
Likums par būvniecības pārzināšanu.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā
par zemes ceļiem.

Papildinājumi un pārgrozījumi likumā
par bijušo Krievijas agrarbanku aiz-
devumiem Latvijā.

Noteikumu ļevedmuitas ierēķināšaņai pai
eksportējamo preču ražošanai izlieto-
tām ārzemju izejvielām pārgrozījums.

Likums
par

būvniecības pārzināšanu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

I. Būvniecības vispārēja pār-
zināšana.

1. Būvniecības vispārēja pārzināšana
piekrīt Iekšlietu ministrijai.

2. Vispārējai būvniecības lietu pār-
zināšanai pie Iekšlietu ministrijas pa-
stāv Būvniecības pārvalde, kuras uzde-
vumi ir:

1) izstrādāt, vienojoties ar ieinteresē-
tiem resoriem, vispārēja rakstura
noteikumus un likumprojektus būv-
niecībā ;

2) pārstrādāt, vienojoties ar resoriem,
pastāvošās darbaspēka un būv-
materiālu normas un izstrādāt jau-
nas normas;

3) izpildīt virsuzraudzību par pašval-
dības iestāžu rīcību būvlikumu un
noteikumu izpildīšanā, kā ari tech-
nisko inspekciju pie sabiedriskām
un rūpniecības ēkām, saskaņā ar
18. un 19. pantiem.
Piezīme. Būvniecības pārval-

des virsuzraudzības kompetencē
ietilpst tiesība kontrolēt pašval-
dību rīcību attiecībā uz būv-
likumu ievērošanu no formālā
viedokļa, kā projektus apstiprinot,
tā ari būvju izvešanu uzraugot.

Ar technisko inspekciju sapro-
tama iesniegto projektu caur-
skatīšana un apstiprināšana, kā
ari izvesto būvdarbu apskatī-
šana drošības un higiēniskā ziņā.

4) pārbaudīt un apstiprināt resoru pro-
jektus un maksas aprēķinus, izņe-
mot Satiksmes, Kara, Finansu un
un Zemkopības ministriju būves;

5) pārbaudīt un apstiprinātbūvju pro-
jektus, kuru apstiprināšana pār-
sniedz pašvaldības iestāžu kompe-
tenci, saskaņā ar 18. un 19.pantiem ;

6) pārbaudīt un iesniegt caur iekšlietu
ministri Ministru kabinetam ap-
stiprināšanai pilsētu,_ miestu un citu
apdzīvotu vietu apbūves plānus;

7) pārbaudīt un iesniegt iekšlietu mi-
nistrim apstiprināšanai pilsētu, miestu
un apriņķu pašvaldību izstrādātos
vietējos saistošos būvnoteikumus;

8) pārbaudīt, saziņā ar Latvijas uni-
versitātes architekturas fakultāti un
Mākslas akadēmiju, un iesniegt
Ministru kabinetam apstiprināšanai
atklātu pieminekļu, lielāku baznīcu
un monumentālu, eku projektus.
Pārbūvējot vai atjaunojot vēsturi-
skas būves, projekti saskaņojami ar

Pieminekļu valdi;
9) vākt un uzstādīt normas darbaspēka

algām un būvmateriālu cenām;
10) vest sarakstus par personām ar būv-

tiesībām.
Piezīme 1. * Iekšlietu ministris

izdod Būvniecības pārvaldei in-
strukcijas, kuras noteic tas dar-
bību šī likuma robežas.

Piezīme 2. Iekšlietu ministris
apstiprina Būvniecības pārvaldes
izstrādātos noteikumus un nor-

mas (2. p. 1. un 2. pkt.). Gadī-
jumā, ja nav panākta vienošanās
starp resoriem, jautājumu izšķir
Ministru kabinets.

3. Iekšlietu ministrijai piekrītošo
būvniecības jautājumu apspriešanai pie
Būvniecības pārvaldes pastāv techniskā
padome, kuras sastāvu un darbību noteic
Ministru kabinets ar sevišķu instrukciju.

4. Par padomes locekļiem var būt
tikai personas ar augstāko technisko
izglītību, kurām ir pietiekoša prakse
būvniecībā.

II. Valsts būvju pārzināšana,
darbu izvešana un uzrau-

dzība.
5. Būvju pārzināšana piekrīt attie-

cīgiem resoriem.

6. Būvniecības lietu techniskā vadī-
šana piekrīt attiecīgiem, štatā noteiktiem
orgāniem; šādi techniski orgāni atrodas
pie:

1) Satiksmes ministrijas;
2) Kara ministrijas;
3) Finansu ministrijas;
4) Zemkopības ministrijas;
5) Iekšlietu ministrijas būvniecības

pārvaldes, kā atsevišķa būvju no-
daļa, pie kam pēdējās uzdevums
ir būvniecības lietu techniskā vadī-
šana visu pārējo valsts resoru un
iestāžu vajadzībām.
Piezīme. Pastāvīgie štatā no-

teiktie, techniskie orgāni va-
jadzības gadījumos var tikt
paplašināti ar brīva līguma
darbiniekiem, algojot viņus no
atskaitījumiem, kuri kopā ar
9. pantā minētiem izdevumiem
nedrīkst pārsniegt 4°/0 no būvju
kredītiem.

7. 6. pantā minēto technisko orgānu
uzdevums ir: projektu, maksas aprēķinu
un norēķinu sastādīšana un pārbaudī-
šana, darbu techniskā vadība un citi
līdzīgi techniski uzdevumi.

Piezīme. Tuvākus noteikumus
technisko orgānu darbībai izdod
attiecīgie 6. pantā minēto resoru va-
dītāji, pie kam iekšlietu resora vadī-
tājs tādus izdod, iepriekš saskaņojot
ar ieinteresētiem resoriem.

8. 6. pantā paredzētos techniskos or-
gānus vada personas ar būvtiesībām.

9. No 6. pantā minētiem 4% atskai-
tījumiem sedzami ari visi citi izdevumi,
ar kuriem saistīta būvdarbu vadīšana un
uzraudzība, kā: projektu un zīmējumu
pagatavošana, dienas un ceļa izdevumi
būvju apskatei, algas būvju uzraugiem
darba vietā, kanclejas piederumi un tam-
līdzīgi izdevumi.

10. Būvdarbus var uzsākt tikai pēc

noteiktā kārtībā apstiprinātiem projek-
tiem un pārbaudītiem maksas aprēķiniem.

Piezīme. Gadījumos, kad izveda-
mās būves atrodas pilsētu vai miestu
administratīvās robežās, projekti iz-
strādājami, ievērojot vietējos saistošos
noteikumus, un pirms to apstiprinā-
šanas iesniedzami vietējās pašval-
dības atsauksmei.

11. Jaunbūves un kapitālus remontus
var izvest tikai atbildīga darba vadītāja
vadībā, kuram jābūt lietpratējam un per-
sonai ar attiecīgām būvtiesībām.

12. Norēķinus par izvestiem darbiem
sastāda techniskais darbu vadītājs un
apstiprina darbu izdevēja iestāde.

13. Būvju pieņemšana uzdodama liet-
pratējiem, kuri nav _ ņēmuši dalību pie-
ņemamo darbu tiešā vadība.

III. Pilsētu, miestu un bieži
apdzīvotu vietu privātas
būvniecības pārzināšana un

uzraudzība.
14. Privātas būvniecības pārzināšana

piekrīt attiecīgiem pašvaldību orgāniem.

15. Pilsētu, miestu un apriņķu paš-
valdības sastāda pilsētu, miestu un bieži
apdzīvotu vietu apbūves plānus un tos
iesūta Iekšlietu ministrijas caurskatīšanai
un iesniegšanai Ministru kabinetam ap-
stiprināšanai; tāpat pašvaldības izdod
saistošus būvnoteikumus par pilsētu,
miestu un bieži apdzīvotu vietu apbūvi
un privāto būvju izvešanas un uzrau-
dzības kārtību, kurus viņas iesūta Iekš-
lietu ministrijai apstiprināšanai, saskaņā
ar apstiprinātiem apbūves plāniem (2. p.
6. un 7. pkt.).

16. Pilsētu, miestu un apriņķu valdes
nes atbildību par to, ka privātas būves
tiek apstiprinātas un pieņemtas saskaņā
ar būvlikumu, apstiprinātu apbūves plānu,
vispārīgiem un vietējiem saistošiem būv-
noteikumiem.

17. Būvniecības lietu pārzināšanai paš-
valdības nodibina techniskus orgānus
zem lietpratēja vadības; iekšlietu mi-
nistris noteic, kurās pašvaldībās šī vadība
uzliekama personām ar būvtiesībām.

18. Sabiedrisko un rūpniecības ēku
projektus apstiprina vietējo pašvaldību
būvnodaļas, kurās darbojas personas ar
būvtiesībām. Kur tādu nodaļu nav, pro-
jektus apstiprina Iekšlietu ministrijas
būvniecības pārvalde.

19. Eku projektus rūpniecībām, kuras
ar savu darbību apdraud sabiedrisko dro-
šību un veselību, 18. pantā minētās paš-
valdību būvnodaļas var apstiprināt, iepriekš
izprasot iekšlietu ministrijas piekrišanu.

Piezīme. Šādu rūpniecības uzņē-
mumu sarakstus izdod Iekšlietu mi-
nistrija, saziņā ar Finansu un Tautas
labklājības ministrijām.

— Atcelti: 1) Noteikumi par būvniecības
un būvtechnikas lietu pārzināšanu (Lik.
krāj. 1922. g. 17.);

2) Krievijas būvlikumu (XII sējuma
I daļa 1900. g. izd.) pirmās sadaļas pir-
mās nodaļas 1.—51. un otrās nodaļas
6.—11. panti.

Rīgā, 1927. g. 9. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Z e m g a 1 s.

Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā

par zemes ceļiem.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu :

Likumā par zemes ceļiem (1925. g.
lik. kr. 26.) izdarīt sekošus pārgrozījumus
un papildinājumus:

I. Likuma 44. pantu atvietot ar
sekošo:

44. Ceļu jaunbūvei, paplašināšanai
un labošanai vajadzīgā grants ņemama
no pastāvošām grantsbedrēm. Satiksmes
ministrija rūpējas par pagasta valdes uz-
rādīto vai citu pagastā esošo vietu no-
māšanu, atsavināšanu, vai servitutu
noteikšanu uz šīm vietām, jaunu grants-
bedru ierīkošanai.

Piezīme. Par grantsbedru ierīko-
šanu var iesniegt savas sūdzības un
aizrādījumus pagasta iedzīvotāji sa-
tiksmes ministrim.

II. Likumu papildināt ar jaunu 44'.
un 442. pantu sekosi:

441. Iepriekšējā panta noradītam va-
jadzībām grantsbedru servitutu katrā
atsevišķā gadījumā nodibina ar Ministru
kabineta lēmumu, uz kura pamata nodi-
binātais servituts ievedams zemes grā-
matās ari bez īpašnieka piekrišanas.

442. Atlīdzība zemes Īpašniekam par
nodibināto servitutu grantsbedru ierīko-
šanai noteicama uz vienošanās pamata.
Ja vienošanās nav panākta, to noteic šī
likuma 54 pantā minētā komisija, kuras
lēmumu 14 dienu laikā var pārsūdzēt
zemes vērtēšanas virskomisijai.

Rīgā, 1927. g. 9 jūnijā.
Valsts Prezidents G. Z e m g a 1 s.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums Nr. 88.

1927. g. 2. jūnijā.
Noteikumu ievedmuitas ierēķinā-
šaņai par eksportējamo preču ražo-
šanai izlietotām ārzemju izejvielām

I vispārīgās daļas pārgrozījums.
Noteikumu ievedmuitas ierēķināšaņai

par _ eksportējamo preču ražošanai izlie-
totām ārzemju izejvielām I vispār, daļu
un papildinājumus (izslud. 1922 g
.Vaid. Vēstn." 102.; 1924. g. 83; 1925. g
250;_ 1926. g. 86. un 243. numurā) līdz-
šinēja redakcija atcelt un izteikt sekosi

.Ievedmuitas atmaksa par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām".

Papildinājumi un pārgrozījumi
likumā

par bijušo Krievijas agrarbanku
aizdevumiem Latvijā.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likumu par bijušo Krievijas agrarbanku
aizdevumiem Latvijā (Lik. krāj. 1921. g.
221., 1924. g. 146. un 1925. g. 185.)
grozīt un papildināt sekosi:

1. Likuma 1. nodaļas 2. un 3. pantus
izteikt sekosi:

2. Darījumos ar 1. pantā minētām
bij. valsts a>rarbankām un to. statūtos
paredzētie maksāšanas nosacījumi, iz-
ņemot aizdevuma atmaksas termiņus,
paliek spēkā ar noteikumu, ka atlīdzības
normu, kura ņemama pārvaldes izdevumu
segšanai, kā ari soda naudas lielumu par
laikā nenokārtotiem termiņu maksāju-
miem, nosaka finansu ministris, vieno-
joties ar Valsts kontroli.

3. Nokārtojot parādus par laiku līdz
Latvijas-Krievijas miera līguma spēkā
nākšanas dienai, par izpildītiem atzīstami
termiņu maksājumi par bijušās zem-
nieku agrarbankas aizdevumiem līdz
1917. g. 30. septembrim, bet par bijušās
valsts muižnieku zemes bankas un šīs
bankas sevišķas daļas aizdevumiem —
līdz 1917. g. 31. oktobrim. Pēc šiem
termiņiem atzīstami maksājumi, kuri
izdarīti : .

a) agnrbankām tieši vai caur pastu;
b) okupācijas varām;
c) Latvijas valsts zemju inspektoriem,

apriņķu komandantiem, vai citiem
likumīgiem valdības priekšstāvjiem.

II. Likuma 1. nodaļu papildināt ar
9'. pantu, bet 2. nodaļu — ar 14. pantu
sekosi:

9. Sākot ar 1924. g. 1. oktobri at-
celti bijušo valsts agrarbanku statūtos
paredzētie un ieķīlāšanas resp. aizlie-
guma rakstos noteiktie aizdevumu at-
maksas termiņi. Visiem šo agrarbanku
parādniekiem jāatmaksā Valsts zemes
bankai minēto agrarbanku izsniegtie aiz-
devumi, vai ari tie jāpārvērš Valsts zemes
bankas ilgtermiņa aizdevumos, piemēro-
joties bankas statūtu noteikumiem.

14. Sākot ar 1925. g. 1. janvāri atcelti
bij. Krievijas akciju agrarbanku statūtos
paredzētie un ieķīlāšanas resp. aizlieguma
rakstos noteiktie aizdevumu atmaksas
termiņi. Visiem šo agrarbanku parād-
niekiem jāatmaksā minēto agrarbanku
izsniegtie aizdevumi.

III. Ar šo atcelti 1924. g. 16 sep-
tembra un 1925. g. 22. oktobra papildi-
nājumi un grozījumi likumā par bij.
Krievijas agrarbanku aizdevumiem Latvijā
(Lik. krāj. 1924. g. 146. un 1925. g. 185.).

Rīgā, 1927. g. 9. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Z e m s a 1 s.

Maksa par .Valdības Vēstnesi':
r piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18,—
«/• gadu . . . 12— «/» gadu . . .10,—
3 oēn. ... 6,— 3 mēn. . . . 5,—
I . ... 2— 1 . .. . 1,70
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devējiem . . —,12 numuru . . —,10

Latvijas valdības ļgfe^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JĒ&3mĒ^BsĒ^j& svētdienas un svetkudienas
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un
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgam

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

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

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80



I- Vispārīgā dala.
1. Ievedmuitas nodokli par ārzemju

izejvielām, kas izlietotas eksportēto ražo-
jumu izgatavošanai, atmaksā ražotājam
muitas pēc attiecīgo ražojumu eksporta.
Ievedmuita atmaksājama naudā uz sastā-
dītā aprēķina, pēc klātpieliktā parauga,
un muitas lēmuma pamata (Noteikumi
par lemšanas kārtību muitu kopsēdēs
4. p.) no ievedmuitas nodokļa dienas
ienākumiem, neatkarīgi no atmaksājamās
sumas lieluma.

Piezīme. Gadījumā, ja muitas rī-
cībā nebūtu attiecīgas ievedmuitas
nodokļa sumas, tad lieta par at-
maksu līdz ar muitas slēdzienu iesū-
tāma muitas departamentam atmak-
sas nokārtošanai.

2. Ražojumi, kurus eksportējot at-
maksājama ievedmuita par viņu ražoša-
nai izlietotām ārzemju izejvielām, kā ari
atmaksas sumas aprēķina kārtība un ap-
men noteikti sevišķos rīkojumos (II Spe-
ciāla daļa).

3. Ārzemju izejvielu daudzumu, kāds
izlietots eksportēto ražojumu izgatavo-
šanai, konstatē un kontrolē muita vai nu
ražošanas vietā vai ari muitās pie ražo-
jumu eksporta, ja sevišķos rīkojumos
(2. p.) nav noteikta cita kārtība.

4. Izvedot uz ārzemēm ražojumus, par
kuriem tiek atmaksāta ievedmuita, ražo-
tājam: 1) jātaisa atzīme izvedpreču pie-
teikumā, ka tas vēlas saņemt ievedmuitas
atmaksu, uzrādot uz kāda rīkojuma pa-
mata tam tiesība atmaksu saņemt un
„Valdības Vēstneša" numuru, kurā at-
tiecīgais rīkojums izsludināts un 2) jā-
iesniedz muitai ievedmuitas kvītes, pēc
kurām samaksāti ievedmuitas nodokļi par
ražojumu izgatavošanai izlietotām ār-
zemju izejvielām.

5. Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvītes (4. p.) pamata atmaksājami
tikai 85% no ievedmuitas nodokļa su-
mas, kāds pēc minētās kvītes samaksāts.
Par to eksportēto daudzumu, ko nevar
segt ar ievedmuitas kvītēm, ievedmuita
nav atmaksājama.

6. Ievedmuita atmaksājama tikai par
tiem ražojumiem, uz kuriem apzīmēts,
ka tie ražoti Latvijā (etiķetes, markas,
zīmes u. t. t). Ja šādu apzīmējumu
uz ražojumiem nebūtu, tad ražojumam
caur muitas departamentu, katrā kalen-
dāra gadā jāizprasa finansu ministra pie-
krišana par katru eksportējamo ražojumu
atsevišķi.

7. Par ievedmuitas atmaksu taisāmas
ar sarkanu tinti sekošas atzīmes: ,

a) ievedmuitas kvitē: „Atmaksāta ieved-
muita, saskaņā ar muitas
192 .. g kopsēdēs
lēmumu un aprēķinu Ne ..... .
Ls . Saraksts „A"
Ne ..... . (zīmogs, datums, pa-
raksti: Eksporta nod. pārz. un vec.
grāmatvedis).

b) izvedpreču pieteikumā: „Atmaksāta
ievedmuita saskaņā ar
muitas 192.. g. . . . kop-
sēdēs lēmumu un aprēķinu Ne. . .
Saraksts „A" Ne (zīmogs
datums, paraksti: eksporta nod
pārz., vec. grāmatvedis).

8. Pēc ievedmuitas atmaksas kvīte ar

augšminēto atzīmi (7. p.) izsniedzama
ražotājam, bet kvītes, kurām pievienoti
preču paraugi, atstājamas muita. _

9. Pēc naudas izmaksas aprēķins ar
muitas lēmuma norakstu pievienojams
kases izdevumu attaisnojošiem doku-
mentiem, bet apiēķina noraksts ar attie-
cīgām atzīmēm atstājams muitas darb-
vedībā.

10. Tiesības atmaksāt ievedmuitu par
izejvielām, kas izlietotas eksportējamo
preču ražošanai, piešķirtas Rīgas, Lie-
pājas un Daugavpils muitām.

11. Ierēķina apliecības
^

kuras izdotas

līdz šo noteikumu spēkā nākšanai un
nav ierēķinātas, noder ievedmuitas sa-

maksai resp. ierēķināšaņai pie jelvielu
ievešanas. Ja apliecībā uzradīta suma
netiek pilnos apmēros ierēķināta, tad

sumas neierēkināta daļa atmaksājama
naudā. Naudā var atmaksāt ari visu
ierēķina apliecība uzrādīto samu. At-

maksu naudā izdara tā muita, kura ap
liecību izdevuse šai nkojuma noteikta

Piezīme. Uz ierēķina apliecībām,
nēc kurām ievedmuita jereķinata vai

suma atmaksāta nauda, taisāma at-
zīme : Ierēķināts respatmaksāts
, ... Preču pārbaudīšanas

dokumenta
"
j*? ? •_ 4'S.

datums, paraksti). Ierēķinātas aplie-
cības pievienojamas pie attiecīga
preču pārbaudīšanas dokumenta, bet

apliecības, pēc kurām sumas atmak-
sātas naudā, pievienojamas kases iz-
devumu attaisnojošiem dokumentiem.

12. Šis rīkojums piemērojams un ieved-
muita atmaksājama skaidrā naudā ari
tādos gadījumos, kur speciālos rīkojumos
par ievedmuitas atmaksu, kas izdoti līdz
šī rīkojuma izsludināšanai, paredzēta
ierēķinu apliecību izdošana.

13. Līdz ar šī rīkojuma spēkā stā-
šanos atcelti rīkojuma Ne 50 (instr. kases
operācijām, grāmatvedībai un norēķiniem
muitā, izslud. 1926. g. « Valdības Vēst-
neša" 68. un 69. numurā) 39.-44. panti.

Finansu ministris V. Bastjānis.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Paraugs.

Muitaskasei. Ls 853,44 izmaksāti

Izmaksāt astoņi simti piecdesmit trīs 1927. gada „ „...„
latus 44 sant. (Ls 853,44 s.) un ierakstīti kases grāmatā ieņ. .Nb

Kasieris
Muitas priekšnieks . , _ . « „„

un saraksta „A" Ne....
1927. gada „ " _ Vec. grāmatvedis

APRĒĶINS Ks 1
par ievedmuitas atmaksu Baltijas celulozes fabrikas sabiedrībai Slokā

par ārzemju izejvielām, izlietotām eksportētā papira ražošanai.
Lūgumi: 1927 :

Nsraksts.

Rīgas muitas kopsede 1927. g. „ _,."
Piedalījās: muitas priekšnieks

„ priekšnieka palīgi
„ revidenti

eksporta nodaļas pārzinis

Caurskati ja: Nolēma:
Ievedmuitas atmaksas aprēķinu Pamatojoties uz muitas departa-

Ne firmai menta rīkojumu Ne („,Val-
:. dības Vēstneša" 1927. g. Ne )

sastādītu saskaņā ar rīkojumu Ne atmaksāt firmai
(„VaļdībasVēstneša" 192 g. Ne ) :
par jēlvielām,kufas izlietotas eksportēto pēc atmaksas' aprēķina Ne*.

: LS
ražošanai par _

sumu Ls skaidrā naudā.
Muitas priekšnieks
Priekšnieka palīgs
Revidenti
Eksporta nodaļas pārzinis

Par noraksta pareizību:
Eksporta nodaļas pārzinis
Darbvedis

Izlietotas izejvielas
Eksportēta ; ,

oaoira Sodrēji Kalifoniis Dabiskas augu Organiskas
r r krāsas, sasm. krāsa vielas K o p s u m a

,, . § 42. § 82.|125/lb. § 135.
svars (kg) ^__^

?

Ls 1 Ls Ls Ls ļ Ls

53486 —,— 88,91 6,66 43,18 138,75
13341 8,55 20,60 3,16 294,60 326,91
73565 —— 129,89 i 0,90 155,91 286,70
15040 2,88 23,57 : 0,23 '! 74.40 101.08

155432 11,43 262,97 10,95 568,09 853,44
1 ill

Eksporta dokumenti

Rīgas muitas izv. pr. p. Ne 3517 — 28./III 1927. g. apl. JVe 434 — 25./III 1927. g.
piev. pie s/s „Move" — 29./III 1927. g.

Rīgas muitas izv. pr. p. Ka 3529 — 28./II1 1927. g. apl. Ne 435 — 25./III 1927. g.
piev. pie s/s „Leda" — 1./1V 1927. g.

Rīgas muitas izv. pr. p. Ne 3529 — 28/III 1927. g. apl. Ne 436 — 25./II1 1927. g.
piev. pie s/s „Leda" — l./IV 1927. g.

Rīgas muitas izv. pr. p. Ne 3530 — 28/111 1927. g. apl. Ne 438 - 26./III 1927. g.
piev. pie s/s „Lorenz L. M. Russ" — 2./IV 1927. g.

Uzrādītās kvītes:
Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. C Ne 25724 — 20./VUI 1925. g.

pr. p. d. Ne 30369/1925. g. - sodrēji — § 42 . . . par sumu Ls 11,43
Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. D Ne 17687 — 30./VII 1926. g.

pr. p. d. Ne 44380/1925. g. — harpius — § 82 . . . „ „ „ 99,22
Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. D Ne 34438 — 7/X 1926. g.

pr. p. d. Ne 44380/1925. g. — harpius — § 82 . . . „ „ „ 163,75
Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. C Ne 101913 — 1./1I 1927. g.

pr. p. d. Ne 3352/1927. g. — dabiskas augu krāsas
§ 125/1 b „ „ „ 10,95

Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. D Ne 11788 — 9/VII 1926. g.
pr. p. d. Ne 20833/1926. g. — organiskas krāsu vielas § 135

^^
„ „ 568,09

Kopsumā Ls 853,44

Revidents
Eksporta nodaļas vadītājs
Darbvedis

Astoņi simti piecdesmit trīs latus 44 sant. saņēmu (eksportiera paraksts).
(gads, mēnesis, datums.)

(Vieta
zīmog-

markai.)

Valdības iestāžu paziņojumi
Uzaicinājums.

Zemkopības ministrijas zemkopības
departaments uzaicina Starij-Zamoka
muižas, hip. Ne 1908, zemes gabala arnosaukumu_ „Kalniņi", kurš atrodas Bērz-
pils pagasta, Jaunlatgales apr, ieguvējus-
Ķazmeru _ Augusta dēlu Senku, Jāzepu
Ādama dēlu Senku un Salemonu Ādama
dēlu Senku ierasties sešu mēnešu laikā
skaitot no dienas, kurā šis uzaicinājums
iespiests «Valdības Vēstnesī", pie zem-
kopības ministrijas notāra — Rīgā, Dzir-
navu ielā Ne 31, iepazīties ar minētā
zemes gabala izpirkšanas līgumu un to
parakstīt.

Neierašanās gadījumā ieguvējus uz-
skatīs kā atteikušos no piešķirtā zemes
gabala un_ to no jauna ieskaitīs valsts
zemes fonda.

Pamats: lik par nekust. īpašumu
korob. sakara ar agr. ref. lik. 5. p.
1924. g. 8. februāra instrukcijas pie
minēta likuma 1.8., 20. un 25. p. p.
un likuma par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju no.
vertē_šanu un pārdošanu dzimtsīpa-
šuma vai atdošanu dzimtsnomā
23. p.

1927. g. 2. jūnijā.
Zemkopības departamenta

direktora v. E. Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas

vadītāja v. Šņornieks.

Tautas labklājības ministrijas
uzaicinājums visām valsts,paš-
valdības un privātām iestādēm.

Tautas labklājības ministrija uzaicina
visas valsts, pašvaldības un privātās
iestādes, kā ari uzņēmumus griezties va-
jadzības gadījumā ar pieprasījumu pēc
darba spēka pie Rīgas pilsētas darba
apgādes, Torņa ielā Ne 4, tāļr. 2-1-7-1-2
un 2-1-7-1-4.

Uz š. g. 1. jūniju darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Vīr. Siev.

Metalstrādnieki ... 52
Kokstrādnieki .... 7
Dažādu dzīv. vielu ap-

strādāšanas strādnieki 2
Pārtik. un narkot. vielu

strādnieki .... 5 4
Būvstrādnieki .... 60
Transportstrādnieki . . — —
Tirdzniecības kalpotāji —
Kantora darbinieki . . 11 33
Mājkalpotāji .... 2 67
Laukstrādnieki. ... 12
Nekvaliiic. strādnieki . 127 158
Citos arodos .... 6 3
Pusaudži. ..... 7 6
Apģērbu strādnieki . . — 12
Minerālvielu apstrādās.

strādnieki —
Ķimiskā rūpniecība . . — —
Higiēnas strādnieki . . — 2
Tekstilstrādnieki ... — —

Kopā 279 297

Pavisam 576 bezdarbn.

Kas attiecas uz grāmatrūpniecības
strādniekiem, tad Rīgas grāmatrūpniecī-
bas darba apgādē reģistrēti uz 1927. g.
1. jūniju un vajadzības gadījumā no
minētās apgādes (Lāčplēša ielā Ka 43/45,
tāļr. 6311) pieprasāmi sekosi arod-
strādnieki:

Vīr. Siev.

Burtliči ...... 65 13
Tipogrāfiju iespiedēji . 12
Litografi ,; .12 —
Grāmatsējēji .... 14
CinkograSi —
Burtu lējēji 3
Linēiāji /I
Litografi 6
Korektori — ~T
Ielaidēji — «
Sietuves strādnieki . . . — 38
Palīgstrādnieki. ... 12 "

Kopā 125 _9ļ

Pavisam 216 bezdarbn.

Madonas apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis,

izpildot savu š. g. 23 maija lēmumu, ar šo P
ziņo, ka meklēšana pēc apsūdzētā uz
lik. 149. p. 1. d. Pētera Jēkaba d. Elksni» >
izšķīdināta „Valdības Vēstneša" 1921. g- <°-
murā, izbeidzama.

Madonā, 1927. g. 2. jūnijā. Ne 68, 21.

Miertiesnesis J. C i m d i ?s-



Noticēs to Mariners
published by the Hydrographic Sect on

of the Marinē Department.

Riga, 4th Juny 1927. Ne 11.

Positions from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seaward. Visibility of lights in clear vveather
as limited by the intensity of light.

16) Warning signāls adopted by the
Latvian navy to denote the presence
of submarines.

1. The warning signal consist of
a striped flag with four red and four
white horizontal stripes,

2. The warning flag will be hoisted
on the foremast of vessels escorting
submerged submarines.

3. The vvarning flag will be also
hoisted on the signalstations of the
marinē observation service, when
submerged submarines are in the
vicinity.

4. If this signal flag is displaved
on the escorting vessel or on the
cSast stations, vessels must take the
greatest precautions in order to avoid
collisions.

Remark. The signal flag vvill
be hoisted provisionaly on the
īollowing signalstations of the
marinē observation service:
Daugavgriva (Dtinamūnde), Mi-
ķeļbāka (Michael lighthouse),
Ventspils (Windau), Liepāja
(Libau).

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.
Darbvedis K. Veidenbergs.

Iecelšanas.
Rezolūcija JN2 33.

Saskaņā ar ārstu komisijas lēmumu, piešķiru
Daugavpils apriņķa priekšnieka II iecirkņa pa-
līgam, Krustpill, Jānim Bērziņam atvaļinā-
jumu slimības dēļ uz vienu mēnesi, skaitot no
s. g. 6. jūnija, uzdodot apriņķa priekšnieka
II iecirkņa palīga pienākumu izpildīšanu Bērziņa
atvaļinājuma laikā tā paša iecirkņa kriminālpo-
licijas uzraugam Jānim Melderam.

Rīgā, 1927. g. 1. jūnijā. Hs 11370.
Iekšlietu ministj-a biedrs J e z. R u b u 1 s.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Valdības darbība.
Vakar ārlietu ministri F. C i e 1 e n u

apmeklēja Krievijas sūtnis J. Lore ne?,
Itālijas sūtnis A. Stra nieri, Polijas
sūtnis J. Lukasevičs un Francijas
chargē d'affaires P. N e y r a c's. Tanī
pašā dienā ārlietu ministris pieņēma
audiencē Zviedrijas ārlietu min strijas
preses šefu Fr. H e n r i k s o n u un mūsu
sūtni Berlinē Dr. O. Voitu, kas sniedza
ziņojumu par savu darbību. Pulksten 2
pēc pusdienas Dr. O. Voitu pieņēma
audiencē Valsts Prezidents G. Zem gals.

Latvijas-Krievijas saimnie-
ciskais līgums.

(Maskavā parakstīts s. g. 2. pmja.)

Saruna ar ārlietu ministri F. Cielenu.
Ir noslēgts pastāvīgs saimniecisks lī-

gums uz 5 gadiem. Vispārtiesiskos jautā-
jumos līgums dibinājās uz vislielākās
labvēlības principa. Pie šiem vispārtie-
siskiem jautājumiem tuvāki nepakavešos;
gribu tikai norādīt, ka līguma noteikumi
ienes skaidrību un noteiktību Krievijas
tirdznieciskās pārstāvības tiesībām un
pienākumiem Latvijā. Krievijas tirdznie-
ciskai pārstāvībai, kas pastāv pie sūtnie-
cības, ir piešķirtas tiesības reprezentēt
sevi ar trim ' personām, kuj-as _ iegūst
eksteritorialitates tiesības. Šīs pārstāvī-
bas saimnieciskā darbība padota Latvi-
jas likumiem ari nodokļu ziņā, kas līdz
šim nebija.

Runājot par līguma saimniecisko pusi,
jāsaka, ka šai līgumā pirmo reizi mes
izmantojam tā saukto Krievijas klauzulu,
kas jau ievesta visos tirdznieciskos līgu-
mos, kurus mēs esam noslēguši ar visam
Vakareiropas valstīm. Šī_ klauzula pa-
redzēja iespējamību noslēgt ar Krieviju
līgumu, kas zināmos momentos varētu
iet tālāk par vislielāko labvēlības prin-
cipu.

Saņemot kopā liguma saimnieciskos
momentus, varētu par tiem teikt sekošo:

1) Padomju Krievijas valsts uzņemas
pienākumu pret Latviju 5 gadu laikā
ikgadus iepirkt Latvijas ražojumus par
Ls 40.000.000 resp. 15.000.000 zelta
rubļiem. Šie pasūtījumi sadalās sekošā
veidā zelta rubļos: vagoni — 5.300.000,
papirs — 2.400.000, vilnas dzijas —
1.200.000, ādas - 1.200.000, kažok-
ādas — 500.000, celuloze — 500.000,
lauksaimniecības mašinas — 500.000,
velosipēdi — 700.000, dzelzs — 250.000,
drātis — 400.000, trikotāža — 500.000,
stikls — 250.000, linoleums — 100.000.
kino piederumi — 50.000, krāsas —
40.000, adatas — 15.000, vasku drēbe —
20.000. Ka redzams, pasūtījumi galve-
nam kārtām ir mūsu rūpniecībai, bet ir
ievēroti ari mūsu sīkie ražotāji (triko-
tāža). Lauksaimniecības ražojumi ir pa-
redzēti sekošos apmēros: āboliņa sēklas —
par 650.000 zelta rubļiem, sugas lopi,
zirgi un putni — 200.000 zelta rubļiem.
Nav aismirsta ari mūsu zvejniecība. Ir
paredzēti Krievijas pasūtījumi uz zivju
konserviem par 75.000 zelta rubļiem.

2) Padomju Krievijas valdība ir uz-
ņēmusies uz sevis pienākumus attiecībā
uz tranzitu caur latviju, stabilizējot un
ik gadus zināmā proporcijā palielinot
Krievijas preču tranzitu pa Latvijas
dzelzsceļiem uz ostām.

3) Abas valsts savstarpēji usņēmušās
pienākumus uz savas zemes, zināmiem
ražojumiem piešķirt viena otrai muitas
pazeminājumus zināmos procentuālos
apmēros.

a) Padomju Krievija dod sekošiem
Latvijas ražojumiem muitas nolaidumus
sekošos apmēros: vagoni — 50%, drāts
izstrādājumi, dzelzs, tērauds un to iz-
strādājumi, lauksaimniecības mušiņas un
instrumenti, trikotāžas ražojumi — 25°/p >
āda, adatas, zivju konservi — 20%.

b) Latvija no savas puses uzņemas
pienākumu dot muitas pazeminājumus
uz sekošiem Krievijas ražojumiem sekošos
apmēros: minerālūdeņi — 60° o, sāls,
porcelāns auto un vēlo riepas — 50°,
žāvēti dienvidus augļi (bez āboliem un
bumbieriem), rieksti, mandeles—33petroleja, benzins, elektromotori, elek-
triskās spuldzes, sinepes — 25%, parfi-
mērija, kvieši — 20%. cukurs, tabaka
- 15%.

Šajos saimnieciskos momentos izpaužas
sevišķā labvēlība, kuru viena valsts pie-
šķir otrai pāri par vislielāko labvēlību.

Novērtējot šī līguma saimniecisko no-
zīmi priekš Latvijas, jākonstatē, ka līdz
ar Krievijas pasūtījumu realizēšanu mūsu
rūpniecībai ir nodrošināts ievērojams un
stabils tirgus 5 gadu laikā. Mūsu vis-
pārējais eksports pēdējā gadā uz Krieviju

sniedzās pie Ls 10.000.000, tagad tur-
pretim mums ir iespēja to četrkārtīgos
apmēros palielināt. To katrā ziņā sajutīs
rņūsu fabrikas, jo Krievijas tirgus viņām
ir dabīgi piemērots. Pie pasūtījumu listes
sastādīšanas mēs no savas puses panācām
beidzot ari tādus pasūtījumus, kuri nāk
par labu mūsu sīkražotājiem (trikotāža)
un zvejniekiem (zivju konzervi). Sarunu
sākumā par šīm precēm krievi negribēja
ne dzirdēt.

Pie krievu pasūtījumu listes sastādīšanas
mēs saziņā ar mūsu rūpnieku organizā-
ciju pārstāvjiem esam uzņēmuši krievu
pasūtījumu listē tikai tādus ražojumus,
kurus varētu ražot mūsu fabrikas taga-
dējos apstākļos, neieguldot jaunus lī-
dzekļus kā pamata kapitālus fabriku jaun-
būvēs, pārbūvēs vai ari mašinās.

Tranzita stabilizēšana un proporcionāla
palielināšana ik gadus zināmos apmēros
un Krievijas preču virzīšana virzienā uz
mūsu ostām dos noteiktus ienākumus
mūsu dzelzsceļiem un ostām. Tranzita
stabilizēšana 5 gadu laikā dod' mums
noteiktu iespējamību izveidot mūsu dzelzs-
ceļu un ostu darbību, kas ari ir svarīgs
tautsaimniecisks ieguvums.

Runājot par Krievijas muitas nolaidu-
miem uz Latvijas ražojumiem,'jākonstatē,
ka tie zināmā mērā reālāki nodrošina
šiem ražojumiem tirgus Krievijā, jo padara
tos konkurences spējīgākus.

Kas attiecas uz Latvijas muitas no-
laidumiem uz Krievijas precēm, tad
stingri ir ņemtas vērā mūsu pašu rūpnie-
cības intereses, un muitas pazeminājumi
doti tikai uz tādiem ražojumiem, kurus
Latvijā neražo vai ari paredzamā nākotnē
neražos. No fiskalā viedokļa raugoties
šie muitas pazeminājumi var nest mūsu
valsts kasei zināmus zaudējumus, kuri
varētu sniegties pie 2—2, /2 milj. latu
gadā. Bet valsts kase šos zaudējumus
atgūs atpakaļ citādā, netiešā ceļā — ar
nodokļiem uz palielinātiem rūpniecības
ražošanas ienākumiem uz dzelzsceļu un
ostu ienākumiem. Tādā ceļā šie fiskalie
zaudējumi kompensēsies ar citiem valsts
ienākumiem.

Tautsaimnieciski šim līgumam mūsu
saimnieciskā attīstībā būs diezgan liela
nozīme. Kaut ari šis līgums neienesīs
kādu ārkārtēju uzplaukumu mūsu rūp-
niecībai virzienā uz priekškara apmēriem,
tomēr tas jūtami ienesīs zināmu dzīvību
mūsu rūpniecībā un stabilizēs mūsu vis-
pārējo tautsaimniecību, kas tagad vis-
pārējā saimnieciskā sastrēguma momentā
kritīs ļoti lielā svarā.

Strādāts pie šī līguma sagatavošanas
un noslēgšanas ir ļoti daudz. Saimnie-
ciskā līguma komisija pie ārlietu mini-
strijas līguma sagatavošanai un apsprie-
šanai ir ziedojusi vairāk kā 50 sēdes.
Turu par savu pienākumu izteikt savu
pateicību par veikto darbu saimniecisko
līgumu komisijas locekļiem, Maskavas
delegācijas locekļiem un techniskiem pa-
domniekiem, kā ari Latvijas rūpnieku un
amatnieku savienības, Latvijas fabrikantu
biedrības, Liepājas fabrikantu biedrības
un citu saimniecisko organizāciju pār-
stāvjiem, kuri ar saviem padomiem ir
palīdzējuši veikt šo darbu.

Tagad ar tikpat lielu aktivitāti un
enerģiju tiks virzīta uz priekšu saimnie-
cisko līgumu noslēgšana ar Poliju un
Lietavu, kā ari muitas ūnijas sagatavoša-
nas darbi ar Igauniju.

Latvija un cilās valstis.
Latvija un Itālija.

XIII s t a r p t a u t i s ko lauksaim-
niecības' kongresu Romā at-
klāja 26. maijā Itālijas karaļa klātbūtnē
vēsturiskā Kapitolijā. Starptautiskie lauk-
saimniecības kongresi sanāk ik pēc
2 gadiem. XII kongress notika Varšavā.
XIV kongress notiks Bukarestā. XIII kon-
gresa dienas kārtībā dominē jautājumi,
kā novērst smago lauksaimniecības krizi,
kura ar maz izņēmumiem pārņēmusi visu
pasauli. Kongresā piedalās 43 delegā-
cijas ar apmēram 1300 delegātiem. Dele-
gātu starpā redzamas daudz pasaules
autoritātes ekonomiskos, finansu u. c.
jautājumos. No Latvijas kā delegāti pie-
dalās Latvijas chargē d'affaires K. B e-
r e n d s, lauksaimniecības pārvaldes priekš-
nieks agr. J. Ķeņģis un lauksaimnie-
cības organizāciju pārstāvis docents
P. S t a r c s. Darba sekmīgai veikšanai
nodibinātas 6 sekcijas: 1) lauksaimnie-
cības organizāciju, 2) zemkopības, 3) lop-
kopības, 4) kooperācijas un ekonomisko
jautājumu, 5) klimatoloģijas un meliorā-
cijas un 6) sieviešu.

27. maija delegātus pieņēma Itālijas
karalis Viktors Emanuēls pils reprezen-
tācijas telpās; 28. maijā delegātus pie-
ņēma Romas gubernators.

Kongresu slēdza 1. jūnijā. Pēc kon-
gresa dalībnieki kopīgi izbrauca ekskur-
sijā uz dažādiem Itālijas novadiem.

LTA.

Māksla.
Dailes teātris. Ceturtdien, 9. jūnijā, pulksten

7.30 vakarā, aktieru svētki uzvedot pirmo reizi
Q. Ķadelburga un R. Skovroneka joku spēli
4 cēlienos ,,J ā t n i ek u drudzis". Blaumaņa
lugas žīdi redzēti tiku tikām. Bet čigāni —
tos reti dabū uz skatuves redzēt. Šoreiz Dailes
teātrī demonstrēs vienu jēru zagli zaldāta lomā.
Tur var iznākt tik lieli joki, ka pat Mitrevics
gatavs mainīties ar čigānu lomām. Lugā, kas
ar saviem četriem cēlieniem pārsniedz parastos
Dailes teatj-a trīscēiienu uzvedumus, atrisināti
vairāki problemi: mīlestība, jāšana un šibe-
rēšana un pat minoritatu jautājums. Jo te
taču ir — čigāns zaldāts! Piektdien, 10. junijn,
pulksten 7.30 vakarā „Jātnieku dru-
dzis". — Sestdien, 11. jūnijā, pulksten 7.30
vakarā .Jātnieku drudzi s". — Svētdien,
12. jūnijā, sezonas slēgšana, pulksten 2 dienā
„Edenes dārzs" un pulksten 7.30 vakarā
,,Edenes dārzs".

Teātra viesu izrādes Valmierā: 12. jūnijā,
pulksten 8 vakarā,,S paniešu dejotāj a".—
13. jūnijā ,,Grafs Montē Kristo". —
13. jūnijā ,,Ēdenes dārzs" un 15. jūnijā
,,Uz nezināmo ostu".

KURSI.

Rīgas biržā, 1927. gada 9. jūnijā.

Devizes

1 Amerikas dollars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,165—25,235
100 Francijas franku 20,10—20,50
100 Beigas 71,70—72,45
100 Šveices franku 99,30—100.30
100 Itālijas liru 28,30—28,85
100 Zviedrijas kronu 138,40—139,40
100 Norvēģijas kronu 133,90—134,90
100 Dānijas kronu 138,15—139,15
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 207,10—208,65
100 Vācijas marku 122,35—123,55
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu ' 58,00—64,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs — — —

Dārgmateli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg . . . . 92—100

Vērtspapiri:

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

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. R u p n e r s.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā, 8. jūnijā. Somijas-
Igaunijas- Latvijas konven-
cija par tiešo pasažieru sa-
tiksmi šodien parakstīta no igauņu
satiksmes resora puses. Konvencijas
oriģinalteksts, kurš izgatavots trijos ek-
semplāros, nosūtīts tāļākparakstīšanai uz
Helziņforsu; no turienes to sūtīs uz
Rīsru.

Literatūra.
Latvijas Banka. Tautsaimniecisks pārskats un

statistiskas ziņas. N° 2. 1927. g. maijā.
Artilērijas Apskats. JVTs 3./5. VI gads. 1927.

Artilērijas inspektora štāba izdevums.
Latvju Raksti. XXVII. Rīgā, Valstspapiru

spiestuves izdevums.
Darba Tiesības. Socialpoli tikās mēnešraksts.

Arbeitsrecht. Monatsschrift ftir Sozialpolitik.
(Kurzen Inhalt s. am Schluss). JVg 5. Maijs.
Rīgā, 1927. g. Latvijas slimo kasu savienības
izdevums.

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 lapas puses

Jiltabetisfrs
satura radītājs
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 1926. g.,
1. līdz 24. burtnīcai (1. līdz

192. skaitlim).
Saeimas kodiiikacijas nodaļas sa-

kārtojumā

Šis satura rādītājs maksā:
Ls 0,20, ar piesūtīšanu Ls 0,22.

Paziņojumi jūrniekiem
jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās

daļas izdoti.

Rīgā, 1927. g. 4. jūnijā. Nb 11.

Pozīcijas uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilungas par. rad. no 00 līdz 3600 un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā laikā no-
teikta pēc uguns stipruma.

16) Brīdinājumu signāls, kurš tiek lie-
tots Latvijas flotē un norāda zem-
ūdens laivu tuvumā atrašanos:

1. Brīdinājuma signāls ir flaga,
kura sastāv no četrām sarkanām un
četrām baltām horicontali pārmaiņus
sašūtām strēmelēm.

2. Brīdinājuma flagu uzvelk priekš-
mastā kuģis, kurš pavada ejošo zem
ūdens zemūdens laivu.

3. Brīdinājuma flagu uzvelk ari
jūras novērošanas dienesta signal-
posteņi, ja viņu rajonā zemūdens
laivas atrodas pagremdētā stāvoklī.

4. Visiem kuģiem, ieraugot brīdi-
nājuma flagu uz pavadkuģa vai uz
krasta, jāpiegriež vislielākā uzmanība,
lai novērstu varbūtējās sadursmes.

Piezīme Brīdinājuma flaga
krastā pagaidām tiks uzvilkta
sekošos jūras novērošanas die-
nesta signalposteņos: Daugav-
grīvā, Miķeļbākā, Ventspilī un
Liepājā.

Rīga, 1927. g. 4. jūnija.



(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabali. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Ādolfs Aleksandra d. P i 1a n d er s
un Augušie Miķeļa meita Pi-
la nd e r, dzim. Ziemel, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra A. Meike 10. maijā
1927. g. reģ. M> 28/9079, ar kup
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 24. maijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

4855 Sekretārs A Kajve.
Rīgas apgabalt., 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Svends Fēliksa
dēliSalomonsens un Helga
Ludviga meita Salomonsen,
dzim. Forgeron-Smith, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra A. Meike 11 .maijā
1927. g, reģistra JVs 29/9148, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79

^
un turpm. p. p.

paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā,24. maijā 1927. g. L.M>4172

Priekšsēdētāji v. A. V e i d n e r s.
4856 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Oskars Heinricha dēls P a u 1i n s
(Paulin) un Amata Konstantīna
meita Paulins (Paulin), dzim
ion Brzezinskis (Brzezinski) no-
slēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra V. Līvena
3 maijā 1927. g, reģ. WS 27/9893,
ar kuru viņi, attiecība uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. _ un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību

Rīgā, 24. maijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

4858 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas ansaUatiles. 3.ciuīīnod
uz Latvijas civillikumu kop.36.p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Jēkabs
Jāņa d. Vilks un Elvira Pē-
te a m. Vilks, dzim. Abel,
noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
janda 9. maijā 1927. g. reģistra
jVa 65/12224, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 24. maijā 1927. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4862 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalties.3.civilnod.

uz Latvijas civillik. kop. 36. p.

piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai ka laulātie draugi Arnolds
Koiistantina dēls Silskis
<Silsky) un Hedviga Jūlija
Ādolfa meita Silskis (Silsky),

dzim Brokhauzens (Brockhausen)
noslēguši savstarpīgo laulības

nemitu pie Rīgas notāra V.Livena

fS11927g.reg.X228/10146,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu

noslēgto laulību, ir atcēluši vietejc

dvi lik. 79. un turpm p.p.
paredzēto laulāto mantas kopību,

Risa, 24. maijā 1927. g.

L.N° 4114.
Priekšsēdētājav. A Veidners.

4863 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1927. g.
5. maija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pirku-
ma-pārdevuma līguma, korob.
1910. g. 7. okt. ar JVa 2954 uz
Jelgavas apr., Jaunsvirlaukas
muižas zemes gabalu ,,Romāni"
ar zemes grām. JVe 5721 par pir-
kuma sumas atlikumu 200 kr.
rb|. lielumā, pilnīgi samaksāts
un lūdzējam Jānim Šifferam
dota tiesība prasīt artiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1927. g. 20. maijā.
4644a L. JVe 542/27.

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas 11. iec. miertoesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
2011., 2014. un 2079. p. p. un
saskaņā ar savu š. g. 11. maija
lēmumu, uzaicina 1926. g. 2. nov.
Rīgā, mir. Ādolfa VMhelma d.

Viezes mantiniekus, kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības vai pretenzijas uz
viņa atstāto mantojumu pie-
teikt tās tiesai, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
vietošanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas tiks atzītas
par šīs tiesības zaudējušām.

Rīgā, 16. maijā 1927. g.
4283a Pap. miert. J. Drande.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
2. maija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pec pirkuma
pārdevuma līguma 1500 kr. rbļ.
lielumā korob. 1914. g. 17. janv.
ar JVa 142 uz Kalnamuižas ^ Ga-
viļu" mājām ar zemes grām.
Ne 310, pilnīgi samaksāts un
lūdzējai Lavizei Bitovs dota tie-
sība prasīt attiecīgās hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 20. maijā.
4642a L. JNs 550/27.

Priekšsēd. v. E. Feldmans,
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g
2. maija nolēmumu dara zināmi
vispārībai, ka parāds pēc pirku-
ma-pārdevuma līguma, korob
1899. g. 20. martā ar JVo 303 m
Bauskas apr., Liel-Iecavas muižas
,,Lībiet" mājām ar zemes grām
Na 2835, par pirkuma sumas at-
likumu 1600 kr. rbļ. lielumā, —
pilnīgi samaksāts un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.L.JVe387/27

Jelgavā, 1927. g. 20. maijā.
Priekšsēd. v. E. Feldmans

4643a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
2. maija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka pirkuma-pārdevu-
ma līgums, korob. 1908. g. 27.
febr. ar JVe 355 uz Lašu pagasta
,,Mālumuižas" mājām ar zemes
grām. JVe 129 par pirkuma sumas
atlikumu 2000 kr. rbļ. lielumā,
atzīts par iznīcinātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgās hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 18. maijā.
4569a L. JVa 381/27

Priekšsēd. v. Vei ss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
9. maija nolēmuma dara zināmu
vispārībai, ka 2 obligācijas, ik
par 1000 kr. rbļ., korob. 1) 1911 .g.
5. dec. ar JVe 2696 uz Jēkabpils
lauku zemes gabalu ar hip. M? 32
un 2) 1909. g. 30. nov. ar Ne 1880
uz Jēkabpils apr., Elkšnu-muižas
,,Blodžu" mājām ar zemes grām.
JVe 2222, par iznīcinātām un lū-
dzējai-Jēkabpils I. krāj-aizdevu
sabiedrībai dota tiesību prasīt
attiecīgo hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. L. JVa 148/27

Jelgavā, 1927. g. 18. maijā.
Priekšsēd. v. Veiss.

4570a Sekretārs Mittelhofs.

L. JVa 1251.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

4864 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 21. jūnijā 1927. g.
min. nodaļas atklātā tiesas sēdē
tiks nolasīts 1927. g. 20. martā
Rīgā, mir. atraitnes Elizabetes
Jēkaba m. Kilp, dzim. Sēl notar.
testaments. LJV» 4404

Rīgā, 3. jūnijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

5918a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar savu civ. proc. lik.
1958. p., ar šopaziņo, ka 21. jun.
1927. g. minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1926. g.
31. dec. mir. Baižkalna pag.
,,Jaunzemos" atraitnes Marijas
Pētera m. Rullē, dzim. Grīslis
testaments. L. JVa 4276

Rīgā, 3. jūnijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

5919a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties.S.civilnod.
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi Kārlis
Heinrichs Kārļa d. J a a c k s
un Leontine Emilija Karoline
J a a c k s, dzim. Rozenberg, no-
slēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Adorfas (Vācijā) not.
Ē. Hofmana 21. janv. 1916. g., reģ.
Ne —, ar kūju viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 24. maijā 1927. s.
Daugavpils 4. iec. miertiesn.,

saskaņā ar savu 1927. g. 17.maija
lēm. un pamatod. uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uz-
aicina 11. apr. 1919. g. mir.
Jura Andreja d. Vettera man-
tiniekus, pieteikt savas manto-
juma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils apr.,
Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
4374a Miertiesn. K- Avens.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 74., 75., 294. un
309 1. p. p. Ruvina un Moiseja
Veinštoku prasības lietā pret
Jevgeņiju Frenceli un Ignatija
Nikoļska mantas aizbildn. Zoju
Nikoļsku un Pēteri Skovorodu
par Ls 200, uzaicina Jevgeņiju
Frenceli, kura dzīves vieta nav
zināma ierasties 1927. g. 1. okt.
pīkst. 9 uz tiesas sēdi, kura no-
tiks Rēzeknes apr., Borovajas
sādžā, Maltas pag., miertiesn.
kamerā. Neierašanās gadījumā
lieta tiks caurskatīta aizmugu-
riski. Lietā atrodas protestēts vek-
sels un vekseļa protesta akts.

11. aprilī 1927. g.
3598a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pama-
todamies uz civ. proc. lik.
1401. p.,. civ. lik. X sēj. 1. d,
1239. p. un saskaņā ar savu
1927. g. 18. maija lēmumu uz-
aicina 1926. g. 18. jul. mir,
Jāņa Pētera d. Broka manti-
niekus, pieteikt savas manto-
šanas tiesības augšminētam mier-
tiesnesim uz nel. atstāto neku-
stamo īpašumu, atrodošos Bar-
kavas pag., Rēzeknes apr., sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma ievietošanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanās, ne-
kādas prasības netiks vairs ie-
vērotas. ? JVa2589

18. maijā 1927. g.
4376a Miertiesn. J. Ber.ķis,

saivu

Latgales apgabaltiesas

iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 11. maija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X sēj.
1. d. 1239. p., paziņo, ka pēc
1923. g. 14. martā mirušās Lienes
Sīmaņa m. Lorenc ir palicis
nekustams mantojums, kuļ'š at-
rodas Jaunlatgales apriņķī, Balvu
pagastā, ferma Vistusala Ka 8
un uzaicina visus, kam uz še
mantojumu vai salarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnešam viņa kamerā, Bal-
vu muižā, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn."

Balvos, 11. maijā 1927. g.
4040a Miert. v. V. Šleziņš.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 11.maija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X sēj.
1. . d. 1239. p., paziņo, ka pēc
1926. g. 17. oktobrī mirušā
Jēkaba Pēter/a d. Ubaga ir
palicis nekustams mantojums,
kujš atrodas Jaunlatgales apriņķī,
Balcu pagastā, Derdziņu ciemā,
uz uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnešam viņa kamerā Balvu
muižā, sešu mēnešu laikā, skatrot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 11. maijā 1927. g.
4041a Miert. v. V. Šlezinš.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 11. maija l'ē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj. 1. d. 1239. p., paziņo.
ka pēc 1916. g. 10. oktobrī
mirušā Lavra (Lavrena) Pētera d.
Ubaga ir palicis nekustams man-
tojums, kiifš atrodas Jaunlat-
gales apriņķī, Balvu pagastā,
Derdziņu ciemā, un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar viņu būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt tās minētam mierties-
nešam viņa kamerā, Balvu muižā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, II. maijā 1927. g.
4042a Miert. v. V. ŠĪēzi nš.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 17. maija un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
12. janv. 1927. g. mir. Aleksan-
dra Antona d. Subata manti-
niekus, pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas pa-
licis Daugavpils apr., Līvānu
pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā'
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.".
4375a Miertiesn. K- Avens.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 74., 75., 294. un
309'. p. p. Ruvina un Moiseja
Veinštoku prasības lietā pret
Jevgeņiju Frenceli un Ignatija
Nikoļska mantas aizbildn. Zoju
Nikoļsku un Pēteri Skovorodu
par Ls 300, uzaicina Jevgeņiju
Frenceli, ktifa dzīves vieta nav
zināma, ierasties 1927. g. 1. okt.
pīkst. 9 uz tiesas sēdi, kura no-
tiks Rēzeknes apr., Maltas pag.,
Barovajas s., miertiesn. kamerā.
Neierašanās gadījumā lieta tiks
caurskatīta aizmuguriski. Lietā
atrodas protestēts veksels un
vekseļa protesta akts.

11. aprilī 1927. g.
3599a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 74., 75., 294. un
309 1. p. p. Ruvina un Moiseja
Veinštoku prasības lietā pret
Jevgeņiju Frenceli un Ignatija
Nikoļska mantas aizbildn. Zoju
Nikoļsku un Pēteri Skovorodu
par Ls 300, uzaicina Jevgeņiju
Frenceli, kūja dzīves vieta nav
zināma, ierasties 1927. g. 1. okt.
pīkst. 9 uz tiesas sēdi, kura notiks
Rēzeknes apr., Maltas pag. Ba-
rovajas sādžā, miertiesn. kamerā.
Neierašanās gadījumā lieta tiks
caurskatīta aizmuguriski. Pie
lietas atrodas protestēts vekselis
un vekseļa protesta akts.

11. apr. 1927. g.
3506a Miert. Platatisks.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 74., 75., 294. un
309. p. p. Ruvina un Moiseja
Veinštoku prasības lietā pret
Jevgeņiju Frenceli un Ignatija
Nikoļska mantas aizbildn. Zoju
Nikoļsku un Pēteri Skovorodu
par Ls 300 uzaicina Jevgeņiju
Frenceli, kura dzīves vieta nav
zināma ierasties 1927. g. 1. okt.
pīkst. 9 uz tiesas sēdi, kura no-
tiks Rēzeknes apr., Barovajas
sādžā, Maltas pag., miertiesn.
kamerā. Neierašanās gadījumā
lietas tiks caurskatītas aizmu-
guriski. Lietā atrodas protestēts
veksels un vekseļa protesta akts.

11. aprilī t927. g.
3597a Miertiesu. Platausks

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

u» Jāņa Jāzepa d. Bogdanoviča
lūgumu par nekustamas mantas
sastāvošas no dzimtslietošanas
tiesību pilsētas gruntsgabala,
platībā 220 kv. asis ar ēkām,
Daugavpilī, 3. pils. iec, 153. kv.
JVa 18, Zeltkalna ielā ar polic.
JVa 23, ievešanu zemes grām.
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas ,,Vald. Vēst-
nesī" pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātam un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu . reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām. JVa21043

Daugavpilī, 1927. g. 10. maijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

3832a Sekr.-darbv. 1. Strads,

Latgales zemes gramam atjau-

nošanas komisija,
uz Jura Andreja d. Trupa
(Tropiņa) lūgumu par nekust,
mantas, -sastāvošas no Osagolu
sādžas zemniekiem piešķirtās ze-
mes gabala pēc. plāna JVa 44,
platībā 11 des. 1453 kv. sažeņi,
atrod. Rēzeknes apr., Barkavas
pag., ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dien.,,Vaid.Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un min. lūdz. varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekust,
mantas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. JVa 21027

Daugavpilī, 1927. g. 10. maijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

3831 a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Ivana Pētera d. Petrova
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no viensētas zem
JVa 10, ar nosaukumu ,,Vasi|-
kovo", platībā 4 des. 2160 kv. as.,
atrod. Jaunlatgales (bij. Ludzas,
senāk Ostrovas) apr., Augšpils
(senāk Višgorodas) pag., pie Jaš-
kovas sādžas, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,.Valdības
Vēstn." pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku, bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. JVa 21055

Daugavpilī, 1927. g. 10. maijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

3833a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jup Friča (Franča) d. Jan-
kovska lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Vec-Ža-
gares (ģtarije-Žagori) muižas at-
dalītā zemes gabala, pēc kopējā
muižas plāna JVa 22, platībā
20 des. 168 kv. asis, atrodošos
Jelgavas (senāk Šauļu) apr.,
Ukru (senāk Žagares) pagastā
ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Vald . Vēstn." pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdz. varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 10. maijā 1927. g,
3714a JVa 20943

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
Sekr.-darbv. J. Strads,

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Ādolfa Roberta Jāņa d.
Raģis lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Buiveņi
sādžas zemniekiem piešķirtās ze-
mes gabala, platībā 25 des.
360 kv. asis, atrod. Bauskas
(senāk Poņevežas) apr., Pane-
mūnes (senāk Podbiržanu) pag.,
ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri,— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz min.
nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā. no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn." pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
min. lūdzējs varētu tikt ievests
attiecīgā zemes grāmatu reģ,
par norādītās nekustamās mautas
īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājuma tiesībām. .Ne 20953

Daugavpilī, 1927. g. 10. maijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

3715a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes gramam atjau-

nošanas komisija,

uz Konstantīna Andreja d. Se-
[avko lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Rugeļu
muižas atdalītā zemes gabala
JVa 23, platībā 541,95 kv. asis,
atrod. Daugavpils apr., Višķu
pag., apvidū zem nosaukuma
,,Ceturtais kvartāls", ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
min. lūdzējs varētu tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģ.
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. JVe21019

Daugavpilī, 1927. g. 10. maijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

3830a Sekr.-darbv. I. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jēkaba Jura d. Zakuļa lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala pla-
tībā 21 des. pie Juknišku sādžas
Bauskas apr., Rundāles pag.
(agrāk Poņevežas apr., Nacjumu
pagastā) ievešanu zemes grā-
matu reģ. uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz min.
nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā no izsludināšanas

dienas ,.Vald. Vēstn.", ne-gadījumā nepieteiktās tiesīb-Kskaitīsies par iznīcinātām un minlūdz. varētu ievest attiecīgā zernešgrāmatu reģ. par norādītās nekustamās mantas īpašnieku bezkādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hinotekarisku apgrūtinājumu tiesibām. JVe21305
Daugavpilī, 1927. g: 13. marta
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs '

4035a Sekr.-darbv. I. Straric"

Latgales zemes grāmatu atjau-nošanas komisija,
uz Zemkopības ministrijas 1Q
gurnu par zemes grāmatu refeierakstu atjaunošanu uz 1) pUZj
revas pūstošu, platībā 353 des
vairāk vai mazāk un 2) zemes
gabalu pie Puzirevas sādžas , pla-tībā pēc dokumentiem 14' des1300 kv. asis, bet pēc Zemkopības
ministrijas ziņām 4.185 ha, at-
rodošās Jaunlatgales (bij. Ludzas
senāk Ostrovas) apr., Augšpils
bii

(. Višgorodas) pag., kurš īpa-
šums pilnā sastāvā tagad ie-
skaitīts Valsts zemju fondā uz
agrārās reformas likuma 1. d.
2. panta un 3. panta ,,a" punkta
pamata, ka Eveļa Urjeva d.
Rivoša mantinieču Blumas Eveļa
m. Garfinkel un Elkas Evela m.
Rivoš bijušais īpašums, — uz-
aicina visas personas kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētā Pu-
zirevas pūstoša ar zemes gabalu
pie Puzirevas sādžas varētu tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu
reģ. ar visām attiecīgām tiesībām.
Pēc tam minētā pūstoša ar zemes
gabalu tiks pārvesta uz Valsts
vārdu un bijušām īpašniecēm
būtu iespējams koroborēt savu
neatsavināmo daļu. Ne 21315

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

4036a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Spriča Spriča d. (viņš ari
Francis Franča d.) Latiša lū-
gumu par nekustamas mantas
sastāvošas no Vec-Žagares (Sta-
rije-Žagori) muižas atdalīta zemes
gabala, pēc kopēja muižas plāna
JVe 28, platībā 19 _des., atrod.
Jelgavas (senāk Šauļu) apr,
Ukru (senāk Žagares) pag., ie-
vešanu zemes grāmatu reg.,
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekust.
mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,,Vsld.
Vēstu.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdz.
varētu tikt ievests attiecīgā
zemes grāmatu reģ. par norādī-
tās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Xe21271

Daugavpilī, 1027. g. 13- maija.

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
4032a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Otto (Antona) Jāņa d. (viņš
ar Otto Jāņa dēls) Briļta lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala
60 des. platībā, vairāk vai ma-

zāk, cik dabā izrādīsies, at-
rodošas Jaunlatgales (bij. Lu-

dzas, senāk Ostrovas) apr., W
cenu pag., pie Maslovas ciema

Podsicva pūstošas daļa, ieve-
šanu zemes grāmatu reģ-,
uzaicina visas personas kuram ir
kādas tiesības uz minēto ne-

kustamo mantu, iesniegt Ko-

misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā no izsludināšanas

dienas „Vald. Vēstn.", pretēja

gadījumā nepieteiktās tiesHM*
skaitīsies par iznīcinātam un
minētais lūdz. varētu "Ktjr
vests Latgales zemes graffljg
reģ. par norādītās nekustag
mantas īpašnieku bez kādiem

aprobežojumiem ar neapsin

dāmas pārdošanas un niftpr*
karisku apgr ūtinājumu tiesiDara

Daugavpilī, 1927. g^gf.

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
4031a Sekr. -darbv. J. StM

Latgales apgabaltiesas vecākais

notārs paziņo, ka »' }:-JL
5.maiiā apstiprināta dāvināšana,

līguma pamata Jevdokija «

ona m. Ševcļkova dzim. W

mova ieguvusi no Rad.ona l'Ci

na d. Krimova nekustam. P*

šumu Ls 13000,- vērtība, pgj
vošu no dzimtslietošanas te.

uz pilsētas gruntsgabal.ein
kv. sāž. platībā ar ekain, DaUg

pilī, 2. iec. 18, kvart. ^'V181 lit. aur, 19. Rīgas «ta *g
cijas JVe 30 „ n. ma^-Daugavpili, 1927.g-"Vec. not. pal- E. Kr<ķ'-
3828a Sekr. pal.A. Neikene.

Rīgas apgabalt., 3 civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p.' piezīmes pamata, ar šo
paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Zavels Icika d. Chaitovs
(Chaitovv) un Feiga Ita Berka
m. Chaitovs (Chaitow), dzim.
Ettelsons, noslēguši savstarpīgo
i.iulības līgumu pie Rīgas notāra
V. Līvena 28. aprilī 1927. g.
reģistra JVa 25/9210, ar kūju viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 24. maijā 1927. g.
Prekšsēd. v. A. Veidners.

4860 JSekretars A. Ķ_ a I v e.

Rīgas apgabalties.3. civilnod.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Jānis Jāņa d. U p i t s un
Eveline Jāņa m. U p ī t, dzim.
Bušland, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 11. maijā 1927. g.
reģistra JVa 61/5036, ar kufu viņi,
attiecībā uzviņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 24. maijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

486! Sekretārs A. Kalve.



Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Alvīnes Lūcijas Kārļa m.
Neretniek, dzim. Bergfeld,
Kristapa Voldemāra, Almas Al-
vīnes, Zelmas Līnas un Elvīras
Līzes Jāņa bērnu Neretnieku
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalīta zemes gabala pēc kopēja
muižas plāna JVe 7, platībā
7 des., atrodošos Jelgavas (senāk
Šauļu) apr., Ukru (senāk Ža-
gares) pagastā, kuru mantu
lūdzēji mantojuši no Jāņa Ģe-
derta d: Neretnieka ievešanu
zemes grāmatu reģ., — uzaicina
visas personas kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie: lūdz.
mantojumu devējs Jānis Ģe-
derta d. Neretnieks un pēc tam
ari paši lūdzēji varētu tikt ie-
vesti attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekust,
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā.! Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
4033a Sekr.-darbv. I. Strads.

Rīgas apgabaltiesai VI lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 16. jūnijā 1927. g.,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā_ Na 13/15, Ignaca Kliņģera
lietā pārdos Abe J o f f e
kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par
Ls 560

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

Rīgā, 28. maijā 1927. g.
6069 Tiesu izpild J Z i r ģ e 1 s

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 20. jūnijā
1927. g., pīkst. '/22 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā JVe 23/25, 111 Vidz.
savstarp. kredītbiedrības telpās,
III Vidzemes savstarp. kredīt-
biedrības lietā pārdos II torgos
Žaņa Krūmiņa kustamo mantu,
sastāvošu no 2 blanko obligā-
cijām un novērtētu par Ls 6000.

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

Rīgā, 1. jūnijā 1927. g.
6054a Tiesu izpild. J. Zirģels,

Rigas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. jūnijā 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Erne-
stīnes ielā JV° 7, dz. 7, II ūtrupē
pārdos Eduarda un Marijas
Ka 1 n i ņ u kustamo mantu, sa-
stāvošu no obligācijām un no-
vērtētu par Ls 60U0.

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

Rgā, 1. jūnijā 1927. g.
6066 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. jūnijā 1927. g,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Kr. Barona
iela Ns 112, pārdos Doras ur
Teklas Levitan un Marijas
B a u m kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 539.

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

Rīgā, 31. maijā 1927. g
6067 Tiesu izp. J. G r i n i o s

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. junijā 1927. g._
pulksten 1 diena, Rīgā, Cēsu iela
Ka 35, pārdos 2 torgos Mozesa
Lentiņa kustamo mantu, sastā-
vošu no veikala bufetes un c. un
novērtētu par Ls 570

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

Rīga, 31. maijā 1927. g
6064 Tiesu izp. J. G r i h i o s

Ieietu minīstriļaī
iesniegusi lūgums dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Pēters Tiltiņbrencis,
dzīvojošs Rīga, Rumpmuižas ielā
N° 51, dz 10. kufš vēlas saukties
uzvārda .Tiltiņš',

2) Eduards R o z ī t s , ari Ro
zēns ar sievu Aneti-Olgu un meitu
Birutu, dzīvojoši Ludzā, Vakzāles
ielāNa 28/23, kuji vēlas saukties
uzvārda .Rozens",

3) Olga K n j v e 1s, dzīvojoša
Rīga, Ērgļu ļelā JVs 3, kura veļas
saukties uzvārdā .Strautiņš",

4) Aleksis U r č s , 6 Rīgas kāj-
nieku pulka saimniecības komandas
kareivis, kufš vēlas saukties uz-
vārdā „Si;iņš",

5) Jānis Podnieks, dzīvojošs
Cēsīs, Rigas ieiā ,Nb 69, kufš vēlas
saukties uzvārda .Ozols*,

6) Jānis Odiņš, ari Ode ar
sievu Mariju, dzīvojoši Rīgā. Blau-
maņa ielā JVa 26, dz. 71, kufi
vēlas saukties uzvčrdā .Odiņš".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no ši

sludinājuma publicēšanas dienas,
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs.

Rīgā, 1927. g. 3. jūnijā.

Ma 28697
Administrativā departamenta

vicedirektors V. L u d i ņ š
Nodaļas vadīt. v.

5867 P. Kurzemnieks.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 15. jūnijā 1927. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, Ķēniņu ielā N°21,
pārdos vairāksolīšanā
lija Zamuelsena kustamo
mantu, novērtētu parLs 472 un
sastāvošu no dažādām mantām,
viņa 1925. g. procentu peļņas
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 8. jūnijā 1927. g.
6062 Piedzinējs F: F r e i b e r g s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 14 jūnijā 1927. g,,
pulkst. 1 dienā, Rīgā, Aspazijas
bulv. JVs 9, veikalā,

pārdos vairāksolīšanā
firmas „Norberty" kustamo mantu,
novērtētu par Ls 450 un sastāvošu
no veikala iekārtas, viņa 1926. g.
procent. peļņas nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 4. jūnijā 1927. g.
6061 Piedzinējs F. F r e i b e r g s.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 22 aprilī ir apstiprinājis
Ropažu pag meliorācijas sabie-
drības .Avots" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
162. 1. p. ar J* 312.

Sabiedrības _ valdes sēdeklis:
Ropažu pagastā, caur Inčukalnu.

Nod. vad. A. Ķuze.
5850 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
iechniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 20. maijā ir apstiprinājis
Raznas ezera apkārines meliorāci-
jas sabiedrības .Razna" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta me iotaci-
as sabiedrību reģistra II daļas
186. 1. p. ar N° 336.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Rēzeknes apr., Maltas pag. Vec-
Stašuļos, caur Antonopoli.

Nod. vad A Ķuze.
5849 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr , kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 24. maijā ir apstiprinājis
Atašienes pag. meliorācijas sabie-
drības .Darbs"* statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra Ii daļas
201. 1. p. ar Ns 351.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Atašienes ; ag.
.Driviniekos', caur A'ašienu.

Nodaļas vad. A. Ķuze.
5848 Darbvedis F Briedis

Rigas policijas 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
17. jūnijā, pulksten 10 dienā,

I. Grēcinieku lielā JVe 29, veikalā,
tiks otrā ūtrupē pārdotas Aronam
Stražam piederošas zoļu ādas
Hermana Stieda prasības segšanai

Rīgā^ 3. jūnijā 1927. g.
6050a Priekšu, (paraksts).

Rīgas policijas 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š.g. 20. jūnijā,
pulksten 10 dienā, I. Grēcinieku
ielā JSTe 33, dz. 1, tiks vairāksolīšan.
pārdots Jankelim Pasternakam
piederošs sienas spogulis un drēbju
skapis, notaksēti kopā par
Ls 29,80, Rīgas sīkražotāju slimo
kases prasības segšanai.

Rīgā, 3. jūnijā 1927. g.
6051a Priekšu, (paraksts).

Rīgas policijas 7. iec. priekš-
nieks pārdos vairāksolīšanā š. g.
16. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Ģer-
trūdes ielā JVe 44, pilsonim Mor-
ducham Boruchsonam piederošas
10 angļu gultas, bez matračiem,
novērtētas par Ls 300. Ap-
skatāmas pārdošanas dienā uz
vietas. Darba insp. slimo kasu
lietās raksts JVe Ds. 2424 no
7. marta š. g.

Rīgā, 3. jūnijā 1927. g.
6002a Priekšn. (paraksts).

Priekules polic. iec. pr-ks, sa-
skaņā ar Liepājas 2. iec. miert.
izpildu rakstu no 1926. g. 29. dec.
JVe 1194/26. g., 17. jūnijā
1927. g., pīkst. 12 dienā, izsludina

ūtrupi,
kūjā pārdos atklātā vairākso-
līšanā Fricim Liepām piederošo
vienu sirmas spalvas ķēvi , vērtībā
Ls 240.

Priekulē, 1927. g. 3. jūnijā.
6022a Polic. pr-ks (paraksts).

Radiofona abonentu kantoris iz-
sludina par nederigu un atsauc
radiofona lietošanas atļaujuNš 7945,
kā nozaudētu, izdotu 1926. g
2. sept. uz Appara Johana vārdu

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Augusta Jāņa d. Ozola lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalītā zemes gabala, pēc kopējā
muižas plāna JVe 61, platībā
12 des. 2088 kv. asis, atrod.
Jelgavas (senāk Šauļu) apr.,
Ukru (senāk Žagares) pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģ.,
— uzaicina visas personas kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,,Valci . Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētais lūdz.
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JVe 21292
Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā.

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
4034a ' Sekr.-darbv. J. Strads,

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Keilas Icika m. Ginzburg
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimtslie-
tošanas tiesību gruntsgabala, pla-
tībā 137''/2 kv. asis ar ēkām at-
rod. Daugavpilī, II pils. iec,
52. kv. ar JVe 6, iit. „A" Saules
(bij. Pēterpils) ielā ar polic.
JVe 80 un Vakzāles ielā ar polic.
JVsJVe 61 un 63, kuru īpašumu
lūdz. mantojusi no Rīsas Icika
m. Kuročko, ievešanu zemes
grāmatu reģ., — uzaicina visas
personas kurām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu
iesniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas ,,VaId .
Vēstn.", pretējā gadījuma ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētās lūdz.
mantojuma devēja Rīsa Icika m.
Kuročko un pēc tam ari pati
lūdzēja varētu tikt ievestas Lat-
gales zemes grāmatu reģ. par
norādītās nekustamās mantas
īpašniecēm bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neastrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. JVe21256

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

4030a Sekr.-darbv. I. Strads.

Latgales apgabaltiesas vecākais

notārs paziņo, ka uz 1927. g.
5. maijā apstiprināta ieķīlāšanas
akta pamata Izrails - Peisachs
Movšas d. un Haja-Leja Arona m.
Gordoni ieķīlājuši Zalmanim-
ļudelim Joseļa d. Driskunam par
Ls 10000~— nekustamu īpašumu,
sastāvošu no dzimtsīpašuma
gruntsgabala 95,37 kv. sāž. pla-
tībā ar ēkām Daugavpilī, 2. iec.
50. kvart. JVe 7 Iit. „B", Sakņu
ielā, ar policijas JVe 46. JVs 21078.

Daugavpilī, 1927. g. 11. maijā.
Vec. not. pal. E. Kriķis.

3824a Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais

notārs paziņo, ka uz 1927. gada
7. maijā apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Ru-
vins Marka d. Gurevičs ieguvis
no Vladimira, Notana, Paulas,
Zojas un Aleksandra Moiseja
bērniem Aronovičiem par Ls
3000!),— nekustamu īpašumu,
pastāvošu no dzimtsīpašuma
gruntsgabala 5562/7 kv. sāž.
platībā ar ēkām, Daugavpilī,
2. iec. 5. kvart. JVe 2, Virsnieku un
Karavanes ielu stūrī ar pol.JVeS 10

Daugavpilī, 1927. g. 11. maijā.
3825a JVe 21080

Vec. not. pal. E. Kriķis.
Sekret. pa). A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 9. maijā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Donats Osipa d.
Banbans ieguvis no Ivana Jo-
sifa d. Banbana par Ls 400 —
nekustamu īpašumu 3. des.
1394 kv. asis platībā, pastāvošu
no zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas JVe 48 Daugavpils apr.,
Naujenes pagastā, Žīdinu sādžās
zemes robežās. JVe 21207

Daugavpilī, 1927. g. 10. maijā.
Vec. notāra v. v. pal. E. Kriķis.
4024a Sekr. pal. A. Neikene,

notārs

Latgales apgabaltiesas vec. uotars

paziņo, ka uz 1927. g. 7. maijā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Agafons Akindina
d. Tanajevs un Stepans Sidora d.
Vasiļjevs ieguvuši no Mendeļa
Rachmieļa d. Haikeviča par
Ls 3400,— nekustamu īpašumu,
pastāvošu no dzimtslietošanas
tiesībām uz pilsētas gruntsgab.
2 des. 475 kv. saž. platībā Dau-
gavpilī, l. iec. uz Daugavas
krasta zem 1it. U XII a un b.

Daugavpilī, 1927. g.13. maijā.
" JVe 21209

Vecākā notāra pal. E. Kriķis.
4026a Sekr. pal. A. Neike 'ne.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 9. maijā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Anastasija Niko-
laja m. Gorkina, dzim. Vasiļ-
jeva ieguvusi no Nikolaja Pētera
d. Vasiļjeva par Ls 6000,— ne-
kustamu īpašumu, pastāvošu no
dzimtslietošanas tiesībām uz pil-
sētas gruntsgabalu 429 kv. saž.
platībā ar ēkām, Daugavpilī,
III iec. 86. kv. JVe 2 Vecticīb-
nieku ielā zem polic. JVe 28/30.

Daugavpilī, 1927. g. 10. maijā.
JVe 21205

Vec. notāra v. v. pal. E. Kriķis.
4027a Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 10. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Jānis Jāņa d.
Praude ieguvis no Musjas Te-
veļa m. Lurje par Ls 4500,— ne-
kustamu īpašumu, pastāvošu no
dzimtsīpašuma gruntsgabalu, ne
480,90 kv. asis platībā Daugav-
pilī, 1. iec. 226. kvart. JVe 7 Iit v,
Vidus ielā ar policijas JVe 24/26,
Krievu ielā JVe 3 un Fabrikas
ielā JVe 21a. JVe 21201.

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā
Vec. not. pal. E. Kriķis

4028a Sekret. pal. A. Neikene

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 10. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Kārlis Kārļa
d. Berķis ieguvis no Vasilija
Artemija d. Božko par Ls 4000,—
nekustamu īpašumu, pastāvošu
no dzimtslietošanas tiesībām uz
pilsētas gruntsgabalu 200 kv. sāž.
platībā ar ēkām, Daugavpilī,
1. iec. 206. kvart. JVe 3 1it. b,
Februāra ielā ar policijas Ne 37.

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā.
4029a ,. JVe 21203.

Vec. not. pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Laigaies apgaoamesas vec.
paziņo, ka uz 1927. g. 10. maijā
apstfpr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Aiziks Josels Āb-
rama d. Gutmans, Nochims
Movšas d. Apters un Lība Anšela
m. Mastova līdzīgās daļās ie-
guvuši no Musjas Teveļa m.
Lurje par Ls 3600,— nekustamu
īpašumu, pastāvošu no dzimts-
īpašuma gruntsgabala 778,5 kv.
asis platībā ar ēkām, Daugavpilī.
1. iec. 226. kv. JVe 7 1it. b Vidus
ielā zem polic. JVe 28 un Fabrikas
ielā zem polic. JVe 21.

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā,
JVe21199

Vecākā notāra pal. E. Kriķis,
4025a Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec, notārs

paziņo, ka Alberts Bertmeja d.
Silin' ieguvis ūtrupē 1926. g.
17. jūlijā par Ls 1200,— neku-
stamu īpašumu, kurš senāk pie-
derēja Indriķim Andreja d. Sī-
polam, kurš atrodas Daugavpils
apr., Krustpils pag., Palejnieku
sādžas robežās un pastāv no
sešiem viensētas zemes gabaliem
JVeJVe4, 13. 30, 31, 32 un 33, kop-
platībā 19 des. 2003 kv. asis ar uz
tiem esošiem ēkām uz 1927. g.
3. maijā pie Daugavpils notāra
P. Zibina noslēgta došanas akta
JVe 27 pamata, ievesta Daugav-
pils apr. zemes grāmatu reģistra
2646, folijā (13. sēj.). JVs 21378.

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā.

Vec. not. pal. A. Beigs.
4127a Sekr. pal. p. v. i. (paraksts

Latgales apgabaltiesas vecākais

notārs, paziņo, ka uz 1927. g.
7. maijā apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Jē-
zups Ignata d. Jasmans un Anna
Ignata rņ. Bombaļ, ieguvuši no
Jāzepa Ādama d. Bieluzas par
Ls 1500,— nekustamu īpašumu,
pastāvošu no dzimtslietošanas
tiesībām uz pilsētas gruntsgabalu

220 kv. sāž. platībā ar ēkām Dau-
gavpilī, 3. iec. 128, kvart. JVe 10
Iit. a Kazimira Skrindas ielā ar
policijas JVe 109. JVe 21074

Daugavpilī, 1927. g. 11. maijā.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

3822a Sekr. pal. A. Neikene.
vciiiuiai

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 7. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Eduards Pē-
tera d. Kaupernieks ieguvis no
Donata Donata d. Zundana par
Ls 1600,— nekustamu īpašumu
7,820 des. platībā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes ga-
bala JVe 28 Daugavpils apr., Lī-
vānu pag., Spēļes-Keiru sādžas
zemes robežās. JVe 21357.

Daugavpilī, 1927. g. 11. maijā.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

4129a Sekret. pal. A. Neikene.

Ldigaica ctpgduaiLicscts . s

paziņo, ka uz 1927. g. 13. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Anna Mat-
veja m. Markvart ieguvusi no
Arona Jankeļa d. Feigina un
Musjas Arona m. Zolotuchinas,
dzim. Feigina nekustamu īpa-
šumu, pastāvošu no dzimtslieto-
šanas tiesībām uz pilsētas grunts-
gabalu 262 kv. sāž. platībā ar
ēkām, Ludzā, ļ. kvart. JVs 16,
Vakzāles ielā ar policijas JVe 1.

Daugavpilī, 1927. g. 14. maijā.
4128a JVe 21359.

Vec. ņot. v. pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A.Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 12. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Marta Pē-
tera m. Kamša ieguvusi no An-
tona Andreja d. Buļbika par
Ls 1200,— nekustamu īpašumu,
pastāvošu no zemniekiem pie-
šķirtas šņoru zemes 3 des. 1220kv.
asis platībā un tiesības uz 1217kv.
asim koplietojamos objektos,kuru
platība 11 des. 94 kv. asis Ludzas
apr., Kārsavas pag., Ugolevu
sādžas zemes robežās. JVe 21364.

Daugavpilī, 1927. g. 12. maijā.

Vec. not. pal. A. Bergs.
4130a Sekr. pal. A. Neikene.
Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 13. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Filimons Sa-
velija d. Kuprijanovs ieguvis
no Jūlijas Konstantīna m. Celle,
dzim. de Konrādi par Ls 10800,—
nekustamu īpašumu, pastāvošu
no dzimtslietošanas tiesībām uz
pilsētas gruntsgabalu 349 kv. sāž.
platībā ar ēkām, Daugavpilī.
3. iec. 60. kvart. JVe 9, Bulvāra
ielā ar policijas JVe 16, 18 un 20.

Daugavpilī, 1927. g. 14. maijā
4131a JVe 21366.

Vec. not. v. pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neike ' ne.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 12. maijā
apstiprināta ieķīlāšanas akta pa-
mata Mera-Gitla Benjamiņa m.
Lipavskaja ieķīlājusi Latvijas
tirdzniecības un rūpniecības ban-
kas Ludzas nodaļai par Ls 7000,—
nekustamu īpašumu, sastāvošu
no dzimtslietošanas tiesībām uz
pilsētas gruntsgabalu 122 kv. sāž.
platībā ar ēkām Ludzā, 16. kvart.
JVs 11, Kalna ielā ar polic. JVs 9.

Daugavpilī, 1927. g. 14. maijā.
4132a JVe 21372.

Vec not. pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 13. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Ludviga An-
tona m. Polis, dzim. Skroman
ieguvusi no Rozālijas Ignata m.
Niž par Ls 2500,— nekustamu
īpašumu, pastāvošu no dzimts-
lietošanas tiesībām uz pilsētas
gruntsgabalu 330 kv. sāž. platībā
ar ēkām Daugavpilī, 3. iec. 111.
kvart. JVe 7, Baznīcas ielā ar poli-
cijas JVe 49/51. JVs 21374.

Daugavpilī, 1927. g. 13. maijā.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

4133a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 13. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Josels Meiera
d. Stols ieguvis no Musjas Te-
veļa m. Lurje par Ls 900,— ne-
kustamu īpašumu, pastāvošu no
dzimtsīpašuma gruntsgabala
82,82 kv. asis platībā ar ēkām,
Daugavpilī, 1. iec. 226. kvart.
JVs 5 Iit. g, Krievu šķērsielā ar
policijas JVe 9 un Fabrikas ielā
ar policijas JVe 19. JVe 21368.

Daugavpilī, 1927. g. 14. maijā.
Vec. not. pal. E. Kriķis.

4134a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 11. maijā
apstiprināta ieķīlāšanas akta
pamata Dina Girša m. Fain ieķī-
lājusi Zelmanim Mozusa d. Rot-
šteinam par Ls 3200, — nekusta-
mu īpašumu, sastāvošu no dzimts
īpašuma gruntsgabala JVs 5 —
platībā 38ykv. sāž. un dzimts-
lietošanas gruntsgabala JVs 4 1it

,,B" — 22 kv. sāž. platībā ar
ēkām, Daugavpilī, 1. iec. 38. kvart
Miesnieku ielā ar policijas JVs 40
un Zaļā ielā ar policijas JVs 63/65.

Daugavpilī, 1927. g. 14. maijā.
4135a JVs 21370.

Vec. not. pal. E. Kriķis.
, Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 12. maijā
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Gilels Zal-
mana d. Šljachters ieguvis no
Meidas Todreša m. Dovgard par
Ls 1200,— nekustamu īpašumu,
pastāvošu no dzimtslietošanas
tiesībām uz pilsētas gruntsgabalu
140 kv. sāž. platībā ar ēkām,
Daugavpilī, 3. pilsētas iecirknī
100 kvartālā JVe 4 1it „a", Jelga-
vas un Miera ielu stūrī ar policijas
JVe 31/72. JVe 21376.

Daugavpilī, 1927. g. 14. maijā.
Vec. not. pal. E. Kriķis.

4136a Sekr. pal. A. Neike 'ne.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 9. aprilī
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Valsts zemes
banka ieguvis no Georga un Leo-
polda Eduarda d. d. Knautiem
par Ls 16000,— nekustamu īpa-
šumu 105,882 ha platībā, pastā-
vošu no Bečeru muižas atdalītā
zemes gabala ar nosaukumu ,,Be-
čerskaja lesnaja dača" Rēzeknes
apr., Kaunatas pag. JVe 21609.

Daugavpilī, 1927. g. 17. maijā.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

4373a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vacākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g.
7. maijā aps'tiprin, pirkšanas-pār-
došanas līguma pamata Antons
un Pēteris Jāņa d. d. Bojari
ieguvuši vienlīdzīgās daļās no
Izidora Andreja d. Bikovnika
par Ls 3300,— nekustamu īpa-
šumu, 4 des. 1525 kv. asis platībā,
pastāvošu no zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas JVe 6,
Daugavpils apr., Rudzātu pag.,
Brislu sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1927. g. 7. maijā.
3823a JVe 21076

Vec. not. v. pal. E. Kriķis.
Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g.
7. maijā apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Žanis-
Ferdinands Jēkaba d. Gulbe
ieguvis no Jevdokijas Vasilija m.
Štik par Ls 2000,— nekustamu
īpašumu, pastāvošu no dzimts-
lietošanas tiesībām uz pilsētas
gruntsgabalu 3345/7 kv. sāž. pla-
tībā ar ēkām, Daugavpilī, 3. iec.
68. kvart. JVe 8 un 7 1it. a Šosejas
un Viļņas ielu stūrī, ar policijas
JVeJVe 75/77 un 15. ' JVe 21084

Daugavpilī, 1927. g. 11. maijā.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

3827a Sekr. pal. A. Neikene.
Latgales apgabaltiesas vecākais

notārs paziņo, ka uz 1927. gada
4. maijā apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Ma-
lanija Parfena m. Niķi tina,
dzim. Vasiļeva ieguvusi no Kārļa
Genricha'd. un Marijas Franča m.
Zaļenskiem par Ls 2200,— neku-
stamu īpašumu, pastāvošu no
dzimtsīpašuma' gruntsgabala
1743/7 kv. sāž. platībā ar ēkām
Daugavpilī, 1. iec. 40, kvart. Ne 6
Iit. ,,b", Alejas ielā ar policijas
Ne 23—25. ' JVs 21086.

Daugavpilī, 1927. g. 11. maijā.
Vec. not. pal. E. Kriķis.

3828a Sekr. pal. A. Neike 'ne.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. gada
5. maijā apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Meers-
Šeftels Joseļa d. Butins ieguvis
no Echeļa-Leibas Morducha d. un
Jochas Arona m. Markovičiem
par Ls 12000,— nekustamu īpa-
šumu, pastāvošu no dzimtsīpa-
šuma gruntsgabala 47 43/49 kv. sāž.
platībā ar ēkām,. Daugavpilī,
2. iec. 31. kvart. JVe 7 1it. „d",
Rīgas ielā ar policijas JVe 54.

Daugavpilī, 1927. g. 11. maijā.
3829a JVe 21088

Vec. not. pal. E. Kriķis.
Sekret. pal. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 15. jūnijā 1927. _g.
pulksten 10 diena, Rīgā, 1. Grēci-
nieku ielā JVs 25, veikalā, akc
sab. Latvijas tranzits prasibā
pārdos Dāvida L e v e n-
s t e i n a kustamo mantu, sas'ā-
vošu no dzelzs precēm un no-
vērtētu par Ls 543,78.

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

Rīgā 8 jūnijā 1927. g.
60S0 Tiesu izn J Orinields.

Rīgas apgabaltiesai I iec.
tiešo izpildītāji

paziņo, ka 17. jūnijā 1927. g,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Marstaļu
ielā JV» 9/11, iirmas: ,J. Gelbarl
un Co " un citu kreditoru prasī-
bās pārdos Jēkaba P e r e 1-

maņa kustamo mantu, sastā-
vošu no rakstāmmašīnas un mē-
belēm un novērtētu par Ls 28C).

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

Rīgā, 8. jūnijā 1927. g.
6059 Tiesu izp. J. O r i n I e 1 d s

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. jūnijā 1927. g.
pulksten 10 dienā, Rīgā, Ģertrūdes
ielā >6 30, dz. 4, ap-bas *

.Merka-
tura" lietā, pārdos Fegas
G r ii n f e 1 d t kustamo mantu
sastāvošu tno mebel m un novēr-
tētu par Ls 1080.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamomantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 24. maijā 1927.g.
6C68 Tiesu izpild. J. Zirģels.

f—" —*Vitu iestāšu
aļudlnaļuml.



Eglaines muita,
caurskatījusi Lietavas pavalst-
nieču Ivanovu Evdokijas un
Evfrosijas kontrbandas lietu no
1927./28. b. g. JVe 1 uz muitas
likuma 1115., 1038. un 1054. p. p.
pamata

nolēma:
aizturētās mantas konfiscēt un
Ivanovas sodīt par nelegālu ro-
bežas pārnākšanu ar Ls 2 katru.

Šis lēmums skaitās par pa-
sludinātu no viņa iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn." un to
3 nedēļu laikā var pārsūdzēt uz
Finansu ministrijas muitas depart.
vārdu, pārsūdzību apmaksājot
ar Ls 0,80 zīmognodokli un ie-
sniedzot caur Eglaines muitu.

3. jūnijā 1927. g. JVel277
Muitas pr-ka p. v. i. (paraksts)

6003a Darbvedis (paraksts).

SKoias pras-vinis,
muzikāls.

Vēlams sabiedrisks darbinieks,
kas varētu ari ieņemt ērģelnieka
vietu. Dokumenti par izglītību,
agrāko nodarbošanos un veselības
stāvokli jāiesniedz pag. valdei
līdz 28. jūnijam š. g., Vēlēšanas
pie pagasta padomes notiks
11. jūlijā š. g., pīkst. l'S dienā,
Baldones pagasta namā, uz kuru
dienu kandidātiem jāierodas per-
sonīgi. — Alga pēc kategorijas.
6031a Pagasta valde.

Siržu pagastam
Jēkabpils apriņķī, vajadzīgs 6-kl.
Muižgala pamatskolai

4.skolotais
(vīrietis) ar pilnām pamatskolas
skolotāja tiesībām, kurš būtu
muzikalisks un varētu vadīt

dziedātāju kori.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties
(vēlams būtu personīgi) pie Biržu
pagasta padomes, pagasta valdes
kanclejā, Biržu pagasta Jaun-
vietu-Prauliņu mājās, 8 kilometri
no Šiliņu šaursliežu dzelzsceļa
stacijas vēlēšanas dienā 20. jūlijā
1927.g., pīkst. 12 dienā, iesniedzot
dokumentus par izglītību uti
līdzšinējo darbību.

Alga pēc valdības noteiku-
miem ar brīvu dzīvokli, apgais-
mošanu, apkurināšanu un apm
1 ha zemes 2

Biržu pag. v.. 1. jūnijā 1927. g
6033a PriekŠs. J. Brutans.

Darbvedis (paraksts).

Ludzas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgiem
sekoštts nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi JVe700,
izd. no Zvirgzdines pag. valdes
8. martā 1921. g. uz pils. Virginas
Jēzupa m. Kustrovas vārdu;
2) Latvijas iekšzemes pasiJVsl 182,
izd. no Zvirgzdines pag. valdes
20. jūnijā 1921. g. uz pils. Tadeuša
Franča d.Ruško v.; 3) Latv.iekšz.
pasi JVs 730, izd. no Zvirgzdines
pag. valdes 3. dec. 1920. g. uz
pils. Antoniņas Ezupa m. Kibuļv.
4) Latvijas iekšzemes pasi JVs7483
izd. no Mērdzenes pag. valdes
13. martā 1925. g. uz pils. Teklas
Eduarda m. Krompane vārdu;
5) zirga pasi JVe229, izd. no Ciblas
(bij. Eversmzuižas) pag. valdes
28. sept. 1920. g. uz pils. Julja-
nam Salceviščam pied. zirga,
kurā zīmējas zirgs ar sekošām pa-
zīmēm: zirgs-ķēve 1 arš. 14 vērš.
augsta, melnas spalvas krāsas,
uz pieres baltas krēpes; 6) zirga
pasi JVs 977/23678, izd. no Ciblas
pag. valdes 30. aprilī 1926. g. uz
pils. Meikulam Zacharanam pie-
derošā zirga, kurā zīmējās zirgs
ar sekošām pazimēm: zirgs, balt-
sirtnas spalvas krāsas, krēpes
baltsirmas, 14 g. v. (pases iz-
došanas laikā), 135 cm augsts un
pakaļkāju nagi balti. 3734a

Ilūkstes apr. priekšnieka pailgs
2. iec. izslud. par ned. kā nozaud.
1) Latv. pasi JVs 701, izd. no Lašu
pag. valdes 25. maijā 1921. g. uz
Marijas Jana m. Ribickis vārdu;
2) Latv. pasi JVe 622, izd. no
Aknistes pag. valdes 7. jūlijā
1920. g. uz Cillas Dāvida m.
Beinerf vārdu. 3851a

Utaini n ministru kabinets
ootiini Krājams.

1927. gada 10. burtnīca
Iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfija, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pie-

prasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,45
ar piesūtīšanu „ 0,50

Saturs:
67) Likums par konvenciju attie-

cībā uz verdzibu (un pati
konvencija).

68) Papildinājums noteikumos
par piešķirto valsts fonda
zemju un citu objektu vērtī-
bas aizsardzību.

69) Noteikumi par statistisfa,ziņu ievjkšanu no paSv,£
dibn iestādēm.

70) Not_eikumipariekšztpasēm. cb

71) Noteikumi p« pilsētu tiesību
piešķiršanu Pļaviņu miestamun Pļaviņu pilsētas robežupaplašināšanu.

72) Sodu likumu 299. panta nārgrozījums. l

73) Papildinājums likumā Dariznicināto ierakstu afaunnsanu Latgales notariālā archiva
zemes grāmatu reģistros

74) Noteikums par jaunatnes pasargāšanu no sēnalu un neķītribu literatūras.
75) Papildinājumi likumā parvalsts aizdevumiem un virmnod-ošinašanu. ,
76) Papildinājums likumā pareksportsvh-stakontroli\ļizvešanu uz ārzemēm .
77) Pargrozījumļ likumā par

eksportējamas gaļas un tās
pārstrādājumu koitroli.

78) Papildinājums likumā parieslodzīto darbu.
79) Papildinājums ārstniecības

likuma.
80) Noteikumi par piemaksu

pasta-telegrafa galvenās darb-nīcas ierēdņiem.
81) Papildinājums noteikumos

par statistisku ziņu ievāk-
šanu attiecība uz pārmainām
nejuistamas mantas tiesiskā
stāvoklī.

82) Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos par aptiekas asi,
stentiem un praktikantiem.

83) Noteikumi par ag-onoma im
lauksaimniecības nozaru spe-
ciālista nosaukumu lietošanu.

81) Noteikumi par Latviešu folk-
loras krātuvi.

85) Valsts centrālā paidagoģiskā
institūta satversme.

otra pilni sapulce
ar to pasu dienas kartību.

(Skat. .Vaid. Vēstn." 28. maijā)
5070 Valdt>.

Ādu apstrādāšanas un krāsošanas
ake. sab. „Elektra" valde

uzaicina akcionārus uz
otrreizējo kārtējo vispārēju sapulci
27. jūnijā 1927. g., pīkst. 5p. pl
sabiedrības kantorī, Rīgā, Ādmi-
ņu ielā JVe 4.

Dienas kartība:
1) Valdes un revīzijas komisijas

ziņojumi.
2) 19*26. gada pārskata un bi-;

lances caurskatīšana un pie-
ņemšana;

3) peļņas sadalīšana;
4) 1927. gada izdevumu budžets
5) vēlēšanas un
6) Tekošas darīšanas.

Šī sapulce ir pilntiesīga pie
katra akcionāru skaita klāt-
būtnes.

Akcionārus, kuri vēlētos pie-
dalīties pilnā sapulcē, lūdz ie-
sniegt valdei, (Rīgā, Ādmiņu
ielā JVe 4) savas akcijas vai pa-
gaidu apliecības, saskaņā ar sa-
biedrības statūtu § 52, ne vēlāk
kā līdz 20. jūnijam 1927. g.
6056a Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības akc.
sabiedrības , Bolderaja"

valde uzaicina akcionārus uz
kārtēju pilno sapulci,

Rīgā, valdes telpās, Elizabetes
ielā JVe 41/43,30. jūnijā 1927. g.,
pulksten 4 dienā.

Dienas kārtība:
1) valdes un revizijas komisijas

ziņojumi.
2) 1926. g. pārskata un bilances

caurskatīšana un pieņemšana.
3) peļņas sadalīšana.
4) 1927. gada izdevumu budžets.
5) vēlēšanas.
6) tekošas darīšanas.

Akcionāri, kur- vēlas piedļ:
līties pilnā sapulcē, tiek lugB
iesniegt savas pagaidu apliecības
valdei (Rīgā, Elizabetes ««

JV° 41/43) saskaņā ar sabiedrības

statūtiem ne vēlāk par 23. jumj"
1927 «

6055a Valde._.

Nītaures ev.-lut. draudzes padome

izdos 12. jūnijā š. g., PuIks*f"
15, Nītaures mācītajā mm
mazakprasītājam savas atjaunu
jamās baznīcas

torņa ftūv*-
'Rekomendācijas vēlamas, dro

šības nauda vajadzīga.
6001a Draudzes valde.

Galvena štāba 1927. gada
neoficiāls izdevums.

Kara klausības
likums,

ar visiem grozījumiem
un papildinājumiem

Maksā: brošēts eksemplārs Ls0,90
ar piesūtīšanu „ 1,15

Dabūjams
Valsts tipogrāfijā, pilī, Istaba 1

"'"' ' msļ.

®a&āāi
siudinājmwui.

(ītn&as tirgotāju
fiomera,

Tā kā uz 1. jūniju sasauktā
kārtējā pilna sapulce nepiedalījās
statutospatedzētais biedru skaits,
9. jūnijā š. g, pulkst. 6 vakarāi
Lielās Ģildes telpās, notiek

Priekules polic. iec. pr-ks, sa-
skaņā ar Liepājas 2. iec. miertiesn,
izpildu rakstu no 1926. g. 29. dec,
JVs 1193/26. g., Priekules pagstā
Poļa mājās, 1927. g. 20. jūnijā
pīkst. 12 dienā, izsludina

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairākso
līšanā Pēterim Hīcnam pieder,
vienus divjūgu darba ratus uz
dzelzs asīm, vērtībā Ls 120.

Priekulē, 1927. g. 3. jūnijā.
6023a Polic. pr-ks (karaksts).

Priekules poli. iec. pr-ks, sa-
skaņā ar Liepājas 2. iec. miertiesn.
izpildu rakstu no 1926. g. 29. dec.
JVs 1196/26. g., Asites pagastā,
Gūžu mājās, 1927. g. 18. jūnijā,
pīkst. 12 dienā, izsludina

ūtrupi,
kūjā pārdos atklātā vairāk-
solīšanā Andrejam Irbim pieder,
lopus, vienu govi. 4 g. v., vērtībā
Ls 80 un vienu zirgu, bēras spal-
vas, vērtībā Ls 50.

Priekulē, 1927. g. 3. jūnijā.
6024a Polic. pr-ks (paraksts).

Priekules polic. iec. pr-ks, sa-
skaņā ar Liepājas 2. iec. miertiesn.
izpildu rakstu no 1926. g. 29. dee.
JVs 1192/26. g., Gramzdas pagastā,
Jaunā muižā, 1927. g.. 18. jūnijā,
pīkst. 12 dienā, izsludina

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāk-
solīšanā Kārlim Trupeniekam
piederošo vienu slaucamu gov,
vērtībā Ls 200.

Priekulē, 1927. g. jūnijā.
6025a Polic. pr-ks (paraksts).

Džūkstes pagasta namā
Džūkstes pagasta padome
20. jūnijā 1927. g., pīkst. 12 d„

atdos mazākprasītājiem
sekošus pagasta ēku remonta
namdaru un krāsotāju darbus:
1) policijas kārtībnieku dzī-

vokļu ierīkošana bij. nespēj-
nieku patversmē, darbi ar
visu materiālu aprēķināti par
Ls 2000.

2) divu nespējnieku patversmju
izbalsināšanu, jumtu salabo-
šanu un citus sīkus darbus.
Darbi ar visu materiālu ap-
rēķināti par Ls 1500.

3) divās skolās: grīdu nokrā-
sos, skolotāju dzīvokļos, jumta
uzlikšanu Lancenieku pamat-
skolas blakus ēkai un citus
sīkus. Darbi ar visu materiālu
aprēķināti par Ls 1000.

4) pagasta namā: kanclejas
krāsns pārbūvešanu, grīdas
nokrāsošanu, jumta salabo-
šanu, logu un mājas ārienes
nokrāsošanu, koka sētas pa-
gatavošanu, nokrāsošanu un
uzlikšanu pagastnama priekšā,
nojaucot veco akmeņa sētu,
Darbi ar visu materiālu ap-
rēķināti par Ls 700.
Džūkstē, 4. jūnijā 1927. g.

Priekšsēd. (paraksts).
6034a Darbvedis (paraksts).

Baltinovas pagasta,
Slobodas ciemā, pie pilsoņa
Franča Franča d. Kaņepas a' t-
rodas ķēve, apmēram 14—15 g.
veca, tumši brūnas spalvas, krē-
pes uz labo pusi, 1 arš. 15 vērš.
augsta, saku vietā no abām
pusēm baltas zīmītes un ari
sedulkas vietā, lauku pieri, kreisai
pakaļas kājai starp vidējo locīta-
vu un vēzīti maza balta zīmīte.
Kaņepe minēto ķēvi nopircis uz
tirgu no kādas nezināmas personas
ar cita zirga pasi. Lūdzu pil-
soņus, kuriem būtu zirgi zagti
un pazīmes saietos, ierasties Bal-
tinovas pag., Slobodas ciemā,
st. Punduri, dēļ ķēves apskatī-
šanas. Ja sešu mēnešu laikā
neviens neatsauksies, tagadējam
īpašniekam Kaņepei tiks izsniegta
jauna zirga pase, kā viņa īpa-
šumam.
6020a Priekšn. (paraksts).

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec,
pr-ks paziņo, ka 21. jūnijā
1927. g., pīkst. 11, Daugavpilī,
Teātra ielā JVs 13, pārdos vairāk-
solīšanā I. S. Gurviča manti-
nieku kustamo mantu, novērtētu
par Ls 973,75 un sastāvošu ne
dzelzs naudas skapja, viņa da-
žādu nodokļa parādu segšanai,

2. jūnijā 1927. g.
6014a Priekšnieks (paraksts)

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
pr-ks paziņo, ka 21. jūnijā
1927. g., pīkst. 10, Daugavpilī,
Miesnieku ielā JVs 61, pārdos vai-
rāksolīšanā Zalkinda Krozera
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 332,— un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

2. jūnijā 1927. g.
6016a Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
pr-ks paziņo, ka 2t. jūnijā
1927. g., pīkst. 10, Daugavpilī,
Saules ielā JVs 41, pārdos vairāk-
solīšanā Makša Ļevicka kustamo
mantu, novērtētu par Ls 400,—
un sastāvošu no dažādām mē-
belēm, viņa dažādu nodokļa
parādu segšanai.

2. jūnijā 1927. g.
6015a Priekšnieks (paraksts).

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī dara zināmu, ka
š. g. 17. jūnijā, pīkst. 11 dienā,
pie Bauskas apriņķa priekšnieka
pārvaldes, Bauskā, Pils ielā JVs 52,

_ pārdos vairāksolīšanā
Otto Ātrenam aprakstītu mantu,
sastāvošu no vieniem jauniem,
pelēkas krāsas vienjūgu dzelzsasu
ratiem, novērt, par Ls 119,88,
dēļ nomas parāda par 1926./27. g.
nomaksas. JVs 2387/11.

Bauskā, 3. jūnijā 1927. ģ.
6010a Priekšn. pal. (paraksts).

Liepājas 3. iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 17. jūnijā, pīkst.
10 ritā, Vecais tirgus JVs II, tiks
pārdotas atklātā vairāksolīšanā
Icikam Levensteinam aprakstītas
sekošas mantas: cirvji, āmuri,
dzelzs vīles, pletdzelži u. c. lietas,
par Ls 88, dēl Benjamiņam
Veinreiham pienākošā īres parāda
Ls 85 iekasēšanas, saskaņā ar
Liepājas pils. īres valdes izpildu
rakstu no 28. maija 1927. g. ar
Ns 254.

Liepājā, 4. jūnijā 1927. g.
JVs 8264.

6012a Priekšn. (paraksts).

Liepājas 3. iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 17. jūnijā, pīkst.
10 rītā, Vecais tirgus JVs 11, tiks
pārdotas atklātā vairāksolīšanā
Icikam Levensteinam aprakstītas
sekošas mantas: čuguna 'podi,
grāpji, malkas zāģi, galda svari
u. c. lietas, novērtētas par Ls 227,
dēļ Veinreiham Benjamiņam pie-
nākošā īres parāda Ls 224 ieka-
sēšanas, saskaņā ar Liepājas
pils. īres valdes izpildu rakstu
no 24. maija 1927. g. ar JVs 223,

Liepājā, 4. jūnijā 1927. g.
JVs 8263.

6013a Priekšn. (paraksts).

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
pr-ks paziņo, ka 21. jūnijā
1927. g., p'lkst. 10, Daugavpilī,

Rīgas ielā JVs 38, pārdos vairāk-
solīšanā Šlioma Gordona ku-
stamo mantu, novērtētu par
Ls 124,06 un sastāvošu no 40
gultas deķiem, viņa dažādu nod.
parādu segšanai.

2. jūnijā 1927. g.
6017a Priekšnieks (paraksts).

Baldones 6-klasīgai
pamatskolai

vajadzīgs, sākot ar š. g. mācības
gadu —

Kļūdas izlabojums.
Jelgavas pilsētas policijas

priekšnieka sludinājumā „Vald.
Vēstn." š. g. JVs 30 par Augusta
Lizetes d. Millera Latvijas at-
brīvošanas kara piemiņas zīmes
apl. nozaudēšanu, ieviesusies
kļūda: nozaudētai apliecībai bij
nevis 10888, bet 11412 numurs.

6019a

Liepājas pilsētas 3 iec. policijas
priekšnieks atsauc sīvu sludinā-
jumu .Vaid. Vestn." š.g. 114. num.
J. F e l z e n b e r_g a apliecības
nozaudēšanas lieta, jo minētā ap-
liecība ir atrasta. 6011

Dzelzsceļu Virsvaldes materiālu
apgāde izsludina

rakstiskas izsoles
13. jūnijā 1927. g., uz karodzi-

ņiem zignalu : 1) zaļiem— 600 gab.
2) sarkaniem — 700 gab., iemāks,
drošība 10%.

15. jūnijā 1927. g. uz profil-
dzelzi 11. lab., apm- 72000 kg,
iemāks, drošība 5%. 1*

Izsoļu sākums pulkst. 11 no
rīta. Izsoļu dalībniekiem jāie-
maksā drošība kā augstāk uzrā-
dīts. Tuvākas ziņas dzelzsceļu
virsvaldē, Gbgoļa ielā JVs3, ist.103

Jūrniecības departaments iz-
sludina par zudušu Džemsa-
Kristapa Džemsa dēla Mūllera
tālbraucēju kapteiņa diploma
dublikātu, izdotu no agr. Krie-
vijas tirdzniecības - rūpniecības
jūrniecības daļas 1907. gadā.

Depart. dir. v. K. Liepiņš.
6052a Kuģu. nod. vadītāja ' v.

J. Ozoliņš.

Latvijas dzelzsceļu polic. Val-
mieras nodaļas pr-ka palīgs pa-
ziņo, kaš. g. 19. jūnijā,pīkst. 10,
Alūksnes stacijā, tiks izpārdoti
vairāksolīšanā pret tūlītēju sa-
maksu 9 kilogrami ētera.

Pie solīšanas tiks pielaisti
pircēji ar farmācijas valdes at-
ļaujām, vai ārsta receptēm.

Izzināt novērtējumu un ap-
skatīt ēteri varēs izpārdošanas
dienā uz vietas. 6004a

veselības departaments
lūdz pieteikties ārstus ar apriņķa ārsta

tiesībām uz

Dl» apriņķa ārsta vii.
Alga pēc VII amatu kategorijas. Piedāvājumi līdz ar cumculum

vitae iesniedzami līdz š. g. 1. jūlijam veselības departamenta, Riga,
Skolas ielā JVs 28. 6063

i Z S OLE
~~

GALVENĀ INTENDANTURAS PĀRVALDE

1927. g. 28. jūnijā noturēs jauktu mutisku un rakstisku izsoli,
izdot piegādāt:

1) A. K- L heringbon — 71 (kokvilnas audekls ka-
batām 71 cm. pl.):

a) aizsargu krāsā 29.600 mtr.
b) melns 390 ,,

2) A. K. 11, heringbon — 71 (nebalināts kokvilnas au-
dekls apakšbiksēm— 71 cm. p.) nebalināts . . .178.600 ,,

3) A. K. III. koverkots — 142 (kokvilnas audekls va
sarās svārkiem —ari jūrn. ietērpam—142 cm. pl.):

a) aizsargu krāsā 38.600 ,,
b) melns 1.000 „
c) balināts 1.450 ,,
d) nebalināts 3.130 ,,

4) A. K. IV. diagonāls — 71 (oderu drēbe 71 cm. pl.)
aizsargu krāsā 73.400 ,,

5) A. K- IV. diagonāls — 142 {audekls darba drēbēm
142 cm. pl.) tumši zils 15.500 ,,

6) A. K- VIL audeklis — 142 (kokvilnas audekls li-
dotāju kažoku virsdrēbei un vasaras uzvalkiem,
142 cm. pl.1 melns K . 370 „

7) A. K. IX. — audekls „bjaz" 136 (nebalināts kok-
vilnas audekls ,,bjaz" palagiem 136 cm. pl.) neba-
lināts, vai A. L. IX. — audekls — 136 (linu au-
dekls palagiem 136 cm. pl.) ceturtdaļbalināts 33.000 ,,

8) A. K- IX. — audekls ,,bjaz" — 90 (nebalināts
kokvilnas audekls kāju autiem 90 cm. pl.) nebali-
nāts 70.000 ,,

9) A. K. IX. audekls ,,bjaz" — 71 (nebalināts kok-
vilnas audekls apakškrekliem —-71 cm. pl.)
a) nebalināts 248.000 „
b) melns 2.800 „

10) A. K- IX. audekls „bjaz" — 68 (nebalināts kok-
vilnas audekls galvas maisiņu pārvalkiem 68 cm.
pl. nebal., vai Ā. L. IX. — audekls — 68 (linu au-
dekls galvas maisiņu pārvalkiem 68 cm. pl.)
ceturtdaļbalināts . ' 16.500 ,,

11) A. K- X. — audekls — 90 (balināts kokvilnas au-
dekls kabatas lakatiņiem 90 cm. pl.) balināts 17.770 ,,

12; A. K- X. audekls — 85 (kokvilnas audekls mat-
rožu vasaras virskreklu iekantējumiem):

a) zils 700 „
b) sarkans ' 170 ,,

Uzņēmēji izsolē var piedalīties uz katru poziciju atsevišķi
un pa daļām. Piegādes uzņēmēju piedāvājumi nodrošināmi 5% ap-
mērā.

Izsole notiks Galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīgā,
Valdemāra ielā JVs 10/12, š. g. 28. jūnijā, pīkst. 10.

Rakstiskie piedāvājumi, kup izpildāmi saskaņā ar ,,Likuma "
par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. p. ie-
sniedzami slēgtās aploksnēs līdz š.g. 28. jūnijam, pulksten 10 ar uz-
rakstu: ,,Kokvilnas audumu izsolei".

Cena nosakāma par vienu tekošu metru — franko Intendan-
turas galvenā mantu noliktavā, Rīgā. JVs 1163

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties Galvenā intendan-
turas pārvaldes mantu daļā katru darbdienu no pīkst. 9—15. 5912a

9 Rēzeknes kājnieku pulks
izdos atklātā mazāksolīšanā

12500 tzģ svaigu liellopu gaļas
piegādāšanu pulka tekošām vajadzībām par laiku no 1. jūlija 1927. g,

lidz 1. oktobrim 1927. g.
Izsole notiks pulka stabā, Rēzeknē, Vilaņu ielā Ns 21, š. g.

14. jūnijā, pīkst. 10.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pulka štāba saimniecība :

daļā, turpat, katru dienu no pīkst. 9—15, izņemot svētdienas un
svētku dienas. 6049

Madonas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927 g. 11. jūlijā, Ērgļu muižā, piensaimnieku sabiedrības telpās,

augošu mežu
pēc platības no I, II un III iec. mežniecībām pēc sekoša sadalījuma:

I iec. Katrīnas mežniecība.
1) Vecpiebalgas novadā 21 vienība, vērtībā no Ls 14—382,—;
2) Katrinas novadā 5 vienības, vērtībā no Ls 208—741,—;
3) Kaives novadā 2 vienības, vērtībā no Ls 886—1229,—;
4) launskujenes novadā 3 vienības, vērtībā no Ls 328—895,—;
5) Ērgļu novadā 5 vienības, vērtībā no Ls 70—2745,—;

II iec. Vecpiebalgas mežniecība.

1) Gulbēres novadā 5 vienības, vērtībā no Ls 31—1091,—;
2) Mēdzūlas novadā 4 vienības, vērtībā no Ls 23—425.

III iec. Ērgļu mežniecība.

1) Ērgļu novadā 38 vienības, vērtībā no Ls 81—3541,—;
2) Ogres novadā 3 vienības, vērtībā no Ls 380—828,—;

3) Mazozolu novadā 4 vienības, vērtībā no Ls 400—1716,—;
4) Jumurdas novadā 7 vienības, vērtībā no Ls 63—1731,— ;
5) Tolkas novadā 2 vienības vērtībā no Ls 52—178,—;

6) Vestienes novadā 1 vienība, vērtībā no Ls 815.

Amālijas Jurjan sekvestrētais mežs
pēc līguma no 17. febr. 1925. g.

1) Ērgļu novadā 3 vienības .vērtībā no Ls 194—375,—.

Meža izstrādāšana tiks atļauta cauru vasaru.

Solīšana sāksies pulksten 1 dienā.

Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

ino/ drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas

ānamldina līdz 10% no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās

vienības
" pēc saviem ieskatiem.

T vākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem

mežziņiem. Madonas virsmežniecība.
5917a
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