstāk
norīkotās baltās ugunis neatbilst Sm nosa-
cījumam.

Ja automobilis spēj braukt ar ātrumu,
kas pārsniedz 30 kilometrus stundā, mi-
nētam attālumam nav jābūt mazākam par
100 metriem.

VI. Apžilbināšanu radīt spējīgām ap-
gaismošanas ierīcēm jābūt iekārtotām tā,
lai apžilbināšanu varētu pārtraukt, sa-
stopot citus ceļa lietotājus, vai visos citos
apstākļos, kur šī pārtraukšana būtu vietā.
Apžilbināšanu pārtraucot, ir tomēr jāat-
stāj gaismas jauda, kas pietiekoši ap-
gaismotu ceļu vismaz 25 metri tālu.

VII. Automobiļi, kuriem seko pie-
kabināmi rati. ir padoti, attiecībā uz
priekšējo apgaismošanu, tiem pašiem no-
teikumiem, kuriem padoti atsevišķi auto-
mobiļi; pakaļējā sarkanā uguns ir pār-
vietojama piekabināmi» ratu pakaļgalā.

VIII. Uz svaru un gabaritu attiecošos
ierobežojumu ziņā, automobiļiem un pie-
kabināmiem ratiem jāatbilst to Valstu
vispārējiem noteikumiem, kurās viņi
brauc.

Starptautisko apliecību automobi-
ļiem izsniegšana un atzīšana.

4. pants.

Lai apliecinātu katram starptautiski pa
publiskiem ceļiem braukt pielaistam au-
tomobilim, ka 3. pantā paredzētie nosa-
cījumi ir izpildīti, vai ka tos ir iespējams
ievērot, tiek izsniegtas apliecības pēc šīs
Konvencijas A un B pielikumos uzrādīta
parauga un aizrādījumiem.

Šis apliecības ir derīgas vienu gadu,
skaitot no to izdošanas dienas. Tanīs ie-
vestām ar roku rakstītām ziņām jābūt
rakstītām latiņu burtiem vai arī tā saucamā
angļu kursīvā.

Starptautiskās apliecības, kas izsnie-
gušas kādas līgumslēdzējas Valsts iestādes
vai kāda biedrība, kura pilnvarota no
pēdējām ar iestādes kontrasignatūru, dod
tiesību braukt visās pārējās līgumslēdzējās
Valstīs un tiek viņās atzītas bez jauna pār-
baudījuma. Tomēr tiesību lietot starp-
tautisko apliecību var liegt, ja ir skaidri
redzams, ka 3. pantā paredzētie nosacī-
jumi vairs nav pildīti.

• Atšķirības zīme.

5. pants.

Katram automobilim, lai to pielaistu
starptautiski braukt pa publiskiem ce-
ļiem, jānes redzami pakaļgalā, uz plāksnes
vai uz paša automobiļa uzkrāsota, no
viena līdz trim burtiem sastāvoša at-
šķirības zīme.

Šīs konvencijas piemērošanai atšķirības
zīme atbilst vai nu Valstij vai territorijai,
kas automobiļu inunātrikulēšanas ziņā
sastāda atsevišķu vienību.

Šīs zīmes samēri un krāsa, burti, kā arī
to samēri un krāsa, ir uzrādīti šīs Kon-
vencijas C pielikuma sarakstā.



Nosacījumi ,kuļi jāpilda automo-
biļu vadītājiem, lai tos pielaistu
starptautiski vadīt automobili pa

publiskiem ceļiem.

6. pants.
Automobiļa vadītājam jābūt īpašibām,

kas pietiekoši garantē publisko drošību.
Attiecībā uz starptautisko kustību, ne-

viens nevar vadīt automobili, iekams
viņš nav šim nolūkam ieguvis kompe-
tentās iestādes vai tās pilnvarotās biedrības
atļauju pēc tam, kad viņš savas spējas
pierādījis.

Atļauju nevar izdot personām zem
18 gadiem.

Starptautisko braukšanas atļauju
izsniegšana un atzīšana.

7. pants.

Lai apliecinātu starptautiskā kustībā,
ka iepriekšējā pantā paredzētie nosacī-
jumi ir izpildīti, izdod starptautiskas va-
dīšanas atļaujas, pēc šīs Konvencijas D un
E pielikumā uzrādītiem parauga un aiz-
rādījumiem.

bis atļaujas ir derīgas vienu gadu, skai-
tot no izdošanas dienas, tai automobiļu
kategorijai, kādai tās izdotas.

Starptautiskai kustībai ir noteiktas se-
košas kategorijas:

A. Automobiļi, kuru kopsvars, ko sa-
stāda tā svars tukšā ar pie pieņemšanas par
augstāko pielaižamo uzrādīto kravu, ne-
pārsniedz 3,500 kilogramu;

B. Automobiļi, kuru kopsvars, kas sa-
stādās kā augšā minēts, pārsniedz 3,500
kilogramus.

C. Motorrati ar vai bez blakus ratiem.
Starptautiskās vadīšanas atļaujās ar

roku ierakstītās ziņas ir arvienu jāraksta la-
tiņu burtiem vai tā sauktā angļu kursīvā.

Kādas līgumslēdzējas Valsts iestāžu vai
to pilnvarotas biedrības ar iestāžu kontrasi-
signatūru izdotas starptautiskas vadīšanas
atļaujas atļauj visās pārējās līgumslēdzējās
Valstīs vadīt tais kategorijās ietilpstošos
automobiļus, kurām tās izdotas, un at-
ļaujas atzīst par derīgām bez jaunas,pār-
baudīšanas visās līgumslēdzējās Valstīs.
Tomēr tiesība izlietot starptautisko va-
dīšanas at\auļu var liegt, ja ir skaidri
redzams, ka iepriekšējā pantā noteiktie no-
sacījumi nav pildīti.

Nacionālo likumu un noteikumu
pildīšana.

8. pants.

Kādā Valstī braucoša automobiļa va-
dītājam jāpiemērojas šai Valstī attiecībā
uz kustību spēkā esošiem likumiem un rī-
kojumiem.

Iebraucot kādā Valstī, iestāde, kurā no-
kārto muitas formalitātes, var izsniegt
automobilistam izvilkumu no šiem li-
kumiem un rīkojumiem.

Briesmu signalizēšana.

9. pants.

Katra no līgumslēdzējām Valstīm ap-
ņemas gādāt savas varas robežās, lai gar
ceļiem bīstamās vietās brīdināšanai tiktu
nostādīti vienīgi šīs Konvencijas F pieli-
kumā minētie signāli.

Šos signālus uzkrāso uz trīsstūrainām
plāksnēm, pie kam katra Valsts apņemas
piepaturēt pēc iespējas trīsstūra formu
vienīgi minētai signalizēšanai un aizliegt
šīs formas lietošanu visos gadījumos, kur
no tam varētu rasties samainīšana ar
minēto signalizāciju. Principā trīs-
stūrim jābūt vienādsānu ar vismaz 0 m.

70 sāna garuma.
Ja atmosfairiskie apstākļi neļauj lietot

veselas plāksnes, trīsstūrainai plāksnei

var izņemt vidu.
Šai gadījumā tai var neuzkrāšot uz

šķēršļa raksturu norādošo signālu un tās
samērus var samazināt .līdz vismaz 0 m
46 katrā sānā.

Signāli jāuzstāda perpendikulāri ceļam

un attālumā no šķēršļa, kas nebūtu mazāks

par 150metriem un lielāks par 250 metriem,
ja tik vietas apstākļi tam nepretojas.

ļa attālums no signāla līdz šķērslim ir
ievērojami mazāks par 150 metriem, tad

jāsper sevišķi soļi.
Katrai no līgumslēdzējām Valstīm jā-

pretojas savas varas robežās tam, ka

publisko ceļu tuvumā uzstādītu dažādus

signālus vai plakātus, kas varētu radīt
samainīšanu ar reg lamentārām s.gnalplaks-
nēm vai apgrūtināt to lasīšanu.

Trīsstūra plākšņu sistēma ievedama

katrā Valsti līdz ar jaunu signālu uzstādī-
šanu vai līdz ar pastāvošo atjaunošanu.

Savstarpēja ziņu izsniegšana.

10. pants.
Līgumslēdzējas Valstis apņemas savstar-

pēji apmainīties ziņām, kas atļauj identi-
ficēt starptautisko apliecību un starp-
tautisko vadīšanas atļauju nesējus, ja
viņu automobiļi ir bijuši par smagu ne-
laimes gadījuma cēloni, vai ja viņas atzītas
par sodāmām uz kustību attiecošos notei-
kumu pārkāpšanas dēļ.

Viņas apņemas, no otras puses, darīt
zināmu Valstīm, kuras izsniegušas starp-
tautiskās apliecības vai vadīšanasatļaujas,
to personu uzvārdu, vārdus un adresi,
kurām viņas ir atņēmušas tiesību lietot
minētas apliecības vai atļaujas. ,

Beigu noteikumi.

11. pants.
Šī Konvencija ratificējama.
A. Katra Valdība, tikko viņa sagatavo-

jusies ratifikācijas grāmatu nodošanai, pa-
ziņo par to Franču Valdībai. Tikko div-
desmit pašlaik ar 1909. g. 11. oktobra
Konvenciju saistītas Valstis ziņojušas, ka
viņas gatavas izdarīt šo nodošanu, šo no-
došanu izdarīs mēneša laikā pēc tam, kad
Franču Valdība saņēmusi beidzamo paziņo-
jumu un minētās Valdības noteiktā dienā.

Valstis, kuras neņem dalību 1909. g.
11. oktobra Konvencijā, un kuras pirms
šādi noteiktas ratifikācijas grāmatu nodo-
šanas dienas ziņojušas, ka ir gatavas
iesniegt šīs Konvencijas ratifikācijas grā-
matu, ņem dalību augstāk minētā iesnieg-
šanā.

B. Ratifikācijas grāmatas nododamas
Franču Valdības arehīvā.

C. Ratifikācijas grāmatu nodošanu kon-
statē ar viņā dalību ņemošo Valstu Pār-
stāvju un Franču Republikas Ārlietu
Ministra parakstītu protokolu.

D. Valdības, kurām nav iespējams no-
dot savas ratifikācijas grāmatas šī panta
A posmā paredzētā kārtībā, var to izdarīt
ar sevišķu rakstisku paziņojumu Franču
Republikas Valdībai, pievienojot tam rati-
fikācijas grāmatu.

E. Pirmās ratifikācijas grāmatu nodo-
šanas protokola, iepriekšējā rindkopā mi-
nēto paziņojumu, kā arī tiem pievienoto
ratifikācijas grāmatu apliecinātus norak-
stus, nosūta nekavējoties, ar Franču Val-
dības gādību un diplomātiskā ceļā, Valdī-
bām, kas parakstījušas šo Konvenciju.
Iepriekšējā rindkopā uzrādītos gadījumos
minētā Franču Valdība tām paziņo tai
pašā laikā dienu, kad tā saņēmusi paziņo-
jumu.

12. pants.

A. Šī Konvencija piemērojama ipso
jure vienīgi līgumslēdzēju Valstu metro-
poles zemēm.

B. Ja kāda līgumslēdzēja Valsts vēlas
to piemērot arī savās kolonijās, posesijās,
protektorātos, aizjūrasterritorijās vai man-
dātu territorijās, viņas vēlēšanās atzīmē-
jama pašā ratifikācijas grāmatā, vai arī
tā ievietojama sevišķā Franču Valdībai
piesūtāmā rakstiskā paziņojumā, kas no-
dodams šīs Valdības arehīvā. Ja paziņo-
tāja Valsts izvēlas šo beidzamo kārtību,
minētā Valdība nosūtīs nekavējoties.visām
pārējām līgumslēdzējām Valstīm paziņo-
jumu apliecinātā norakstā, uzrādot dienu,
kad viņa to saņēmusi.

13. pants.

A. Ikviena šo Konvenciju neparakstī-
jušā Valsts var tai pievienoties 11. panta
A rindkopā paredzētā ratifikāciju nodo-
šanas brīdī vai pēc šīs dienas.

B. Pievienošanās izdarāma, nododot
diplomātiskā ceļā Franču Valdībai pievie-
nošanās aktu, kas nododams minētās
Valdības arehīvā.

C. Šī Valdība nekavējoties nosūta vi-
sām līgumslēdzējām Valstīm paziņojuma,
ka arī pievienošanās akta apliecinātu no-
rakstu, uzrādot dienu, kad viņa saņēmusi
paziņojumu.

14. pants.

Šī Konvencija saista tās līgumslēdzējas

Valstis, kuras piedalījušās pirmā ratifikā-
cijas grāmatu nodošanā, gadu pēc minētās
nodošanas dienas, un tās Valstis, kas to
ratificē vēlāk vai tai pievienojas, kā ari
kolonijās, posesijās, protektorātos, aizjūras
territorijās un mandātu territorijās, kas nav
atzīmētas ratifikācijas grāmatās, gadu pēc
dienas, kad Franču Valdība saņēmusi
11. panta D rindkopā, 12. panta B rindkopā
un 13. panta B rindkopā paredzētos pazi-
ņojumus.

15. pants.

Katra līgumslēdzēja Valsts, kas piedalās
19(19. gada 11. oktobra Konvencijā, ap-
ņemas uzteikt minēto Konvenciju savas
ratifikācijas grāmatas nodošanas brīdī,
vai arī līdz ar paziņojumu par savu pie-
vienošanos šai Konvencijai. ,

Tā pati kārtība piemērojama attiecībā
uz 12. panta B rindkopā minētiem paziņo-
jumiem.

16. pants.

Gadījumā, ja viena no līgumslēdzējām
Valstīm uzteiktu šo Konvenciju, uzteik-
šana rakstiski jāpaziņo Franču Valdībai,
kura nekavējoties nosūta apliecinātu pa-
ziņojuma norakstu visām pārējām Valstīm,
paziņojot tām dienu, kad viņa paziņojumu
saņēmusi.

. Uzteikšana ir spēkā vienīgi attiecībā uz
valsti, kas paziņojumu izdarījusi, un
gadu pēc tam, kad Franču Valdība saņē-
musi paziņojumu.

' Tie paši noteikumi piemērojami šīs Kon-
vencijas uzteikšanai no kolonijām, posesi-
jBm, protektorātiem, aizjūras territorijām
Un mandātu territorijām.

17. pants.

Valstīm, kas piedalās Parīzē 1926. gadā
no 20. līdz 24. aprīlim noturētā Konferencē,
ir tiesība parakstīt šo Konvenciju līdz
1926. gada 30. jūnijam.

Sastādīts Parīzē 1926. g. 24. aprīlī vienā
eksemplārā, kura apliecinātu norakstu
izsniedz katrai parakstītājai Valdībai.

Par Vāciju:
Dr. ECKARDT.
F. PELUG.
Dr. VVEGERT.

Par Austriju:
Ing. J. ALTMANN.
Dr. R. FRITZ.

Par Beļģiju:
de GAIFFIER D'HESTROV.

Par Brazili:
F. GUIMARAES.

Par Liel-Britaniju un Ziemeļu Īriju:
H. H. PIGGOTT.

Par Bulgāriju:
M. MILOTHEVV.

Par Kubu:
Pedro SANCHEZ ABREU.
R. Hernandez PORTELA.

Par Dāniju:
L. MADSEN.
F. H. V. BENTSEN.
0. BILFELDT.

Par Dancigu:

Alexandre SZEMBEK.

Par Ēģipti:
M. K. El. KHOLI.
HASSAN.

Par Spāniju:
Francisco J. CERVANTES.
0. RESINES.

Par Igauniju:
0. R. PŪSTA.

Par Somiju:
M. NORDBERG.

Par Franciju: *
HARISMENDV.
VVALCKENAER.
LORIEUX.
Edmond CHAIX.
P. le GAVRIAN.
M. M1GETTE.
Henri DEFERT.
A. BEAU.
j. NOULENS.

Par Gvatemalu:
F. A. FIGUEROA.

Par Grieķiju:
sariyannis.

Par Ungāriju:
Dr. Coloman de TOMOSANVI.
Eugēne de MARKHOT.

Par Īrijas brīvvalsti:

\Vaughan B. DEMPSEV.

Par Itāliju:
G. SUMMONTE.
Ing. Henrico MELL1NI.
Benedetti MAURO.
Avv. E. FALDELLA.

Par Latviju:
J. FELDMANS.

Par Lietavu:
P. KL1MAS.

Par Luksemburgu:
LEGALLAIS.

Par Maroku:
NACIVET.

Par Meksiku:
A. PANI.

Par Monaku: ?

BUTAVAND.

Par Norvēģiju:
S. BENTZON.

Par Holandi:
J. F. SCHONFELD.
B. W. van NVELDEREN RENGERS,
G. A. POS.

Par Peru: .
Emilo ORT1Z de ZEVALLOS.

Par Persiju:
ad referendum:

Dr. HOSSEIN KHAN*CHADIMY.
AHMED KHAN ADEL.

Par Poliju:
Alexandre SZEMBEK.
Richard M1NCHEIMER.

Par Portugāli:
Manuel ROLAND Y PEGO.

Par Rumāniju:
B.CANTAOUZĒNE.
GHYKA.

Par Serbu, Kroatu un Slovēņu Karalisti:
M. SPALA 1KOV1TCH.

Par Siāmu:
PHYA SARASASTRA.

Par Šveici:
DELAQUIS.

Par Čekoslovaķiju:
Stefan OSUSKV.

Par Tunisu:
MOURGNOT.
BERTHON.

Par Turciju:
NAFIZ ZIA.

Par Sociālistisko Padomju Republiku
Savienību:

J. DATVIAN.
ZIN SEDOY-LITWIN.
N. BRIL1NG.

Par Urugvaju:
F. CAPURRO.

Konferencē piedalošies Sarās baseina
territorijās Valdības Kommisijas delegāti
deklarēja, ka viņi var parakstīt šo konven-
ciju minētās kommisijas vārdā.

PIERROTET.
CENTNER.

STARPTAUTISKA KONVENCIJA PAR
AUTOMOBIĻU KUSTĪBU.

PIELIKUMS A.

Starptautiskā automobiļa apliecība, kādu
to izsniedz viena i;.o līgumslēdzējām Val-
stīm, jāraksta šīs Valsts likumos noteiktā
valodā.

Grāmatiņas rubrika galīgo tulkojumu,
dažādas valodās pārējām Valdībām, katrai
attiecībā uz sevi, jāpaziņo Franču Repu-
blikas Valdībai.



STARPTAUTISKĀ APLIECĪBA
AUTOMOBIĻIEM

(Valsts nosaukums)

PIELIKUMS B

Starptautiskā automobiļu kustība

1926. gada 24. aprīļa starptautiskā konvencija

Apliecības izsniegšana:
Vieta:

Diena:
0)

Iestādes
zīmogs.

(l) Iestādes paraksts
vai ,

Iestādes pilnvarotas biedrības paraksts un
iestādes kontrasignatura.
2-385 bis—1927. (31708) .

— 2 —

Šī apliecība Ir derīga _visu zemāk minēto līgum-
slēdzēju valstu territorijās vienu gadu skaitot no
viņas izsniegšanas dienas.

LĪGUMSLĒDZĒJU VALSTU SARAKSTS

1

— 3 —

[ Uzvārds: (1)
īpašnieks

vai_ Vārdi: (2)
lietotājs „[ Dzīves vieta: (3)

Braucamā līdzekļa veids: (4)

Šasi konstruktora nosaukums: (5)

Šasi tipa apzīmējums: (6)

Kārtas numurs tipa sērijā \ ,„,
vai šasi fabrikas numurs: / *? '

Cilindru skaits: (8)

Motora numurs: (9)

Motors. . < Gājiens: (10)

Vlrzuja caurmērs: (11)

Jauda zirga spēkos: (12)

Forma: (13)

Virsbūve Krāsa: (141

Vietu kopskaits: (15)

Braucamā līdzekļa svars tukšā (kilogramos): (16)

Braucamā līdzekļa svars (kilogramos), ļ ,.~
ja tas pārsniedz 3,500 kilogramu . /

( >

Uz plāksnes uzkrāsota atšķirības zīme (18)

2—385 bis—1927. (31708)

— 4 —

(1)

' (2)

(3)

- (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

: (9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

: - (17)

(18)

Piezīme. (4. un nākošās lapas pusēs jāatkšrto
3. lapas puses saturs, tulkots tikdaudz valodās,
cik vajadzīgs, lai starptautisko apliecību varētu
lietot visu 2. lapas puse uzskaitīto līgumslēdzēju
valstu territorijās.)

— 10 —

IEBRAUKŠANAS VĪZA.
Visa d'entiee, Entrance visa u. 1.1. (visās valodās).

(1) Valsts (visās valodās)

(2) Vieta (visās valodās)

(3) Diena (visšs valodās)

(4) Paraksts (visās valodās)

(5) Zīmogs (visās valodās)

(1)

(2)

(3)

— — (4)-.

(5)

I
I

, === ==z. I

STARPTAUTISKA KONVENCIJA PAR
AUTOMOBIĻU KUSTĪBU.

PIELIKUMS C.
5. pantā paredzētā atšķirības zīme iri

ovāla plāksne 30 centimetrus platumā un;
18 centimetrus augstumā, uz kuras melni
uz balta pamata uzkrāsoti no viena līdz:
trim burtiem. Pēdējiem jābūt lieliem
latiņu burtiem. Tiem jābūt mazākais 10
centimetru augstiem; to līnijām jābūt 15'
milimetru platām.

Kas attiecas uz motorratiem, 5. pantā
paredzētās atšķirības zīmes samēri būs
tikai 18 centimetri horicontālā virzienā
un 12 centimetri vertikālā virzienā; bur-
tiem jābūt 8 centimetri augstiem; to
līnijām jābūt 10 milimetru platām.

Dažādo Valstu un Territoriju atšķirības
zīmes ir sekošās:
Vācija D
Amerikas Savienotās Valstīs .. U S
Austrija A
Beļģija B
Brazile B R
Liel-Britanija un Ziemeļu Īrija G B
Liel-Britanija un Orijņi sala

(Aurignv) GBA
Liel-Britanija un Gibraltāra . . G B Z
Liel-Britanija un Gerneseja, . G B G
Liel-Britanija un Džerseja (ļer-

sey) GBJ
Liel-Britanija un Malta ... G B Y
Britanijas Indija B I
Bulgārija B G
Čile B C H
Ķīna R C
Kolombija C O
Kuba C
Dānija . . . D K
Danciga D A
Ēģipte E T
Ekvadora E Q
Spānija E
Igaunija E W
Somija S F
Francija, Alžira, Tunisa un

Maroka F
Francija, Francijas Indija . . F
Gvatemala G
Grieķija G R
Haiti . . . R H
Ungārija . . . * H
Īrijas Brīvvalsts SE
Itālija I
Latvija L R
Lichtensteina F L
Lietava L T
Luksemburga L
Meksika M E X
Monako MC
Norvēģija N
Panama p a
Paragvaja p Y
Holande N L

holandiešu Indija . . I N
Peru p f
Persija p r
Polija p l
Portugāle p
Rumānija R
Sarās .territorija S A

Serbu, Kroatu un Slovēņu Ka-
raliste SHS

Siāma S M
Zviedrija S
Šveice C H
Sirija un Libāna L S A
Čekoslovaķija C S
Turcija T R
Padomju Sociālistisko Repu-

bliku Savienība S U
Urugvaja U

STARPTAUTISKA KONVENCIJA PAR
AUTOMOBIĻU KUSTĪBU.

PIELIKUMS D.
Starptautiskā vadīšanas atļauja (Pieli-

kums E), kādu to izsniedz viena no līgum-
slēdzējām Valstīm, jāraksta šīs Valsts
likumos noteiktā valodā.

Grāmatiņas rubriku galīgais tulkojums
dažādās valodās pārējām Valstīm, katrai
attiecībā uz sevi, jāpaziņo Franču Repu-
blikas Valdībai.

(Valsts nosaukums)

PIELIKUMS E

Starptautiskā automobiļu kustībā

STARPTAUTISKĀ VADĪŠANAS
ATĻAUJA

1926. gada 24. aprīļa Starptautiskā Konvencija.

Atļaujas izsniegšana:

Vieta: \

Diena:
(')

(Valsts
iestādes
zīmogs)

(') Iestādes paraksts
vai

Iestādes pilnvarotās biedrības paraksts un
iestādes kontrasignatura. ,

2—385 bis-1927. (31709)

- 2 - '

Šī apliecība ir derīga_visu zemāk minēto līgum-
slēdzēju valstu territorijās, vienu gadu skaitot no
tas izsniegšanas dienas 12. lapas pusē uzrādīto
braucamo līdzekļu kategorijas vai kategoriju va-
dīšanai.

LĪGUMSLĒDZĒJU VALSTU SARAKSTS.

Pats par sevi saprotams, ka šī atļauja nemazina
tas īpašnieka pien-kurnu pilnīgi ieverot likumus
un rīkojumus, kas attiecas uz apmešanos uz dzīvi
un nodarbošanos, katrā no tām zemēm, kurās
viņš brauc.
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ZIŅAS PAR VADĪTĀJU.

Fotogrāfija.

Iestādes
zīmogs.

Uzvārds: (1)

Vārdi: (2)

Dzimšanas vieta: (3)

Dzimšanas diena: (4)

Dzīves vieta: (5)

2—385 bis—1927. (31709)
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(Valsts nosaukums)

IZSLĒGŠANA.

(Uzvārds un vārdi) kungam ,

kam (va'sts) iestādes ir

devušas atļauju

ir atņemtas vadīšanas tiesības (valsts)

territorija sekošu iemeslu dēļ

— Vieta:

Iestādes Diena:
zīmogs.

Paraksts:

»p= ļ

(Lapas augšējās puses atkārtojums.)

-''"
\ -5-

ZIŅAS PAR VADĪTĀJU.

Fotogrāfiju ska'ies augstāk
(3. 1. p.).

Uzvārds: (1)

Vārdi: (2)

Dzimšanas vieta: (3)

Dzimšanas diena: (4)

dzī4 m*wmm (5)
Piezīme: (5. un 6. lapas puses). — Lapas

puse atkārtojama tulkojumā tik daudz valodās,
cik vajadzīgs, lai starptautisko atļauju varētu lietot
visu 2. lapas puse uzskaitīto līgumslēdzēju valstu
territorijās.

*
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(Valsts nosaukums)

IZSLĒGŠANA.

(Uzvārds un vārdi) kungam,

kam (valsts) iestādes ir

devušas atļauju

ir atņemtas vadīšanas tiesības (valsts)-.

territorija sekošu iemeslu dēļ -

;? Vieta:

Iestādes Diena:

.** ' Paraksts:

(Lapas augšējas puses atkārtojums.)
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(') A. — Automobili, kuru svars ar kravu (7. pants)
nepārsniedz 3,500 kg.

(Visās valodās)

(2 ) B. — Automobiļi, kuru svā'S ar kravu (7. pants)
pārsniedz 3,500 kg *

(Visās valodās)

(3) C. — Motorrati, ar vai bez blakus ratiem.
(Visās valodās)

— 12 —

A 0 B (2) C (3)

—1.P-
Iestādes Iestādes Iestādes

zīmogs. zīmogs. zīmogs.



Valdības rīkojumi un pavēles. I

Rīkojums.

Papildinot p. g. 14. septembra rīkojumu
par medību un zvejas aizliegšanu Ugāles
virsmežniecības dažos rajonos, uz medību
likuma, 10. p. un rīkojuma ,,par zvejas
nokārtošanu Latvijā" pamata, aizliedzu
visāda veida medības un zveju vēl šādos
rajonos:

1. Ugāles virsmežniecības Zlēkstendes
nov. kv. JVoJNs 1, 2, 12 un 20;

2. Uz Ugāles pag. Zlēkstendes Vec-
muldu un Zlēkstendes Upatu māju
zemēm un pļavām;

3. Ugāles pag. Valšķu, Grenču, Pried-
nieku, Birzītes, Zlēkstendes Kalnieku,
Ķiķu un Mežgalu māju pļavu starp-
gabaliem;

4 UzUgāles pag. Šiliņu, Dambīšu, Vec-
ībirznieku, Akmeņsilu, Jaunmuldu un
Jaunbirznieku māju pļavu starpgaba-
liem zem nosaukuma ,,Dižo leju
pļavas".

Rīgā, 1928. g. 31. maijā.
Zemkopības ministra b. Ark. Eglīts.
Mežu departamenta direktora v.

A. Ansons.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums,

Šī gada 2. jūnijā notu apmaiņas ceļā
panākta vienošanās ar Vācijas sūtni par
nolīgumu attiecībā uz vizu atcelšanu abu
valstu pilsoņiem savstarpējā satiksmē,
sākot ar šī gada pirmo jūliju.

Rīgā, 1928. g. 4. jūnijā.
Ārlietu ministris A. Balodis.

Deutsche Gesandtschaft
N° Kons 8/27.

Riga, den 2. Juni 1928.

Herr Minister!

Nachdem die Regierungen Deutsch-
lands und Lettlands beschlossen ha-
ben, den Sichtvermerkszvvang im
Verkebr zvvischen beiden Staaten
aufzuheben, habe ich die Ehre, Ihnen
mitzuteilen, dass die Deutsche Regie-
rung der Vereinbarung zustimmt,
deren VVortlaut in den zvvischen
beiden Regierungen gefūhrten Ver-
handlungen vvie folgt festgelegt vvor-
den ist:

Artikel I:

Die Angehorigen des einen Staates
konnen das Gebiet des anderen
Staates ūber die amtlich zugelassenen
Grenzūbergangsstellen jederzeit ledig-
lich auf Grund eines gūltigen Heimat-
passes, aus denT sich die Staatsange-
horigkeit des Inhabers einvvandfrei
ergibt, ohne Sichtvermerk des Gegen-
staates betreten und verlassen. Die
Vergūnstiguns bezieht sich nur auf
die '"' inhaber "von Nationalauslands-

pāssen, nicht von sogenannten Frem-
denpassen (Reisepāsse fūr Staatenlose
und andere).

Artikel II.
Fūr ddn gemeinschaftlichen Grenz-

ūbertritt von Personengruppen, die
aus deutschen Reichsangehorigen oder
aus lettlandischen Staatsangehorigen
bestehen, gilt eine von der zustān-
digen Behorde des einen Staates
ausgestellte und von der zustāndigen
Behorde des anderen Staates mit
Sichtvermerk versehene Sammelliste
als Passersatz. Der Sichtvermerk
vvird gebūhrenfrei erteilt. Satnmel-
listen vverden fūr Arbeitertransporte
nicht ausgestellt

Artikel III.

Die jevveils im Gebiete der beiden
Staaten geltenden Bestimmungen ūber
die Verhāngung von Grenzsperren,
ūber die Zurūckvveisung nicht
ervvūnschter Reisender an der Grenze,
ūber die Meldung, den Aufenthalt
ūber einen Monat und die Ausweisung
von Auslāndern sovvie ūber den
Schutz des heimischen Arbeits-
marktes gegen Oberlastung mit
auslāndischen Arbeitskrāften vverdeu
durch dieses Abkommen nicht berūhrt.

Artikel IV.

Jeder der beiden Staaten kann
Angehorige des anderen Staates

a) die gegen die Vorschriften ūber
die Meldung und den Aufenthalt
von Auslāndern im Inlande ver-
stossen,

oder
b) deren Tātigkeit als Arbeiter oder

Angestellte die zum Schutze des
heimischen Arbeitsmarktes er-
lassenen Bestimmungen verletzt,

aus seinem Gebiet ausvveisen.
Die Voraussetzung unter b) ist

insbesondere als gegeben anzusehen,
wenn Angehorige des einen Staates
nach ihrer Einreise in das Gebiet
des anderen Staates dort eine Stellē
antreten vvoilen, ohne im Besitz
einer von der zustāndigen Vertretung
des Aufentshaltsortes im Auslande
vor dem Grenzūbertritt beschafften
„Zusicherung der Bevvilligung zum
Stellenantritt" zu sein.

Beide vertragschliessenden Staaten
ūbernehmen es, denjenigen ihrer An-
gehorigen, die die Ausstellung eines
Passes zur Reise in das andere Land
zum Zvveck des Stellenantrittes nach-
suchen, mitzuteilen, dass es unum-
gānglich ist, im varaus eine Bevvilli-
gung zum Stellenantritt in diesem
Staat einzuholen.

- Artikel V.
Das gegenvvārtige Abkommen tritt

am I. Juli 1928 ohne vveitere Forma-
litāten in Kraft. Es kann zu Beginn
eines jeden Quartals mit dreimo-
natiger Frist gekūndigt vverden.

Genehmigen Sie, Herr Minister,
aucb aus diesem Anlass die Ver-
sicherung meiner ausgezeichnetsten
Hochachtung.

(L s) Koster,
Deutscher Gesandter.

Sr. Exzellenz
dem Herrn Minister

der
Ausvvārtigen Angelegenheiten

Riga.
Tulkojums.

Vācijas sūtniecība.
N°Kons. 8/27.

Rīgā, 1928. g. 2. jūnijā.
Ministra kungs!

Pēc tam, kad Vācijas un Latvijas
valdības nolēmušas atcelt obligato-
riskās vizas starp abām valstīm,
pagodinos Jums paziņot, ka Vācijas
valdība nolīgumam piekrīt, kura
teksts starp abām valdībām vestās
sarunās noteikts sekošais:

1. pants.
Vienas valsts pilsoņi var katrā

laikā pāriet otras valsts oficiāli atzī-
tus robežas pārejas punktus tikai uz
derīgu nacionālu pasu pamata; kuras
neapstrīdami pierāda īpašnieku pa-
valstniecību, ieceļojot vai izceļojot
bez otras valsts vizam. Šis atvieg-
lojums attiecas tikai uz nacionālu
pasu īpašniekiem, bet ne uz tā sau-
camām ārzemnieku pasēm (ceļojuma
pases bezpavalstniekiem un citiem).

2. pants.
Kopējai robežas pāriešanai personu

grupām, kas sastāv no Vācijas pilso-
ņiem vai no Latvijas pilsoņiem, derīga
pases vietā vienas valsts piekritīgās
iestādes izdots un no otras valsts
piekritīgās iestādes vizēts saraksts.
Kopīgs saraksts strādnieku transpor-
tiem nav izsniedzams. .,

3. pants.

Abu valstu territorijās pastāvošie
noteikumi par robežu noslēgšanu,
nevēlamu personu ieceļošanas no-
liegšanu pie robežas, pieteikšanos,
uzturēšanos ilgāki par vienu mēnesi
un ārzemnieku izraidīšanu, kā ari
darba tirgus aizsardzību pret viņa
pārpludināšanu ar ārzemju darba
spēkiem ar šo nolīgumu paliek ne-
aizkārti.

4. pants.
Katra no abām valstīm var otras

valsts piederīgos,
a) kuri pārkāpuši noteikumus par

ārvalstnieku pieteikšanos un uz-
turēšanos valstī,

vai
b) kuru, kā strādnieku vai darbi-

nieku, rīcība aizkārusi vietējā
darba tirgus aizsardzībai izdotos
noteikumus,

izraidīt no savas territorijās.
Punkta b) priekšnoteikums ir it

sevišķi piemērojams, kad vienas
valsts piederīgie pēc viņu ieceļošanas
otras valsts territorija vēlas tur iestā-
ties darbā, neizgādājot pirms robežas
pāriešanas no otras valsts attiecīgās
pārstāvības ārzemēs apliecību par
atļauju iestāties darbā.

Abas līgumslēdzējas valstis apņe-
mas tiem uz otru valsti izceļojošiem
pilsoņiem, kuri pie ārzemju pases
izņemšanas par izceļošanas iemeslu
uzdod vēlēšanos iestāties darbā otrā
valstī, paziņot, ka ir nepieciešams
jau iepriekš izgādāt atļauju ieņemt
vietu šinī valstī.

5. pants.
Šis nolīgums stājas spēkā 1928. g.

1. jūlijā bez tālākām formalitātēm.
To varēs uzteikt katra gada ceturkšņa
sākumā, paziņojot trīs mēnešus ie-
priekš.

Pieņemiet, Ministra kungs, ari pie
šī gadījuma manas augstās cieņas
apliecinājumu.

(Paraksts) Koster
Vācijas sūtnis.

2 A. 870. 111 012916.

1928. g. 2. jūnijā.
Ministra kungs!

Tā kā Latvijas un Vācijas valdība
nolēmušas atcelt pasu vīzas starp
abām valstīm, pagodinos paziņot, ka
Latvijas valdība pieņem nolīgumu,
pie kura novedušas sarunas šai lietā
abu valdību starpā un kura teksts
sekošais:

,,1. pants.
Abu valstu pilsoņi var katrā laikā

ieceļot otras valsts territorija un
viņu atstāt caur oficiāli atzītierii
robežu pārejas punktiem bez ieceļo-
šanas vīzas ar nosacījumu, ka viņiem
ir derīgas nacionālas ārzemju pases,
kuras neapstrīdami pierāda viņu
pavalstniecību.

Šis atvieglojums piešķirts vienīgi
nacionālu pasu īpašniekiem un neat-
tiecas uz ārzemniekiem izdotām ceļo-
juma pasēm (bezpavalstniekiem un
citiem).

2. pants.
Kopējai robežas pāriešanai grupām,

kas sastāv no vienas vai otras līgum-
slēdzējas valsts pilsoņiem, pasu vietā
derīgi dalībnieku saraksti, kurus iz-
gatavojušas kompetentas iestādes un
kurus vizējusi otras valsts kompe-
tenta pārstāvība. Šī vizēšana izda-
rāma bez maksas. Šādas dalībnieku
listes nav izsniedzamas strādnieku
transportiem.

3. pants.

Šis nolīgums neierobežo abās valstīs
pastāvošos noteikumus attiecībā uz
robežu noslēgšanu, ieceļošanas nolieg-
šanu katrai par nevēlamu atzītai
personai, reģistrēšanos policijā, uztu-
rēšanos ilgāki par vienu mēnesi, ār-
zemnieku izraidīšanu, kā ari uz vie-
tējā darba tirgus aizsardzību.

4. pants.
Katrai no abām valstīm ir tiesības

izraidīt no savas territorijās otras
valsts pilsoņus,
a) kuri pārkāpuši noteikumus par

ārvalstnieku reģistrēšanos un uz-
turēšanos valstī,

vai
b) kuri rīkojušies pretēji noteikumiem

par vietējā darba tirgus aizsardzī-
bu; šis nosacījums piemērojams
īpaši tiem vienas no abu valstu
pilsoņiem, kup iestājušies darbā
pēc ierašanās otras valsts territo-
rija bez iepriekšējas darba atļau-
jas, izdotas no šīs valsts kompe-
tentās pārstāvības.

Abas līgumslēdzējas puses apņe-
mas paziņot saviem uz otru valsti
izceļojošiem pilsoņiem, ka ir nepie-
ciešams jau iepriekš izgādāt atļauju
ieņemt algotu vietu šai valstī, ja šie
pilsoņi pie ārzemju pasu izņemšanas
par izceļošanas iemeslu uzdod vēlē-
šanos iestāties darbā otrā valsti.

5. pants.
Šis nolīgums stājas spēkā 1928. g.

1. jūlijā bez jebkādām citām forma-
litātēm, viņu varēs uzteikt gada
ceturkšņu sākumā, trīs mēnešus ie-
priekš par to paziņojot."

Saņemiet, Ministra kungs, manas
augstas cieņas apliecinājumu.

Viņa ekselencei
Dr. A. Koster kungam,
cijas ārkārtējam sūtnim
pilnvarotam ministrim,

Rīgā.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 6. jūnija lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās organizācijas „Židu
saimnieciskā demokrātiskā apvie-
nība" statūti un programma.

Rīgā, 1928. g. 6. jūnijā. Ka 151937.
Preses un biedrību nodaļas

vadītājs K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g25. maija lēmumu ir apstiprināus
kulturtechniskās daļas sastādīto un Vis-
kaļu pag. Lobes meliorācijas sabiedrības
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Rīgas apriņķa, Viskaļu pagasta Divējas
upītes regulēšanas projektu. Līdz ar
projekta apstiprināšanu visiem zemāk
pievesta dalībnieku sarakstā uzrādītiem
nekustamas mantas īpašniekiem v<;i viņu
tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienā-
kumu piedalīties Lobes meliorācijas sabie-
drība, minēto meliorācijas darbu izvešanā
un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 4. jūnijā.
Kulturtechniskās daļas vac'ītāja vietā

J. Pel s i 5.
Darbvedis F. Briedis.

STARPTAUTISKĀ KONVENCIJA PAR AUTOMOBIĻU KUSTĪBU.
PIELIKUMS F

Ieleja.

Sargāta pārbraucama vieta.

Līkumi.

Nesargāta pārbraucamā vieta.

Krustojumi.

9. panta trešā un ceturtā rin<J
kopā minētais signāls.

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemts Saeimas 1928. g. 30. marta plenārsēdē
r D -i -J. Brei ks s,

Saeimas sekretārs.



Paziņojums.

? '
?

——
Apstiprinu.

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
Finanču ministris R. Liepiņš.

Finanču ministrijas nodokļu departa-
ments paziņo atklātībai, ka rīkojuma
par zīmognodokli 74. p. kārtībā dota at-
ļauja Rīgas apr. Meņģeles II piensaimnieku
sabiedrībai ,, Eksports" nomaksāt zīmog-
nodokli Latvijas bankā par katriem
notecējušiem 3 mēnešiem ne vēlāk kā
ceturtā mēneša beidzamā dienā par ap-
rēķinu grāmatiņām un citiem izdodamiem,
kā arī saņemtiem dokumentiem, kurus
dokumenta izdevējs nebūtu apmaksājis
ar zīmognodokli.

6039 Direktora v. E. Loske.

Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu 1928. g. 16. maija lēmumu,
mek'lē uz sodu lik. 578. p. III d. pamata
apsūdzēto Valmieras apriņķa, Skulberģu pag.
piederīgo 29 gadus veco Augustu Kārļa d.
Grinbergu, kura pastāvīga dzīves vieta
pēdējā laikā bija Rīgā, Marijas ielā Ne 17, dz. 9.

Visām iestādēm un personām, kūjām zināma
minētā Augusta Kārla d. Grinberga un viņa

mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils
I iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g. 5. jūnijā.
Priekšsēdētāja vietā V. G r e i e r s.

Sekretārs 1. Vanags.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

' .1928. g. 7. jūnijā.
1. Ieceļ Saeimas deputātu Elpidiforu

Tichoņicki par Latgales valsts zemju
fonda paplašināšanas kommisijas locekli.

2. Pieņem instrukciju par civildienesta
noteikumu piemērošanu un nolemj to
izdot pārvaldes kārtībā.

3. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Ņemot vērā, ka Rīgas* prefektūras
Jūrmalas iecirkņa robežās jau ilgāku laiku
nav vairs novērota mājkustoņu saslim-
šana ar trakuma sērgu, atceļu sākot ar

š. g. 16. jūniju p. g. 16. novembra rīko-
jumu N° 1593, izslud. ,,Valdības Vēstneša"
260. numurā, ar kuru minētais rajons
bija izsludināts par trakuma sērgas ap-
draudētu, ko darīt zināmu iedzīvotājiem.

Rīgā, 1928. g. 7. jūnijā. JV° 892.

Rīgas, prefekts T. Grīnvaids.

Saistošie noteikumi
par skursteņu un citu dūmu
vadu tīrīšanu Preiļu pilsētā.

Būvniecības pārvaldes apstiprināti š. g. 23. maijā
ar rakstu JV° 76737.

1. Skursteņu un dūmu vadu tīrīšana
Preiļu pilsētā ir obligātoriska, tā izdarāma
regulāri un kārtīgi nosacītos termiņos un
saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. Katram nama īpašniekam vai viņa
vietniekam ir jārūpējas par skursteņu
tīrīšanu savā mājā.

3. Skursteņi, kuriem pievienoti ķēķa
pavārdi vai apkurināšanas krāsnis, jātīra
ne mazāk, kā vienu reizi pa diviem mēne-
šiem. Rūpniecības un tamlīdzīgu uzņē-
mumu (maizes ceptuvju, gaļas žāvētavu
un t. t.) lietojamie skursteņi jātīra ne
mazāk par vienu reizi mēnesī. Šai piespiedu

tīrīšanai nav padoti visi brīvā stāvošo,
neapdzīvoto namu skursteņi.

4. Skursteņu un dūmu vadu tīrīšana
jāizdara pamatīgi un rūpīgi. Skursteņi
jāiztīra līdz pamatam; ^skursteņu apakšējā
daļā un dūmu vados sakrājušies sodrēji,
kvēpi un pelni pēc tīrīšanas tīri jāizgrābj
un jāizslauka. Skursteņus! kuri netiek
slaucīti kārtīgi, vai nama īpašnieks, vai
viņa vietnieks neliek tīrīt, pilsētas valde
uzdod tīrīt uz namsaimnieka rēķina.

5. Sodrēju un kvēpu sadedzināšana
nav atļauta.

6. Namu īpašniekiem vai viņu viet-
niekiem jārūpējas, lai visi mājā esošie
skursteņi*, dūmu vadi un krāsnis būtu
ugunsdroši.

7. Skursteņu, dūmu vatu un krāšņu
tīrīšanas kontroli izdara pilsētās valde/

, ļ
8. So saistošo noteikuiņu pārkāpēji

saucami pie atbildības pēc sodu likumiem.
9. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā

14 dienās pēc viņu izsludināšanas,,Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva E.Gurvičs.
f

Sekretārs J.r)Putniņš.

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š- g. 25. maija lēmuma ir jāpiedalās Viskaļu pagasta Lobes meliorācijas sabiedrībā,
jāņem dalība pie Viskaļu pagasta Divējas upītes regulēšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

Nekustamas mantas saraksts,

..-• »r»r Darbu
8 * Dalībniekam Ma]U Xs>f9 izmaksa pēc
jg _ Dalībnieka piederošo vai

Kādā P§astā atrodas ma las projekta,
Dalībnieka vārds

īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas ļ^^dam)"
- Piezīmes

0. un uzvārds ... esošo māju mērnie- zemes nierlprēia nieku balsu
>

aPZime)UmS
"«saukums p£m ?™£

»«*"» skaitu

1. Mārtiņš Mārtiņa d Lasmans . . . īpašnieks Auļak i 26 4129 Viskaļu pag. Viskaļu muižas
ļ

878,-
^ļS^^SSSSS

2. Alvine Pētea m. Sīlis „ Aulaki 27 4148 „ „ 86U- par pamatu dalIbnjeku mak8ājum
a

u
s

3. Jēkabs Jankovskis ...... „ Vec-Ztepani 15 4278 „ „ » „
\^'

~ noteikšanai, kā pie darbu pirm-
4 ' Andrejs Salinš .... „ Vec-Ziešani 14 3363 „ „ „ » 177,— reizējas izvešanas, tā arī pie izvesto

5
' Trīne Jānis unVeronika Anson . „ JaumZiešani 16 3140 „ » 274,- darbu uzturēšanas kārtībā neņemoto. irme, jdins un vciuuma n.iou.i „

inin_ vēra darbu faktisko izmaksu, kura
6. Augusts Andr. d. Kalniņš .... „ ,rau"-Lek, .*3 3928 „ „ „ „

^
var būt mazāka vai lielāka.

l

7. Jānis Jura d. Jurševics „ Vec-Gīruļi 20 6177 „ „ , ? 294-

8. Ieva Ašman „ Pores — 2934 Viskaļu pag. Pasta muižas 116,—
9. Ieva Mārtiņa m. Liepa „ Leksi- - 2932 „ „ „ ,

^i'
~

10. Jāais Jāņa d. Stūris „ Vec-Lekši 25 3822 Viskaļu pag. Viskaļu muižas 375,-

11. , Pauls Jēkaba d. Ziemans .... „ Vec-Lekši 24 3823 „ „ „ M 274,—
12. Pēters Jāņa d. Pētersons .... „ Lejieši 13 3870 „ „ 93,—
13. Mārtiņa Ziemaņa Mant. masa Maz-Ziepani 17 4270 „ „ „ „ 186,— r<
14. Jēkaba Andr. d. Melnbārzda ... „ „ Jaun-Cīruļi 9 3817 „ „ 42,—
15. Jānis Jāņa d. Ašmans īpašnieks Brieži (Karlsberg) — 1593 Viskaļu pag. Pasta muižas 459,—
16. Valsts , . • » Aklais purvs — — Viskaļu pag. Viskaļu muižas 221,—

Rīgā, 1928. gada 4. jūnijā. Kulturtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Zemgales patronāta biedrības
1927./28. g. darbības pārskats.
Pārskatu skatījusi cauri revīzijas kom-
misija, un tas pieņemts š. g. 23. maijā

pilnā sapulcē.
Biedrības pilna sapulce 1927. g. 23. aprīlī,

izdarot pārvēlēšanas, ievēlēja valdi un
revizijas kommisiju ar sekošu sastāvu:

Valde : priekšsēdētājs — apriņķa valdes
priekšsēdētājs T. Dārznieks, viņa biedrs
— apgabaltiesas priekšsēdētājs 0. Ostens-
Sakens, sekretārs — mācītājs P. Gulbis,
kasieris — tirgotājs K. Urbāns, valdes
locekļi: pilsētas galva K. Holcmanis un
Berta Braunfelds.

Revizijas koni misijā : priekšsēdētājs
— apgabaltiesas prokurors K. Rein-
hards, locekļi — apgabaltiesas prokurora
biedre L. K a've un cietuma priekšnieks
J. Konopaks.

Jaunievēlētā valde, saskaņā ar kases
pārskatu un biedru sarakstu, pārņēma no
agrākās valdes, kura darbojās no 1923. gada
līdz 1927. gada 23. aprīlim, skaidrā naudā
Ls 100,39. Darbvedība kā tāda tikpat kā
nepastāvēja. Uzraugāmo un apgādājamo
nebija neviena. Biedru toreiz skaitījās tikai
24, kuru dzīves vieta bija Jelgavā.

Skaitot no tagadējas valdes ievēlēšanas
dienas, t. i. no 1927. g. 23. aprīļa, līdz
šim biedru skaits pieaudzis Jelgavā uz
162, bet pagastos un pārējās apgabala
pilsētās — uz 114. Uz 1928. g. 1. aprīli
biedrībā skaitījās kopā 276 biedri, no
kuriem 252 iestājušies pārskata laikā.

BiedrībasJīdzekļi 1927. 28. budž. g.

Ieņēmumi. Ls
Atlikums uz 1927. g. 1. maiju . 100,39
Valsts pabalsts 2.000 —
Ieņemts biedru naudas .... 454,—

„ ziedojumu 27,—
no dāmu komitejas rī-

kotiem izrīkojumiem 372,68
Dažādi ieņēmumi . 133,12

Kopā. . 3.087,19

Izdevumi. Ls Ls
Biedrības un nodaļas or-

ganizācijas izdevumi:
Alga un ceļa izdevumi

lektoriem 357,72
Darbvedības grāmatas

un drukas darbi . . 245,49
Kancelejas izdevumi . 23,58
Alga darbvedim . . . 227,— 853,79
Pabalsti atsvabinātiem.
Uzturam 26,80
Apģērbam 256,36
Ceļa naudai ..... 29,—
Naktsmājām . . .. . 33,—
Darba rīku iegādāšanai 10,20 355,36
Pabalsti apcietināto ģi-

menes locekļiem.
Bērna apģērbam un uz-

turam 20,— -
Apglabāšanai 5,— 25,—
Jelgavas cietuma baznīcas uz-

pošanai 46,75
Iegādāti apavi izsniegšanai at-

svabinātiem 120,—
(no iegādātiem 10 pāriem apāvu
krājumā atrod» 7 pāri)

Nosūtīts biedrības Tukuma no-
daļai darbības uzsākšanai . . 64,51

Dažādi izdevumi: neatmaksāti
aizdevumi apcietinātiem . . . 428,73

Kopā izdots . 1.894,14
Atlikums uz 1928. g. 1. aprīli . 1.193,05

Kopā . 3.087,19

Biedrības mantas stāvoklis.
Pārskata gadā no vietējiem pilsoņiem sa-

ņemti ziedojumi:
Bērnu mētelīši 4

,, cepurītes 5
„ šallītes 3
„ kleitiņas 1
,, apkaklītes 1

Zēnu biksītes 1
,, svārciņi 2

Getras, pāri ļ
Zeķes " 5

Sieviešu mēteļi 2

,, cepures 1
,, apāvi, pāri 6
,, apakšsvārki 1
„ adītas jakas 1
,, ,, bikses . . ' I

Galvas lakatiņi 1
Kabatas ,, 2
Ziedes, gab 1

Iegādāti no biedrības līdzekļiem 10 pāri
kurpju Ls 120,— vērtībā:

Pārskata laikā izsniegti:
Bērnu mētelīši ' . . . . 1

,, cepurītes 2
,, šallītes 2
,, kleitiņas 1

Zēnu svārciņi 1
Getras, pāri 1
ZjcĶvS, ,, o
Galvas lakatiņi 1
Kabatas lakatiņi 2
Kurpes no krājuma, pāri 3

Atlikums uz 1928. g. 1. aprīli.
Bērnu mētelīši . . 3

,, cepurītes . .. . 3
,, šallītes 1
,, apkaklītes 1

Zēnu biksītes 1
,, svārciņi 1

Zeķes ,pāri 2
Ziepes, gab 2
Sieviešu mēteļi 2

„ cepures . . 1
,, apāvi, pāri . - 6
,, apakšsvārki ]
,, adītas bikses 1
„ jakas ]

Kurpes, vīriešu (iegādātas no biedrības
līdzekļiem), pāri 7
kopvērtībā par Ls 124,—

Biedrības valdes darbība.
a) Nodaļu organizēšana un biedrī-

bas mērķu propaganda.
Pirmā pārskata gada darbības pusē

biedrības valde galveno vērību piegrieza

darbvedības nokārtošanai, biedru pievilk-
šanai un nodaļu noorganizēšanai.

Lai ieinteresētu plašākas aprindas bie-
drības darbībā un iepazīstinātu tās ar
biedrības mērķiem, valde izsūtīja visā
Zemgales apgabalā atrodošiem tiesu, paš-
valdību, baznīcu un citiem darbiniekiem
biedrības statūtus un uzsaukumus sekmēt
biedrības mērķus un iestāties par biedriem.
Lai iegūtu pēc iespējas vairāk biedru visā
apgabalā, biedrības valde pieņēma lektrīsi
P. Ābeles kdzi, kuras uzdevums bija ap-
meklēt Zemgales apgabala pilsētas un uz
vietām ieinteresēt pilsoņus patronāta lietā.
Ābeles kdze šādus izbraukumus pārskata
gadā izdarīja 8. Pēc izbraukumiem bie-
drības valde griezās pie jaunajiem biedriem
Tukumā, Dobelē, Aucē, Bauskā, Jēkabpilī,
Talsos un Kandavā ar lūgumu noorganizēt
nodaļas. Pateicoties šādai rīcībai nodibi-
nājās nodaļas Tukumā, Kandavā un Aucē.
Dobelē un Talsos uzaicinātie biedri no
nodaļu dibināšanas atteicās, bet no pārējām
vietām atbildes netika saņemtas.

Nākamā darbības gadā biedrības valde
paredz vēl to vietu apmeklēšanu, kur no-
daļas nav nodibinātas.

b) Atsvabināto uzraudzība.

Lielas grūtības valdei sagādāja atsvabi-
nāto uzraudzība. No 64 uzraudzībā pie-
teiktiem valde bija spiesta no uzraudzības
atteikties 18 gadījumos, kam par iemeslu
galvenā kārtā bija biedru, kā arī citu pie-
mērotu personu trūkums atsvabināmā iz-
vēlētā dzīves vietā, kuri uzņemtos to
uzraudzību.

No 46 uzraudzībā uzņemtiem biedrības
uzraudzībā ieradās 23 personas. No tiem
pārskata gadā pārvesti citu patronāfa
biedrību uzraudzībā 2; 3 uzraugāmie tika
apcietināti, bet no 3 uzraudzības valde bija
spiesta atteikties viņu nepaklausības dēļ
biedrības aizgādņiem. Uz 1928. g. 1. aprīli
biedrības uzraudzībā atradās 15 personas.

Vieglāki bija biedrības valdei uzņemties
uzraudzību par Jelgavā dzīvojošiem, bet
grūtāki uz laukiem un provincē. Tomēr



sniegt morālisku atbalstu grūtāki ir pilsētā,
jo te uzraugāmam atrast piemērotu darbu
ne vienmēr iespējams. Arī pats uzraugā-
mais pilsētā viegli nokļūst zem savu agrāko
draugu ļaunā iespaida. Turpretī uz laukiem
uzraudzības darbs daudz vieglāks.

Visā-visumā tomēr jāsaka, ka uzraudzībā
uzņemtie līdz šim m viņiem liktas cerības
ir attaisnojuši.

c) Pabalsti atsvabiiiiātiem.

Bez biedrības uzraudzībā uzņemtiem
biedrības vaidi nodarbināja arī liels skaits
policijas uzraudzībā esošie, lūdzot pabal-
stus naktsmājām, apģērbam,, uzturam,
ceļa maucām, slimības gadījumos, darba
rīkiem u. t. t. Pabalsti tika izsniegti tikai
visnepieciešamākos gadījumos un pēc ap-
stākļu rūpīgas pārbaudes,. Kā redzams no
kases pārskata, tad visām šīm vajadzībām
izlietots atsvabināto pašu vajadzībām
Ls 355,36 un viņu ģimenes locekļu Ls 25.

Sevišķi sāpīgi sajūtams ir atsevišķas
patversmes - darba mājas trūkums no
apcietinājuma atsvabinātiem. Tā kā tā-
das ierīkošana prasa lielus līdzekļus, kādu
biedrības rīcībā nav, tad patversmes-
darba mājas ierīkošana uzskatāma kā
neatliekams nākotnes jautājums valsts

maštabā. Bet lai atsvabinātie pec iz-

nākšanas no cietuma nebūtu spiesti pirmās
naktis pavadīt zem klajas debess, sevišķi
ziemas laikā, tad biedrības valde griežas
ar ierosinājumu pie Jelgavas pilsētas valdes
ierīkot patversmi bezpajumtniekiem. Tāda
nu tagad, skaitot no š. g. 13. februāra,
ierīkota Jelgavā, Vaļņu ielā, pilsētai pie-
derošā mūra namā. Naktsmājas plašajās
telpās ierīkots dzīvoklis uzraugam ar
ķēķi un atsevišķas apkurināmas nodaļas
vīriešiem un sievietēm. Gulēšanai ierī-
kotas piemērotas koka nāras. Naktsmājas
apmeklētājiem tiek izsniegts vārošs ūdens
tējai, bez " maksas. Par telpu lietošanu
pilsētas valde ņem no personas 10 sant. par
nakti, bet uz patronāta biedrības apliecības
pamata naktsguļa tiek dota bez maksas.
Caurmērā katrii nakti naktsmāju ap-

meklējušas 15 personas. Līdz naktspat-
versmes atklāšanai, pēc apriņķa priekš-
nieka ziņām, Jelgavā un apkārtnē bija
reģistrētas kādas 27 personas, to starpā
4 sievietes,, kurām nebīja pienācīgas guļas
vietas, un kuras, neskatoties uz salu,
pārnakšņoja šķūņos, zem laivām u. t. t.
Patronāta biedrība no saviem šauriem
līdzekļiem 'ierīkotai naktspatversmei sub-
sidēja Ls, 200, iemaksājot šo summu
Jelgavas pilsētas valdes kasē.

d) Dāmu komiteja un cietuma
patroni.

Biedrības valdes darbību lielā mērā at-
viegloja nodibinātā dāmu komiteja ar
E. .Šteinharda kdzi priekšgalā. Jelgavā
savāktais biedru skaits ir tik liels, patei-
coties šīs komitejas dalībnieku pūlēm. Lai
gūtu biedrībai līdzekļus, no dāmu komi-
tekas sarīkots: ,1) koncerts Bauskā, kurš
nevarēja notikt, jo bija ieradušās tikai
4 personas; 2) masku balle Jelgavā, vāji
apmeklēta — nesa zaudējumus: 3) litur-
ģisks dievkalpojumsadventes laikā Jelgavā
Nikolaja baznīcā un 4) tējas vakars amat-
nieku biedrībā deva prāvākus atlikumus.
Pavisam no izrīkojumiem ieņemts Ls 372,68

izdots .. 231.45

Skaidrs atlikums Ls 141,23

Valde konstatē, ka patronāta biedrības
ļelgavā un visā Zemgalē ir diezgan

populāra, bet sabiedrības atsaukšanās,
pagaidām, ne visai liela.

Uz statūtu 39.§ pamata, Zemgales patro-
nāta biedrībai ir tiesības ievēlēt patronus
Jelgavas cietumam, kuru uzdevums —
iepazīties pa soda izciešanas laiku ar tām
personām, kas vēlētos būt pēc atsvabinā-
šanas patronāta biedrības uzraudzībā. Par
tādiem patroniem biedrības valde savā
1927. g. 24. maija sēdē iecēla E. Šteinharda,
B. Braunfelda, H. Eilenberga un E. Strazda
kdzi un prāvestu T. Bekera kgu.

Augšminētās patroneses pārskata gadā
vairākkārt ir apmeklējušas Jelgavas cie-
tumu un savā laikā apgādāja ar piemērotu

uzturu un apģērbu divus mazus bērnus,
kuri atradās cietumā pīe apcietinātām
mātēm. Bez tam svētku gadījumos —
iuz Lieldienām un Ziemas svētkiem —
:taur patronešu gādību un no dāmu komi-
tejas savāktiem līdzekļiem apcietinātiem
Jelgavas cietumā tika izsniegtas papildu
:racijas un sarīkota eglīte.

Arī pie cietumnieku ētiskās un es-
tētiskās audzināšanas dāmu komiteja un
patroneses bij daudz piepalīdzīgas, starp
citu, dāvinot cietuma jaunierīkotai baz-
nīcai altāra dekorējumu un lielus priekš-
karus altāra telpu atdalīšanai no
ripfnma skolas.

e) Darbvedība.

Pārskata gada sākumā, kad vēl biedrības
darbība nebij izvērtusies plašumā un nebij
pietiekošu līdzekļu, visus biedrības darb-
vedības darbus pārzināja un veica biedrī-
bas sekretārs, kasieris un priekšsēdētājs.
Paplašinoties biedrības darbībai un lai
veiktu visus darbus, biedrības valde 1927. g
jūnijā bij spiesta pieņemt algotu darbvedi,
kurš strādā priekšsēdētāja un sekretāra
tiešā uzraudzībā. Pārskatā laikā ienā-
kuši 212 raksti un izgājuši 224. Bez tam
izsūtīti 600 izaicinājumi ar biedrības sta-
tūtiem valsts, pašvaldības un sabiedri-
skiem darbiniekiem.

f) Valdes sēdes.
Pārskata laikā biedrības valde noturē-

jusi 21 sēdi, apspriezdama 163 jautājumus,
"Starp tiem: uzraudzības lietas 85, pabalstu
izsniegšana 48, nodaļu organizēšana 24
un pārējie vispārīgas dabas, p. piem.
līdzekļu, vākšana, biedrības iekšējās lie-
tas un c.

Priekšsēdētāju, sekretāru un pārējos
valdes locekļus gandrīz ikdienas traucēja
viņu parastā darbā atsvabinātie un bie-
drības vai policijas uzraudzībā stāvošie
ar saviem dažāda rakstura lūgumiem.
Šo lūgumu nokārtošana dažreiz, aizņēma
prezidija locekļus vairāk stundas. Liels
atvieglojums steidzošu jautājumu nokār-

tošanā bij tas, ka visiem valdes locekļiem
sevišķi prezidija, bij pieejami gan ie-
stāžu,' gan personīgi tālruņi.

Atskatoties uz biedrības darbību pār-
skata gadā, valdei jākonstatē, ka biedrība
noorganizēta, tāpat arī daļa nodaļu, gan-
drīz pilnīgi no jauna iekārtota biedrības
darbvedība.

Biedrības valde nākamā gadā uzskata
p;;r nepieciešamu:

1) Pabeigt iesākto nodaļu organizē-
šanu, pēc kam varētu apgabalu
sadalīt iecirkņos.

2) Atsvabināto uzraudzībai un aizgād-
nībai visos pagastos atrast biedrus.

3) Atbalstīt nodomu un pēc iespējas
arī aktīvi piedalīties atsvabināto cie-
tumnieku patversmes - darba mā-
jās dibināšanā. Šis jautājums,
tams, izšķirams valsts mērogā visām

. patronāta biedrībām un ieintere-
sētām valsts iestādēm kopīgi.

4) Attīstīt"" plašāku propagandu patro-
nāta lietā caur presi un lekcijām,
kā Jelgavā, -tā arī pārējos Zemgales
cenl

Beidzot pārskatu, Zemgales patronāta
biedrības valde tiir par savu patīkamu
pienākumu izsacīt ar šo Zemgales ap-
gabala, bet sevišķi Jelgavas pilsētas, sa-

rībai izjustu pateicību un atzinību
par ziedojumiem un laipno pretimnākšanu
patronāta biedrībai. Tādu pat pateicību
valde izsaka Galvenai cietuma v.
par pabalsta izsniegšanu, Jelgavas apriņķa
valdei par bezmaksas telpām valdes sēdēm
un kamiejai, Jelgavas pilsētas valdei par
izrīkojuma atsvabināšanu no izpriecas no-
dokļa un vietējai presei par Zemgales

māta biedrības ideju un mērķu " po-
pularizēšanu.

Patronāta biedrības valde paliek ciešā
pārliecībā, ka arī nākamībā viņa iemantos
vispusīgu labvēlību un ka, ' pateicoties
šim atbalstam, viņa varēs gūt vēl lielākus
panākumus savā darba laukā nekā līdz i

Pārskats par lipīgu slimību izplatīšanos Latvijā
no 1928. gada 1. lidz 30. aprīlim.
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Liepājas pilsēta. . . 1 3 2<i: — ' — i— _! — _ , — 2 — — — —
Liepājas apr. ... —ļ 1 2 —; 1 . lļ ļ _ 3 — — IfJHS
Aizputes apr l| 1 _ — Tl
Ventspils apr. ... 2 — — 188 17 7 23 1 — - — — — -? '
Talsu apr. ..... 2 —ļ —: 3p 1 — 1 2 I — — — — 2 —' — — —
Tūkumi apr. ... "2 —' — 47 1 — — —' — —' — — — — — —-

f&Z apfa . : : j::!: L:::jv ļ::::c::
Bauskas apr. ... 1 — — 3! — — — 1 ' —I _—^Jēkabpils apr. ... 1, h - 4 —I — ' — , " OS
Ilūkstes apr 1 ; _L _ g[_j-_' _ _ _J _ ._| _ — —"rvf — —
Daugavpils apr. . . — 1 — 4- 10 2 5—2 lļ — * — 1 ] ?
Rēzeknes apr. ... 32— ķ 1—3 1 1 — 1 —
Ludzas apr — -l 5M* \ 28rii™t2 — — 2 i EH
jaunlatgales apr. . . -li —: — 551 2 12 1 1 I 2 5 — —— — ?

I , j ! ! . ,
Kopā 80 4 I 1010 174 57 43 20 18 9 5 — 211 25 ' — — lļ —\

Epidem.-sanitārās nodaļas vadītājs Dr. J. Sentels.
Darbvede J. Būje.

Rīga.
I. M. angļu valodas institūta

(Raiņa bulv. 29) 6 nedētu vasaras kursi
iesācējiem un augstākām pakāpēm sāksies
25. jūnijā. Pieteikšanās tanī pašā-dienā
pīkst. 3 pēcpusdienā.

Iedzīvotāju kustība Rīgā.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja

paziņojuma _ 1928. gada aprīļa mē-
nesī reģistrēti (iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).

ļ Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latv ieši ... 215 <290) 240 (266) —25 (+24)
Vācieši .... 32 (40) 57 (58) —25 (—18)
Krievi .... 45 (63) 35 (47) +10 (+16)
Žīdi...... 45 (73) 32 (38) +13 (+35)
Poļi un leiši . 21 (21) 33 (28) —12 (— 7)
Citi'. 16 (22) 14 (1.7) + 2 (+ 5)

Kopā . 374 <50.9) 411 (4Mj~~^-37 (+55)
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-

kubze 67 (68), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības

64 (67), vēzis 47 (51), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 23 (22), vecuma
nespēks 32 (36), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 41 (38), vēdera
tifs 1 (3), nieru kaite 6 (10), šarlaks 3 (2),
masalas 2 (2), garais klepus 1 (3), diīte-
rits 1 (3), galvas smadzeņu plēves iekai-
sums 12 (9), influenca 8 (5), izsitumu
tīfs 0 (0), asinssērga 0 (0), nedabīga
nāve 19- (18), pašnāvības 9 (13).

Noslēgtas laulības 264 (296), no tām
pie garīdzniekiem 202 {215).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskā biroja paziņojuma 1928. gada
aprīļa mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
16 (15), izsitumu tifu 1 (0), paratifu 2 (2),
šarlaku 57 (49), garo klepu 3 {12),
difteriti 17 (22), pertassis 0 (0), ma-
salām 365 (167), rozi 3(6), asinssērgu 0 (0),
Tetanus 0 (0), parotīt, epid. 0 (0), in-
fluenci 0 (0), malāriju 0 (0). Iekavās
atzīmētie skaitļi attiecas uz iepriekšējo
mēnesi.

Latvijas bankas nedēlos pārskats
uz 1928. g. 6. jūniju.

A K T I V A. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,7U3,854 91
Ārzemju valūta 78,202,997 23
Sudraba nauda 4,342,892 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 11,091,085 35
īsa termiņa vekseļi 81,645,247 07
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 42,686,309 84
Citi aktīvi . 14,980,608 32

253^665,994 72

Rīgā, 1928. g. 6. jūnijā.
6102

PASĪVA. Lati. S.
Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 40^ 487,480 —
Pamata kapitāls 15,581,423 98
Rezerves kapitāls 3,090,586 02
Speciālās rezerves 2,500,000 —
Noguldījumi : . . . . 11,648,049 44
Tekoši rēķini 54,134,869 83
Valsts rēķini un depozīti 120,838,145 14
Citi pasīvi . 5,385,440 31

253,665,994 72

Padomes priekšsēdētājs J. Celms,
alvenā direktora vietā V. Bandrevičs.

Māksla.
Dasles teātris. Piektdien, 8. jūnijā, pulksten

7.30 vakarā tautas izrādē komēdija ,,T rī s k ā rt
mirušais Pēte ris". — Sestdien, 9. jūnijā,
pulksten 7.3(1 vakarā tautas izrādē „M e ž ābe les
koka kastīte". —Svētdien, 2 dienā tautas
izrādē ,,D i v a s p a sa u le s", un vakarā pulksten
7.30 komēdija „Trīskārt mirušais Pē-
teris". — Pirmdien, li. jūnijā, pulksten 7.30
vakarā tautas izrādē ,,D i v a s pasaules".
— Otrdien, 12. jūnijā, pulksten 7.30 vakarā
tautas izrādē ,.Trīsikārt mirušais Pē-
teris. — Trešdien, .13. jūnijā, pulksten 7.30
vakarā pirmo reizi Jaroslava Hašeka romāna
dramatizējums 18 ainās „Šveiks dzīve
s v e i ks".

Literatūra.
Daugava, Literatūras, mākslas un zinātnes

mēnešraksts, Ks <&. jūnijs. 1928. Saturs:
Ed. Cālītis, Ansis Ķegums. Stāsts. A. Sau-

lietis Svešrueka dziesma. Kārlis Strāls, Burvju
gredzens. Dzejolis. Kārtis Ķrūza, Pirmās
puķes. Dzejolis. Anna Brjgadere, Kvēlošā lokā.
Stāsts. (Turpinājuma). f>. Bļaus, Dzejnieku
karafe. Balāde. Elza Stērste, Dzejolis.. Zvār-
guļu Edvarcls, Ceriņiem ziedot. Dzejolis. Pēteris
Ermanis, Nāves pilsēta. Dzejolis. Rdchards
Valdess, Aklais muzikants. Tēlojums. A. Bračs,
Ar laiku... Dzejolis. K- jēkahsons, Rītdiena.
Dzejolis. Vilti. Brandess, Bažs Pitrags. Komiska
balāde. Atdzejojis Fr. Adamovičs. Viktors
Eglīts, Dzejas darba novērtējums. Anrijs Berg-
sons, Apziņa un .dzīve. Apcerējums par dzīves
jēgu. TuJk. P. Jurēv.ičs. Sergejs Slaucītājs,
Ko zinām par M-arsu. Cii roni ka.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Tallinā, 7. maijā. Bezmaksas
vīzas nolemts izsniegt ārzemniekiem,
kuri nodomājuši apmeklēt Igaunijas
dziesmu svētkus un kuri Igaunijā
uzturēsies ne ilgāk kā no 28. jūnija līdz
4. jūlijam. Tiem ārzemniekiem, . kuri
paliks Igaunijā ilgāk par šo termiņi:, būs
jāmaksā parastā vīzu maksa.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 8. jūnijā.
D e vi z e s

1 Amerikas doTlars ' . . . . . 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beigas 71,85—72,40
100 Šveices franku 99,30—100,05
100 Itālijas liru 27,15—27,35
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu 138,10—138,80
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovakijas kronu ... 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,05—209,10
100 Vācijas marku. * 123,25—123,85
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červonecs — — —
100 Austrijas šiliņu 72,45—73,15

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg. 3425—3445
Sudrabs 1 kg : 98—100

Vērtspapīri :
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4°/G Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .. 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotācijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers M. O k m i a n s.

Latvijas Grāmatvežu Savienības birojs

Lazaretes iela 6/8 par vasaras sezonas
laiku būs atvērts tikai ceturtdienās no
4—6 pec pusdienas.

Klubs būs atvērts arī tikai pa ceturt-
dienām.

Šim numuram 12 lapas puses

Redaktors: M. Ārons.
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OTicsu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1928. g. 30. maijā
publicēto 1928. g. 22. janvārī
Kalsnavas Aptakās mir. Jāņa
Andža d. Lācīša, 1922. g.
1!. jfll. pie Kalsnavas pagasta
tiesas taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jāņa
Lācīša, mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, leģatārijiem, fideikomi-
sārijiem, parāddevējiem un t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minātai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 30. maijā.
L. Ns 3749. 5325b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretrs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 201 —
2014. un 207$. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Arnolda Urdzina pilnv.
zv. adv. pal. A. Lācgalva lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1928. g. 30. maijā publicēto
1925. g. (mēnesis un diena no
lietas nav redzami) Skultes pag.
mir. Marijas (Marri) Miķeļa m.
Urdziņ, dzim. Janson, 1925. g.
16. febr. pie Skultes pag. tiesas
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Marijas Urdziņ,
dzim. Jansons, mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, leģatārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretrenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 30. maijā.
L. Ns 311. 5326b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
22. maijā izklausījusi Jāņa Til-
tiņa hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu, nolēma: atzīt par
samaksātām 2 obligācijas, ap-
stiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Budenbroku muižas zem-
nieku zemes ,,Uzkuru" mājām,
Valmieras apr., ar zemes grām.
reģ. Ns 1560, ingrosētas: a) 1881 .g.
3. martā JVs' 222 par 800 rbļ.
par labu Johanam Vichmanim,
kas viņu ir cedējis blanko un
kura pārgājusi uz Kārli Friča d.
Rozentālu, kā blanko cesionāru,
kas viņu ir atkal cedējis blanko
un b) 1897. g. 18. febr. JVa 101
par 600 rbļ. par labu Mārcim
Kājiņām, kas viņu ir cedējis
blanko 'un kura pārgājusi uz
grāfu Augustu Oeorga d. Mel-
linu, kā blanko cesionāru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 26. maijā.
Ns 2889. 5347 b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalvei

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928, g.
22. maijā izklausīja mir. Nach-
mana Judela d. Baumgarta man to-
šanas lietu — nolēma: par
mantojuma atstājēja bezvēsts
prombūtnē esošā brāļa Zēliga
Judela d. Baumgarta atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par
ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai izpildīšanai.

Rīgā. 1928. g. 26. maijā.
I. N9 80/28. 5344b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausījusi lietu par
Bertas Knie atzīšanu par mak-
sāt nespējīgu parādnieci, par ko
iespiests sludinājums ,,Valdības
Vēstnesī" 1925. g. 26. martā

9, nolēma : . at'srtt Bertas
Knie maksātnespēju par vien-
kāršu bankrotu un viņas kon-
kursu par slēgtu.

Rīgā, 1928. g. 26. maijā.
1. No" 14-1. g. 5345b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar ' 1928. g. K. 15 maija lēmumu
ir atzinusi kooperatīvu pie Val-
mieras Namsaimnieku biedrības
par maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpašu-
miem, kā ari apķīlāt viņa ku-
stamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 21 pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
ari par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atse-
višķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas diena? ,,Valci . V'ēstn. "

Rīgā, 1928. g. 26. maijā.
L. Ns 1308-28,/1 g. 5346b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.'p. paziņo, ka 1928. g.
19. jūnijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks attaisīts un no-
lasīts 1926. g. 26. martā Mēra
pag. ,,Stapriņos" mirušā Jāņa
Vijuma d. Zariņa testaments.

L Na4565
Rīgā, 1928. g. 6. jūnijā.
Priekšsēdētājs A. Veidners.

6016 Sekretārs A.Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
19. jūnijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1928. g.
15. februārī Rīgā mir. Aleksandra
Gustava d. H i r š h e i t a (von
Hirschheit) testaments. L No4205

Rīgā, 1928. g. 6. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

6017 Sekretārs A. Kalve.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. !ik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1922. g. 26. oktobrī
mir. Jura Jāzepa d. Skadiņa
mājas kārtībā 1922. g. 2. okt.
Kurmenes pag. Bazūņu mājās
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
'sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. maijā.
L. Ns 1776/28. 5520b

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas .
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1928. g. 8. febr. mir.
Cilas-Cipes Zonnenštrāls, dzim.
Frīdlenders, publiskā kārtībā —
1924. g. 27. nov. pie ļelgavas
notāra F. Braunfelda sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šaī tiešai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma

vinaas dienas ,,Vald. Vēstu.'
Pēc minētā termina notecē-

juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. maijā.
L. Ns 2112 28. 5521b

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelī

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Alises-Aleksandras Ge-
orga m. Migiav, dzim. Tiitiņ, lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
1928. g. 30. maijā publicēto
1927. g. . 16. dec. Rīgā mir. Jāņa
Ādama d. Miglava, 1927. g.
27. nov. pie Rīgas notāra Voigta
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām fr kaut kādas
tiesības uz mir Jāņa Miglava,
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem'.
leģatārijiem, fideikomisārijiem,
prāddevējiem un t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas

^
savas tiesības,

bet testamentu' pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 30. maijā.
L. Ns 4359. 5327b

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

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savā šā gada
19. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas par 500 kr. rbļ. 'korob.
1895. g.8. martā Ns268 un blanko
cedēts ar Bauskas apr. Liel-
Bērstelcs ,,Steppe" mājām ar
zemes grām. Ns 1825 atzīts'par
samaksātu un lūdzējam Jēkabam
Valteram dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 31. maijā.
L. Ns'793/28. 5523b

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgbaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1926. g. 4. jūn. mir.
Emīlijas Kārkliņš 1922. g. 3. jūl.
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstu.".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. maijā.
L. Ns" 727/28. 5519b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014: un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1917. g.
20. jūnijā vācu gūstniecībā mi-
rušā Sunākstes pag. „Brantanu-
Lodziņu" māju līdzīpašniekaKār-
ļa Lodziņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī". Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. . L. Ns '! 753/28. g.

Jelgavā, 1928. ģ, 30. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

5428z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 213., 30!. un
399>. p. pamata uzaicina Ansi
Jāņa d. Punku, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā,
ierasties šaī tiesā saņemt no-
rakstus no viņa sievas Lizetes
Punka, dzim. ' Kantovskis, ie-
sūdzības rakstu viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet'savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārej, papīrus atstās tiesas kance-
lejā. L. Ns 364/28..g.

Jelgavā, 1928. g. 31, maijā. '"
Priekšsēd. v. R. Millers.

5429z Sekretāra pal. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam "būtu uz 1903. g.
2. martā mirušā Mārtiņa Jāna d.
Jansona atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, le-
gatāriem, fideikomisāriem .kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas „Valdības Vēst-
nesī".. Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskaits par spēku zaudē-
jušām. L. Ne 21()8 28, g.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā. ' '
Priekšsēdētāj:! v. Veiss.

Sekretārs Mittel hnfs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ: proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1925. g. 8. maijā mir. Pētera
Kaufmaņa atstāto mantojumu
kādas tiesīības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald . Vēstņ."
Termiņā nepieteiktās tiesības ie-
skatīs * par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1928. g. 31. maijā'.
L. Ns 176J/28. 5522b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesas,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kūjām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1928. g. 31. martā
mir. Indriķa Krišjāņa d. Zicb-
maņa mājas kārtībā 1927.' g.
3. decembrī sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas
šaī tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa uofecē-
šjuma, ? tiesa nekādas ierunas
nepieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. maijā.
L. ' Ns-2084/28. 5518b

Priekšsēdētājs v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
proc.'ik. 1967., 2011., 2014

un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1915. g.
21. nov. mirušā Jēkabpils apr.
Dignājas muižas zemesgabala
,,Daugul Ns 122" īpašnieka Mār-
tiņa Jāņa d. Dauguļa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, leģatārijiem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L. Ns644/28.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
Priekšsēd. v. Veiss.

5421z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927.g.
27. februārī Tukumā mirušā
namīpašnieka Jāņa Daujata at-
stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
542'iz LI. ' Ns 1760/28. g.

OPrickšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1915.g.
26. augustā mirušā Tukuma apr.
Rāves Freimaņu zemesgabalaīpaš
nieka Andreja Freimaņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
5423z L. Ns 237 28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 20!!.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
8. augustā mirušās Grietas Jē-
kaba m. Kāpostiņš, džim. Ozoliņš,
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesī-
bas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.'

'Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
5424z L." Ns 1625'28.g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
12. janvārī mirušā Jēkabpils affr.
Ilzenbergnuūžas ,,,Osoting" māju
īpašnieka Jāņa Jēkaba d. Kol-
paka atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma . iespieša-
nas' dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Termiņā nepieteiktas tiesībās ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
5425z L, Ns 2098/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926 g.
26. febr. mirušā Miķēļa Kārļa d.
Cielava atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī". Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
5426z L. Ns 2105/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 22. maija lēmuma
.pamata uzaicina 1928. g. 20.febr.
1928. g. Zvārdes pag. mirušā
Anša Indriķa d. Miķelsona man^
timeklis, kreditorus, legatārus,

?fideikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā,skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

tiesības un prasības, par kurām
nebūs 'paziņots tiesai minētā laikā
tiks atzītas par zaudētām už vi-
siem laikiem. Ns 723m. 28.

Priekšsēd. b. V. Binenstams
5433z Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tie-
sas sēdē šā gada '21. jūnijā at-
taisīs un nolasīs 1927. gada
23. novembrī mirušās Elizabetes
Indriķa m. Zvēriņš testa-
mentu. .

Jelgavā, 1928. g. 5. jūnijā.
6068 ^ - L Ne2190/28.

Priekšsēd. v. F e 1 d m a n i s.
Sekretārs Mittelhofs.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 22. maija lēmuma
pamata uzaicina 1913. g. .19. dec.
mirušā Kārļa-Pētera Jāņa d.
Kāposta arī Kāpostiņa manti-
niekus, kreditorus, legatārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu nbfrt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1928. ii. 30. maijā.
5434z " Ns 653m./28.

Priekšsēd. v. V. Binenstams
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 22. maija lēmuma
pamata uzaicina 1927. g. 20. jū-
nijā Vaiņodes pag. mirušā Er-
nesta Jāņa d. Svipsta mantinie-
kus, kreditorus, legatārus, fidei-
komisārus un visas citas perso-
nas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz atstāto man-
tojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesīķas un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā'laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. Ns 729m./28..

Liepājā, 1928. g. 30. maijā.
Priekšsēd. v. V. Binenstams

5435z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģ. nod.,.
uz likuma par biedrībām,, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1928. g..23.maija
lēmumu reģistrētā Liepājas un.
apkārtnes strādnieku bibliotēku
biedrība ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību 'reģistra

1 daļā.. Ns "5!..
Liepājā,, 1928.. g. 31.. maijā.
Reģ..nod..pārz. A. Kiršfelds.

5436z Sekretāra v.. E. Speķis.
Liepājas apgabaltiesas reģ.. nod.,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām; un 'politiskām organizā-
cijām. 17.. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1928,. g. 23, maija
lēmumu reģistrētā Ezeres, māj-
turības veicināšanas -biedrība
,,Drosme "' ievesta bezpeļņas bie-
drību un \a.n.u savienību reģistra
t daļā.

Valdes sēdeklis atrodas* Ezerē,
Liepājā, 192S,g.31.maijā. Ns 56
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.

5437z Sekretāra v. E. Speķis.
Valmieras apr. 4. iec. mier-

tiesesis» saskaņā ar lēmumu no
I. g. 15. maija un pamatojoties
uz civ. proc. iik. 1967.,2011—2014
un 2079. p. un viet. civ. lik. 3. d.
2451. un 2452. p., uz Otto-Gott-
holda Pānis lūgumu, paziņo, ka
tiesā apstiprināšanai ir iesniegts
1927. g. 30. oktobrī, Mazsalacā
mirušās Marijas Pētera m. Pā nis,
dzim. Zariņš, mājas kārtībā tai-
sīts testaments, un uzaicina visas
personas, kurām ir kādas pre-
tenzijas vai ierunas pret šo te-
stamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz at-
stāto mantojumu vai sakarā
ar to, kā mantiniekus, kreditorus
u. t. t., pieteikt šīs savas tiesības
un ierunas miertiesnesim seši (6)
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas
tiesības un ierunas noliktā ter-
minā nepieteiks, viņas, atzīs par
atteikušamies no šīm ierunām
un zaudējušām šīs tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. Nš 490.

Rūjienā, 1928. g. 30. maijā,
5362ē Miert. V. Bertons.

Daugavpils 2. iecirkņa mier-
tiesnesis uzaicina Aleksandru Pin-
čevsku saņemt Ls, 42,70 kurus
Marijas Savkovas, Pāvela un
Dmitrija Šatrovu pilnvarnieks
zvērināts advokāts Jānis Krū-
miņš, nevarēdams atrast minēto
Pinčevski, iemaksājis $3 miertiesu,
depozītā izmaksai vinampēc mir.
Dmitrija Šatrova te 'stamenta.

Daugavpilī, 1928. g. 30. maijā.
5635ē Miert. A. Strazds.

Daugavpils 2, iecirkņa mier-
tiesnesis uzaicina Paveļu Pin-
čevsku saņemt Ls 42,70, kurus
Marijas Savkovas, Pāvela, un
Dmitrija Šatrovu pilnvarnieks
zvērināts advokāts Jānis Krū-
miņš, nevarēdams atrast minēto
Pinčevski, iemaksājis ši mier-
tiesneša depozītā izmaksai viņam
pēc mirušā Dmitrija Šatrova
testamenta.

Daugavpili, 1928. g. 30. maijā.
5G34ē Miert. A. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Maltas
rec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1928. g. 31. maija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1928 g.
8. martā mirušā Jēzupa (Osipa)
Andreja d. Pinkas ir palicis
mantojums Silajāņu pag. Sābru
(Gailīšu) sādžā, sastāvošs no
šņoru zemes un uzaicina visus,
kam uz šomantojumu būtu kādas
tiesības kā mantniekiem, pieteikt
šīs tiesības, minētam miertiesne-
sim sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iepsiešanas
dienas ,,Vald . Vēstu.".

1928. g. 31. maijā. Ns 1175.
5632o Miertiesnesis (paraksts).

Valmieras apr. 3; iec. mierties-
nesis, uz civ. proc. lik.. 149029. un
146032. p. un sava 192s. g.
31. maija lēmuma pamata uz-
aicina kreditorus un viņu tiesību
ņēmējus ierasties saņemt Valsts
zemes bankas iemaksāto naudu,
hipotēkariska parāda līdz ar °/0
dzēšanai,Jpēc prasību dokument ' .,
nostiprinātiem uz Valmieras apr.,
Kirbīžu muižu, ar hi.p. Ns 97:
I) 1896. g. 18. nov. ar Ns 28,. par
labu Erhardam Aderkasam, par
3750 kr. rub.; 2). no iepriekšējās
obligācijas atdalīta daļa, par ko
1906..g." 10. okt. ar Ns 5878 izdots
Aunai-EJizabetei-Henri. etei Boks
atsevišķs prasības dokuments par
3750 kr. rub..; 3) 1896. g. 18. nov.
ar Ns 30, par labu Lūcijai fon
Aderkas, par 3750 kr. rub. un
4) 1896. g. 18. nov. ar Ns 31 par
labu Eduardam fon Aderkas,
par 10000 kr.. rub. Nauda saņe-
mama Limbažos,, miertiesneša
kancelejā, uzrādot prasības doku-
mentus. Ns 5036.

Limabožs, 1928, g. 31. maijā.
5640o Miertiesnesis Ozols.

Daugavpils 2. iecirkņa mier-
tiesnesis uzaicina Taisīju Pin-
čevsku saņemt Ls 42,70, kurus
Marijas Savkovas, Pāvela un
Dmitrija Šatrovu pilnvarnieks
zvērināts adVokats Jānis Kh"i-
tntņš, nevarēdams atrast minēto
Pinčevski, iemaksājis šī mier-
tiesneša depozītā izmaksai viņai
pēc mirušā Dmitrija Šatrova te-
stamenta.

Daugavpilī,, 1928. g. 30. maijā.
5636ē A. Strazds.

Daugavpils 2. iecirkņa mierties-
nesis uzaicina Viktoru Pinčevsku
saņemt Ls 42,70, kurus Marijas
Savkovas, Paveia un Dmitrija
Šatrovu pilnvarnieks zvērināts
advokāts Jānis Krūmiņš, neva-
rēdams atrast minēto Pinčevski,
iemaksājis šī miertiesneša depo-
zītā izmaksai viņam pēc mirušā
Dmitrija Šatrova testamenta.

Daugavpilī, 1928. g. 30. maijā.
5639(!_ Miert. A. Strazds.

Daugavpils 2. iecirkņa mier-
tiesnesis uzaicina Zinaidu Pin-
čevsku saņemt Ls 42,70, kurus
Marijas Savkovas, Pāvela un
Dmitrija Šatrovu pilnvarnieks
zvērināts advokāts Jānis Krū-
miņš, nevarēdams atrast minēto
Pinčevski, iemaksājis šī mier-
tiesneša depozitā izmaksai viņai
pēc mirušā Dmitrija Šatrova
testamenta.

Daugavpilī, 1928. g. 30. maijā.
5638ē Miert. A. Strazds. '

Daugavpils 2. iecirkņa mier-
tiesnesis uzaicina Tatjanu Pin-
čevsku saņemt Ls 88,55, kurus
Marijas Savkovas, Pāvela un
Dmitrija Šatrovu pilnvarnieks
zvērināts advokāts Jānis Krū-
miņš, nevarēdams atrast minēto
Pinčevski, iemaksājis šī mier-
tiesneša depozitā izmaksai viņai
pec mirušā Dmitrija Šatrova
testamenta.

Daugavpilī, 1928. g. 30. maijā.
5637" _ Miert. A. Strazds. .

Zemesgrāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Pētera Gustava d. Vītolnieka
mantinieku: Valdemāra un Jāņa
Vītolnieku, Lillas Svārup un
Minnas Lapiņ-Lapiken, . dzimušu
Vītolniek, 'lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no Da~
ļičinas ciema dačas, sauktās Bai.-
kovo, zemes gabala, platībā 1.1
desetīnas, atrodošās Ja.unlatgaies
(bij. Ludzas, senāk Os.trovas) ap-
riņķa., Kucēnu pag,, Baikovas
sādžas robežās, ievešanu zemes-
grāmatu reģ., — uzaicina visas
personas,, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,, Vald.
Vēstnesi", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie: lūdzēju
mantojuma devējs Pēteris Gu-
stava dēls Vttolnieks un pēc tam
arī paši lūdzēji varētu tikt ie-
vesti Latgales zemesgrāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 31. maijā.
5430z Ns 3425

Kommisijas priekšsēd. v.
(paraksts).

Sekrcfārs-darbv. J. Strazds
,



Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p
un lik. sakop. X sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1928. g.
26maija lēmumu paziņo, ka
pec li!| l . g. 24. augustā, Daugav-
pilī mirušās Michlas-Dveiras
Šmuiļa m. Rabinovič. dzim. Brūk,
ir palicis mantojums , un uzaicina
visas personas, kam uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības , pieteikt tās pēc piekritī-
bas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinā'uma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 1928. g. 26. maijā.
C. L. Ns 303.

5547ē
^

Miert. v. (paraksts).

Popes pagasta tiesa,
Ventspils apr., pamatojoties u?
savu 1928. g. 16. maija lēmumu
un pag. tiesu lik. 108. un 109. p..
izsludina, ka šī pag. Priežkalnti
mājā dzīv. Jānis un Anna Zec-
maņi adoptē Gustavu-Heinrichu-
Johannu Slugevicu, dzim. 1908 g.
26. februārī, piešķirot viņam
uzvārdu Zecraanis ' un miesīga
bērna tiesības.
. Personas, kurām ir iebildumi
pret šo adopciju, tie jāpieteic šai
pag. tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas trešo reizi „Valdības
Vēstnesī". ? N

Pēc šī termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti
un adopcija skaitīsies par liku-
mīgā spēkā gājušu. 5893z

2 Popes pag, tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 20. jūnijā,
pulkst. '/21 dienā, Rīgā, Valde-
māra ielā Ns 38, dz. 1, pārdos
Codika Z u r a v i n a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 850.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 31. maijā.
6045 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 15. jūnijā,
pulkst. 1 dienā, Rīgā, Skolas
ielā Ns 38, darbnīcā, pārdos
Paula Zvirgzdiņa kustamo
mantu, sastāvošu no skrūvspīlēm,
ventiļiem, bormašīnas 'un cita
un novērtētu par Ls 1750.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 25. maijā.
6046 Tiesu izp. E d. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs, papildinoši sludināju-
mam, iespiest, š. g. 7. maijā
„V. V." Ns 101 par Artura Bi-
ri e ļ a nekustama īpašuma pār-
došanu š. g. 9. augustā, paziņo,
ka šī īpašuma pārdošana notiks
ari Latvijas hipotēku bankas un
valsts prasību apmierināšanai
Ls 62.939, ar % un izdevumiem.

Rīgā, 1928-. g. 6. jūnijā. 6047
Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2„ iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 15. jūnijā,'
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 25, II ūtrupē pārdos
Alfonsa K ū v a 1 d a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c. un novērtētu par Ls 321.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 25. maijā.
6114 Tiesu izpild. Ka 1niņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
14. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 8a, dz. 1, Nodo-
kļu departamenta u. c. prasībās
pārdos īionona Majofesa kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c. un novērtētu par Ls 731.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 6. jūnijā. 6109
Tiesu izpild. ļ.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
15. jūnijā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 36,
garāžā, pārdos Jāņa Melngalva
kustamo mantu, sastāvošu no
vieglā automobiļa un novērtētu

par Ls 2000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu

ka arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā. 6110
Tiesu izpild. J^Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
15. jūnijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Avotu ' ielā Ns 16a, Nodokļu
departamenta un citu prasībās
pārdos Meiera Blumberga kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 1785.

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

Rīgā, 1928. g. 1. jūnija. 6111
Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns'7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 20. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Mūku-
puru ielāNs 11, pirm- un otr-
reizējā izsolē pārdos Eduarda
un Karlines Grāvīšu kustamu
mantu, sastāvošu no 2 govīm
un teļa un novērtētu par Ls 250.

Izzināt sarakstu novērtējumu ,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
-varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 1928. g. 6. jūn. 1. Ns 1242
6048 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5 iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 15. jūnijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Rēveles
ielā Ns 45, pārdos Roberta
Rozenberga kustamo mantu,
sastāvošu no dzelzdreibeņķiem ,
elektromotora li. t. t. un ' novēr-
tētu par Ls 320.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā
uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 6. jūnijā. 6123
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 19. jūnijā
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 70, pārdos Lauras
Kar ne vai kustamo mantu,
sastāvošu no trīs mucām chroma,
dzeltenā, sausā krāsa un no-
vērtētu par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā
uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 4. jūnijā. 6125
Tiesu izp. O. Ste 11 machers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 28. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Karlīnes
ielā Ns 42, pārdos Kārļa
Zīles un Edgara J ē g e r a
kustamo mantu, sastāvošu no
papīra griežamās mašīnas un
vienas roru tinamās mašīnas un
novērtētu par Ls 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā. 6124
Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 14. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Terbatas
ielā Ns 14, dz. 5, Rīgas tirgotāju
savstarpējās kredītbiedrības pra-
sības lietā pārdos mir. Reiņa
Apmāna kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 455.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs- pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 4. jūnijā.
6115 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 192S. g.
16. jūnijā, pīkst. 10' dienā, Rīgā,
Daugavgrīvā, Slimnīcas ielāNs 1,
pārdos II torgos Aleksandra un
Elizabetes Bukovu kust. mantu,
sastāvošu no vienas piena govs
u. c. un novērtētu par Ls 427.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 2. jūnijā.
6050 Tiesu izp. J. Orinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. jūnijā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Matīsa ielā Ns 36, dz. 40,
pārdos I un II torgos Eliāsa
Dimantšteina kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm .un no-
vērtētu par Ls400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
vārēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 2. jūnijā.
6049 Tiesu izp. J. Grinios.

t
'Citu iestāšu
siudinaļumi.

? Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 19. jūn., pīkst. 10,
Mārstaļu ielā Ns 23, dz. 4, tiks
vairāksolīšanā pārdota Magara-
šam Gamzejam piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no dzī-
vokļa iekārtas, novērtēta kopā
par Ls 44,22. - Rīgas Sīk-
ražotāju slimo kases prasības
segšanai.

Izzināt sarakstu un novērtē-
jumu, kā ari apskatīt pārdodamo
mantu varēs ūtrupes dienā uz
vietas. B052b

Rīgas pojīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 15. jūnijā plkst.10
no fīta Elizabetes iela Ns 20,
dz. 40, pārdos vairāksolīšanā
Jēkaba Bērziņa kustamu mantu,
sastāvošu no' 1 kluba dīvāna,
2 kluba krēsliem, 1 spoguļa
(trimo) kopvērtībā par Ls 312,60
Rīgas pils. valdes prasībai
šanai.

Zemkopības min.kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 31. maijā ir apstiprinājis
Milavas-Stendes meliorācijas sa-
biedrības „Oķeni" statūtus.

Sabiedrība 'ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģ. II daļas
474. 1, p. ar- Ns 624.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Talsu apr., Ārlavas pagastā,
c. Cīruļiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
5964 Darbvedis Fr. Briedis.

Zemkopības min.kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 31. maijā ir apstiprinājis
Jaunpļavas meliorācijas sabie-
drības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
475. 1. p. ar Ns 625.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Talsu apr., Zentenes pagastā,
c. Zenteni.

Daļas vadītāja v J. Pelsis,
5965 Darbvedis Briedis.

Zemkopības minkultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 31. maijā ir apstiprinājis
Zīru-Zūru-Ušavas meliorācijas sa-
biedrība ,,Klānmežs" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
476. 1. p. ar Ns 626.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ventspils apr., Zīras.pag. ,,ĶIan-
mežs", c. Ventspili.

Nodaļas vadītājav. J. Pelsis.
5966 Darbvedis F. B-riedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

naziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 31. maijā ir apstiprinājis
Ļaudonas meliorācijas sabiedrības
,,Tocīte un Granlīte" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
473. 1. p. ar Ns 623.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Madonas apr., Ļaudonas pag.,
c. Ļaudonu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
5967 Darbvedis Fr. Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 31. maijā ir apstiprinājis
Braslavas meliorācijas sabiedrības
,,Purvēnu Zušu leja" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
472. 1. p. ar Ns 622.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr. Braslavas pag.
namā, c. Matīšiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
5968 Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.' 31. martā ir apstiprinājis
Nirzas meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
481. 1. p. ar Ns 631.

Sabiedrības' valdes sēdeklis:
Ludzas apr., Nirzas pag., c. Nirzu.

Daļas vadītājav. J. Pelsis.
5969 Darbvedis Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.' 31. maijā ir apstiprinājis
Kārsavas pagasta meliorācijas
sabiedrības „Ķaprāni" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
480 1. p. ar Ns 630.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr., Kārsavas pag.,
c. Kārsavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
5970 Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. * 31. maijā ir . apstiprinājis
Ideņas meliorācijas sabiedrības
,,Atmoda" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II da-
ļas 479. I. p. ar Ns 629.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Gaigalavas pag.,
c. Rēzekni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
5971 Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g' 31. maijā ir apstiprinājis
Bērzgales meliorācijas sabiedrības
,,Straume" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
478. I. p. ar Ns 628.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Bērzgales pag.,
c. Mežvidiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
5972 Darbvedis Fr. Briedis.

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par no K- Bērziņa no-
zaudētiem'— 2 blanko vekseļus
par Ls 30,— un Ls 31,— pa-
rakstītus no Kārla Liepiņa 1927.g.
8. nov. 6104b

Paziņojums.
1928. g. 24. maijā Finanču

ministris apstiprinājis statūtus
Miltu rūpniecības ' akciju sa-
biedrībai „Fortuna", ' kuras
mērķis ir: a) iegūt, būvēt, nomāt
un izmantot miltu un labības
dzirnavas, b) importa, eksporta,
tranzīta un vietējā tirdzniecība
ar miltiem, labību un citām
precēm uz sava rēķina un kom-
misijā.

Sabiedrības dibinātāji, Latvijas
pilsoņi:

Leiba Altermans, dzīv. Rīgā,
Bruņinieku ielā Ns' 47, dz. 1.

Simons Balkins , dzīv. Rīgā,
Blaumaņa ielā Ns 29, dz. 8.

Osips Finkelsteins, dzīv. Rīgā,
Elizabetes ielā Ns 45 47.

Menachems Tankeldvičs, dzīv.
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 24 26,
dz. 19.

Isers Tankelovičs, dzīv. Rīgā,
Kr. Barona ielā Ns 24/26, dz. 12.

Sabiedrības pamatkapitāls
Ls 120.000,—, kurš sadalās 1200
akcijās par Ls 100,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdzn. nod. priekšn. V. Gailīts.
6103b Revidents R. Bērziņš.

Rīgas polīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 14. jūn. pīkst. 10
no rīta Brivības bulv. Ns 3
pārdos vairāksolīšanā Jāņa Čan-
dera kustamu mantu, sastāvošu
no 1 flīģeļa, 1 drēbju skapja,
1 mazgājamā galdiņa, 1 tualetes
ar spoguli, 2 nakts galdiņiem
un 2 krēsliem kopvērtībā ' par
Ls 1030,— slimo kases prasības
segšanai.

^
6054b

Rīgas polīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 14. jūn. pīkst. 10
no rīta Kalpaka bulv. Ns 9 dz. 7,
pārdos vairāksolīšanā Arvēda
Strausa kustamu mantu, sastāvo-
šu no"i2 drēbju un 2 trauku
skapjiem, kopvērtībā par Ls 28,—
Emīlijas Kleingarn prasības seg-
šanai. 6055b

Rīgas^polīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 19. jūn. pīkst. 10
no līta Elizabetes ielā Ns 14-a,
dz. 32, pārdos otrreizējā vairāk-
solīšanā'f Geceļa Tāla kustamo
mantu, sastāvošu no viņa dzī-
vokļa iekārtas, sastāvošas no
galdiem, krēsliem un t. t. kop-
vērtībā par Ls 187,— Tabakas
fabrikas A/S. Rūtenbergs prasī-
bas segšanai. 6056b

5£>%el%ceļu virsvaldes
nafeiiālu apgāde

izsludina

rakstiskas izsoles
1928. g. 14. jūnijā

uz naglām, dzelzs, dažādām —
14700 kgr.,

uz atslēgām priekškaramām —
900 gab. un

rakst. sacensību:
1928. g, 14. jūnijā

uz maiņstrāvas eļļas transfor-
matoru — 1 gab.
Izsoļu un sacensības sākums

pīkst 11 no rīta. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5% drošības naudas no
piedāvājuma vērtības. Tuvākas
zinas dz-ļu virsv.,Gogo|a ielā Ns 3,
ist. Ns 103. 1* L2784 5403

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec,
paziņo atklātībai, ka saskaņā
ar Nodokļu dep.-ta r. Ns 119231
no 1928. g. 10. febr. 1928. g.
20. jūnijā pīkst. 10, Mēmeles
pag. Ozolniekos, tiks pārdota
ienākuma nodokļa iekasēšanai
Robertam Ozolam .piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no vienas
govis un novērtēta par Ls 25,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamās man-
tas varēs pārdošanas dienā uz
vietas. 6044b

Jelgavas pilsētas draudzes ban-
ka ziņo atklātībai, ka 1928. g.
20. jūnijā pīkst. 10 rītā, bankas
telpās, Uzvaras ielā 16, pārdos
atklātā vairāksolīšanā dažādas
bankā ieķīlātas un termiņā ne-
izpirktas zelta un sudraba lietas,
velosipēdus, šujmašīnas, zepara-
torus drēbes un c. priekšmetus.

Nokavēti maksājumi par zelta
un sudraba lietām nokārtojami
vēlākais līdz š. g. 16. jūnijam,
pretējā gadījumā īpašniekiem cel-
sies lieki izdevumi caur priekš-
metu apzīmogošanu provēs valdē.

Torgu dienā bankas operācijas
nenotiks. Valde. 6059b

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 16. jūnijā
pīkst. ! 1 Madonas pilsētā uz
tirgus laukuma tiks izpārdotas
vairāksolišanā Alfrēdam Skujam
piederoša kustama manta sa-
stāvoša no 4 govīm un 1 zirga,
nocenota par l.s 000,— izpildot
Cēsu-Madonas apr. valsts zemju
inspektora rakstu no 1928. g.
9. marta Ns 255.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojamu, ka ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

609! b

Pasta un telegrāfa tfep. sola. darbnīca
izsludina

wa&siisūa$ izsotes
uzdotos datumos uz zemāk minētiem materiāliem

1928. g. 14. jūnijā uz:
Priedes vai egļu dēliem un latām .... 330 kub. m.

1928. g. 21. jūnijā uz:
Fosforbronzu 2600 kg
Vara stienuli izolētu . 200 kg
Misiņa caurulēm 50 kg
Šveistēraudu 2500 kg
Čuguna atlējumiem 640 kg
Spoži vilkto dzelzi 4000 kg
Cinkotu dzelzs skārdu 6000 kg
Ādām 175 kg
Veiddzelzi 21000 kg
Dzelzs skārdu 5000 kg

Izsoles notiks minētos datumos pulksten 10, P. T. D. materiālu
iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājamu kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi un zīmējumi saņemami darb-
nīcas komercdaļā. Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pulksten 10—12
un 12,30—14. L. 2862 5957v 1*

Pasta un telegrāfa departaments
izsludina ralcstisbas izsoles:

1928. g. 18. jūnijā, pīkst. 10 — uz 140 kanci, galdiem, 130 da-
žāda tipa skapjiem, 150 bērza krēsliem, 200 daž. tipa darba, rīku
kastēm, 40 soliem un citām mēbelēm.

18. jūnijā, pīkst. 12 — uz dažādiem spiestuves darbiem:
186 grāmatas, 26 rīses veidlapu un 56.700 eks. dažādu kartiņu.

16. jūnijā, pīkst. 10 — uz 26 kub. metriem ēvelētu un 5 kub.
mtr. neēvelētu II labuma priedes vai egles dēļiem. — Drošības
nauda jāiemaksā 10% apmērā no piedāvājuma kopsummas. —
Tuvākas zinas izsniedz pasta un telegrāfa departamenta saimniecības
daļā, istabā Ns 10, darbdienās no pīkst. 11— 13. L. 2922

J. rajona inženieris Smiltenē
izdos jauktas izsolēs

sekošus darbus:
Š. g. 13. jūnijā, Madonas, apriņķa valdes telpās:

1) Valsts pārziņā esošā Madonas-'s'talidzanu-Varakļānu Ila
šķ^ ceļa labošanas darbus. Drošības Ls 660,—.

2) Plūdu bojājumi koka tiltam pār Aiviesktes upi, uz Madonas-
Mūrnieku-Odzienas 11 šķ. ceļa pie Mūrnieku kroga. Drošība Ls 41,—.

Otrreizējā izsolē:
3) 312 kb. mtr. grants piegādi uz valsts mežu rēķina labojamā

Jaungulbenes-Lubānas 11 b šķ. ceļa Jaungulbenes pag. Drošība Ls 234
Š. g. 15. jūnija, Smiltenē, Dārza ielā 7/9:

1) 3 gab. dzelzsbetona caurteku būvi uz Valkas-Smiltenes Ila
šķ. ceļa. Drošība Ls 44,—.

2) Pedeles-Piri JI šķ. ceļa labošanas darbus. Drošība Ls 340,—.
Tuvākas zinas 7. rajona inženiera kanclejā, Smiltenē.

6122z L 2925

Valsts Liepflias teclmikums
izsludina š. g. 18. jūnijā, pīkst. 11 dienā, izglītības ministrijas skolu
departamenta būvtechniskā biroja telpās

jaukta izsoli ēKu remontu darbiem.
. Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē, no-

maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 700,—
un Ls 200,—, iesniedzami skolu departamenta būvtechniskā birojā
līdz š. g. 18. jūnijam, pīkst. 11 dienā. — Tuvāki paskaidrojumi
dabūjami skolu departamenta būvtechniskā birojā, Valdemāra
ielā Ns 36-a, III stāvā, 11. istabā, darba laikā. 6120 L 2919

Valsts Reņģu Palīgskola
izsludina š. g. 18. jūnijā, pīkst. 1 dienā, izglītības ministrijas skolu
departamenta būvtechniskā biroja telpās

jMtii Izsolii remontu fluii.
Rakstiski piedāvājifrni un lūgumi pielaist mutiskā izsolē, no-

maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 276,—
iesniedzami skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz š. g. 18.
jūnijam, pulksten 1 dienā. — Tuvāki paskaidrojumi dabūjami
skolu departamenta būvtechniskā birojā, Voaldemāra ielā Ns 36-a,
III stāvā, 11. istabā, darba laikā. 6119 L 2916

Jūrniecības departaments
izsludina uz 1928. g. 16. jūniju, pīkst. 10 rakstisku izsoli

urbšanas darbu izdošanai Salacgrīvas
ostas rajonā.

Drošības nauda Ls 100,—.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi jūrniecības departamenta

techniskā daļā, Valdemāra ielā 1-a, katru darba dienu no pulksten
9 līdz 13. I. 2913 6118z

(Rīgas pifs.Iop&au#ifi>ei
vajadzīgi 8000kg (apm.500 pud.) siena
ar piegādāšanu. Ofertes slēgtās aploksnēs, paraugs un Ls 100,—
drošības naudas jāiesniedz pilsētas tirdzniecības nodaļā, lielā Ķē-
niņu ielā Ns 5, 94." istabā līdz 21. jūnijam pīkst. 12. — Siens jāpie-
gādā līdz 7. jūlijam un viņa kvalitātei jāsaskan ar paraugu. Neiz-
pildīšanas gadījumā tirdzniecības nodaļa var uzskatīt līgumu par
lauztu. L 2891 6I!6z

Rigas pilsētas valdes tifdzilas nedala
izdod mazāksolīšanā veļas mazgā-

šanu pilsētas lopkautuvē
uz vienu gadu. Ofertes slēgtās aploksnēs jāiesniedz līdz 21 jūnijam
pīkst. 12 tirdzniecības nodaļas kancelejā lielā Ķēniņu ielā Ns 5,
94. istabā. Drošības nauda jāiemaksā pie ofertes iesniegšanas Ls 20,—
bet vēlāk, uzņemoties darbu, I 6117z L 2899



Daugavpils pilsētas polīc. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
14. jūnijā pīkst. 10 Sakņu ielā
Ns 49, tiks pārdots vairāksolīšanā
Vulfa Cisera piederošas sek 'ošas
mantas sienas spoguls, ēdam-
galds un 6 gab. krēsli.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 6041b

Šķaunes pag. valdei, Ludzas
apr.* p. k. Šķaune, vajadzīgs labi
iestrādājies

darbvedis,
kas prot arī krievu valodu. Kan-
didāti tiek lūgti pieteikties rak-
stiski līdz š. g. 25. jūnijam, vai
uz vēlēšanām ierasties personīgi
pie pagasta padomes š. g. 25. jū-
nijā, pīkst. 12 Šķaunes pagasta
namā, iesniedzot dokumentus par
izglītību, amata spējām un ap-
rakstu par līdzšinējo nodarboša-
nos. Alga pēc kategorijas, pie
brīva dzīvokļa, apkurināšanas un
apgaismošanas, '/2 na zemes.

Pagasta valdes priekšsēdētājs
1 (paraksts).

5824z Darbveža p. (paraksts).

Rīgas labdarības biedrības valde
krievu nabagu pabalstīšan, paziņo
ka mantu loterija, kuras termiņš
bija nolikts š. g. 20. maijā,
nenotika.

Naudu par pirktām loterijas
biļetēm var saņemt atpakaļ bie-
drības birojā, Rīgā, I. Ķēniņu
ielā Ns 1 darba dienās no pīkst.
12—14, līdz š. g. 8. sept.

Likvidētas loterijas biļetes var
ari apmainīt pret jaunas loterijas
biļetēm, kuru biedrība sarīko
š. g. 9. septembri.

6051b Valde.

Maksātnespējīgās parādnieces
Karlines Dūņain

zvērinātais kurators, zv. adv.
pal. Bruno Krieviņš, paziņo,
ka pirmdien, 1928.g.' lS. jūnijā,
pīkst. 12 dienā Rīgā, tērbatas
ielā Ns 14, dz.. 3, tiek sasaukta

minētās parādnieces

KREDITORU PILNA SAPULCE
ar sekošu dienas kārtību:

1) Zvēr. kuratora darbības pār-
skata un viņa pieņemšana;

2) atalgojums zvērinātam kura-
toram ;

3) Konkursa valdes vēlēšanas un
4) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1.928. g. 7. jūnijā.
Zv. kurat. zv. adv. pal.

6064b B. Krieviņš.
Latvijas Universitātes darbi-
nieku krāj-aizd. kases valde
fc_i= J»__ __visas naudas
uvia&na iestādes un
privātpersonas pieņemt Jāzepa

P o I i k e v i č a
Hfanfzo «efzsefi

ar galviniekiem A. Melleni un
P. Reinvaldu par Ls 1000,—,
fo minētais vekselis ir nozau-
dēts. 6061b

Akc. sab. ķīm. fabr. „Alkali"
pagodinās ielūgt savus akcio-
nārus, pamatojoties uz statūtu

§ 60, uz
2. KĀRT. VISPĀRĪGU SAPULCI
kiņa notiks 1928. g. 25. jūnijā,
pīkst. 3 pēc pusd. Rīgā, Vaļņu

ielā Ns 20, dz. 4.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums par viņas
darbību par laiku no 30. maija
līdz 31. decembrim 1927. g.;

2) Pārskats un bilance par laiku
no 1. jūnija līdz 31. decembrim
1927.' g.;

3) Revizijas kommisijas ziņo-
jums;

4) Izdevumu tāme un darbības
plāns par tekošo 1928. g.;

5) Valdes direktoru un viņu
kandidātu vēlēšana;

fi) Direktora-rīkotāja vēlēšana;
7) Revizijas kommisijas locekļu

vēlēšana;
S) Tekoši jautājumi.

Uz statūtu S 60. pamata augš-
minētai sapulcei būs tiesība taisīt
galīgus lēmumus, neskatoties uz
priekšā likto akciju skaitu.

6105b Valde.

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu Viļā
Vecmana nozaudēto ārzemju pasi
Ns 1199, izd. viņam Kopen-
hāgenā 1924. g. 1. jūlijā ar ter-
miņu līdz 1925, g,' I. jūlijam.
6108b '

Rīgas prēf» 6. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. Ns 814, izd.
1922.g. 26. apr. no 3. Jelgavas

k. p. k-ra uz Konstantīna An-
čenkova vārdu. 6057b

Rīgas polīc. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apflec: Ns 35029,
izd. 1925. g. 7. nov. no Rīgas
kara apr. pr-ka uz Hetmana
Jāņa d. Luters vārdu, dzim.
1891. g. 1. dec. pied. . pie Cēsu
pilsētas, dzīv. Matīsu ielā Ns 89-a
dz. 24-a. 6058b

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns II, izd.
no Jaunjelgavas pol.pr-ka 1920.g.
23. febr! uz Mīles Jāņa m. Ste-
pran vardu. 6043b

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns 748, izd.
no Sērenes pag. valdes 1928. g.
12. martā uz Jāņa Mārtiņa d.
Kanepīts vārdu". ' 6042b

Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina par ned. nozaud.
Latvijas pasi Ns 57, izd. 1920. g.
19. martā no Bauskas pilsētas
policijas priekšnieka uz Beiles
Rivas Mozus m. Arensburg v.

Valkas apr. pr-ka naJL 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klans, apliec. Ns 4435, izd.
no 7. Siguldas kāju. pulka ko-
mandiera 1920. ģ. uz Izraēla
Naftala vārda, 5258bJēkabpils pastmeistars izsludina

par nederīgu nozaudēto radio-
fona abonenta atļauju Ns 31,
izd. 1927. g. 24. nov." uz Pētera
Šiliņa vārdu. 6060b

Latvijas universitātes medicīnas
fakultāte ar šo apliecina, ka
stud. Stārks, Oļģertam matr.
1214., 1927. g. 8: oktobri iz-
sniegta studiju grāmatiņa no-
zaudēta un tiek skaitīta kā
nederīgs dokuments. 6062b

Liepājas 2. polīc. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto apliecību par nederīgumu
kara dienestam Ns 1240, izd.
1927. g. 18. febr. no Liepājas
kara apr. pr-ka uz 1896. g.
dzimušā Zigfrīda Bēvalda v.6090b

uoies pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi
ser. V. P. 009697, izd. no Doles
pag. valdes 1927. g. 15. decembri
uz Katrīnes Pētersons, dzim.
Renģitis, vārdu. 5268b

Gaujienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto 3. daļas
rezervistu apliec, dublikātu ar
Ns 14934, izd. no Valkas kara
apr. pr-ka 1926. g. 16. decembrī
uz „Traugats-Kārlis Kārļa dēla
Andrits" vārdu. 5271 h

Babītes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. Latvijas pasi
Ns 2239, izd. no Rigas apr. pr-ka
palīga !, iec. 1921. g. 3. augustā
uz Dores Dāvā m. Tiltiņa vārdu.

Latvijas spedlcljas
- akciju sabiedrības

Jiittif
Peļņas un zaudējumu konts

par 1927. gadu.
Debets. Ls

Valdes izdev. konts 20.365.61
Nodokļa konts . . . 16.395,87
Tantjemu konts. . . 204.32
Nekustama īpašuma

amortizācijas konts 3.223,65
Tirdzniecības izdevu-

mu konts .... 266.523,61
Procentu konts . . . 31.714,34
Kursu starpības konts 4.47
Inventāra amortizā-

cijas konts .... 2.836,89
Inventāra konts . . 878,44
Peļņa par 1927. g. . 3.807,35

285.454,55"

Kredits.
Spedlcljas konts . . 273.998,51
Procentu konts . . . 9.103,96
Nekustama īpašuma

konts 1.648,96
Inventāra amortizā-

cijas konts . . . 703.12

285.454,55
Bilance uz 1927. g. 31. dec.

Aktivs. Ls
Kase 15.355,28
Inventāra konts . . 23.369,75
Nekustama īpašuma

konts 50.918,21
Debitori 724,078,90
Pārejošās summas. . 1D633.50
Peļņas un zaudējumu

konts, atlikums no
1926. gada . . . . 24.243,71

849.599,' 35
Pasīvs.

Pamata kapitāla konts 150.000,—
Inventāra atjaunoša-

nas konts .... 922.26
Nekustama īpašuma

amortizācijas konts 7.278,77
Dividenda -konts . . 2.389,62
Obligāciju konts . . 40.500 —
Kreditori 592,523,51
Inventāra amortizā-

cijas konts .... 12.034,08
Pārejošas summas. . 40.143,76
Peļņas un zaudējumu

konts, pelņa par
1927. gadu. . ._. 3.807,35

'849.599,35
6066r Valde.

Uz tirdzn. procesa lik. 441. p.
pamata daru zināmu, ka maksāt-
nespējīgās parādnieces

Austrum - Eiropas akc,
sab. „RAG"

konkursa valdē uzsākusi savu
darbību Rīgā, 1. Smilšu ielā JS9 12/
14, dz. 5. Runas st. no 4—6
pēc pusdienas.

Konkursa valdes priekšsēdētājs
6063b zv.adv. pal. D. Eljaševs.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Baltijas stērķeļu fabrikas akciju sabiedrība Rīgā.
Jf litas un KCHidēJuma norēķins par Ī92T: 6a.du

Ls i Ls

Nomas lēķins 768,— ' Gatavu preču rēķins 45.608,18-

lepakājuma mater. rēķins ..... 4.477,66
Jēlvielii lēķins . . * 18.595,71
Inventāra amortizācijas rēķins . . . 752,85
Apkurināšanas rēķins 1.018,50
Procentu rēķins 4Q2,26
Kalpotāju algu rēķins 5.550,—
Meisteru un strādnieku algu rēķins . 7.256,06 /
Apgaismošanas un elektrības enerģ.

rēķins 342,30 ļ
Piegādāšanas rēķins 780,50 ļ
Slimo kases rēķins . . ... . . 383,32 j
Tirdzniecības izdevumu rēķins . . . 3.914,92 j
Peļņa par 1927. g. - . ...* .. ? ? ?

1.366,10 j
45.608,18 , 41x608,18

tīilancf uz 31 dettmftri 1027 gadu
Aktivs. Ls Pasivs. . Ls

Nomas rēķins 75,— Inventāra amortizācijas rēķins . . 1.849,80
Kases rēķins 8.779,47 Pamatkapitāla rēķins 28.000,—
Dažādu personu rēķins 87,50 Rezerves kapitāla rēķins 6.231,25
Sāls rēķins . . . .' j . 543.52 Peļņas un zaudējuma rēķins 1927. g. 1.366,10
Iepakājama mater. rēķins 227,34 Pircēju rēķins 347,85
Fabrikas un inventāra rēķins .... 8,665,03 Kreditoru rēķins 3.852,38
Jēlvielu lēķins . . .- . . ' 4.288,86
Pircēju rēķins U . . 8.256,01
Apkurināšanas rēķins 56,—
Gatavu preču rēķins 6.405.88
Vekseļu rēķins ' . 2.368,62
Pirmā Rīgas savstarp. krelitbiedrība 110,—
Kanēļa un piparu lēķins ...." .. 331,55

'Tirdzniecības aizdevumu rēķins . . . 332,42
Tekošais rēķins Valsts bankā . . . . 1.120,18

41.647,38 __J_:j]^
61:6ē ' Valde.

Ādu apstrādāšanas u. krāsošanas akc. sab. „Elektra" Rīgā.
9ada pārsfzata i&vilfoums par 1027. gadu.

f&itance 1027- ģ. 31. decembrī
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kases konts 4.118,22 Akciju kapitālu konts 400.0
3reču pusfabr., .iēlvielprcči:, ķiml'k. Rezerves kapitālu konts 4.

un daž.'mater. klints ....... 185.603,66 i Amortizācijas konts 40.178,37
Nekustamu īpašumu konts 171.591,34 i Akceptu konts 218.589,87
Kustamu īpaš., ierīces un darba riku Nodokļu konts 1925./26., 1926. 27. g. 972,38

konts 147.909,45 1926. gada peļņa un žaud. konts . . . 8.829,83
Vekseļu un depo-veks. konts .... 68.387,90 Ierēdņu un daž. personu konts . . . 77.618,48
Depozītu, efektu un nodrošināšanas Peļņas un zaudējumu kimts .... 72.515,65

konts 13.248 —
Pircēju un piegādātāju (debitoru) konts 224.656,23
Papildu nodokļu 1924./25. g. konts . . 5.842,37
avansu konts 1.367,41

822.724,58 822.724,58

Pelņas un zaudējumu Ēkonts.
Zaudēts. ? - Pelnīts.

Dažādu izdevumu, procentu, skonto, Preču un pienestu darbu kopts . . 185.853,04
algas, provīzijas un dažāda remontu Nekustamu īpašumu ieņēmumu konts 178,—
konts 113.575,89 Efektu ieņēmumu kflnts 60,50

Brutto peļņa . . .' . . 72.515,65

186.091 ..54 I 183.'
5065rē Valde.

Rūpniecības M S ..2>elta ' Rīgā, L. Aldaru ielā
Bilance uz 31. decembri 1927. g.

Aktivs. Ls Ls Pasivs. t.s
Kase 5.850,03 Akciju kapitāls 100,000,
Bankas 6.815,99 12.666,02 Akcepti 44.673,36
Vekseli 54.009,64 \ Kreditori 591.295,30
Depozīti 19.470.— Kreditori pret depot 19.470 —
Avali 52.000,— konzignacijā 15.206,72
Preces ceļā 4.155,77 Kreditori pret avali 52.dīki,
Preču atlikumi ... 53-344,24 Konzignacijas norēķini 1.460,91
Preces konzignacijā . 15.206,72 Valdes locekļu depot in.000,—
Konzignacijas izdevumi 284,95 Pārejošās summas 6.915,44
Debitori 270.888,33
Inventārs 279.277,32
akciju depozīts ... - 10.000,—
Tirdzniecības izdevumi

par 1928. g.1.426,21
Pārejošas summas . . 31.629,12
Peļņas un zaudējuma

konts uz 1926. g.
31. decembri . . . 19.680,91

Peļņas un zaudējumu
konts uz 1926. g.-
31. decembra . . . 16.982,50 , 36.663,41

841.021,73 841.021,73

Peļņas un zaudējumu konts uz 31. decembri 1927.. g.
Debets. Ls Ls Kredits. Ls Ls

Zaudējums 19.680,91 Pārdotas preces . . . 2.424.506,60
Iepirktas preces . . . 2.386.493,71 Agio . '- . 1.242,66
Provīzija '. 2.553,46 Šaubīgi parādi . . . 79,30
Procenti 5.532,96 . Kuģu aģentūra . . . 4.090,32 2.429.918,88

Tirdzniecības izdevumi 44.493,31 Peļņas un zaudējuma
Peldošo kraņu eksploa- I konts Uz 1926. g.

tacija. 4.252,20 31. decembrī , . . 19.680,91
Noraksti- Peļņas un zaudējumu
jumi: konts uz 1927. g.

Inventārs. .2.609,64 31. decembri . . . 16.982,50 36.663.41
Darba rīki

^
966,10 3.575,74 2.446.901,38

2.460.582,29 , 2.466.582,29

5952ē ValdeT"

Teksti! tlrdzn.-rQpn. „A. Moiosof f & Co."
akciju sabiedrības

Darbības pārskats par 1927. gadu.
Peļņas un zaudējumu rēķins uz 1927. g. 31. decembri.

Debets . Ls Kredits Ls
10°/;. amortizācija no Peļņa no precēm . . 100024, 17

inventāra .... 451,14 Peļņa no kommisijas 16851,97
Veikala izdevumi . . 16677,81 Dažādu ienākumu rē-
Izmaksātas algas . . 29460,— ķins 40,—
Veikala izdevumiDati- Kursu starpība . . . 20,01

gavpils nodaļā . . 4005,48
Izmaksātas algasDau- <

gavpils nodaļā . . 1730,—ļ
Procentu rēķins '. . 4688,33
Apdrošināšanas rē-

ķins ....... 1334,73 i
Dažāds atvilkumu rē-

ķins 6038,11
Šaubīgie parādi izgrā-

grāmatojums . . . 15666,25
Izmaksātas tantjemas 11499,51
Tīra peļņa . . . . . 25384,79

Ls 116936,15 Ls 116936, 15

Bilance uz 1927. g. 31. decembri.

Aktīvs Ls Pasivs Ls
Kase 3058,92 Akciju kapitāls . . . 100000 —
Preču rēķins .... 122768,16 Rezerves kapitāls (no
Avansu rēķins . . . 12,— 1927. g. peļņas Ls
Izdevumu rēķins!928. 387,60 1738,68) . . ' . >.. 11095,42
Dažādu banku rēķins 42586,93 Speciālo rezerv. kapi-
Debitoru rēķins . . 209020,63 tāls (no 1927. g. peļ-
Vekseļu rēķins . . . "27834,50 ņas) 19000,—
Šaubīgo parādu rēķins 2867,49 Nodokļu rēķins (no
Inventāra rēķins '. . 3679,09 1927. g. peļņas) Ls

4646,11 ..' ..., 4600 —
Dažādu banku rēķins 1860;80

, Kreditoru rēķins ' . . 145922,59
Akcepti .. '.... 121936,51
Tantjemu rēķins . . 5600,—
Izdevumu sast. rēķins 2200,—

Ls 412215,32 Ls 412215,32
5932z Valde.

Akciju sabiedrība „Baltīc Chartering Co."
JVInns un *audēfumu ftont*

Debets. Ls Kredits. Ls
Tirdzniecības izdevumi 66.361,43 Komimsijas un kuģu peļņa 58937,90
Peļņa 2.120.95 Kommisijas un kuģu peļņa 58.937,90

Baltie Chartering Co. Vents-
Pjli 9.544,48_ 68.482,38

' 68.482,38 68.482,38

JZttance ux 1927 g 31 rfecemftri
Aktivs. Ls Pasivs. Ls

Kase 5.993,83 Kapitāla konts 100.000 —
Inventārs 13.214.42 Rezerves kapitāla konts . 265.96
Depo pr. elekt.skaitītājiem 86.40 Inventāra amoitizacijas
īres nauda — uz priekšu konts 7.980,44

maksāta 120,— ' Kreditori 57,347,70 1(55.594 ļņ
Smognodoklis uz priekšu Peļņas atlikums uz 1/1/27.g. 42,76

maksātas «69,36 pjn , 1027.1; 2.120,95 jm' sS"*!tirdzniecības izdevumi uz ? ? ? ~" ' ,'
priekšu maksāti .... 920,38

Jrganizacija 2.500,—
°āre;ošas summas .... 1.662,94
Kuģu izdevumi — par

1928. g 15.682,33
Saltie Chartering Co.,

Ventspilī 16.575,25
Debitori 110.132,90 167.757,81 , '

167.757,81 j 167.757.Sļ

6067ē Valde.'
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