
Valdības iestāžu paziņojumi
Izlabojums.

,,Valdības Vēstneša" š. g.154,numurā iespiesta .Instrukcijā lauku neku-
stamas mantas novērtēšanai" 53. panta
4. punkts lasāms šā:

4) apstiprināt vai atcelt pagastu ko-
misiju vērtējumus, uzdodot atcelšanas
gadījumā pagasta komisijai izdarīt otr-
reizēju vērtējumu saskaņā ar dotiem aiz-
rādījumiem vai ari patstāvīgi un propor-
cionāli grozīt novērtējumu sumas tā, lai
koprezultāti būtu saskaņoti ar noteiktām
normām (likuma 36. p),

Paziņojums
Viļānos (Rēzeknes apriņķī) un apkārtnē

dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
prov. L. Birkhana aptieka Viļānos
uzņemta tautas_ labklājības ministrijas
aptieku sarakstā, kuras izsniedz zāles
valsts darbiniekiem pret valsis darbinieku
ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Atklātas sekosas telefona
palīgnodaļas.

Apriķi — Aizputes apr., Apriķu muižā,
Apse — Valmieras apr, Skaņkalnes pag,

Apsēs.
Asūne — Daugavpils apr., Asūnes pag

Asūnes ciemā.
Auleja — Daugavpils apr., Aulejas pag,

namā.
Bernāti — Liepājas apr., Pērkones pag

Bernātu kūrortā.
Bunka — Liepājas apr., Bunkas pagasta

nama.

Eriņi - Cēsu apr., Liepas pag. Ozolos.
Jēči — Valmieras apr., Sēļu pag. Ječos.
Jerzika — Daugavpils apr., Līvānu pag.

Veteros.
Jumurda — Cēsu apr., Jumurdas pagasta

namā.
Kliģene — Rīgas apr., Zaubes pagasta

Kliģenes piens, sabiedrība.
Laidi — Aizputes apr., Valtaiķu pag.

Laidu muiža.
Lielauži — Jelgavas apr., Džūkstes pag.

Lielaužos.
Līlaste — Rīgas apr., Ādažu pag. Lilastes

krogā. _ .
Lūmaņi — Madonas apr., Metnenas pag.

Aizupes Lūmaņos. ,
Majorskola - Valkas apr., Jaunlaicenes

pag, Majoru skola.
Merķeļi - Rīgas apr., Ķēču pag. nama.

Okte — Talsu apr., Vandzenes pagasta
Oktes muižā. .

Pidriķis - Valmieras apr., Valmieras

pag. Pidriķa muižā.
Podnieki - Talsu apr., Lībagu pagasta

Tomeņi
ie
-Valkas apr., Valkas pagasta

VaKurga - Jēkabp ils apr., Mazzalves
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Cēsu apr., Veselavas pag.

VirgT- Liepājas apr., Virgas pagasta

nama.

Ierīkoti sekosi s a r a n u P u nkt i pu-

blikas lietošanai:
Aknīste - Aknīstes dz. stacija.

Bārta — Bārtas dz. stacija.
Ealaine — Eglaines dz. stacija.

Izvalda - Izvaidas dz. stacija.
Jerzika - Jerzikas dz. stacija.
Majori - Rīgas Jūrmala, Jomas un Ko

bežu ielas stūrī. „
Rīga - Kundziņsalā, IItw.

fRucava - Rucavas dz. stacija.

Sunākste — Sunākstes dz. stacijā.
Tirza — Tirzas dz. stacijā.
Trepe — Trepes dz. stacijā.
_ Pasta palīgnodaļas Dunava un
1 s 1 ī c a pārveidotas par pasta un tele-
fona palīgnodaļām.

Pasta-telegrafa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š

Ekspluatācijas direktors V. Krūmiņš.

Iecelšanas.
Rezolūcija N° 58.

Liepājas prefektam Kārlim Šteinertam
piešķiru atvaļinājumu ārstēšanas nolūkā uz vienu
mēnesi, skaitot no š g. 18. jūlija, uzdodot pre-
fekta pienākumu izpildīšanu, Šteinerta atvaļi-
nājuma laikā, viņa palīgam Kārlim Baucem.

Rīgā, 1927. g. 15. jūlijā. M> 11780.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Apstiprinu.
1927. g. 11. jūlijā.

Iekšlietu ministris
M. Skujenieks.

Būvniecības pārvaldes
priekšn. inž. P. Miezis.

Risas pilsētas būvnoteikumu
papildināju tis.

Pieņemts 1927. g. 16. jūnija pilsētas domes
sēdē.

I. Vienģimenesēkas, mazēkas,
vidējās ēkas.

§ 1. 1) Vienģimenes ēka ir tāda, kuru
apdzīvo viena ģimene, pie kam tajā vai
tās blakus būvēs var būt ari dzīvojamas
telpas apkalpotājiem.

Ja vienģimenes ēku lieto citiem nekā
minēts nolūkiem, sevišķi, ja tanī ierīko
pansiju vai slimnīcu, tad tā zaudē savu
vienģimenes raksturu un līdz ar to tai
jāpilda vispārējie Rīgas pilsētas būv-
noteikumi.

2) Pagraba stāvā var novietot virtuvi,
bet saules pusē ari dzīvojamās telpas
Minēto telpu grīda nedrīkst būt dziļāk
kā 1,0 m zem zemes virsmas.

Piezīme. Par blakus būvēm uz-
skatamas ēkas zr lielākais 5,0 m
frontes augstumu, kuras satur dzī-
vokļus apkalpotājiem vai noder ģi-
menes saimniecības vajadzībām.
Pēdējās var izbūvēt ari dzīvojamas
te'pas apkalpotājiem.

§ 2. 1) Mazēkai jāatbilst sekošām
prasībām:

a) tajā nedrīkst but vairāk par 2 pil-
niem stāviem;

0) tajā nedrīkst but vairāk _par_ 4 dzī-
vokļiem, pie kam katrā stāvā ne-
drīkst būt vairāk par 8 dzīvojamam
telpām, virtuves neieskaitot;

c) pie katras ēkas jabut vismaz 300 kv.
metru neapbūvētam zemes gabalam.

2) Apdzīvošanai pilnos apmēros izbū-
vēts jumta stāvs skaitās par_ pilnu stāvu.
Pie 2 pilniem stāviem jumta var izlietot
apdzīvošanai tikai pusi no bēniņu stāva
laukuma , pie kam šīs telpas var but tikai
pilnu stāvu dzīvokļu sastāvdaļa un ne-
ietilpst šinī pantā punkta 1-b minēto
telpu skaitā.

3) Nogāzēs pagraba stāva pielaižamas

dzīvojamas telpas, ja pēdējo grīda ir vis-
caur virs zemes līmeņa.

Piezīme. Dzīvojamam vajadzībām

pa daļai izbūvēts pagraba stāvs ne-
skaitās par pilnu stāvu.

& 3. 1) Vidējai ēkai jāatbilst sekošām
prasībām:

a) tajā nedrīkst but vairāk par 3 pil-
niem stāviempie kam ari jumta
stāvā var izbūvēt dzīvojamas telpas
kā pilnu stāvu dzīvokļu sastāvdaļas.

Jumta stāvs skaifās par pilnu
stāvu ja viņš izbūvēts patstāvīgiem

dzīvokļiem vai vairāk par pusi no
bēniņu laukuma;

b) tajā nedrīkst būt vairāk par 6 dzī-
vokļiem, pie kam katrā stāvā ne-
drīkst būt vairāk par 10 dzīvoja-
mām telpām, virtuvi neieskaitot;

c) nogāzes pagraba stāvā pielaižamas
dzīvojamas telpas, ja pēdējo grīda

zemes .
Piezīme. Dzīvojamām vajadzībām

pa daļai izbūvēts pagraba stāvs ne-
skaitās par pilnu stāvu.

Dvīņu grupu un rindu ēkas.
§ 4. 1) Dvīņu grupu un rindu ēkās,

jā tās ir vienģimenes, mazēkas vai vidē-
jās ēkas, pielaižams kopējs pretuguns
mūris, starp atsevišķām ēkām. pie kam
sienai jābūt vizmaz vienu ķieģeli biezai
starp dzīvojamām telpām vn vismaz pus-
ķieģeli biezai bēniņos. Sienai jābūt bē-
niņos no abām pusēm līdz jumta segu-
mam apmestai un tajā nedrīkst būt ailas
un koka daļas.

Piezīme. Ja jumts iesegts ar nede-
gošu materiālu, tad pretugunsmūri
var nobeigt zem jumta ieseguma,
neizlaižot tam cauri koka daļas.

2) Tāds pat pretuguns mūris nepiecie-
šams starp dzīvojamām un saimniecības
telpām, ja pēdējās lietošanas (salmu un
līdzīgu materiālu novietošana) un būv-
veida ziņā sevišķi ugunsnedrošas.

3) Pie ēku vai to daļu dažādiem aug-
stumiem pretuguns mūrim jābūt līdz
augstākās daļas jumtam.

4) Uz katriem 25,0 m nepieciešams
vismaz 1,5 ķieģeļi biezs no abām pusēm
apmests pretuguns mūris.

5) Starp kaimiņu ēkām pielaižams ko-
pīgs pretugunsmūris, kas tādā gadījumā
atzīmējams zemes grāmatās.

6) Ja nenozīmīgas saimniecības ēkas,
kā šķūņi, dārzu paviljoni, siltumnīcas
u. t. t., kuru augstums nav lielāks par
3 m, un kuru apbūvētais laukums ne-
pārsniedz 50 kv. m, tiek celtas pie kai-
miņu robežas, kur jau pastāv pretuguns
mūris un ja tas nav zemāks par ceļamo
ēku, tad minētās būves atļauts celt bez
attiecīgā pretuguns mūra. Ja minēto
pretuguns mūri kaimiņš noplēš, tad ne
nozīmīgai ēkai jāuzceļ savs pretuguns
mūris.

Ārsienas.
§ 5. Vienģimenes ēku, mazēku un

vidējo ēku ārsienām jābūt siltuma caur-
laišanas ziņā līdzvērtīgām vismaz 51 cm
biezām ķieģeļu sienām. Rīgas pilsētas
būvvalde var pielaist ari jaunus būvvei-
dus un materiālus, ja tādi no iekšlietu
ministrijas būvvaldes atzīti par pielaiža-

.
§6. Caursalšanas dziļums.

Vienģimenes ēkās, mazēkas un blakus
būvēs izņēmuma gadījumos ar Rīgas
pilsētas būvvaldes piekrišanu atļauts pie
sienu pamatu izbūves neievērot caur-
salšanas dziļumu.

§7. Telpu augstums.
Dzīvojamo telpu augstumam vienģime-

nes ēkās, mazēkas un vidējās ēkās jā-
būt vismaz 2,5 m, bet jumta stāvā pa-
pildu dzīvojamo telpu augstumam līme-
nisko griestu telpu daļā ari vismaz 2,5 m.
Līmenisko griestu būvlaukumam jabut
vismaz 50% no telpu grīdas laukuma.
Nogāzes griestu augstums nedrīkst but
zemāks par 1,5 m

§8. Ēku augstums.
Vienģimenes ēku un mazēku augstums

ielas būvlaidu līnijā atļauts ari zemāks
par 4,27 m.

§ 9. Griesti.
1) Vienģimenes ēkās un mazēkas pie-

laižami koka griesti bez apmetuma un
apšuvuma, bet ar attiecīgiem starpgrie-
stiem.

2) Pagraba griestiem vienģimenes ēkās
un mazēkas nav jābūt nedegošiem.

§ 10. Jumti.
1) Jumtiem un to daļām jābūt segtiem

ar ugunsaizturošiem materiāliem.
2) Salmu, niedru, šindeļu vai skaidu

jumtu segums pielaižams vienīgi pie
atklātā apbūves veida koka ēku un
priekšpilsētu apgabalos. Tādiem jumtiem
jābūt no kaimiņu robežām un no citām
ar ugunsaizturošiem materiāliem segtām
tā paša gruntsgabala ēkām vismaz 10,0 m,
bet no ēkām, segtām ar degošu mate-
riālu — vismaz 20,0 m.

3) Salmi, niedras, šindeļi un skaidas
piestiprināmi pie jumtiem ai nedegošu
materiālu.

4) Šī paragrāfa noteikumi attiecas ari
uz dvīņu ēkām pie kopīga frontes garuma
līdz 25,0 m un vienāda jumta seguma
materiāla.

§ 11. Kāpnes (trepes).
1) Mazēkas un vidējās ēkās ar ne

vairāk kā 2 pilniem stāviem kāpņu
(trepju) laida platumam jābūt vismaz
0,80 m, pie kam kāpņu podesta platumam
jābūt vismaz 1,0 m. Pie vairāk kā
2 stāviem ar vienu dzīvokli katrā stāvā

kāpņu laida platumam jābūt vismaz
0,9 m. Pie vairāk kā 2 stāviem un vairāk
kā 1 dzīvokli katrā stāvā kāpņu laida
platumam jābūt vismaz 1,0 m. Kāpņu
laida platums mērojams margas roktura
augstumā līdz roktura iekšējai malai.

Tanī gadījumā, ja obligatoriskās kāp-
nes iebūvētas starp divām sienām, kāpņu
laida platumam jābūt vismaz 1,2 m
mazēkas un 1,5 m vidējās ēkās.

2) Visām obligatoriskām kāpnēm maz-
ēkas un vidējās ēkās jābūt no uguns-
aizturoša materiāla vai ar tādu apšūtām
un ar dienas gaismu tieši apgaismotām,
un tām nepārtraukti jāiet caur visiem
pilniem stāviem.

3) Par nedegošām skaitās kāpnes ar
akrņeņa, betona vai dzelzsbetona kā-
pieniem un podestiem, ja tie balstās uz
dzelzsbetona vai pietiekoši pret uguni
aizsargātu dzelzskonstrukciju.

Par uguns aizturošām skaitās kāpnes
ar nedegošiem kāpieniem no podestiem,
kuri balstās uz nepietiekoši pret uguni
aizsargātu dzelzskonstrukciju, kā ari kāpnes
no dzelzs, ozola un oša koka, bet no
cita kāda tikai tanī gadījumā, ja tās no
apakšas apmestas.

4) Vienģimenes ēkās kāpņu izbūve
nav ierobežota, izņemot brīvo augstumu
virs kāpņu laidiem (sk. šī § p. 8.). Pa-
stāvošo Rīgas pilsētas būvnoteikumu §54.
neattiecas uz vienģimenes ēkām, bet
tajās aizliegts turēt zem .koka kāpnēm
malku vai citas viegli degošas vielas.

5) Mazēkas un vidējās ēkās kāpnēm
jāved tieši ārā vai tieši ārā ejošā
caure .ā.

6) Obligatorisko kāpņu telpām un
kāpņu caurejām jābūt:

Mazēkas ar ugunsaizturošām sienām
un griestiem.

Vidējās ēkās ar ugunsaizturošiem
griestiem un nedegošām sienām.

7) No kāpņu telpām ārā vedošo caur-
eju platumam jābūt:

Mazēkas vismaz 1,2 m.
Vidējās vismaz 1,5 m.

8) Brīvam augstumam virs kāpņu lai-
diem jābūt:

Vienģimenes ēkās un mazēkas vismaz
1,8 rn.

Vidējas ēkās vismaz 2,0 m.
9) Kāpņu kāpienu augstums māzēkās

un vidējās ēkās nedrīkst pārsniegt 18 cm
pie kāpiena attiecīgā platumā, t. i. divu
augstumu un viena platuma kopsumai
jālīdzinās 60—63 cm.

10) No katras augšējo stāvu dzīvo-
jamās telpas, vidējās un mazēkas, jābūt sa-
sniedzamām vismaz vienām obligatoriskām
kāpnēm, pie kam attālumam no dzīvo-
jamās telpas attālākās vietās līdz kāpņu
telpu tuvākām durvīm jābūt ne lielākam
par 25,0 m, mērojot ceļa linijā.
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Ēku pieņemšana pasbūvē.

Iekšējais apmetums.

§ 12. 1) Mūra vienģimenes ēkās,
mazēkas un vidējās ēkās jekšejos_ ap-
mešanas darbus var iesākt 1 mēnesi
pēc to pieņemšanas pusbuvē, ja sienas
mūrētas ar portlandcementa vai roman-
cementa javu.

2) Ja sienas mūrētas ar jauktu port-
landcementa-kaļķa-grants javu sastāvā
ne vājākā kā uz 1 tilpuma daļas port-
landcementa 2 daļas kaļķu un 9 daļas
grants vai ar lielāku portlandcementa
piejaukumu, tad iekšējos apmešanas
darbus var uzsākt 2 mēnešus pec ēkas
pieņemšanas pusbūvē.

3) Par lietojamo javu un tās sastāvu
jāpaziņo būvvaldei pirms mūfa darbu
iesākšanas.

4) Ja sienas mūrētas ar kaļķu javu,
tad uz tām attiecināms pastāvošo Rīgas
pilsētas būvnoteikumu § 13.

Projekti.
§ 13. Gadījumā, ja paredzēts celt

vairākas vienģimenes ēkas, mazēkas vai
vidējās ēkas pēc viena tipa, būvvaldes
apstiprināšanai jāiesniedz vienīgi kopī-
gais novietošanas plāns un no katras
ēkas tipa tikai viens būvprojekts parastā
tw(īt +īn X

II. Koka eku pārbūves
mūra ēku apgabalā.

§ 14. 1) Mūra ēku rajonā atļauts
pārbūvēt dzīvokļiem tādas koka ēkas,
kuras atbilst spēkā esošiem Rīgas pil-
sētas būvnoteikumiem novietošanas,
maksimālā augstuma un likumīgo pa-
galmu ziņā. Pēc izvestās pārbūves šīm
ēkām jāatbilst visām būvnoteikumu pra-
sībām.

Uz, šinī § paredzēto koka ēku pārbūvi
mūra ēku rajonā neattiecas Rīgas pilsētas
būvnoteikumu 18. §, izņemet noteikumus
par koka piebūvēm.

2) Ja pārbūvējamā koka ēka pēc sava
rakstura pieskaitāma vienģimenes ēkai
vai mazēkai, tad pie tās pārbūves var
neievērot:'

a) Rīgas pilsētas būvnoteikumu 42. §
attiecībā uz pagraba koka griestu
apmaiņu pret nedegošiem griestiem,
ja ēkās pamati un virspamati ir ne-
degoši.

b) Rīgas pilsētas būvnoteikumu 39. §
attiecībā uz dzīvojamo telpu aug-
stumu.

Par nepielaižamiem augstumiem
sk. šo noteikumu § 7.

Laiks būvdarbu izvešanai uz šī būv-
noteikumu papildinājuma panta pamata
tiek ierobežots ar 3 gadiem, skaitot no
publicēšanas dienas „Valdības Vēstnesī".

III. Dzīvokļu izbūve pastā-
vošo mūra ēku jumta stāvos.

§ 15. 1) Pastāvošo ēku jumta izbūve
atļauta, jajumta gabarīts, ēkās novieto-
šana un ēkas stāvoklis ugunsdrošības
ziņa atbilst pastāvošiem Rīgas pilsētas
būvnoteikumiem. Jumta izbūve atļauta
ari tanīs gadījumos, ja šāds stāvoklis
sasniedzams ar attiecīgo pārbūvi.

2) Jumtā iebūvēto dzīvojamo telpu
griestu augstums virs ietnes vai pagalma
līmeņa var pārsniegt ielas platumu.

3) Jumtā iebūvēto dzīvojamo telpu
augstumam jābūt vismaz 2,5 m. No-
gāzēs griestu augstums nedrīkst būt ze-
māks par 1,5 m.

Bēniņos iebūvētiem dzīvokļiem jābūt
atdalītiem no neizbūvētās bēniņu daļas
ar vismaz no iekšpuses apmestiem koka
sienām un griestiem.

4) Līmenisko griestu laukumam jābūt
vismaz 50% no dzīvojamo telpu grīdas
laukuma, neskaitot logu izbūves grīdas
laukumu.

5) Logu laukumam jābūt vismaz i/I0
no grīdas laukuma.

6) Ārpus jumta gabarīta izbūvēto logu

izbūvju kopējais platums nedrīkst pār-

sniegt trešo daļu no ēkas garuma.
7) Jumta gabaritā iebūvētām logu

ailēm jābūt vismaz 1,5 m attāluma no
kaimiņu robežas.

8) Griestiem un ārsienām šinīs jumta
dzīvokļos jābūt rūpīgi izolētiem pret
mitrumu un temperaturasjnaiņam.

Piezīme. Laiks būvdarbu izve-
šanai uz šī būvnoteikumu papildi-
nājuma panta pamata tiek ierobežots
ar 3 gadiem, skaitot no publicēšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

§ 16. Šis Rīgas pilsētas būvnoteikumu
papildinājums stājas spēkā divas_nedeļas
pēc tā publicēšanas nValdības Vēstnesī".

Uz šiem papildu noteikumiem neat-
tiecas ar viņiem pretrunā stāvošie līdz
šim izdoto Rīgas pilsētas būvnoteikumu
panti.

Rīgas pilsētas galvas biedrs
Sadovskis.

Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Papildinājumi noteikumos
par kājceliņu ierīkošanu un kārtībā

uzturēšanu Sabiles pilsētā
(«Valdības Vēstneša" 1926.g. 153. num.).

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 4. de-
cembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas būvvaldes 1927. g. 13. jūlija

rakstu Ka 97281.

§ 1. Trotuāri un kājceliņi taisāmi no
cementa vai asfalta un tie nedrīkst _but
šaurāki par vienu metru. Namu ārējas
trepes nedrīkst iziet tieši uz trotuāriem,
bet kur tādi pastāv, trotuāri nedrīkst būt
šaurāki par šinī pantā aprādīto vienu
metru.

§ 2. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

§ 3. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā no viņu publicēšanas ,,Val-
dības Vēstnesi".

Pilsētas galva J. S a 1 d n i ek s.
Pilsētas sekretārs A. Ķesteris.

' ?

(3Ae.su.
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
28. jūnijā 1927. g. izklausījusi
Annas Mārča m. Vītol lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
četras obligācijas, apstiprinātas
pirmās divas uz nekustamiem
īpašumiem Limbažu pilsētā ar
zemes grāmatu reģ. Ka 8 un Ka 197
un pēdējās divas uz nekustamo
īpašumu Limbažu pilsētā ar ze-
mes grāmatu reģ. Ka 8 ingrosētas:
a) 25. janvārī 1895. g. ar Na 3 par
1500 rbļ. par labu baronam
Ivanam Ivana d. Vormanim;
b) 25. janvāri 1895. g. ar Ka 4 par
1500 rbļ. par labu Aleksandram
Vilhelma d. Tilam; c) 5. nov.
1913. g. ar M 38 par 2000 rbļ. par
labu Fedoram Michāila d. Hanze-
nam un d) 5. nov. 1913. g. ar
Ka 39 par 3000 rbļ. par labu
Fedoram Michaila d. Hanzenam
kas viņu kā ari iepriekšējā punktā
minēto obligāciju ircedējisblanko
2) izsniegt lūdzējai šī lēmuma no-
rakstu iesniegšanai Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļai
hipotēku dzēšanai; 3) šo lēmumi
publicēt civ. proc. lik. 2086. p.
paredzētā kārtībā..

Rigā,1927.g.30.junijā. Ka 3185
Priekšsēd. v. A. Veidners

7875a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Annas Jāņa
m. Steinhardta lūgumu un savu
28. jūnija 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādniece Anna Stein-
hardt parādu pēc obligācijas par
1000 rbļ., apstiprinātas 8. jūnijā
1898. g. ar Ka 1154 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā IV hipot.
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Ka 1423, izdota par labu Mārcim
Pētera d. Kauliņam, kas viņu ir
cedējis blanko un kura obligācija
ir pārgājusi uz Ivanu Andreja d.
Cukaini kā blanko cesionaru, kas
viņu ir atkal cedējis blanko ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāamtās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kūjām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 1. jūlijā. Ka 3346
Priekšsēd. v. A. Veidners

7856a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10.junija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Jāna d:
Meldera lūgumu un savu 28". jū-
nija 1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Jānis Melderis parādu
pēc obligācijas par 1000 rbļ., ap-
stiprinātas 19. martā 1914. g.
ar Ka 262 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr., Velku muižas
zemnieku zemes Jaun-Liepu mā-
jām ar zemes grām. reģ. Na 4118,
izdotas par labu Jānim Jāna d.
Melderim, — ir samakasājis, bet
šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,

kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto obligāciju, pieteikties tiesā
vienā mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā,1927.g.30.junijā. Ka 4508.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7861a Sekretārs A. Kalve.

Māksla.

Nacionālā te tra vasaras izrādes. Trešdien,
20. jūlijā, no pulksten 5 līdz 7 sāks pārdot bi-
ļetes 3 vasaras izrādēm. Izrādīs populāras,
jautra satura lugas: 22. jūlija, pulksten 8 va-
karā, franču luga .Mans mācītājs pie
bagātiem*, 23. jūlijā, pulksten" 8 vakarā,
Lehgieja komēdija .Nakts serenāde" ar
Liliju Štengel Antonijas lomā, 24. jūlijā, pulk-
sten 8 vakarā, P. Gruznas komēdija ,,Vec-
puišu nodoklis". Blietes ieteicams iegā-
dāt laikus.

KURSI.

Rīgas biria, 1927. gada 19. Jūlijā.
Devīzes

1 Amerikas dollars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,16—25,23
100 Francijas franku 20,10—20,50
100 Beigas 71,80—72.Č5
100 Šveices franku. ......99,40^-100 40
100 Itālijas liru 27,90—28,4'i
100 Zviedrijas kronu 138,45—139 50
100 Norvēģijas kronu 133,50—134,55
100 Dānijas kronu 138,30—139,35
100 Čechoslovaķljas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . . 207,10—208.65
100 Vācijas marku 122,70—123 95
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 ....... —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3449
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri!

5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6°/0 Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotacljas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlcs,

Zvērināts biržas māklers M. Okmiani.

Literatūra.
Latvju Raksti. XXVIII uu XXIX. Rīgā,

Valstspapiru spiestuves izdevums.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. junijal926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Misiņa
pilnvarnieka zvēr. ādv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 28. jūnija

1927. g. lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Jānis Misiņš parādu pēc
obligācijas par 3000 rbļ., ap-
stiprinātas 10. maijā 1913. g. ar
Ka 276 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Tirzas pilsmuižas
Straupiņu Ka 45 mājām ar zemes
grāmatu reģ. Ka 668, izdotas par
labu krāj-aizdevu sabiedrībai pie
Tirzas-Velenas lauksaimnieku bie-
drības, ir samaksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tam-
dēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs persomas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 1. jūlijā. Ka 4550.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7850a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Olgas fon Mengden pilnvarnieka
zvēr. adv. Ericha Pabsta lūgumu
un savu 28. jūnija 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka lūdzējai Olgai
Mengden ir gājusi zudumā hipo-
tēka par 31,500 rbļ., apstiprināta
18. janv. 1883. g. ar Ka 4 uz ne-

kustamo īpašumu Valmieras apr.,
Susikas vai Vecmuižas zem zemes
grāmatu reģ. Ka 200, izdota par
labu baronesei Olgai fon Mengden
ku;a hipotēka 22. jūlijā 1924. g.
ir dzēsta uz agrārās reformas li-
kuma pamata.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto hipotēku, pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot,
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, hipo-
tēku atzīs pr iznīcinātu un lūdzē-
jai izdos norakstu, kurš izpildīs
oriģināla vietu.

Rīgā, I927.g. 1. jūlijā. Ka 3225.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7S49a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Kārļa
Pidriķa d. Melbārda pilnvarnieka
zvēr. adv. Jūlija Arāja lūgumu
un savu 28. jūnija 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka parādnieks
Kārlis Melbārdis parādu pēc obli-

gaci|as par 4500 rbļ., apstipri-
nātas 30. nov. 1892. g. ar Ka 1111
uz nekustamo īpašumu Madonas
apr. Liezeres muižas Kaln'a-Vīr-
gabalu mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ka 2529, izdotas par labu
Andrejam Jāņa d. Kučeram, kas
šo obligāciju ir cedējis blanko un
pārgājusi uz Miķeli Jāņa d. Mai-
zīti, kā blankoce ' sionarii, kas viņu
ir cedējis atkal blanko — ir i 'e-
maksājis tiesas depozitā Ls 90,—
dēļ kapitāla un °/0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, ovbli-
gaciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g.20.junijā. Ka 4543
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7857a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Hermaņa
Friča d. Ozola pilnvarnieka zvēr.,
adv. Jūlija Arāja lūgumu un savu
28. jūnija 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Hermanis
Ozols parādu pēc obligācijas par
1500 rbļ., apstiprinātas 11. atct.
1912. g. ar Na 619 uz nekustamo
īpašumu Valmiera .s apr. Ķieģeļu
muižas Dzelvu mājām ar' zemes
grāmatu reģ. Na 1583, izdotas par
labu Jurim Mārtiņa d. Līcim, kas
viņu par labu cedējis blanko ir
iemaksājis tiesas depozītā Ls 32,
dēļ kapitāla un °/0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā,1927.g. 20.junijā. Ka 4552
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7859a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Katrinas Jēkaba rn. Skuja lū-
gumu un savu lēmumu no 28.
jūnija 1927. g., paziņo, ka lūdzēja
parādu pēc divām obligācijām
1) par 5000 rbļ., apstiprinātu
25. augustā 1909. g. ar Na 52 uz
Slokas pilsētas gruntsgabalu Ka 39
ar zemes grām. reģ. Na 348 par
labu Pēterim Matveja d. Dulbem,
kas minēto obligāciju ir cedējis
blanko un 2) par 4000 rbļ., ap-
stiprinātu 18. dec. 1909. g. at

Ka' 78 uz nekustamo īpašumu
Slokas pilsētā ar zemes grāmatu
reģ. Ne 9 uz Katrines Skuja
piederošo domāto daļu par labu
Robertam Andreja d. Stūlam,
kas minēto obligāciju ir cedējis
blanko-, ir samaksājis, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam dēļ.dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemesgrāmatā.

Rīgā, 1927. g. I. jūlijā. Na 4134.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7853a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. .ievērojot prombūtnē
esošā Eduarda Jura d. aizgādņa
Rūdolfa Grīslis pilnvarnieka
zvēr. adv. Pētera Eglīta lūgumu
un savu 28. jūnija 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc 2 obligācijām par 1500C
un 3000 rbļ., apstiprinātām 15.
novembrī 1910. g. un 2. februāri
1912. g. ar Ka 2632 un 416 uz ne-
kustamo īpašutmj Rīgas pilsētā
1! hipot. iecirknī ar zemes grām,

reģ. Ka 947, izdotām par labu

pirmā Annai Johana m. Pulks
un otrā Heinricham Ernesta d.
Grūnbergam, kas viņu ir
cedējis blanko ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 384,— dēļ ka-
pitāla un °/0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kūjām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 1. jūlijā. Ka 4523.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7855a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Šajās Geceļa
d. Levij pilnvarnieka zv. adv.
Jāņa Dreimaņa lūgumu un savu
28. jūnija 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka lūdzējs parādu pēc obli-
gācijas par 12000 rbļ., apstipri-
nātas 11. maijā 1912. g., ar
Ka 1445 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā I hipot. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ka 613, iz-
dotas par labu Teodoram Ivana d.
Veitcelam, kas viņu ir cedējis
blanko, ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kiiļ-ām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1927, g. 1. jūlijā. Na 4505.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7854a Sekretārs A. Kalve.

sanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kur/ām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā,1927.g. 30.junijā. Na4544.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7860a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētera
Jāņa d. Zaķa pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu 28. jūnija 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka parādnieks
Pēteris Zaķis parādu pēc obli-
gācijas par 5700 rbļ.. apstiprinā-
tas 11. dec. 1887. g. ar Ka 1844
uz nekustamo īpašumu Valmieras
apr., Augstrozes muižas Vec-
Druķu mājām ar zemes grāmatu
reģ. Na 3624, izdotas par labu
Konrādam Arnoldam fon Gers-
dorfiem, kura obligācija ir pār-
gājusi uz G. J. fon Zērvaldu kā
blanko cesionaru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko un ' kura
obligācija apgrūtina ari no Vec-
Druku mājām atdalītās Smilš-
kalnu un Ozolu mājas ar reģ.
Ka 6077 un 6078 — ir iemaksāji!
tiesas depozitā Ls 121,60 dēļ ka-
pitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apbabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 1. jūlijā. Na 4549.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7852a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
28. jūnijā 1927. g. izklausījusi
Geceļa (Hecela) Zilbermaņa lū-
gumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: 1) atzīt par
samaksātu obligāciju par4000rbļ.,
apstiprinātu 1908. g. 12. nov. ar
Na 1693 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā III hipotēku iec.
ar zemes grām. reģ. Ka 263 par
labu Zalmanim Mendeļa d. Zil-
bermanim, kas minēto obligāciju
ir cedējis blanko un kura pār-
gājusi uz Hiršu Neucha d. Zel-
lūnu, kas viņu ir cedējis atkal
blanko; 2) izsniegt lūdzējam šī
lēmuma norakstu iesniegšanai
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļai hipotēkas dzēšanai; 3) šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
7874a Sekretārs A. K a! ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Reiņa Andreja d. Ozoliņa piln-
varnieka zvēr. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 28. jūnija 1927.g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Reinis Ozoliņš ' parādu pēc obli-
gācijas par 1320 rbļ., atlikumā,
apstiprinātas 24. dec. 1898. g. ar
Ka 1506 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Lubānas muižas
Kalniešu Ka 77 mājām ar zemes
grāmatu reģ. Na 1857, izdotas par
labu Ermanim Jāņa d. Dzirkalim
viņa tiesību pēcnācēja persona
pēc blanko pārveduma uzraksta
— ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 29,92 dēļ kapitāla un % dzē-

Redaktora vietā: I. Janovskls-Janševskls.



Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 30. jūlijā 1927. g _.,
pulkst. 11 diena, Lauberes muiža,
pārdos Rūdolfam B r a ž e m
piederošo kustamo mantu, sistā-
vošu no viena .Krul' firmas
tvaika katla ar spēka mašīnu un
novērtētu par Ls 8 0.

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

Rīgā, 14. jūlijā 1927. g.
9130 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

? <

€ifu test&iu
sludinājumi.
Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 25. jūlijā 1927 g., pl 11
dienā, Rigā, Terbatas iela Nš 37,
pārdos vairāksolīšanā
Borucha G1 e z e r a kust. mantu,
novērtētu par Ls 656 un sastāvošu
no krastspolējam^s ma inas un
vilnas dzijus viņa 1925. g. irnāk.
un 1926. g proc. peļņas nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, l*s. jūlijā 1927. g.
9153 Piedzinējs D e r i n gs.

Latvijas dzelzceļu
3.ceļu iecirkņa pr-ks
izdos š. g. 25. j-lijā, pulkst. 12,
savā kantorī, Ruckas muižā pie
Cēsu stacijas,
mutiskā izsolē

preču šķūņa_ izbūves darbu iz-
pildīšanu Ce«u stacijā, ar dzelz-
ceļa male'ialļem.

Piedalīšanās izsolē nodrošināma
ar Ls 50,—. 2*

Tuvāk ar izsoles un darba no-
teikumiem un darba aprakstu vai
iepazīties 3. ceļu iecirkņa kantorī,
darbdien. no pīkst 9-15. 9072

Ventspils ostas valde
š. g. 29. jūlijā pārdos slēgtā

vairāksolīšanā

do tv. ,.Russland" vraka
izceltas daļas:

1. Vecas dzelzis, sastāvošas no
kuģa apšuves, brangām, diviem
ūdensrezervuariem un vienas dzen-
skrūvas kopsvarā apm. 80 ton.

2. Vecu mašinu, sastāvošu no
34 ton. ķeta daļām, 14 ton. dzelzs
daļām un apm. 4Ū0 kg mis'ņa
daļām.

3. Apm. 12_posmu l'/a" caur-
mērā enkuru ķedeš

4. DažJdas misiņa un kapara
daļas, apm. 900 kg. kopsvarā.

5 Babits 31 kg.
6. Misiņa kondensatoru cau-

rules 300 gab.
Piedāvājumi iesniedzami ostas

valdei s'ēgtās aploksnes līdz š. g.
29 jūlijam, pīkst. 12, dienā ar
drošības naudu Ls 500 apmērā.

Ar noteikumiem var iepazīties
un pārdodamās daļas var apskatīt
ostas valde darbdienās no pīkst. 9
līdz 15 diena. i

Ventspilī, 12. jūlijā 1927. g.
8746 Ventspils orias valde

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
28. jūnijā 1927. g. izklausījusi
Kriša Andreja dēla Dreifelda
lūgum*dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: 1) atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 15000 r.,
apstiprinātu 19. aprilī 1912. g.
ar Ka 1167 uz nekustamo īpašumu
Rigas pilsētā III hipotēku ie-
cirknī ar zemes grāmatu reģistra
Ka 1035 par labu Pēterim Mār-
tiņa dēlam Frišenfeldam, kas
viņu ir cedējis blanko : 2) izsniegt
lūdzējam šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļai hipotēkas
dzēšanai; 3) šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā
kārtībā. j\|b 3319

Rīgā, 30. jūnijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7870a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
28. jūnijā 1927. g. izklausījusi
Anša Gerta dēla Zaļkalna lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: 1) atzīt par sa-
maksātām divas obligācijas , ap-
stiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā II hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Ka 127. a) 2. jūlijā 1902. g. ar
Ķa 1157 par 5000 rbļ. par labu
Zano Juliusa d. Jakobsonam, kas
viņu ir cedējis blanko un kura
?pārgājusi uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blanko cesionaru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko,
b) 10. maijā 1908. g. ar Ka 637 par
5000 rbļ. par labu Alidei Georga
.m. Gutorovič ,dzim. Krasting,
kas viņu ir cedejusi blanko;
2) izsniegt lūdzējam šī lēmumu
norakstu iesniegšanai Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu nodaļai
hipotēku dzēšanai; 3) šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 2086. p.
paredzētā kārtībā. Ka 3994.

Rīgā, 30. jūnijā 1927. g.
Priekšsēd. v.A. Veidners.

7871a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
28. jūnijā 1927. g. izklausījusi
Rūdolfa Jāņa d?Melbārda lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: 1) atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 650 rbļ.,
apstiprinātu 27. septembrī 1910.g.
ar Ka 1275 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Ērgļu pilsmuižas zem-
nieku zemes māju Jaun-Dzelzs-
kaij Ka 2 ar zemes grāmatu
reģistra Na 5280 par labu Ērgļu
krāj-aizdevu sabiedrībai; kas
viņu ir cedējis blanko; 2) izsniegt
lūdzējam šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Cēsu-Vaikas zemes
grāmatu nodaļai hipotēkas dzē-
šanai; 3) šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā
kārtībā. . Ka 2996.

Rīgā, 30. jūnijā 1927. g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
7872a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

28. jūnijā 1927. g. izklausījusi
Jāņa (Ivana) Pētera dēla Rudzīša
lūgumu d8] hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: 1) atzīt par
iznīcinātu divas obligācijas, ap-
stiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā III hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
K> 2207, ingrosetas: a) 28. maijā
1899. g. ar Na 1183 par 6300 rbļ.
atlikuma par labu Ivanam Mi-
chāila dēlam Līcem, kura obli-
gācija pārgājusi uz Jāni Jura d.
Pole kā blanko cesionaru kas
viņu ir cedējis atkal blanko un
b) 9. novembrī 1909. g. ar Ka 2205
par 3000 rbļ. par labu Georga
Ivana d. Erdmanim, kas minēto
obligāciju cedējis b/anko; 2) iz-

sniegt lūdzējam ši lēmuma no-
rakstu iesniegšanai Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļai
hipotēku dzēšanai; 3) šo lēmumu
publicēt civ. prioc. lik. 2086. p.
?paredzētā kārtībā.

Rīgā, 30.jun.l927.g. Ka 3277.
Priekšsēd. v.A. Veidners.

7873a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. juņija 1926.g.

likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062 p p-, pamata, ievērojot

Kārļa Bankovska pilnvarnieka
zvēr. adv. Jūlija Arāja lūgumu1 un

savu lēmumu no 28. jumja 1927.g.

paziņo, ka lūdzējs pēc hipotēkas,
apstiprinātas 24. marta 1897 g.
ar K 101 uz Madonas apr. Tirzas

pilsmuižas Maz-Brandtu mājam

ar zemes grāmatu reģ. Ka 652 par

labu Gustei, Martai un. Alvīne

Bankovskām, sumā 100 rbļ. katrai

— ir iemaksājis tiesas depozīta
Ls 4 — dēļ parāda dzēšanas, un
parādu pēc divām obligācijām ,
apstiprinātām uz to pasu ne-

kustamo īpašumu a) 15. aec.

1897 g ar Ks 409 par 500 rbļ.

par labu Jānim Krastinam, kas

viņu ir cedējis blanko un b) «•
martā 1911. g. ar-NŠ 324 par

500 rbļ. par labu Tirzas-Velēnas

lauksaimniecības biedrības krāj-
aizdevu sabiedrībai ir samaksājis,
bet šīs augšā minētāsoblļg,^nevar tikt izsniegtas atpakaļ pa-

rādniekam dēļ dzēšanas zemes

grāmatās, tamdēļ ka ir gajus.
zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civil-nodaļa uzaicina visas personaskuram būtu tiesības uz au^šāapradītām hipotēkām un obligā-cijām , pieteikties tiesā viena mē-neša laikā, skaitot no dienas, kadsis sludinājums iespiests Vaid
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīspersonas noteiktā laikā nepie-
teiksies, hipotēkas un obligācijas
atzīs par samaksātām un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 1. jūlijā. Ka 4551.
7o=. nekšsēd - v- A. Veidners.

7851a Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926 g
likumu un civ. proc. lik. 206u.
un 2062. p. p., pamata , ievērojot
Jāņa Muškes lūgumu un savu
lēmumu no _12.julija 1927. gpaziņo, ka lūdzējs puādu, pēc
sekošām _ piecām obligācijām ap-
stiprinātam uz nekustamu īpašumu
Rīgā 11 hipotēku iec. ar zemes-
grāmatu reģ J* 899:

a) 11. maija Vi\2. g. ar Ks 1456
par 20.C00 rbļ. par laba Jēkabam
Mārča d Kalniņam, kas viņu
cedējis blanko,

b) 10. zeptembri 1912. g. ar
Ks 2744 par 25.000 rbļ.,

c) 22. janvārī 1913. g. ar
Na 192 par 15.000 rbļ,

d) 3 jūlijā 1913. g. ar Ks 1842
par 25.0u0 rbļ. un

e) 10. jūlija 1913^. par 25.000
rb] par labu pēdējas četras obli-
gācijas Latviešu savstarpigai
kredītbiedrībai, kūjas visas piecis
obligācijas ir pāi gājušas uz Her-
mani Ka'ļa d. Kampe, kā blanko
cesionaru, kas viņas ir cedējis
atkal blanko un vienas obligā-
cijas par 15.000 rbļ. no 28. aprīļa
1900. g. ar Ks 651 apstiprinātu
uz nekustamu īpašumu Rīgā
VI hipotēku iec. ar zemesgrāmatu
reģ. Ks 151 par labu Fricim
Jobana d Auseklim, kas viņu
cedējis blanko un kura pārgāju-i
uz Hermani Kārļa d Kampe, kā
blanko cesionaru, kas viņu ir
iedejis atkal blanko, ir samak-
sājis, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izs liegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemesgrāmatas, tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprāditām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par izn'cinātam un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemesgrāmatā.

Rīga, 1927. g. 15. jūlijā. Ks 46S4
Priekšsēd. v. A. Blumenials

9039 Sekretārs A Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.

25. febr. mirušā Vecauces pag.
Čaibu" māju īpašnieka Jana

Spires (Spirre) atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem. fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt

savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludināju-
ma iespieduma dienas. Termiņa
nepieteiktas tiesības ieskatīs par

SDilui zaudējušām.L.Ks1979.P Jelgavā , 1927. g. 29. jumja.
J

Priekšsēd. v. R. Mullers.
7779a SekmareJĶUteJhots

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augša
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēst-
nesī*, un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepietejksies,
obligāciju atzīs par iznicinātu un

lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1927. g. 15 jūlijā. Ks 4688
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

9048 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt.3. civilnod.,
uz 10. jūnija 1926 g. lik. un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p.
ievērojot Annas Oijer, dz. Lūkas,
lūgumu un savu 12. jūlija 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādniece
Anna Oijer parādu pēc obligā-
cijas par 5000 rbļ, apstiprinātas
19. jūlijā 1911. g. ar J* 2276 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pilsēta
II hipotēku iecirkni, ar zemes-
grāmatu reģ. Ne 914, izdotas par
labu Ivanam Juljana d. Zaleskim,
kas viņu ir cedējis blanko un
kūja obligācija ir pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, ka
blanko cesionaru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko. ir iemak-
sājis tiesas depozitā Ls 106.67,
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,

2014 un 2079. p. P- 9™*ļ*;
aicina visus, kam buti. uzJ927.^
10 aorilī miruša meldera Kārļa

Fduarda d. ŠSmana atstato

SSSii» kādas tiesības ka

mantiniekiem , legatariem, fidei-
komisanem, kreditoriem u. t. tpieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 29. jūnijā.
7780a L. Na 1991 27

Priekšsēd. v. R. Mullers.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
17. maijā mirušās Kalnciema pag.
,,Grabu" māju līdzīpašniecesEmi-
lijas Grabas atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L. Ka 1993 27

Jelgavā, 1927. g. 29. jūnijā.
Priekšsēd. v. R. Mullers.

7781a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visas, kam būtu uz 1922. g.
4. maijā mirušās Bauskas apr.,
Ceraukstes muižas Purdzen-Jaun-
zemu māju līdzīpašnieces Lūci-
jas Ģederta m. Vilkās atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 29. jūnijā.
7782a L. Na 1817.27

Priekšsēd. v. R. Mullers.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
uz lik. par laulību 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1927.g.
19. maijā, Ērikas Konrāda m.
Savinas prasības lietā pret Dmi-
triju Pētera d. Savinu par laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda:
laulību, noslēgtu 20. okt. 1919. g.
Krievijā, Kurskas guberņā, Novo-
Oskoļskas apr., Čerņapkas slo-
bcdas Nikolaja baznīcā starp
Dmitriju Pētera d. Savinu un
Ēriku Konrāda m. Savinu, dzim.
Bitner, atzīt par šķirtu; atļaut
prasītājai saukties savā agrākā
vārdā ,,Bitnere "; bērnus Juriju
un Margaritu atstāt mātes audzin.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
727. un 748. p. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. Ka 222p/27.

Daugavpilī, 1927. g. 2. jūlijā
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

8060a Sekretārs Tiltiņš.

Rīga. apgabaltie as III iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 26 jūlija 1927. g.,
pīkst. 11 dienā, Rīga, Avotu ielā
Ns 4, noliktavā, II ūtrupē Baltijas
kokvilnas vērp t, un aus'u/es a /s
prasībā, pārdos Koop. .Dzelzs-
ceļnieks" kust mantu, sastāvošu
no rīsiem un kviešu miltiem un
novērtētu par Ls 951.

Izzināt sarakstu, novērtējumus
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vieta.

Rīgā, 12. jūlijā 1927. g. 9161
Tiesu izo. J. K a žiiblems.

Rīgas apgabaltiesas III iec,
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26 jūlijā 1927. g.,
pīkst. 11 dienā, Rīga, Avotu ielā
Ks 74, dz.*2, II. torgcs Kārļa
lansona u. c prasība», pārdos
Rubina Mironoviča kustamc
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un c un novērtētu pat Ls 1 717.

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

Rīgā, 12. jūlijā 1927. g. 916(1
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26 jūlijā 1927. g.,
pulkst. 11 diena, Rīga, Avotu
ielā J* 11, veik., Pētera Putniņa
prasībā, pārdos Dāvida M a r -
k u z e s kustamo mantu, sastā-
vošu no drogu precēm un bildes
un novērtētu par Ls 22*.

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

Rīgā, 12 jūlijā 1927. g. 9158
Tiesu izp. 1. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26. _ jūliji 1927. g.,
pulkst. 11 diena. Rīgā, LačpPšj
ielā Ns 75, dz. 23, Ābrama Leibo-
viča u. c. prasībās pārdos
Chaima L e v i n a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 220.

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

Rīga 12. jul.jā 1*27. g. 9157
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26 jūlijā 1927 g..
pulksten 12 dienā, Rīgā, Stabu
iela Nš 46/48, dzīv. 29, akc. sab.
.Abava" un citu prasībās pār-
dos Uriela D i e m a n t a
(Dimanta) kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 518.

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

Rīgā, 12. jūlijā 1927. g. 9159
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. _ augustā 1927. g_ ,
pīkst. 11 "dienā, Rigā, Kalējn iela
Nš 9/11, pārdos Edmunda
P e e t c a kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 300

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

Rīgā, 16. jūlijā 1927. g. 9123
Tiesu izp. O. S t e 11 m a c h er s.

Rigas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. jūlijā 1927. g.,
plksten 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Nš 67, pārdos Marijas un
E. Kronberg kustamo mantu,
sastāvošu no meoelēm un novērtētu
par Ls 402.

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

Rīgā, 11. jūlijā 1927. g. 9122
Tiesu izp. O. S tellmachets.

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. 1. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 27. jūlijā 1927. g.,
pīkst. 3 dienā, Skrīveru pag.
.Slokās*, pārdos otra ūtrupe
Jāņam S t ū r a m_ piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no vienas
ķēves ar turneju, vienas teles,
vieniem vāģiem, divām ragavām,
trīs sivēniem un tris altam un
novē.tētu par Ls 570.

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

Rīgā, 13. jūlijā 1927. g.
9013 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa 1. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 28. jūlijā 1927. g,
pulkst. 1 dienā, Rīgā, Torģeles
ielā Nš 1, pārdos Jaņam Kra-
stinam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vienas .Lanc"
firmas- labības kuļmašīnas un no-
vērtētu par Ls 1800.

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

Rīgā, 14. jūlijā 1927. g.
9126 Tiesu izo. A. Ozoliņš,

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. I lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 29. jūlijā 1927. g.,
pīkst 12 dienā, Jumpravas pag.
.Vecainitēs* pārdos Andrejam
Kalniņam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga,
trīs govīm un vienas grūsnējas
cūkas un novērtētu par Ls 850.

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

Rīga, 14. jūlijā 1927. g.
9125 Tiesu izp. A. O z 01 i ņ š

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. jūlijā 1927. g,
pīkst. 2 diena, Lielvārdes pag.
.Lieīdravu" mājā, pārdos otrā
ūtrupē Andrejam Shsportam
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas nepabeigtas sjav
būves, viena nepabeigta šķūņa
noplēšanai un diviem z<rg em,
sešām govīm, zā es pļaujmašīnas,
zirga grābekļa un cit. saimn. rīkiem
un novērtētu par Ls 24C0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arapskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdcšanas dienā uz vietas

Rīgā, 14. jūlijā 1927. g.
9124 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 30. jūlijā 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Madlienas pag.
.Bušenos", pārdos Nikolajam
M i 1m a ņ a m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no trīs zirgiem
un trīs govīm ui novērtētu par
Ls 1400.

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

Rīgā, 14. jūlijā 1927. g.
9127 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 30. julij* 1927. g-,
pīkst. 3 diena, Madlienes pag.
Lejas-Pēterēnos, pārdos Jānim
Rubenim piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga,

vieniem dzelziasu vāģiem, vienām
ragavām, vienas atsperu ecēšas un
viena divjūga arkla un otrā
ūtrupe no vienas melnās slau-
camas govs un novērtētu pai
Ls 490._

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

Rīgā, 14 jūlijā 1927. g.
9128 Tiesu izo. A Ozoliņš

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 30. jūlijā 1927. g.,
pulkst 12 dienā, Madlienes pag.
.Vecbrūlenos'.p ārdos Robertam
Liepiņām piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga
un novērtētu par Ls 300

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

Rīgi, 14. jūliji 1927. g.
9129 Tiesu izp. A Ozoliņš.

Rīsos preču stoc
š. g. 21. un 22. jūlija, pīkst. 10

pārdos ūtrupē
sekos, no saņēmējiem neizpirktus
un neizvestus sūtījumus:

1) 2 _muc. siļķes, sāl., sv. 307 kg
pec sut. Rūjiena — Rīga, pr.
Ks 388378, nosūt. Osk. Freimans,
saņem. dubl. uzr.;

2) 1 maiss kartupeļu, sv. 74 kg.
pēc sūt. Bēne—Rīga, pr. Ks 409182,
nosūt. K. Tabaks, saņem. dubl.
uzrādīt.;

3) 1 kaste barankcs, sv. 19 kg,
pēc sūt. Valmiera — Rīga pr.
Ks 466701, nosūt. Feod. Osipovs,
saņ. Br. Dvorkini;

4) Part. bērza malkas un at-
griezumi, sv. 11635 kg. pēc sūt.
Dauguļi—Rīga, pr Nš 315989,
nosūt, un saņ. A. Goldrings;

5) lkaste salmi, sv. 47 kg,
pēc sūt. Smiltene — Rīga pr.
Ks 347711, nos. J. Tankelovitc,
saņem. dubl. uzr.;

7) 7 pak. maklatur., sv. 102 kg,
pēc sut. Liepaļa — Rīga, pr.
Ks 460519. nosūt M. Serdiens,
saņem, laikr. .Rēdējā Bridi' kant.

8) 4) kāst, koka, sv. 35 kg,
pec sut. Strenči — Rīga pr.
Nš 481023, nesūt. Strenču str.
pat. biedr., saņem. dubl. uzr.;

9) 68 kāst., koka, sv. 504 kg,
pec sut. Strenči — Rīga, pr.
Mš 481026, nosūt. Strenču str.
pat. biedr., s ņēm. dubl. uzr.;

11) 21 kaste, koka, sv. 314 kg;
pec sut Ķemeri — Rīga. pr.
Nš 356421, 356420, nos. M. Puriņ,
saņ. dubl. uzr.;

12) 1 k. sveču atkritumi, sv.
47 kg: pēc sūt. Vecumi—Rīga,
pr. Nš 482931, nosūt. V. Ticho-
miro/ , saņ. kooper. Boalibs;

13) 1 koka muca, sv. 36 kg,
pēc sūt. Madona — Riga. pr.
Ks 406884, nos. P. Gauzens, saņ.
dubl. uzr.;

14) 2 koka mucas, sv. 68 kg,
pec sut Ramka — Rig«, pr.
Ks 355416, nos. Ramkas piens,
sab. Strauts, saņ. a./s. Pollock;

15) 15 kastes, koka, sv. 128 kg,
pec jūt. Ogre—Rlga. pr. Ks 167957,
nosūt. A. Silgails, saņ. dubl. uzr.;

16) 3 kāst. pudeles, stikla,
sv. 120 kg _ un 1 kaste, koka,
sv. 20 kg, pēc sūt. Ramka—Riga,
pr. Nš 355479, nosūt. K. Miška,
saņ. P. Miška;

17) 1 kaste bagāžas preces,
sv. 102 kg, pēc bag. pavadz.
Ns 143495 no Rīgas līdz Rēzekni 1.
"115 Stac. pr-ks (paraksts).

Rigas policijas 8 iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kar. kl. apl Kš 2676, izd. no Rīgas
kara apr. pr ka uz Reinholda Lie-
nes d. K i k u t, dzim. 14. okt
1895 g, pied. pie Dzelzavas pag.,
Rīgas apr., dzīv. Rēveles ielā
Nš 77, dz. 66. 9012

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles :

1. aug 1927. g. uz 7000 kg kul-
stītu kaņejaju piegādi, 1. aug.
1927. g. uz 5000 kg antimona
piegādi, 3. aug. 1927. g. uz
1) iCOOO tek mtr. marlija higro-
skopiska piegādi, 2) 100 kg netto
vates higroskopiskas piegādi,
3) 300 kg netto lignin vates pie-
gādi, 8. aug. 1927.g. u8 250 t
čuguna lietņos piegādi un rakst.
sacensību 3. aug. 1927. g. uz
54 gab domkratu .Bareta" pie-
gādi. Nš 1722

Izsoļu un sacensību sākums
pulkst. II no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošibas naudas
no piedāvājuma vērtības.

Tuvākas ziņa? izs liedz dzelz-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Nš 3,
ist. 101. 2* 9145

Madonas apr. pr-ka pal. I iec.
paziņo, ka 27. jūlijā 1927. g.,
pulkst. 10, pie Mitrienas pagasia
nama,
pārdos vairāksolīšanā
pilsonim Pēlējam Pētera dēlam
Aparam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vieniem
dzelzsasu vāģiem, nocenotu par
Ls 62,10, izpildot mežu departa-
menta rakstu no 10. maija 1927.
gada ar Nš-3929.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas novērtējumu, kā ari 'ap-
skatīt- pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 9075

Madonas apr. pr-ka pal. I iec.
paziņo, ka 25. jūlijā 1927. g.,
puUst. 10, pie Vietalvas pagasta
nama,
pārdos vairāksolīšanā
pilsonim Augustam Jāņa dēl»m
U r a u d i ņ _a m piederošo kust.
mantu, sastāvošu no viena piena
separatora .Baltika" lirmas, no-
cenota par Ls 20, izpildot Rīgas
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
spriedumu no 1. jūlija 1927. g.
ar Ks 21686-7.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. K076

Skrīveru pag. valdei,
Rīgas apr., vajadzīgs

koncl. ierēdnis (ne)
ar zolidu praksi.

A'ga pre vienošanās pie brīva
dzīvokļa, apsildīšanas un apgais-
mošanas. 9104

Jāp eteicas personīgi pagasta
valde š g. 29 -ulijā, pukst. 13,
iesniedzot rakstisku lūgunu līdz
ar rekomendācijām.

Pagasta nams atrodas 2'/2 km
no Skrīveru dzelzceļa stacijas

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozau-
dēto iekšzemes pasi. izd. no
Biržu pag. valdes 15. dec.
1923. g. Ne 2636 un III daļas re-
zervista apl., izd. no Jēkabpils-
Hūkstes kara apr. pr-ka nol I. dec.
1925. g. Ka 16108 uz Ignata Jā-
zepa d. Ostrovskis vārdu. 7886a



Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 25 jūlijā 1927. g., plkšt. 14
diena, Rīga, J. Nometņu ielā Nš8,

pārdos vairāksolīšanā
Movšona Mo'eļa kustamo mantu,
novērtētu "par Ls 30! u" sastā-
vošu no būvmateriāla, dēļ viņa
1926. g. % peļņas nodokļu seg-
šanas.

Rigā, 18. jūlijā 1927. g.
Q10l Dīo/l-7<r,5io fnar.il/-ciDli iHa ļļjmūrtaļoj

Rīgas pol. ostas iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 4 augustā,
pulksten 1 dienā, III nodaļā,
Jaun-Milgrāvī, Krasta ielā Nš 1,
pārdos

atklāta vaīrlksoliSanfi
vienu no dēļiem būvētu airu
laivu, novērtētu par Ls 6.

Laiva apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. 9(165

^ '** n.w.» .

Rīgas policijas 1. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 26. jūlijā, pīkst. 10,
m. Mcnetu ielā Nš 16, dz. 3,
otrā. ūtrupē

pirdes
Zarai Salīt piederošo dzī okļa
iekāitu, Izidora Ruukeizera pra-
sības segšanai. 911(1

Rīgas policijas 3. iec. pr-ks
paziņo ka š.g. 25. ju Ijā, pīkst 10,
Rīgā, Stabu ielā Nš 6, dz. 9,

pārdos vairāksolīšana
pils. Emļlam Feierabendam
piederošas mantas: Iligel-klavieres
.Sreder* lirm., vienu oša koka
trauku bufeti, vienu t imo spoguli,
drēbju skapi un kumodi, novēr-
tētas par Ls 714, piedzenot šo
sumu par labu pils. Gutkiņam īres,
apkurināšanas un tiesas izde-
vumus. 9111

Apskatīt pārdodamās mantas
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgas policijas
Jūrmalas iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 1. augustā,
pīkst. tO no rīta, Bulduros. Vidus
prosp. Ne 62/64, pārdos vairāk-
solīšanā Leonam Š u b a r t a m
piederošo trimo spoguli un balti
lakotu bufeti, novērtētus par
Ls 69.95, saskaņā ar nodokļu de-
partamenta r. no š. g. K» 30636.

9071

Bauskas apr. pr-ka palīgs
II iec:

š. g. 9. augusta, ptlksten TO rīta,
Skaistkalnes pag. Krūmiņu mājās,
pārdos

atklātā laitiksolni
p'Iscnim Andrejam Trapučkam
piederošu tvaika lokomobili 4
zrgu spēka, ,Klan'on _[ firmas,
novērtētu par Ls 100, deļ procen-
tuālā peļņas nodokļa par 1924. g.
p'edzīšanas, saskaņā ar nodokļu
depaitamenta rakstu Nš 45000 no
17. februāra 1926. g. 9D79

Bauskas apr. priekšnieka
palīgs I iec.

pārdos voiraksolīftnB
š. g. 28. jūlijā, pulkst. 12_ dienā,
Ceraukstes pagasta nama, Ru-
do fam Graveram aprakstītas
dažādas mantas, novērtētas par
Ls 204,50, dēļ vMstij pienākošās,
no viņa izšķērdētās naudas pie-
dzīšanas

^
9098

Jaunlatgalesapr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 28. jūlijā 1927. g.,
pīkst. 10, Balvu pagasta vec. po-
licijas kārtībnieka kancleja
pard 8 vairāksolīšanā
Kazimira Gara kustamo mantību
— vienu govi, novērtētu par
Ls 10,17 soda naudas piedzīšanai,
saskaņā ar Balvu iec. miertiesneša
izpildu rakstu Nš 2313/399.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas diena uz vietas. S()g2

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 28. jūlijā 1927. g.,
pīkst. 10, Balvu pag. vecāka poli-
cijas kārtībnieka kancleja, Balvu
miesta,
pārdos vairāksolīšanā
Archipa Feodorova kustamo
mantību — vienu govi, novēr-
tētu par Ls 15, soda naudas pie-
dzīšanai, saskaņā ar Balvu iec.
miertiesn. izpildrakstu Nš 2308/391.
Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 9083

lips
ieln dzelzceļa

aka sabiedr.

7°/o
obligāciju
V izloze

(1922.g. izlaid.par Ls 1.000.000,—
1. jūlijā 1927. g.

Izlozētas tika sekošas obligācijas:
ā Ls 250,—

11 , 12, 17, 22, 27, 28 , 34, 49,
55, 77, 87, 116, 128, 138, 139,
146, 151, 154, 159, 163, 165, 179,
187, 194, 218, 219, 232, 255, 272
273 , 285, 293,294, 297, 302,307
309, 323,327, 338, 372, 374 ,376,
388, 390,413, 414 , 417 ,419, 421
437, 447 ,452, 468 , 489 ,495, 497
502, 521, 528, 535, 544, 546, 549
557, 558,563 , 567, 570, 574,579
588, 589,594 , 596, 606, 618 . 624
625, 640,657 , 659, 663, 664 , 684
690, 704,707 , 709, 717, 726 , 730,
731, 733,744, 750, 758, 765, 769,
780, 800 ,803, 813 , 814 ,815,816
821 , 828,844 , 859, 864, 871 , 877,
879 , 882,886 , 905 , 908, 915 , 925,
926, 938,939 , 950, 954, 967 , 973
974, 987, 989 , 994 , 999, 1018,
1030, 1032, 1037, 1045, 1046
1053, 1056, 1067, 1073, 1075,
1077, 1079, 1083, 1085, 1088
1095, 1100, 1104, 1112 , 1129,1131, 1132, 1133, 1137, 1140
1144 , 1145, 1156, 1159, 1161,
1163, 1175, 1177, . 1179 , 1186
1189, 1191 , 1192, 1199, 1200,
1207, 1224, 1233, 1235, 1260
1269, 1275, 1280, 1287, 1295
1298, 1300, 1301, 1315, 1355
1366, 1373. 1384, 1388, 1393
1396, 1398, 1405, 1409, 1412,
1417, 1426, 1427, 1430, 1433,
1436, 1451, 1454, 1456, 1460
1463, 1465, 1467, 1469, 1488
1503, 1510, 1514, 1515, 1525
1527, 1534, 1542, 1553, 1574
1581, 1582, 1598, 1616, 1624
1626, 1633, 1634, 1648, 1649,1650, 1651 , 1656, 1686, 1692
1704, 1717 , 1721 , 1733, 1737,1738, 1794, 1809, 1810, 1824,
1844, 1887, 1889, 1893, 1922
1943, 1948 , 1960, 1969, 1986,
1995, 1997 , 2006, 2016 , 2022
2031, 2037 , 2043, 2059 , 2062^
2075, 2077 , 2094 , 2101 , 2127
2135 , 2139 , 2148, 2159 , 2165
2177 , 2178 , 2181 , 2187, 2192
2199, 2220, 2222 , 2230, 2233
2237, 2241 , 2243, 2248, 2249,
2255, 2257 , 2259, 2264, 2269
2276, 2283, 2290 , 2292 , 2294
2300,2305,2312,2313,2316 ,2319
2330 , 2333, 2352, 2358 ,' 2363,2369, 2375, 2381 , 2392, 2415,
2423, 2424, 2431 , 2439, 2440
2449, 2454, 2466, 2469 , 2474 ,
2486 , 2500, 2523, 2534 , 2548,
2560, 2564 , 2565, 2567 , 2570,
2579 , 2593, 2595, 2596, 2604
2613, 2634, 2648, 2671 , 2684,
2698, 2705, 2710, 2714 , 2727
2728, 2735, 2739 , 2743, 2744
2746, 2747 , 2749 , 2750 , 2763
2764, 2766, 2772 , 2778, 2787
2792. 2795, 2798, 2822 , 2833
2834, 2838, 2839, 2843, 2846
2848, 2852, 2859, 2866 , 2869
2888, 2889 , 2905, 2913, 2922
2928, 2940; 2941 , '2942, 2952
2976, 2988, 2992 , 2994 , 3001
3009, 3027, 3034, 3049, 3054
3055, 3057, 3059 , 3062, 3064
3065, 3078, 3085 , 3099, 3111
3130, 3143, 3146, 3147, 3153
3159, 3161 , 3166, 3175, 3180
3185, 3190 , 3195 , 3201 , 3209
3210 , 3219 , 3242 , 3243, 3255
3294, 3295, 3302, 3306, 3310
3311, 3319, 3322 , 3340, 3350
3353, 3358, 3362 , 3374, 3379
3380, 3387 , 3394, 3408, 3410
3440, 3441 , 3475, 3478, 3479
3481, 3485, 3502, 3505, 3531
3539, 3548, 3554, 3568, 3569
3582, 3584, 3586, 3601 , 3626
3630, 3631 , 3636, 3651 , 3680
3685, 3689, 3700, 3723, 3732
3739, 3742 , 3747 , 3753, '3764
3778, 3785, 3791 , 3798, 3801
3811 , 3829, 3848, 3853, 3866
3870, 3891, 3917 , 3920, 3921
3935, 3946, 3970 , 3971 , 3976
3979 , 4000.

Izlozēto obligāciju izmaksa no-
tiks, sākot no 1. oktobra 1927. g.
Rīgas ielu dzelzceļu akciju sa-
biedrības valdes kasē, Brīvības
ielā Ke 110. g646a

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 28. jūlijā 1927.g.,
plk. 10. Balvu pagasta _ vecākai
pclic. kārtībnieka kancleja,

pārdos oaitiksoīitanS
Aleksandra S o 1 o v jo va kustamo
mantību — vienu zirgu, novērtētu
par Ls 30, soda naudas piedzī-
šanai, saskaņā ar Balvu iec. mier-
tiesneša izpildu rakstu Nš 2363 427.

Pārdodamais apskatāms pardo-
šanas denā uz vietas. 9084

Jaunlatgalesapr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 1927. g. 28. jūlija,
pīkst. 10, Balvu pag. vec. poli-
cijas kārtībnieka kancleja,

pirtos gflirfiksolH
Jāņa Auziņa kustamo mantību

vienu ķēvi, novērtētu par
Ls 10, soda naudas piedzīšanai,
saskaņā ar Balvu iecirkia mier-
tiesneša izpildu rakstu Ks 2314/400.

Pārdodamais apskatāms pā do-
šanas dienā uz vietas. 9085

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 28. jūlijā 1927. g.,
pulkst. 10, B*lvu pag. ver. pol.
kārtībnieka kancleja ,

pārdos vairāksolīšanā
Alberta Drukerta kustamo
mantību: vienu dzelzs gultu un
vienu galdu kopvērtībā Ls 12,
ienākuma nodokļa piedzīšanai,
pēc nodokļu depaitamenta 10 ju-
nijaš g. raksta Nš 3587

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 9086

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo ka 28. jūlijā 1927. g,
pīkst. 1°, Balvu pag. vec. polic.
kārtībnieka kancleja, Balvu miestā,

pārdos vairāksolīšanā
Irenes Trofimovas, ari Nkandro-
vas, kustamo mantību — vienu
teH, nover ētu par Ls 10,17, soda
naudas piedzīšanai, saskaņā ar
Balvu iecirkņa miertiesneša izp.
lakstu Nš 2064/374.

Pārdodamais ap katams pārdo-
šana5! dienā uz vietas. 9087

Snēpeles pagasta
II. pakāpes pamatskolai

Kuldīgas apriņķī
vajadzīgs

skolas pārzinis
n n

viens skolotājs.
Kandidāti tiek lūgti iesniegt

pieteikumus ar attiecīgiem doku-
mentiem Snēpeles pagasta valdei
vai ierasties pe sonigi vēlēšanas
dienā S g. 30. jūlijā, pulkst. 11
dienā, pie pagasta padomes.

Veļams muzikaliski uu sabie-
driski darbinieki.

Alga pēc kategorijas, pie skolas
3puiviet. zeme, pasts un telefons
Snēpele.

Skola atrodas no Kuldīgas
15 klm„ Kuldīgas—Snēpeles—
Aizputes lielceļa mala. 9105 *2

Pāles pagasta valdē izsludina
par nederīgu Latvijas pasi, izd.
no Ungurpils pag. valdes 6. apr.
1920. g. Na 1344 uz Miķeļa Teņa
d. Karlsona vārdu, kura pie-
teikta par nozudušu. 7904a
r -

S&ažā&i
sludinājumi.

Latvijas lopkopības centrālā
savien ba p ā r d o s vairāksolīšanā

stacijas bulli
Ingars LB 172, š, g. 25. jūlijā,
Ozolu mužā c. Dik ļiem. 9116

Latv. priv. lombarda Daugavpils
nod., ziņo, ka pazaudētas]

lombarda zīmes
ar Nr. 11880, 11881.

Akc. sab „UNITAS"
valde ar šo paziņo, ka uz š. g.
26. jūliju no ikta ārkārtējā akcio-
nāru sapulce, izsludināta š. g
5 jūlijā .Valdības Vēstnesī",

nenotiks.
9H7 Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfija

Latvijas banka
pārdos 1927. g. 29. jūlijā, p'kst. 12 dienā

bankas telpās atklātā izsolē
no A/S .Lini' Latvijas bankā ieķīlātas un kā rokas ķilas nodotas

piecu linu apstrādāšanas fabriku mašīnas
ar piederumiem un fabrikas iekārtu,

linu stiebriņus, linu pelavas, lauksaimniecības inventāru un citu
mantu pēc sarakstiem. Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda.
Tuvākas ziņas sniedz un ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Latvijas bankas akreditīvu nodaļā ikdarbdienas līdz izsoles dienai
no e'ktā laikā. 8797

Sludinājums ievietots ,V. V.' š. g. 152. numura ar šo tiek
izlabots. Jtatmiļas btmfta.

Gnlueni intendontons pāralde
iepirks jauktā izsolē

(mutiskā un rakstiskā)
620 mucas siļķu ar piegādāšanu franko
intendant. galvenā pārtikas noliktavā Rigā

Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ks 10/12, dz la (ieeja no
E izabetes ielas) galvenās intendanturas pārvaldes telpas š. g. 10. aug.,
pīkst 11 rītā.

Rakstiski p edāvājumi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz siļķu
izsoli" 10. augustā 1927. g.* un paziņojumi dēļ pielaišanas mutiskā
izsolē, — nomaksāti sr attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz iz-
roles atklāšanai galvenās intendanturas pā valdes pārtikas daļas
priekšniekam, Rigā. "Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 1 a, vai izsoles
dienā izso'es kom sijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā galvenās
intendanturas pārvaldes kasē drošības nauda Ls 7 no katras mucas
siļķu, kuru uzņēmējs vēlas piegādāt. Ks 1725 9146

Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties galvenās inten-
danturas pārvaldes pār ikas daļā da'bdienās no pīkst 10—15 2*

Kāļa HnHkB rimta urnā M io rn
DaugavpHs cietoksnī, Embotes iela Ks 26, grupas kancleja, izsludina

jauktu sili izsoli bez pēdzsoles
š. g. 29. jūlijā, pīkst. 12 uz asenizācijas darbu izvešanu:

1) Daugavpili un 2i Jēkabpilī, Krustpilī, Rēzeknē, Kārsavā,
Zilupē un Ludzā no kajaspē.fa daļām un iestādēm arzņemUs ēkās
uz vienu gadu, pie kam iziole uz šini punktā minētiem darbiem
notiks uz katru no minētām vietām atsevišķj uu pēc tam kopēji.
Drošības nauda jāiemaksā par Ii pkt. minētiem darbiem Ls 500,—

un _. 2. . . . . 500,—
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes un lūgumi piedalīties

mutiskā solišan?, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli iesniedzami
grupai izsoles dienā līdz pīkst. 12.

Ar noteikumiem par asenizācijas darbu izvešanu un līguma
projektiem var iepazīties Daugavpils cietoksni, būvju grupas kanc-
leja. darbdienās no p kst 9—15. *2 Nš 1739 9151

Paslāi telegrāfa virsvalde
izsludina š.g. 25. jūlijā, pīkst. 10 no rita, rakstisku izsoli uz

15.000 sausiem elementiem,
apaļā tīpa 165x65 mm 1742 2* 9152

Drošības nauda — 10°/o apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā no pulksten 11 13

būvniecības pārvalde
izsludina š. g. 1. augustā, pulksten 11 dienā,

sacensību,
^frenču slimnīcas cenitr. ap fiurinašonas

sistēmas parftueei.
Drošības nauda pie sacensības Ls 2000 NŠ1754 9144
Ar aprēķiniem un noei'umiem var iepazīties būvmec. pārvaldē.

Jūrniecības departaments
izsludina uz ši gada 26. jūliju, pulksten 12, rakstisku izsoli

Rīgas ostas ceļu un laukumu
bruģēšanas darbiem.

Drošibas nauda — Ls 200,—. 2* 1730
Paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz techn 'skā daļā,

Valdemāra ielā Nš 1-o, katru darba dienu no pulksten 9— 3 9147

Aprīko ceļa inženiers Dausavplll,
savā kancleja, Šosejas iela Ks 104, izdos

jauktā, galīgā izsolē
1927. g. 30.Julijā, pulkst. lfl, sekošu darbu: 200 tek. m iznesto
grāvju bruģēšanu uz Višķu-Vasiļevas ceļa, labojama uz valsts mežu
plāt. rēķina Višķu pagastā. Diošibas nauda Ls 200 Tuvākas ziņas
kancleja no oulk't 9 15 Nš 1736 9150

Jelgavas pilsētas II, IV un žīdu pamatskolās
vajadzīgi

skolotāji.
Personas, kuras veļas ieņemt minētas vietas, var pieteikties Jel-

gavas pilsētas valdē līdz 1927. g. 1. augustam, iesniedzot lūgumus
lidz ar dokumentiem par izglītību.

Pilsētas valde aizrāda ka divās pēdēj's vietās vēlami skolotāji,
kufi spējīgi pasniegt dziedāšanu un vingrošanu.

1733 2* 9149 Jelgavas pilsētas valde.

Xudz.as aprinda ,
pašvaldības tifcvidacijas valde

izsludina š. g. 30. jūlijā, pulksten 12 dienā, jauktu izsoli ar pēc-
izsoli 3. angustā,

sefo. remontdarbiem:
1) Saļņevas 4-kI. pamatskolas ēkas, Kārsavas pag., par Ls 3237,12.
2) Frananoles 4-kl. pamatskrlas _ ēkas, Ciblas pap., par Ls 1115 66
3) Poļeščinas policijas iecirkņa ēkas, Istras pagastā, par Ls 3601,24.

D/ošibas naudas jāiemaksā 10%
Torgi notiks Ludzas apriņķa valdes namā, Ludzā, Ventspils

ielā Ks 25, kur var iepazīties ar maksa; aprēķiniem un noteikumiem.
Ludzā, 15. jūlijā 1927. g.

9073 2- Xud2as apriņķa vaidu.

Apriņķa ceju inženiers Riga

š. g. 26. jūlijā, pīkst. 10, savā kancleja, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 8,
izdos jauktā izsole

13 gab. dzelzsbetona caurteku būves darbu izvešanu
uz RIgas-Daugavpils II a šķ. ceļa 19 km.

Drošības nauda — LŠ2C0,—
Tuvākas ziņa* kancleja. IJ Ab »'4 °

Gulbenes virsmežniecība
22. augustā 1927. g., pulksten 12 dienā, Vecgulbenes

pagasta valdes telpās,

pārdos mutisko izsolē
1) Pārdotu, bet neizpirktu augošu mežu pēc platības no I Vecgul-

benes iecirkņa mežniecības, Vecgulbenes novadā, Ošupu Ns 14
apgaitas, sadal'tu 6 vienības, platībā no 2,36—3,14 hi un vēttiba
no Ls 3113—4755.

2) Sekvestretus materjflus no II Stradu iecirkņa mežniecības, Va-
nagu, Elksnīšu un Āboliņu apg., 3 vienības, vērtība no Ls 35—216.

3) Otrreizējā izsolē ar 50% takses pazeminājumu augošu mežu pec
platības no I Vecgulbenes iecirkņa mežniecības, Vecgulbenes no-
vadā, Ošupu Nš 14 apgaitas, sadalītu 6 vienībās, platībā no
0,51—2,76 ha un vēnībā no Ls H9—949.

Izsole pielaid s personas, kūjas iemaksas izsoles komisijai lC°/o
drošibas naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc no-
solīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no sumas, par kuru
vienības nosolītas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas
vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, pie Vecgulbenes I iec,
mežziņa un Stradu II iec mežziņa.
9070 gMfftcncs pirsmcžiitecffen.

Jtļūāas izlabojums.
.Valdības Vēstneša' š. g. 16. jūlija, 154. numura ievietotā Z. M.

Zemkopības departamenta zemju pārvaldes mērniecības daļas slu-
dinājumā par rakstisku konkurenci, ieviesusies kļūda, iespiests
Teodolitus ar 6" noteiktību ... 5 gab., kas nepareizi; vajaga but

un jālasa: Teodolits ar OO" noteiktību . . ? 5 gab. &W

(ttausfcas virsmežniecība
izdos 1927. g. 4. augustā, pulksten 12 dienā,

jauktā izsolē
virsmežziņa kanclf jā, saskaņā ar pagaidu noteikumu 2. p. par darbu
izdošanu un materiālu piegādāšanu valsts iestādēm (.Vaid. Vēstnesī*

Ne 95, 1924 g.) *

setkosus foūvāavbus:
1) III iec. mecniecibas Skultena K° 26, apgaitas mežsarga saimnie-

cības ēkas pārbūves darbus; iemaksājamā drošības ņaudi Ls 40
Piezīme: Kā drošbas naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nommalvē tibu, 2) Lat-
vijas hipotēku bankas un Valsts zemes bankas ķīlu zīmes
pēc kursa, 3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem un
zīmognodoklis Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles komisijai, vai iesūtāmi Bauskas virsmež-
niecībai caur Bausku ar uzrakstu uz aplounes: .1927. g 4. augusta
izsoles komisijai". Aploksnes ar nepilnu diošibas naudu neatzīs.
Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt mut'ski par
tām vienībām, uz kūjām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laikā
jānoslēdz līgums

Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem var
iepazīties Bauskas virsmežniecība.
9069 (Sautftas i)irsmešnle«6a.
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