
SSSR-Latvijas-Igaunijas dzelzceļu tiešā
satiksme.

Rīkojums par pārgrozībām 1925. g. rīko-
jumā Ne 61.

Rīkojums par komercielā attāluma noteik-
šanu starp Grīvas-Daugavpils II pas.
un Daugavpils II preču stacijām.

Rīkojums par pārgrozībām noteikumos
Ne 52 par pārvadājumiem pa šaur-
sliežu dzelzceļiem.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 318
1927. g. 4. augustā.

SSSR-Latvijas-Igaunijas dzelzceļu tiešā
satiksme.

Sakarā ar SSSR dzelzceļu centrālās
pārvaldes paziņojumu SSSR-Latvijas-
Igaunijas tiešās satiksmes tarifā preču
pārvadāšanai (izpildu un tarifa notei-
kumi), kas iespiests „Valdības Vēstneša"
1926. g. 295. numurā, izdots bez tam
atsevišķā brošūrā un stājies spēkā no
1927. g. 1. janvāra, izdarāmi sekosi
grozījumi un papildinājumi.

1) 4. lapas pusē, sakarā ar Dņepro-
petrovskas dzelzceļu pārdēvēšanu par
Jekaterinas dzelzceļiem, nosaukums
„Dņepropetrovskas dzelzceļi" izlabojams
uz « Jekaterinas dzelzceļi", strīpojot pie
tam ari krievu tekstā vārdus: «.Hnenpo-
nerpoBCKaH 6hbih." Bez tam Jekate-
rinas dzelzceļu staciju sarakstā strīpojamas

fcjtadjas: „16. Kriņičnaja" un „26. Han-
*enkovo", papildinot šo dzelzceļu staciju

sarakstu ar sekošu staciju nosaukumiem:
,16. Jelonovka", «26. Dņeprostroi raz-
jezd" un «29. Šluzovo razjezd".

2) 3. lapas pusē, Doņecas dzelzceļu
staciju sarakstā strīpojama stacija:
„17. Rostov gorod" un saraksts papildi-
nāms ar sekošām stacijām: „17. Kriņič-
naja", «23. Hanženkovo" un „24. Lu-
tugino".

3) 5. lapas pusē, Maskavas-Kazaņas
dzelzceļu staciju sarakstā strīpojamas
stacijas: « 19. Nižnij Novgorod gorod"
un ,24. Rjazaņ gorod".

4) 5. lapas pusē, Maskavas-Kijevas-
Voroņežas dzelzceļu staciju sarakstā izla-
bojams-stacijas nosaukums: „5. Kursk
gorod" uz ,5. Kursk vetka".

5) 5. lapas pusē, Maskavas-Kurskas
dzelzceļu staciju sarakstā ievietojama:
„4. Moskva centraļnaja gorod" stacija.

6) 6. lapas pusē, Fermas dzelzceļu
staciju sarakstā strīpojama stacija:
«3. Vjatka gorod"'.

7) 6. lapas pusē, Omskas dzelzceļu
staciju sarakstā ievietojama stacija:
„30. Rubcovka", izlabojot bez tam sta-
cijas : „27. Tatarskaja" nosaukumu uz
,27. Tatarskaja I"._

8) 8. lapas puse, Taškentas dzelzceļu
staciju sarakstā strīpojama stacija:
„6. Taškent gorod".

9) 8. lapas pusē, Dienvid-Austrumu
dzelzceļu staciju sarakstā strīpojama sta-
cija : ,4. -Rostov-Don gorod".

10) 8 lapas pusē, Tomskas dzelzceļu
staciju sarakstā izlabojams stacijas:
,1. Ačinsk" nosaukums uz « 1. AčinskI" ,
nostrīpojot šinī saraksta staciju: „8. Rub-
covka".

11) 8. lapas pusē, Latvijas dzelzceļu
tarifa staciju saraksts papildināms ar se-
košām stacijām: ,32. Ogre", „33. Ķir-
beļi (Vagonkravu sūtījumiem uz Igau-
nijas dzelzceļu stacijām), un „34. Ape
(Vagonkravu sūtījumiem uz Igaunijas
dzelzceļu stacijām).

Šis rīkojums spēkā no 1927. gada
10. augusta.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.R o d e,

Starptautiskās satiksmes
inspektora v. A. Bilkins

Apstiprinu.
1927. gada 4. augusta.
Satiksmes ministris

K.Krievs.
Rīkojums Nr. 319.

Par pārgrozībām 1925. gada rīkojumā
Nr. 61.

Sākot ar š. g. 15. augustu ievedu:
Daugavpils II pasažieru stacijā bez jau

tur pastāvošām biļešu un bagāžas operā-
cijām ari pasažieru ātruma preču operā-
cijas, bet Daugavpils II preču stacijā tikai
parastā ātruma preču operācijas.

Sakarā ar to uzdodu rīkojumā Ne 61
(sk. š. g. «Valdības Vēstneša" 47. nu-
murā un «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu
krājuma" 8. numurā) 1) pie Daugav-
pils II stacijas operāciju apzīmējumu „pb"
izlabot uz « v", 2) stacijas nosaukumu
«Daugavpils II" papildināt ar vārdu
«pasažieru" un piezīmes iedalē ierakstīt:
« Daugavpils II pas. izdara tikai pas.
ātruma preču operācijas", 3) pēc Daugav-
pils II pas. ierakstīt «Daugavpils II preču"
ar operāciju apzīmējumu „m" un pie-
zīmes iedalē ierakstīt: « Daugavpils II
preču izdara tikai parastā ātruma preču
operācijas".

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.
P. Beikmanis,

Ekspluatācijas direktora v. i.
K ļ a v i ņ š

Finansu direktors M a z k a 1 n i ņ š

Ar ministru kabineta
piekrižanu apstiprinu.

1927. g. 4. augustā.
Satiksmes ministris

K.Krievs.

Rīkojums Nr. 321.
Par pārgrozībām noteikumos Nr. 52
par pārvadājumiem pa šaursliežu dzelz-

ceļiem.
Noteikumos Ne 52 par pārvadājumiem

pa šaursliežu linijām, kuri publicēti
1920. g. «Valdības Vēstneša" 40._un
41. numurā un « Sat. un Darbu min. vēst-
neša" 9. numurā, grozīti un papildināti
ar vēlākiem rīkojumiem un ievietoti «pag,
not. un tarifa preču pārvadāšanai" IV no-
dalījumā, uzdodu 4. § otrā rindkopā
vārdus « Ventspils-Dundagas-Stendes lauku
ceļiem, ja sūtījumus pārvadā no vai uz
Ventspili" - strīpot un to vietā ierak-
stīt: « lauku (600 mm platuma) ceļiem."

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 15. augustu,
Dzelzceļu galvenais direktors A. R o d e,

Finansu direktors Mazkalniņš,

Apstiprinu.
1927. g. 4. augustā.

Satiksmes ministris
K.Krievs,

Rīkojums Nr. 320
par komercielā attāluma noteikšanu
starp Grīvas-Daugavpils II pas. un

Daugavpils II preču stacijām.

Sakarā ar normai (1435 mm un krievu
1524 mm sliežu platumu posma Grīva-
Daugavpils II preču atklāšanu kravu
pārvadāšanai, nosaku sekošus attālumus:
1) N platuma starp Grīvas un Daugav-

pils II pas. stacijām 6,1 km un starp
Daugavpils II pas. un Daugavpils II
preču stacijām — 2,4 un 2) K platuma
starp Grīvas un Daugavpils II pas. sta-
cijām 6,1 km, bet starp DaugavpilsJI
pas. un Daugavpils II preču stacijām
— 2,2 km.

Reizē ar to, uzdodu: 1) rīkojumā
Ne 156, kurš iespiests «Valdības Vēst-
neša" 1924. g. 119 numura un «Dzelz-
ceļu virsvaldes rīkojuma krājumā" 1924. g.
20.—23. numurā, papildināts un izlabots
ar vēlākiem rīkojumiem, ievest sekosas
pārgrozības: a) tabeli N° 14, ar virs-
rakstu- «Zemgales-Daugavpils I pas. li-
nija" strīpot un tanī vieta ierakstīt sekosas
jaunas tabeles:

Tabele Ne 14.

Normai (1435) mm sliežu platuma
Zemgales - Daugavpils II pas. un

Daugavpils II preču linija.

\v N ° Kūr- «= Daugav-
\. Grīva *>» S pils 11

Līdz \
demS

S
'&& PreČU '

Zemgale 5,1 16,6 22,7 25,1
Kūrciems 11,5 17,6 20,0

Grīva 6,1 8,5
Daugav-

pils 11pas. 2,4
Daugav-

pils 11 pr.

Tabele Ne 14a.

Krievu (1524) mm sliežu platuma
Zemgales-Daugavpils II pas. un

Daugavpils II pr. linija.

X,
N° Kūr- ra = ? Daugav-

\ Grīva «« S pils 11

Līdz X
demS

QPr6ČU

Zemgale 5,1 16,6 22,7 24,9
Kūrciems 11,5 17,6 19,8

Grīva 6,1 8,3
Daugav-

pils 11 pas. 2,2
Daugav-
pils 11 pr.

Še uzrādītie attālumi no Zemgales un
Grīvas stacijas līdz Daugavpils II pas.
vai Daugavpils II preču stacijai, kā ari
pretējā virzienā — piemērojami vienīgi
kravu pārvadājumiem."

b) Tabele Ne 11. Mezglu staciju
savienojošas linijas, krievu (1524 mm)
sliežu platuma sarakstu papildināt ar se-
košām jaunām linijām:

«Daugavpils II pas.—Daugavpils II
precu — 2,2 km" un

«Daugavpils II preču —Daugavpils I
preču — 2,3 km",

bet jau uzrādītai savienoj. līnijai «Dau-
gavpils I pas.—Daugavpils II" pierakstīt
stacijas nosaukumam Daugavpils II"
vārdu „pas.".

c) Tabeli JVTe 22 atvietot ar sekošu
jaunu tabeli:

T a b e I e Ne 22.

Krievu (1524 mm) sliežu platuma.
Daugavpils I pas. — Zemgales linija.

No = "

/\_ Grīva Kūrciems Zemgale

Līdz \

Daugavpils! pas. 7,8 19,3 24,4

Grīva 11,5 16,6

Kūrciems 5,1

Zemgale

2) Rīkojuma Ms 39, kurš publicēts
«Valdības Vēstneša" 1925. g. 35. nu-
murā un iespiests «Dzelzceļu virsv. rīk.
krājumā" tā paša gada 6. numurā,
t a b e 1 e Ne 22. iedalē starp staciju ap-
zīmējumiem « Grīva" un «Zemgale",
ierakstīt jaunu iedali «Kūrciems" līdz ar
sekošiem attālumiem :

līdz Daugavpilij I pas. — 19,3
« Grīvai — 11,5
« Zemgalei . . . — 5,1

Šis rīkojums spēkā ar 1927. gadu
15. augustu

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.
P. Beikmanis.

Eksploatacijas direktora v. i.
K ļ a v i ņ š

Finansu direktora v. i. J. Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Jājamos, artilērijas un vezumnieku zir-
gus armijas vajadzībām šinī gadā vēl
iepirks sekošās vietās un laikā:

l._ Strenčos uz tirgus laukuma 9. au-
gusta.

2. Inčukalnā, pie dzelzceļu stacijas
11. augusta.

3. Stendē, pie dzelzceļu stacijas
16. augusta.

4. Jelgavā, uz zirgu tirgus laukuma
18. augustā.

5. Kuprovā, pie dzelzceļu stacijas
23. augusta.

6. Kārsavā, pie dzelzceļu stacijas
25. augustā.

7. Pļaviņās, uz tirgus laukuma 26. au-
gusta.

Daļas priekšnieka v. p. i.,
pulkvedis-leitnants (paraksts).

Nodaļas priekšnieka vietā,
kara ierēdnis (paraksts),

Izlabojums.
Muitas departamenta «Valdības Vēst-

neša" 1927. g. 150. numurā izsludinātā
patentlīdzekļu saraksta papildinājumā
(rīkojums Ne 111), ieviesusies kļūda: kut
«554 Aphetonin tabletes" vietā jābūt
«554 Ephetonin tabletes".

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š,
Darbvedis J a n s o n s,

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

RĪKOJUMS

Ņemot vērā, ka trakuma sērga T u -
kūma apriņķī nav mazinājusies, pama-
tojoties uz iekšlietu ministra š. g. 1. jūlija
rīkojumu Ne 1430, publicētu 1927. g.
«Valdības Vēstneša" 142. numurā, attie-
cība uz trakuma sērgas apkarošanu,
atceļu visus savus līdz šai dienai «Iekš-
lietu Ministrijas Vēstnesī" iespiestos rī-
kojumus par atsevišķu pagastu izsludi-
nāšanu par trakuma sērgas apdraudētiem
un reizē ar šo izsludinu Tukuma apriņķi
uz nenoteiktu laiku par trakuma sērgas
apdraudētu.

Uzdodu visām pagastu valdēm stei-
dzoši pasludināt iedzīvotājiem šinī nolūkā
izdotos obligatoriskos noteikumus par
trakuma sērgas apkarošanu 1., 2., 4., 5.,
6., 7., 8, 9., 10. un 12. pantu, «Valdī-
bas'Vēstneša" 1927. g._ 7. numurā, kuri
iedzīvotajiem stingri jāievēro. Ātrākai
sērgas apkarošanai uzdodu policijai spert
visus no viņas atkarīgos soļus un attie-
cīgu rīkojumu un noteikumu neievērotājus
saukt pie atbildības.

Tukumā, 1927.g. 2. augustā. Ne 2620/11
Tukuma-Talsu apriņķa priekšnieks

Kārk 1iņ š
Sekretārs S p r o ģ i s.

Ārstēšanas maksu takse Valmieras

pilsētas slimnīcā.
Pieņemti pilsētas domes 1927. gada
}. augusta sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1927. gada 5. augusta rakstu

JN6 105081.
Valmieras pilsētas iedzīvotājiem Ls 3,—

par
^

dienu; ārpilsētniekiem un valsts
ierēdņiem Ls 4,— par dienu. Pirmā
klase ievietotiem slimniekiem jāpiemaksā
katram, bez izšķirības, Ls 3,— par dienu.

Šī takse spēkā ar izsludināšanas dienu
«Valdības Vēstnesī".

P i e z ī m_e. Šī takse attiecināma ari
uz pilsētas slimnīcas ārstēšanas izde-
vumu parādniekiem par iepriekšējo
laiku.

Pilsētas galva V. Sarkanbārdis.
Pilsētas valdes sekretārs Ed. Radziņš.

Maksa par .Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšana bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22— gadu . . . Ls 18,—
»/• gadu . . . 12,— »/? gadu . . . 10,—
3 mēn. . . . 6,— 3 mēn. . . . 5,—
1 . ... 2,— 1 , ... 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . . —,12 numuru . . —,10
—

Sludinājumu maksa:
a) Mesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
pai 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

Latvijas valdības iribi oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, Izņemot

Redakcijai
Rīgā, pilī K»2. Tel. M 20032
Runas stundas no 11—12

svētdiena* un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
1 Rīgā, pilī Mii. Tel. Ne 20031

Atvērts no pulksten 9—3



Papildinājumi un grozījumi
Aizputes pilsētas saistošos noteikumos

par tirgošanās laiku.
(Noteikumi publicēti 1924. g. «Valdības

Vēstneša" 237. numurā.)
Pieņemti Aizputes pilsētas domes
1927. g. 30. jūnija sēdē un apstipri-

nāti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1927. g. 2. augusta

rakstu Ne 104995.

Noteikumu pirmo pantu papildināt
sekosi:

Friezieru veikali resp. darbnicas var
but atvērtas: darba dienās no pulksten
8 rītā līdz 8 vakarā, sestdienās līdz 10
vakarā un svētdienās noV2"ljc*12 dienā Attiecībā uz algotu darbinieku
nodarbināšanu stingri jāievēro darba
laika likuma noteikumi.

Atvietojot līdzšinējo redakciju un grozot
š. g. 19. maija domes lēmumu, notei-
kumu 4. pantu izteikt šādi:

4) Viesnīcu un biedrību bufetes var
būt atvērtas no pulksten 9 rītā līdz 12
naktī. Biedrību bufetes, pie kurām ir
izrīkojuma telpas, var būt atvērtas pa
izrīkojuma laiku, kā ari vienu stundu
priekš un pusstundu pēc izrīkojuma.
2. šķiras traktieri var būt atvērti tikai
darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 7
vakarā.

Piezīme. Aizliegts tirgoties ar rei-
binošiem dzērieniem visās žūpības
apkarošanas likumā minētās dienās
un pēc noteiktā laika. Bufetes pēc
šī laika un izrīkojuma laikā var tir-
goties tikai ar ēdieniem un bezalko-
holiskiem dzērieniem

Šie grozījumi un papildinājumi stājas
spēkā pēc 14 dienām no viņu publicē-
šanas «Valdības Vēstnesī".

Aizputē, 1927. g.27. jūlijā.
Pilsētas galva E. Kants.

Sekretāra v. i. F. L e j a.

Latvijas bankas darbība
1926. gadā.

Latvijas banka izlaidusi pārskatu par
savu darbību un panākumiem 1926. g.,
no kura pasniedzam te sekošo izvilkumu.

Latvijas saimnieciskās attīstības vispā-
rīgo normālo gaitu 1926. g. nelabvēlīgi
iespaidoja daži svarīgi apstākļi, kuri bija
tikai pa daļai iepriekš paredzami, kā
1) pagājušā gada sliktā raža, kura, sama-
zinot lauksaimnieku pirktspējas, savukārt
paasināja tirdzniecības un rūpniecības
jau tā grūto stāvokli; 2) ilgstošais ogļraču
streiks Anglijā sašaurināja mums iespēju
eksportēt turp kokus un linus un, sakarā
ar cenu pazeminājumu tiem, nodarīja
lielus zaudējumus Latvijas saimniecībai.

Sliktās ražas sekas (mūsu lauksaimnie-
cība pēc statistiskās pārvaldes aprēķina
1926. g. ražojusi septiņus galvenos lauk-

augus par 283 milj. latu, kas ir par 56
milj. mazāk nekā 1925. g, pie apmēram
vienādas sējumu platības abos gados)
atsaucās uz lauksaimnieku stāvokli se-

višķi smagi tādēļ, ka ievērojama daļa no
tiem iepriekšējos gados bija uzņēmusies
pārāk daudz parādu par lauksaimnie-
cības stāvoklim nepiemērotiem aug-
stiem procentiem, cerībā uz labiem
ienākumiem no saimniecībām. Lēta,
lauksaimniecības normālam ienesīgumam
piemērota kredita mums vēl līdz šim
nav un aizņemtais kapitāls lauksaim-
niecībā nevar pienācīgi rentēties pie
tagadējā cenu līmeņa un procentu likmēm.
Pārskata gadā labības neražas un linu
zemo cenu dēļ lauksaimnieki būtu no-
nākuši bezizejas stāvoklī, ja reizē ar to
nebūtu bagātīgi atmaksājušies lopkopībā
ieguldītie kapitāli un darbs. Mūsu lop-
kopība strauji progresējusi un sviesta
eksports pirmos septiņos mēnešos ievēro-
jami pārspējis iepriekšējā gada attiecīgā
laikmeta rezultātus. Tomēr lopbarības
neraža iespaidojusi ari piensaimniecību
un turpmākie mēneši uzrāda pretēju ainu
ar mazāku sviesta eksportu nekā attie-
cīgie 1925. g. mēneši.

Kā jau augstāk aizrādīts, neraža pa-
asināja mūsu rūpniecības un tirdzniecības
stāvokļa grūtības. Tomēr mūsu rūpnie-
cībā sīko uzņēmumu skaits vēl turpina
vairoties, lai gan viņu nozīme, salīdzinot
ar lielajiem un moderni ierīkotiem uz-
ņēmumiem, ar katru gadu samazinās, jo
viņiem grūti izturēt konkurences cīņu.
Viens pēc otra pamazām izaug lielāki
uzņēmumi, kuri nodrošina sev vadošu
stāvokli attiecīgā nozarē, un pamazām
nospiež pie malas mazāk spējīgos kon-
kurentus. Mums tagad jau ir vairāki
uzņēmumi, kuros strādnieku skaits tuvu
tūkstotim. Rūpniecības attīstību pierāda
augošais ražojumu eksports, kurā vadošā
loma pieder koku zāģētavām un moder
niecībām, bet izcilus stāvokli pārskata
gadā ieņēma ari nesen atjaunotā gumijas
preču rūpniecība. Bez tam mūsu rūp-
niecība eksportē jau diezgan lielos dau-
dzumos papiru, linoleju, linu un pakulu
diegus, sērkociņus, smēreļļas un lauk-
saimniecības rīkus.

Lēta, pieejama kapitāla trūkums līdz
šim nelabvēlīgi iespaidojis kā mūsu lauk-
saimniecības, tā rūpniecības, pilsētu būv-
niecības un vispār visu ražojošo nozaru
attīstību. Tā kā vietējie līdzekļi ir
ļoti aprobežoti, tad ārējā aizņēmuma
jautājums visā Latvijas pastāvēšanas laik-
metā nodarbinājis sabiedrības uzmanību.
Sarunas par ārējo aizņēmumu ir notiku-
šas vairākkārt, bet tā kā mūsu valdība[ma-
zāk izdevīgus piedāvājumus noteikti no-
raidījusi, tad vienoties līdz šim vēl nav
bijis iespējams Latvijai par labu nākt
var tikai lēts aizdevums, kāds līdz šim
vēl nav piedāvāts Līdz tāda saņemšanai
mums jāaprobežojas ar saimnieciskās
dzīves kreditēšanu iekšzemes līdzekļiem,
kuru apvienojošais centrs ir Latvijas
banka.

Bankas operāciju kopsuma pārskata
gadā ir turpinājusi augt. 1926. g. 1. jan-

vārī bankas bilances kopsuma sastādīja
224,05 milj. latu, bet 1927. g. 1. jan-
vārī 241,3 milj. latu. Pieaugums gada
laikā sastādīja 17,2 milj. latu vai 7,7 %
Bilances pieaugums pa atsevišķiem ga-
diem ir bijis sekošs: 1923. g. 31. de-
cembrī — 305 milj. latu, 1924. g.
31. decembrī - 487,9 milj., 1925. g.
31. decembrī — 528,5 milj. un 1926. g.
31. decembrī — 559,2 milj

^
latu.

Bankas pamatkapitāls pārskata gada
sākumā bija Ls 11 659.245,16 liels, bet
pēc 1925. g. tīrpeļņas 25% pieskaitīšanas
tas pieauga līdz Ls 13.446.905,58. Rezer-
ves kapitāls sastādīja gada sākumā
Ls 1.521.714,50, bet pēc 1925. g. tīr-
peļņas 10%pieskaitīšanas Ls 2.236 778,67.
Speciālais rezerves kapitāls pārskata gada
bija Ls 2.500.000,—. Kapitālu kopsuma
uz 1926. g. 1. janvāri tā tad bija
Ls 15.680959,66, bet uz 1927. g. 1. jan-
vāri Ls 18.183.686,25._ Kapitāla pieau-
gums gada laikā sastādīja 2,5 milj. latu.
Kopš bankas nodibināšanas viņas kapi-
tālu kopsuma vairojusies sekošā kārtā:
1922. g. novembrī — 8 miljoni latu,
1923. g. 31. decembrī — 11,6 milj.,
1924. g. 31. decembrī — 12,2 milj.,
1925. g. 31. decembri — 15,7 milj. un
1926. g. 31. decembrī — 18,2 milj. latu.

(Turpmāk vēl.)

Ārzemes

Franču lidotājs Lietavā.

Kaunā, 5. augustā. Franču lido-
tājs Rene Devi tro ls un tā brālis
Alfrēds šodien pulksten 3.45 min. no-
laidušies Kaunas aerodromā, nobeidzot
savu tāllidojumu no Francijas uz Lietavu
bez nolaišanās ceļā. Kaunā tos gaidīja
ierodamies tikai pēc pulksten 6 vakarā,
kādēļ aerodromā publikas gandrīz nemaz
nebija: tā sāka salasīties tikai divas
stundas vēlāk. Lidotājus pēc nolaišanās
apsveica lietuvju kara aviācijas priekš-
nieks pulkv.-leitn. Pundsjavičus, karam
atbraucēji nodeva lietuvju sūtņa Parizē
Klima līdzdotos Lietavas un Francijas
nacionālos karogus. Pēc tam lidotāji
devās uz lietuvju aviācijas klubu. Va-
karā viņiem par godu sarīko plašākas
viesības, bet rit tos pieņems Lietavas mi-
nistru prezidents, kāja ministris, armijas
augstākie virsnieki un laikam ari valsts
prezidents. LTA.

Dūrās atbruņošanās jautājumā.

Ņujorkā, 5. augustā. Valstssekre-
tars Kellogs sarunā izteicies, ka Žeņevas
konferences neveiksmi panākt vienošanos
jūras atbruņošanās jautājumā viņš neuz-
skatot par kaut ko galīgu. Viņš esot
pārliecināts, ka Žeņevā veiktais darbs
dos iespēju atrast bāzi jaunām sarunām,
kas novērstu pastāvošās domstarpības un
dotu iespēju panākt vienošanos vieglo
kreiseru skaita ierobežošanai. Beidzot
Kellogs piebiltJa, ka Žeņevas konferences
neveiksme, pēc viņa domām, negrozīšot
draudzīgās attiecības starp Lielbritāniju
un Savienotām Valstīm.

T o k i jā, 5. augustā. Japānas mi-
nistru prezidents Tanaka izsniedzis presei
deklarāciju, kurā starp citu saka: «Ne-
skatoties uz Žeņevas konferences nega-
tīvo rezultātu, es esmu pārliecināts, ka
starptautiska vienošanās, kas tuvinātu
pasauli atbruņošanās ideālam,
būs panākama jau tuvā nā-
kotnē. Mūsu delegāti Žeņevā darījuši
visu iespējamo, lai konference dotu
reālus sasniegumus, bet diemžēl viņu
pūles bija veltīgas sarežģījumu dēļ, kuri
radās svarīgākos sarunu problemos."

P a r i z e, 5. augustā. Komentējot
Žeņevas konferences izjukšanu, «Matin"
raksta, ka tā esot spilgti pierādījusi ne-
iespējamību attiecināt uz visām valstīm
vienādu atbruņošanās formulu. Francijai
pasaules miera ineresēs esot nepiecie-
šama varena armija, kurpretim Vācija
varot iztikt ari pavisam bez karaspēka
robežu apsargāšanai, jo šīs robežas ne-
viena no viņas kaimiņvalstīm nedomā
apdraudēt. «Journal" uzliek galveno
atbildību par konferences neveiksmi
Savienotām Valstim, kuru galvenais no-
lūks esot bijis cīnīties pret Anglijas
flotes programu, lai tādā kārtā ar iespē-
jami maziem materieliem upuriem nodi-
binātu Amerikas hegemoniju uz jūras.

T 0 k i j ā, 4. augustā. Japānas mi-
nistru prezidents Tanaka paziņojis, ka
japāņu valdība sakarā ar Žeņevas kon-
ferences slēgšanu publicēšot sevišķu
deklarāciju, kurā skaidri aprādīšot savus
centienus virzīt uz priekšu vispasaules
atbruņošanās lietu.

Japāņu flotes ministrija aizrāda, ka
konferējošās valstis pirms Žeņevas sa-
runām esot nepietiekoši pārbaudījušas
tos problemus, kuri konferencē iztirzāti.
Ieinteresētām valdībām esot vajadzējis
jau iepriekš zināt, cik dziļa plaisa šķir
amerikāņu viedokli, pēc kufa Savienotām
Valstīm jāpiegriežoties lielo kreiseru
būvei, no angļu viedokļa, kurš izceļ ne-
pieciešamību uzturēt angļu impērijas sa-
tiksmes ceļu aizsardzībai lielu skaitu
vieglo kreiseru. LTA.

Rīga
Iedzīvotāju kustība Rīgā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
paziņojuma 1927. gada jūnija mē-
nesī reģistēti (iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši ... 263 (283) 260 (270) + 3 (+13)
Vācieši.... 29 (37) 52 (61) —23 (—24)
Krievi .... 41 (39) 33 (33) + 8 (+ 6)
Žīdi 60 (74) 36 (49) +24. (+25)
Poļi un leiši .20 (18) 27 (22) — 7 (— 4)
Citi . . . ? . 8 (9) 8 (9) — 0 (— 0)

Kopā . 421 (460) 416 (444) + 5 (+16)
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-

kuloze 68 (78), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības
73 (t>6), vēzis 56 (45), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 32 (25), vecuma
nespēks 24 (25), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 21 (45), vēdera
tifs 0 (0), nieru kaite 3 (8), šarlaks 2 (4),
difterits 0 (2), garais klepus 4 (0), menin-
gitis 4 (8), influenca 3 (3), izsitumu
tifs 0 (0) asinssērga 0 (0), nedabīga
nāve 31 (19), pašnāvības 14 (8), ma-
salas 5 (9).

Noslēgtas laulības 322 (257), no tām
pie garīdzniekiem 249 (201).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskā biroja paziņojuma 1927. gada
jūnija mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
19 (11), izsitumu tifu 0 (0), paratifu 4 (1),
šarlaku 60 (158), garo klepu 12 (37),
difteriti 16 (23), pertussis 0 (0), ma-
salām 375(720> rozi 9 (5), asinssērgu0(0),
Tetanus 0 (0), parotit. epid. 0 (0), in-
fluenci 0 (0).. Iekavās atzīmētie skaiUw

^attiecas uz iepriekšējo mēnesi. "

KURSI

Rīgas biržā, 1927. gada 6. augustā.
Devizes

1 Amerikas doJlars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,175—25,235
100 Francijas franku 20,15—20 55
100 Beigas . . 71,85—72'55
100 Šveices franku 99,50—100,50
100 Itālijas liru 27,95—28,55,
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,60
100 Norvēģijas kronu. ..... 133,55—134,60
100 Dānijas kronu 138,50—139,55
100 Cechoslovaķijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 207,20—208,75
100 Vācijas marku 122,85—124*05
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1395
100 PoJijas zlotu 57,00—63,00
100 Lietavas litu 50,70—5.1 70
1 SSSR červoņecs — — _1

Dārgmateli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 91—99

Vērtspapiri:
5°/0 neatkarības aizņēmums. . . 98 100
4°/0 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 M. Okmians.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Maskavā, 5. augustā. Čičerins pa-
skaidroja preses pārstāvjiem, ka valodas
par to, it kā Anglija būtu spērusi kādus
soļus diplomātisko sakaru atjaunošanai
ar SSSR, nesaejoties ar patiesību.

Ņujorkā, 5. augustā. Laikraksti
ziņo, ka prezidents Kulidžs esot nodo-
māļis vel pirms sava amata perioda no-
tecēšanas sasaukt Vašingtonā jaunu
jūras atbruņošanās konfe-
renci uz paplašinātiem pamatiem.

Literatūra.
Atpflta. Ms 144. - 1927. g. 5. augustā.
Jaunā Nedēļa. Mš 31. — 1927. g.
Jaunības Tekas. Literariski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai. JVa 8. — 1927. g.
Mazās Jaunības Tekas. Mš 8. — 1927. g.

KD*rba TJ^ības- Socialpolitikas mēnešrakstsNs 7. — 1927. g.

Redaktors: M. Arons.

Lauku pašvaldības.
(Beigas.) *)

Tē r v et es pagasts. Saimnieciskais
stāvoklis labs. Pašvaldības darbība pil-
nīgi apmierinoša. Pagasta valdes nams
un nespējnieku patversme labā stāvoklī
un labi apkopti. Skolas namsir bijis
priekškara apstākļiem ļoti labs, ērts un
priekšzīmīgs; jāpiezīmē, ka no apmeklē-
tiem pagastiem šis skolas nams ir par
visiem pārākais. Ar Kroņa-Auces novada
pievienošanu Tērvetes pagastambūs jā-
ceļ otrs skolas nams, tad tagadējo vairs
nepārpildīs un pēc dažu remontu izdarī-
šanas, tas vēl ilgus gadus kalpos savam
uzdevumam. Tērvetes pagasta Kalna
muižā atrodas Sarkanā Krusta sanatorija,
kurā ari uz brīdi iegriezāmies. Sanatori-
jas pārzinis Dr. Pūriņš mūs ļoti laipni
iepazīstināja , ar sanatoriju un viņas
saimniecību. Sanatorijā viss iekārtots
spīdoši: redzams, ka tās vadība ir rūpī-
gās un lietpratīgās rokās No šīs sana-
torijas un Sarkanā Krusta biedrības
svētīgās darbības apmeklētājiem paliek
vislabākais iespaids.

Braucot tālāk caur Auru pagastu uz
Dobeli, redzam vislabākos rudzu laukus
Zemgalē. Ari āboliņš un vasaras labība
še labāka kā gar Lietavas pierobežu.

Dobeles pagasts. Dobeles pa-
gasta valdes nams atrodas Dobeles pil-
sētā. Vēlā laika dēļ nespējām vairs
plašāk iepazīties ar pagasta valdes dar-
bību kanclejā un ārpus tās. Konstatē-
jām gan darbvedībā un grāmatvedībā
novēlojumus un nodokļu ievākšanā maz
sekmes. Amatpersonām nepieciešams
vairāk nodoties pienākumu izpildīšanai.
Pagasta valdes nams labā stāvoklī. Sko-
las kopīgas ar pilsētu. Vecā skolas ēka
ir koka, kuru laika zobs stipri bojājis;
nepieciešama jaunas ēkas būve. Paš-
valdības uzņēmums - dzirnavas un- vil-
nas apstrādāšana — tagad liekas ap-
mierinoši nostādīta, bet pašvaldību darbi-
niekiem vēl jāpieliek daudz pūļu un
uzņēmības, lai darbību sekmīgi turpinātu
un tā nestu labumu iedzīvotājiem un
cerēto peļņu pašvaldībām. — Dobelē at-
rodas ari otrs interesants pašvaldību
kopīgs uzņēmums — jaunā slimnīca, —
kūres īpašnieki ir 6 pašvaldības un
Sarkanā Krusta biedrība. Slim-
nīcas noorganizēšanas priekšgalā
ir bijis Dr. Francmans, kura sekmes
šajā darbā ir nenoliedzamas. Slimnīcas
vajadzība ir bijusi liela, jo tagad jau
visas 30 gultas tajā aizņemtas. Tādēļ
šis pasākums ir pabalstāms; tikai jā-

*) Skat. .Vaid. Vēstn." š.g. 168. un 170.numurā.

vēlas, lai tā vadība ari uz priekšu būtu
lietpratīga un nesavtīga.

Šķibes pagasts. Še nonācām
par vēlu, jo bija jau tumšs un ari elek-
trība tanī vakarā nedarbojās. Pie sveces
gaismas apskatījām pagasta valdes namu.
Tas ir Zemgalē visgrandiozākais no
priekškara laikiem. Pagasta valdes_ darba
telpas ērtas; tāpat dzīvokļi. _ Otrā stāvā
plaša zāle izrīkojumiem. Pārējās paš-
valdības ēkas tomēr nav tik izcilus stā-
voklī. Bet cerēsim, ka šķibeniekos at-
modīsies senākais kopdarbības gars, un
viņu jaunā skolas ēka un patversme
godam piesliesies pagasta valdes namam.



Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
pazņo, ka 16. augustā 1927. g.,
pulkst. 2 dienā, Mellužos, Mellužu
prosp. Mš 9 pārdos Mārtiņam
Oedrovicam piederošo kust.
mantu, sastāvošu no divdesmit
dažādiem galdiem, astoņiem krēs-
liem, viena pulksteņa un 3 galdi-
ņiem un novērtētu par ls 283.

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

Rīgā, 2. augustā 1927. g.
10559 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

(Tiesu
sludinājumi.

-
Rīgas apgabalt. 3.civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. ievērojot Emilijas Er-
nestīnes Teņa m. T a u b e lūgumu
un savu 19. jūlija 1927. g. lē-
ni umu, oaziņo, ka parādniece
Emiliia Ernestīne Taube parādu
pec obligācijas par 2400 rbļ., ap-
stiprinātas 8. oktobri 1913. ģ. ar
Mš 617 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr., Rūjienas-Ternejas
muižas zemnieku zemes grunts-
gabalu Ms XXXVIII ar zemes
grāmatu reģ. Ms- 4816, izdotas par
labu Miķelim Friča d. Hartmanim,
kas viņu cedejis blanko, ir sa-
maksājis, bet ši augšā minētā
obligācija nevar tikt _ izsniegta
atpakaļ parādniecei dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka it
gaju.se zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto obligāciju, pieteikties tiesā
viena 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
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 20. jūlijā. Ms 4700.
Priekšsēd .v. A. B 1u m e n t a 1 s.
9467 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt.3. civilnod.,
pamatojoties uz lu. jūnija 1926. g.
lik. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Pētera
K r a s t i ņ a lūgumu un savu
19. jūlija 1927. g. lēmumu, pa-

ziņo, ka parādnieks Peterš Kra-
stiņš parādu pēc 2 obligācijām,
par 2000 un 4000 rbļ, apstipri-
nātas 23. janvārī 1895. g. ar
Mš 26 un 27 uz nekustamo īpa-
šumu Valmieras apr., Rūjienas-
Ternejas muižas zemnieku zemes
Ulle-Branku Mi 14 mājami ai
zemes grāmatu reģ. Mš 3421, iz-
dotas par labu pirmā Gustam Jē-
kaba d Krastiņam un otra Pē-
terim Kārļa d. Griinvaldam, kas
viņu _ir cedejis blanko un kura
ir pārgajuse uz Frici Kriša d.
Toni kā blanko cesionaru, kas
viņu ir_ atkal cedejis blanko, ir
samaksājis, bet šis augšā minētās
obligācija nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka h
gajusezudumā

tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kuram būtu tiesības uz augšā
apradīto 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 nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznicinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

«īga, 1927. g. 20 jūlijā. Mš 4705
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.
9468 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklāta tiesas sēdē 2ri. jūlijā
1927. g. izklausījusi Pētera Pē-
tera d. Meistera lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu d'ēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 3000 rbļ., apsti
prinātu 21. martā 1913 g ar
Mš 133 vz Rīgas apr. Slokas mui-
žas Ķemeru gruntsgabalu M° 114
ar zem. gram. reģ. Mš 2636,
izdota no Pētera Pētera d. Mei-
stera par labu Jēkabam Anša d.
Lasmanim, kas viņu ir cedejis
blanko.

Rigā,_ 27. jūlijā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Blumentals
9849 Sekretārs A. Kalvr

Kigas apgabalt. 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., pamata, ievērojot
Elzas Kleš pilnvarnieka zv. adv.
pal. Otto Kae hlbra ndta lū-
gumu un savu 26. jūlija 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādniece
Elza Kleš parādu pēc obligā-
cijas par 10000 rbļ., apstiprinātas
13. decembrī 1910. g. ar Mš 2920 uz
nekustamu īp ašumu Rīgas pilsētā,
III hipot. iec. ar zemes grāmatu
reģ. Mš 1786, izdotas oar labu
Kārlim Kārļa d. Blosfeldam, kas
minēto obligāciju ir cedejis blanko
— ir iemaksājis tiesas depozita
Ls 213.33, dēļ kapitāla un %
dzēšanas. .

TIpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas,
kuram būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju , pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespjests .Valdibas Vēstnesī* un
aizrāda, ka ja šīspersonas noteiktā
laikā nepieteiksies , obligāciju
atzīs par iznicinātu un lūdzējam
dos tiesību prasit parāda dzēšanu
zemesgrāmata.

Rīgā, 1927. g. 26. jūlijā. Mš 4053
Piiekšsēd. v. A. Blumentals
9840 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
16.augustā minētās nodaļas atklāta
tiesas sēdē nolasīs 1922. g.
12. decembri Rīgā mirušā Fadeja
Stepana d. N a d e j a notarielo
testamentu.

Rigā, 4.aug. 1927. g. L. J*4868
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

10540 Sekretārs A. K a 1 v e

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē š. g. 26. jūlijā
izklausījusļ Jāņa Mārtiņa d. Kļaviņa
lūgumu deļ hip. paradu dzēšanas,
nolēma: atzit par iznīcinā-
tam divas obligācijas apstip-
rinātus uz nekustamo īpaš. Rigas
pils. 6. hipotēku iec. ar zemes
grāmatu reģistra 1* 1393 ingrosēt.:
a) 6. novembrī 1907. g. ar Ns 1317
par 600 rbļ par labu Ansim Hein-
rieha d. Straubergam. kas viņu
cedejis blanko un b) 7. jūnijā
1911. g. ar Mi; 1757 par 700 rbļ
par labu Augustam Jēkaba d.
Auzenbergam, kas viņu cedejis
blanko, kuras abas obligācijas pār-
gājušas uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blanko cesionaru, kas
viņu ir cedejis akai blanko.

Rīga, 1927. g. 26. jūlijā. Mš 1667
Priekšsēd. v. A. Blumentals
9845 Sekretārs A K n 1v e

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 26. jūlijā
1927.g. izklausījuse Augusta Jāņa d.
Baltābolaj lūgumu, dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, n o-
lēma: atzit par iznicinātu obli-
gāciju par 5000 rbļ., fapstiprin.
2. maijā 1898. g. ar M° 845 uz
nekustamo īpašumu, Rīgas pils.,
Iii hip iec, ārzemes grām. reģ.
Mš 2293, par Lbu Jānim Jura d.
Eglītim, kas minēto obligac. ced,
blanko un kura pārgājusi u? lvanu
Andreja d Cukaini kā blanko ce-
sionaru, kas viņu ir cedejis atkal
blanko.

Rigā, 1927. g. 26. jul. Nš 3404.
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t ā 1 s
^846 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3.civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g
likumu un civ. proc. lik. 2060
un 2062. p. p. pamata, ievērojot
Romāna Jansona pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu 26. jūlija 1927. g. lēmumu
paziņo, ka parādnieks Romsns
Jan ons parādu pēc obligācijas
par 3000 rbļ., apstiprinātas 3. marta
1906. g. ar Mi! 35 uz nekustamo

īpašumu Valmieras apr., Sprestiņu
muižas zemnieku zemes Jukanu
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
M° 1842, izdotas par labu Eduardam
Dāvida d. Laceram, kas viņu_ ir
cedejis blanko — ir iemaksājis
tiesas depozita L» 64,— dēļ kapi-
tāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, kuram
būtu tiesības uz augšā apradīto
obligac. pieteikties tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no dienas,
kad šīs sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī" un aizrāda,

ka ja šis personas noteiktā laika
nepieteiksies, _ obligāciju _ atzīs
par iznīcinātam un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 26. jūlijā.
Mi 4790.

Priekšsēd. v. A. Blumentals
9838 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,

pamatojaties uz 1926. g 10. jun.
likumu un civ. proc. lik. 2061).
un 2062. p. p pamata, ievērojot
Zelmas Pander pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu 26. jūlija 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādniece Zelma
Pander parādu pec obligācijas
par 1400 rbļ., apstiprinātes 22. janv.
1914. g. ar M* 49 uz nekust. īpaš.
Rīgas apr, Aizkraukles muižas
zemnieku zemes Kalna-Ziedu mā-
jām, ar zemes grāmatu reģ. Mš 5082
izdota par labu Jurim Jāņa d
Kaktiņam, kas viņu ļr cedejis
blanko — ir iemaksaajis tiesas
depozita Ls 29.87, dēļ kapitāla un

% dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 8. ci-

vilnodaļa uzaicina visas perso-
nas, kurām būtu tiesības uz augša
aprādītām obligācijām, 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-
cijas atzīs par iznīcinātam un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmata.

Rigā, 26. jūlijā 1927. g. J*4792
Priekšsēd. v. A. BIumentals.
9839 Sekretārs A. Ka 1 ve-

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņa ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g.
16. augustā minētās nodaļas atklāta
tiesas sēdē nolasīs 1925. g-
10. septembrī Mārcienas pagasta
.Austrumniekos' mirušā Andža
Ind iķa d. Priede testamentu.

Rīgā, 4. aug. 1927. g. L. *fe 4456
Priekšs. v. A. Blumentals

10539 Sekretārs A. Kalve.

Rīga apgabalt. 3. civilnod.,
atklātā tie?as sēdē 1927. g.
19. jūlijā izklausījusi Jāņa Spriča
d. Roškalna lūgumu dēļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas, n o
lēma: atzit par iznīcinātu obli-
gāciju par 2000 rbļ., apstiprinātu
4. oktobri 1911. g. ar 1* 689 uz
nekustamu īpašumu Valmieras
apr. Arakstas muižas zemnieku
zemes . Jaun Si.li" mājām, ar
zemesgrāmata reģistra J* 104,
izdotu no Jāņa Spriča d. Rož-
kalna par labu Jozeiam Jēkaba d.
Vinteram, kas minēto obligāciju
cedejis blanko.

Rīgā, 1927. g. 20. jūlijā. }* 3210
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

9157 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 19. jūlijā š. g.,
izklausījusi Zandera Miķeļa d.
Mora lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, n o 1ēm a: atzit
pat iznīcinātām septiņas obligācijas,
apst punātas uz nekustamo īpašumu
— Rūjienas-Ternej s muižas zem-
nieku zemes Urgas mājām Mš 29/46
Valmieras apr., ar zemes grām.
reģ. Mš 3263 un ingrosetas:
a) 8. maijā 1885' g. ar J*859 par
900 rb}., izdotu no Jēkaba Kārļa
d. Medņa par labu Jānim Bet-
zingam, kura obligācija pārgājusi
uz Hermani A tura d. Freijmani
ka blanko cesionaru, kas vigu
cedejis atkal blanko, b) 8. maijā
1885. g. ar Afe 861 p.r 600 rbļ.
izdotu no Jēkaba Kārļa d. Medņa
Jānim Bērzingam par labu, kura
obligācija pārgājusi uz Hermani
Arturad. fon Freijmani, kā blanko
cesionaru, kas viņu atkal cedejis
blanko, c) 8 maija 1885. g. ar
Mš 861 par 300 rbļ. izdotu no
Jēkaba Kārļa d Medņa par labu
lānim B:rziņam, kura obligācija
pārgajuse uz He-mani Artura d.
Freijmani kā blanko cesionaru,
kas viņu ir cedejis atkal blanko,
d) 20. jūnijā 1889. g. ar Mš 1474
par 900 rbļ. izdotu no Jēkaba
Kārļa d Medņa par labu Jānim
Bērzingam, kas viņu _ ir cedejis
blanko un kūja pārgājusi uz Her-
mani Artura d fon Freijmani, kā
blanko cesionaru, kas viņa ir
cedejis aUal blanko; e) 20. jūnijā
1889. g. ar J* 1475 par 300 rbļ.
izdotu no Jēkaba Kārļa d. Medņa
par labu Jānim Bīrzingam, kas
viņu ir cedejis blanko un kija ir
pārgajuse uz H:rmani Artura d.
fon Freijmani kā blanko cesionaru,
kas viņu ir cedejis atkal blanko,
f) 31. oktobrī 1891. g ar Mš 389
par 1500 rbļ. izdotu no Jēkaba
Kārļa d. Medņa par labu Jēkabam
Jēkaba d. Agim, kas viņu ir ce-
dejis blanko, g) 10 novembrī
1898. g. ar J\6 655 par 1800 rbļ,
izdotu no Richarda Jēkaba d
Medņa par labu Maretei Jāņa m.
Medne, dzim. Bišmeister.

Rīgā, 1927. g. 20. jūlijā.
Mš 2562.

Priekšsēd. v. A. Blumentals
9451 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 19. jūlijā
1927. gadā izklausījusi Jāņa
Mārča d. Bērziņa lūgumu
dēl hipotekarisko parādu dzēsa
nas, nolēma: atzīt par iznīci
nātu obligāciju par 3000 rbļ
apstiprinātu 2. aprili 1907. g. ar
Mš 333 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr. Mārsnēnu muižas Vec-
Klabēs Mi 38 mājām, ar zemes
grāmatu reģistra M9 4369 par
labu Pēteram Dāvā d. Cietenam.

Rigā, 20. jūlijā 1927.g. Mš 3822.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
9456 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa 1kūma
1958. p., paziņo, ka 1927. g.
16. augustā minētas nodaļas atklāta
tiesas sēdē attaisīs un nolasīs
1927. g 21. maijā mirušā Burt-
nieku pag. .Antiņu' māju ipašn.
Pētera Dāvā dēla Orinberga
testamentu.

Rīgā, 3.aug. 1927. g L. Mš 4626
Priekšsēdei, v. A. B 1u m e n t a 1 s.
10425 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, _ ka 1927. g
16. augustā minētas nodaļas at
klātā tiesas sēdē attaisis un no-
lasīs 1927. g. 17. aprilī mirušā
Limbažos, Vidrižu pag .Kaķu *
māju īpašnieka Jāņa Jura d.
Brīdina testamentu.

Rīgā, 3. aug. 1927.g. L.M 4723
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

10426 Sekretārs A. Kalve

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1927.g. 25. jūnija lēmuma
pamata uzaicina 2. martā 1900.g.
Saldus pilsētā mir.Jēkaba Balan-
diņa mantiniekus, kreditorus, le-
gatarus, fideikomisarus un visas
citas parsonas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par
kurām nebūs paziņots tiesai min.
laikā, tiks atzītas par zau-
dētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. jūlijā 1927. g.
Mš 847m/27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
9745 Sekretāra v. E. Rolava.

Liesajās apgabaltiesa
uz sava 1927. g. 25.jūnija lēmuma
pamata uzaicina 26.junijā 1906.g.
Saldus pilsētā mirušā Marta
Jāņa dēla Jansona man-
tiniekus, kreditorus, legata-
rus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par
kuj-ām nebūs paziņots tiesai min.
laikā, tiks atzītas par zau-
dētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. jūlijā 1927. g.
Ns 846m/27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
9746 Sekretāra v. E. Rolava.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1927.g. 30.junija lēmuma
pamata uzaicina 7. maijā 1920.g.
Rīgā mirušā Krista Kaspara d.
Plūme mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par
kur/ām nebūs paziņots tiesai min.
laikā, tiks atzītas par zau-
dētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. iulijā 1927. g.
Mš 852m/27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
9747 Sekretāra v. E. Rolava.

Liepi as ap^aoaltreģ.nod.
uz civ. proc. lik. 1460. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1927.g.
21. jūlija ' lēmumu * reģistrēti
Lejas-Kurzemes krāj-aizdevu sa-
biedrības statūtu § 19. c. pkt.
papildinājumi, par ko ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra pirmā dajā,
174/ 175. lapā (1924. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas —
Liepājā.

Liepājā, 28. jūlijā 1927. g.
Mš 76/27. g.

Reģ. nodaļas pārziņa vietā
priekšsēd. b. V. Bienenstams.

10158 Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabalt.reģ.nod.
uz civ. proc. lik. 1460. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1927.g.
21. jūlija 'lēmumu pārreģistrēts
Grobiņas un apkārtnes patērē-
tāju * biedrības ,,Kooperatīvs "
statūtu § 12, par ko ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra pirmajā daļā,
26. lapā (1920. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas —
Grobiņā.

Liepājā, 28. jūlijā 1927. g.
Ma 75/27. g.

Reģistr. nodaļas pārziņa vietā
priekšsēd. b. V. Bienenstams.

10159 Sekretāra v. E. Speķis.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Zemkopības ministrijas lūgumu
par zemes grāmatu reģ ierakstu
nekar'ošanu uz Aknistes (ari Ra-
kiški un Otniste muižu, Latvijai
pievie. otās d. ļas, platība 5867,788
ha, atrodošās Ilūkstes apr. Akni-
stes pagastā, (senāk Kannas gub.
Novo - Aļeksand o skas aprir, ķī),
kufas muižas Latvijai pie-
vienotā daļa pilna sastāva ieskai-
tīta Valsts zemju fondi uz agrārās
reformas likuma I daļas, 2. panta
un 3. panta ,a" punkta pamata-
ka Jāņa Prežezdzecka biju,

šais īpašums, — uzaicina vi-
sas personas, kurām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu četru mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesi", pretējā gadijumā
nepieteikt, tiesib. skatīs, pariznīr.
un minēt, muižas Latvijai pievien
daļa varētu tikt ievesta attiecīgā
zemes grāmatu reģistri ar visām
att ecīgām tie-ubām. Pēc tam
minētas muižas daļa tiks pārvesta
uz Valsts vārdu un bij īpašniekam
būtu tiesība koioborēt savu ne-
atsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1927. g. 26. jūlijā
Mš 30613.

Komisijas priekšsēdētājs
9998 A. B e r g s.
Sekre t-darbved. A. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Jāņa Dāvidi dēh B u š a
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāv, no Vec - Žagares (Statije
Zagori) muižas atdalītā zemes
gabala pēc kopējā muižas plāna
ar J* 45,_platībā 10 des. 960 kv.
asis, vairāk vai mazāk, atrodošās
Jelgavas (senāk Šsuļu) apriņķa
Ukiu (senāk Žagares) pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas person;s,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesi", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās

^
tiesī-

bas skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamas mantas
liesibu īpašnieku bez kādiem
aprobež jumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927 g. 27. jul jā.
Ms 30 .7?.

Komisijas pri.ksēd.
10085 A. Bergs.
Sekret-darbved. A. ViUovsKis

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka \% augustā 1927. g.,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Taisu iela
Mš4, pārdos Anša Ever-
s o n a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu pat
Ls 230.

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

Rīgā, 5 jūlijā 1927. g.
10626 Tiesu izo i. J a k s t i ņ š

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 1. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 15. aužustā 1927. g.,
pulkst. 1 diena, Rigā, Torģeles
ielā Mš 1| pārdos otra ūtrupē
Jāņam Krastiņam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
vienas „Lanc" firmas labības kuļ-
mašīnas un novē:tetupar Ls 1800

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

Rīgā, 2. augustā 1927. g.
10565 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabalt. Rīgas apr.
I lec. tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 13. augustā 1927. g.,
pīkst. 12 dienā, Majoros, Rīgas
ielā Ms 37, pārdos Krišjānim
un Emīlijai Dambergiem
piederošo kustamo mantu,_ sastā-
vošu no dažādām mēbelēm un
novērtētu par Ls 223.

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

Rīgā, 2. augustā 1927. g.
lf 566 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa 1. iec. tiesu Izpildītājs
paziņo, ka 13. augustā 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Edinburgā 11
Maksimovič sanitorijā pārdos
Maksim-Izraelim F i šm a n i m un
Maksimovičam kopīgi pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu
no dažādām mēbelēm un novērtētu
par Ls 2541.

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

Rīgā, 2. augustā 1927. g.
10567 Tiesu izo. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas

Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 13. augustā 1927. g.,
puikst 2 dienā, Majoros, Jomas
ielā Mš 28, p'ārdos Aleksandram
K 1 i n k 1 a v a m piederošo kust.
mantu, sastāvošu no vienas putu
krējuma mašīnas, vienas šokolādes
mašīnas un vienas mīklas dalāmās
mašīnas un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 2. augustā 1927. g.
10568 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 16. augustā 1927. g.,
pīkst. 11 dienā, Dubultos, Mellužu
ielā Mš 23 pārdos Ludvigam
K o c h a m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vieniem
decimāl svariem, 2 mucām brūnas
un 50 bundžām dažādu krāsu,
200 pāriem dažādu tnģu, 5 iuks-
zāģem un 300 ruļem tapetes u.i
novērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari a-skatīt pārdodamo mantu
varēs pātdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 2 augusti 1927. g.
10562 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 16._ augustā 1927 g.,
pulkst. 10 diena, Dubultos, Vec
Tirgus laukumā NŠ6 pārdos
Jēkabam Grinbergam pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu
no vieniem decimal un vieniem
galda svariem, dažādām kolonial
precēm un cit. un novērtētu par
Ls 486.

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

Rīgā, 2. augustā 1927. g.
10561 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 16. augustā 1927. g.,
pīkst 3 dienā, Mellužos, Baložu
ielā Nš 1 pārdos Indriķam
Ābelam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vienas
bufetes, viena divana un pieciem
mīkstiem krsliem un novērtētu
par Ls 340.

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

Rīgā, 2. augustā 1927. g.
10560 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

€i*u iestāšu
stuālmajumi.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
Š. g. 22 jūlijā ir apstiprinājis
Popes meliorācijas sabiedrības
.Grīva" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
249. 1. p. ar J* 399,

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Popes Zetiņkalnu mājās.

Nod. vad. v. T. Erlachs.
10507 Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š._ g. 22. jūlijā ir apstiprinājis
Zūras meliorācijas sabiedrības
.Gārzde" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
245. 1. p. ar J* 395.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Zūras pagasta Ceplīšu mājās,
caur Ventsprli

Nod. vad v. T. Erlachs.
10508 Darbvedis Briedi v

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 12. jūlijā ir apstiprinājis
Svētciema pagasta meliorācijas
sabiedrības .Urga* statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
250, 1. p. ar J* 400.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr, Svētciema pag.
namā, c. Salacgrīvu.

Nodalās vad. v. (parakstsl.
10606 Darbvedis Bried i š.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 11. augustā 1927. g.,
pulksten 12 diena, Rīgā, Jēzus-
baznīcas ielā Ms 21, dz. 3,

pārdos vairāksolīšanā
J. Steinveisa un Z. Peskina ku-
stamo mantu, novērtētu par
Ls524 un sastāvošu no mēbelēm,
viņa 1926 g. % peļņas nodokļa
parada segšanai.

Rīgā, 4 augustā 1927. g.
10626 P,edzinejs (paraksts).

Madonas apr. pr-ka pal. I iec.
paziņo, ka 13. augustā 1927. g,
pulkst. 10, Madonas pilsētā, uz
tirgus laukuma,

laidos vainā
pils. Ķ i r s o n a m, Jūlijam Jura d.
piederošo kustamo mantu , sastā-
vošu no vielas zāļu pļāvēja
mašīnas, zirga grābekļa un 1 g.
vecas teles .nocenotu par Ls 350,
izpildot Madonas apriņķa I iecirkņa
miertiesneša spriedumu 30. aprili
1927. g. ar J& 75. M458

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

Madonas apr. pr-ka pal. I lec.
paziņo, ka 16. augustā 1927. g.,
pulkst. 11, pie Saikavas pag.
nama,

paidos niiilsoU
pi'sonim Goldbergam, Pēte-
ram piederošu kustamu mantu, sa-
stāvošu no viena piena separatora
.Angelas' f.rmas, no ēnēti par
Ls 15, izpildot Madonas apr.
I iec. miertiesneša rakstu no
10. jūnija 1927. g. zem Mš 409.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 1.457



Rīgas pol. 3. iec. pr-ks
paz'ņo, ka š. g. 18. augustā
pīkst. 10,30, Rīgā, Tērbatas ielā
Mš 10/12, veikalā,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Nikolajam K r e u š a m pie-
derošās mantas, sastāvošas no
rakstāmgalda, 2 krēsliem, decimal
svariem, galda svariem, veikala
letes _ un no veikalā atrodošām
precēm, kā galdnieku līmes, nažu
pulvera, dažādām krasām un
krāsošanas piederumiem, novēr-
tētas par Ls 893,43, piedzenot
par labu sab-bai .Latvijas Ek-
spo; ts" īres maksu un tiesāšanās
izdevumus.

Apskatīt pārdodamās mantas,
kā arī izzināt sarakstu un novēr-
tējumu, varēs uz vietas pārdo-
šanas dienā. 10570

Rīgas pol. 5. iec. pr-ks
paziņo, ka 1927. g 12. augustā,
pīkst. 10 rītā, Simaņu ielā Mš 14/16,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
Ba'tkrievu izglītības biedrības
.Bielarusskaja Chata" piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
pianino, 12 dzelzs baltām gultām
un 125 vļenitāršiem koka krēs-
liem, novērtētiem par Ls 249,
īres parādu segšanai. 10£69

Pārdodamās mantas apskatā-
mas pārdošanas dienā uz vietas.

Paziņojums.
1927. g. 4- auR- finansu mi-

nistrs apstiprinājis statut s tirdzn.
un rūpniec. akciju sabiedrībai..Produkts",
kuras mērķis ir:

1) ierīkot un izmantot_ dažādas
rūpniecības iestāde?, ka dzima
vas, zāģētavas un dažādu vielu
apstndāš fabr. un darbnīcas un

2) tirgoties ar saviem un sve-
šiem ražojumiem, kā iekš- iā ari
ārzemēs.

Pamatkapitāls Ls 120.000,—,
1000 akcj s par Ls 120, katra.

Vaids atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina:

Latvijas pilsoņi;
1) Miķels Bērziņš, dz. Rēzekne,

Atbrīvošanas aleja Ms 5.
2) Leiba Rapoports, dz. Rīgā,

Brīvības ielā Ns 91. dz. 15.
3) Jaktbs Rapopor's, dz. Rīgā,

Marijas iela Ms 43, dz. 1.
4) Mendels Taragins, dz. Rīga,

Stabu iela Mš 61. dz. 28.
Bij. Krievijas pilsonis:

5) Benjamiņš, Sorkuns, dz. Rīgā,
Vilandts ielā Ms 4b, dz. 12.
Tirdzn. un banku nod. pr-ka v.
10574 V. Gailīts.

Revidents A. Zalpeters

še*bergas
krāj-aizdevu sab.

valde
uzaicina personas .

kuras priekš kara bij savus ka-
pitālus noguldījušas uz krajgrām»
Šenbsrgas krāj-aizdevu kasē, bet
līdz šim laikam tos nav saņē-
mušas ntpaksļ vai pārskaitījušas
jaunos noguldījumos, ti k i zai-
cinatas pienest noguldījumu grā-
matiņas un noguldījumus saņemt
vai pārskaitīt lidz 31. decembrim
1927.g. Pēc šī lermiņa notecē-
šanas vecās noguld jumu grāma-
tiņas ieskalīs par nederīgam un
noguldījumu sumas pieskaitīs sa-
biedrības rezerves kapi'alam.

Skaistkaln-, 30. jūnijā 1927. g.
7909 1 Vatd*

Apriņķa ceļu inzeniers Jelgavā

izdos 1927. g 16. augustā, pīkst. 11
sīvā kanclejā, Jelgavas pilī

rakstiskā un mutiskā izsolē
mazākprasītājiem

sekošus darbus: 1) 60 kub. mtr.
grants pievešanu un izklaidēšanu
uz Līvbēizes stacijas—B,rzmuižrs
ceļa Droš. nauda Ls 20: 2) 30kub.
mtr. grants pievešanu un izklaidē-
šanu uz valsts mežu resora ceļa
gabala Zemītes pagastā. Drošības
nauda Ls 10.

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu in-
ženiera kanclejā darbdienās, pa-
rastā darba laikā. Ms2063 10629

Ludzas apriņķa priekšnieka
paligs I iec.

dara zināmu, ka dēļ nomas
naudas piedzīšanas no pils. Jā-
zepa Putam, Pildas pagastā ,
Pstjaku sādžā, 15. augustā 1927. g.,
pīkst. 10 no rīta,

altlito niiHii
pret tūlītēju samaksu pārdos mi-
nēta pils. dažādas kustamas
mantas. 10364a

Uzzināt novēitejumu, kā ari ap-
skatīt _ pārdodamās mantas varēs
pārdošanas diena uz vietas.

Rigas policijas Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 18. augustā ,
pīkst. 10 rīta, Majoros, Jomas
ielā Ms 38,

pfirtfos «aMkscliš«
Oska-am S t r o k a m piederošo
gramafonu, septiņpadsmit blokus
vēstuļu papira, divus rīsus rak-
stāma _ papira un dažādas notis,
novērtētus par Ls 56,50, saskaņā
ar nodokļu departamenta r. no š.
g. Ms 29157. 10579

Mežotnes 6-kl. pamatskolai,
Bauskas apriņķī,
vajadzīgs

3.skolotais in
Priekšrocības tiks dotas vīrietim,
vingrošanas pasniedzējam, muzi-
kālam^ (vēlams klavieres).

Velēšanas notiks sestdien, 20 au-
gustā š. g, pkst. 11 d. pie Me-
žotnes pagasta padomes. 10623

Smiltenes pagasta
Bērzaines 6-kIasīgai pamatskolai

vajadzīgs

skolotājs
(vīrietis).

Kandidatiem, _ kufi vēlētos šo
vietu pieņemt, jaiesn. dok. līdz š. g.
10. augustam, pulksten 12 dienā,
Smiltenes pagasta padomei (caur
Smilteni). Vēlams skolototājs
speciālists dabas zinībās,
vācu valoda un mūzikā.
10501 . Pagasta valde.

Rīgas apr. Skrīveru iec. pol.
priekšnieks

paziņo, ka 1927. g. 25. augustā,
pīkst. 12 diena, Lielvārdes pag
Krastkalnu mājās

pildos atklātā izsolē
Jānim Stūrim, dzīv. turpat, pie-
derošu kustamo mantu, kā: vienas
ragavas, apka'tas, un vienus
darba ratus (raspusku), uz dzelzsa-
sim, novērtētu par Ls 100, priekš
nomas parāda piedzīšanas, sa-
skaņā ar_ Rīgas apr. 2. raj va'sts
zemju paiziņa raustu Nš 1954 no
1926. g. 6. oktobra.

Pārdodamo mantu apskatīt un
izzirat novērtējumu varēs izsoles
dienā. 10545

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 17. augustā 1927. g.,
pulkst. 10, Balvu miestā, pclic.
iec. kanclejā,

pārdos vairāksolīšanā
Josiia Aleksandroviča ku-
stamo mantību: 1) vienu ,Zin-
ger" firmas kājminamo šujmašīnu;
2) vienu alkšņa koka divdurvju
skapi; 3) vienu oša koka kumodi,
novērtētu par Ls 200, pārdo-
dama firmai .Joelson un A. Ka-
latčik" Daugavpilī par laba, sa-
skaņā ar Daugavpils II iec. mier-
tiesneša rakstiem 8. jul.jā Š. g.,
1039 un 1041.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 10578

Drabešu
bērnu nama pamatskolai

(1 klm. no Araižu dzelzsceļa stac.)

skolotifiiniis,
spejgs pasniegt a ī dziedāšanu

un rokdaibus-galdniecību.
Alga pēc valdības noteikumiem.
Lūgumi apmaksati _ ar zīmog-

rodoKli Ls 0,80 apmērā, iesnie-
dzami Cēsu apriņķa p. I. valdei
ildz 20 augustam 1927. g klat-
pieliekot apliecības par izglītību,
veselības stāvokli un aprakstu
pat iepriekšējo datbību. 10546

Cēsu apriņķa p. 1. valde.
Rīgas prefektūras adoiin. noa

izsludina par nederigu motocikla
braukšanas numuru ,95", ka no-
zaudēti! 1Ģ6 6

Rīgas polic. 9. iec. priekšnieks
izsludina * par nederīgu nozaudē o
kafaklaus. _ apl., izd no 4. Val-
mieras kājn. pulka komandiera
24. maijā 1927. g. ar Nš 3956 uz
pils. Vasilija Filileja d. Ivanova
vārdu, dzitn. 1905. g. 10510

Rīgas polic. 9. iec. priekšnieks
izsludina pat nederīgu nozaudēto
velosipēda braukšanas atļauju
Ns 53,10825, izd 28 aprili š. g.
no Rīgas pol. 9 iec. pr-ka uz
Vladislava Kazimira d Tart-ra v

Ilūkstes apriņķa priekšu, palīgs
par I. iec. izsludina par ne-
de īgiern sekošus nozaudētus do-
kumentus: 1) Lttvijas ieišzemes
pasi Ns 466. izdotu no Stelles
pagasta valdes 28. jun jā 1924. g.
uz Jāzepa Vincentas d. Rakitas
vārdu; 2) Latvijas iekšzem. pasi
Nš 2225, izdotu no Sventes pag
valdes 30. augusta i924. g. uz
Mildas Lilijas Pēlēja m. Rebiis
vārdu; 3) Latvijas iekšz pasi
Nš 2888, izdotu ,io Sventes pag.
valdes 3. okt. 1924 g uz Vladi-
slava Ignata d. Sjucillo v. 10548

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu Ale-
ksandra Laimes ārzemes pasi
Ns 2584, izd. 3. maijā 1927 g.
Ripā. īrsio.

Rīgas pol. III iec. pr-ks
dina par nederigu nozr ifl
3. d. rez. apl Ns 38863 no
26. nov. 1925. g„ izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka uz Jāņa Kārļa d.
Ankoriņa vārdu, dzīv Mednieku
ielā 8. 10613_

Rīgas ļ>o). 3 iea pr-ks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apl. Ns 13028 no
I. okt. 1921. g., izdotu no Valkas
kara apr. pr-ka uz Oskara Eduarda
d Neimaņa vārdu,' dzīv. Dzirnavu
ielā Ns 42 a, I. 10610

Kigas pol. 5. iec. pr-ks izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu,
karaklaus. apl., izd. no Daugav-
pils kara apr. pr-ka 16. jūlijā
1926. g. ar_ Ns 7574 uz Antona
Ozerskis vardu. 10611
i ' >

&ušHa'i
sludinājumi.

ZVIEDRU

vates fabr. K,|S.
paziņo, ka Jeguda (Jutijl G l a s -
manim, dz. Rīgā, Bruņinieku
iela J* 28, dz. 13, vairs nav tie-
sības iekasēt priekš mums naud's
sumas un iedotā viņam
n© mums pilnvara
š. g 2. aprīli ir at-
celta-

10575 - Vatdc

A. S.Latv.privātais lombards
Daugavpils nodaļa

paziņo, ka pazaudētas lombarda
zīmes Nš 15588. 16145. 13495.

Ventspils savstarpējās palī-
dzības biedrības
1927. g. 31. jūlijā

mantu izlozes

viestu saraksts
Ventspils savstarpējās pal-

dzības biedrības mantu izloze no-
tika 1927. g. 3'. jūlijā, saskaņā
ar iekšlietu ministrijas apstiprinā-
tiem noteikumiem. Vinnesti krita,
uz sekošiem biļešu numuriem:

Galvenie vinnesti:
Kungu velosipēds Mš 573.
Kungu rakstāmgalds Nš 607.
Dāmu velosipēds Ns 129.
Kungu vtloslpeds ** 2988.
Bufu vads Ns 202.
Š jmašina Ns 1288.

Trimo spogulis Nš 1224.
Ēdamistabas galds ar

6 krēsliem Ns 167.
Sienas pulkstenis Nš 1481.
Atsperu ecēšas Nš 851.
Arkli Nš 344.
Turpmākie vinnestu numuri:

84 185 208 290 416 504 513 530
556 563 572 636 650 679 681
725 794 855 903 1237 1579 1613
1615 1721 1747 1828 2204 2236
2259 2286 2331 2493 2707 2770

2844 2870 2886 2907un2916Vinnesti saņemami viena mē-
neša laikā pēc to izsludināšanas
.Valdības VēsinesI". Ventspilī,
Lielā ielā M 2.
10557 Valde.

Pagodinamies pazinot, ka sākot
no š g. 20. jūnija, Rīgā, Kungu
ielā 7, mēs esam atklājuši savu
darbību zem firmas

Norse Traders Limited,
Aberdeen, filiāle Rīgā.

Mūsu sabiedrības ģeneralpiln-
varnieks ir

Romāns Pjnesa kungs,
djiv. Pigā, Kungu iela 7.

If615 Norse Traders Limited.

Sērkociņu fabrika
„Komet" akc. sab.

uzaicina god. akciju īpašniekus
ierasties uz

kārtējo

inlspki
6. septembrī 1927. g_., pīkst. 11
priekšpusdienā, Rīga, Brīvības-
bulv. Ns 1.

Dienas kārtlb a:
1) Valdes ziņojumi.
2) Gada noslēguma apstiprināšana.
3) Valdes locekļu vēlēšanas.
4) Dažādi jautā|umi.
10576 _ Valde._
Būvju sabiedr. „StruktorV

likvidācijas komisija,
pamatojoties uz modifikācijas li-
kuma 2. un 11. punktem, būvju
sabiedrības .Struktor* likvidācija»
komi ija izsludina vispārības zinā-
šanai, ka pret mortificējamām ak-
cijām, izsludinātām .Va d. Vēstn."
Nš 27, 1927. g. 4. februārī,

par zudušām
līdz šim vel nav iebildumi celti,
kādēļ pamatojoties uz min mot-
tilikacijas likumu, būvju sabie-
d.ības .Struktor" likvidācijas kc-
misija atzīs izsludinātās akcijas
par, nederīgam un nozudušo ak-
ciju vieta izsniegs jaunas akcijas.

Rīgā, 5. augustā 1927. g.
10572 Likvidācijas komisija.

A. S. Latv. priv: lombards
Daugavpils nodaļa

paziņo, ka pazaudītas kvīšu zīmes
ar Ns 14315, 15510, 16468 10514

Kooperatīvu un sabiedrisku ie-
stāžu darbinieku sl.mo kases da-
lībnieku grāmatiņas uz sekošiem
vārdiem nozaudētas un tāpēc
skaitāmas par nederīgām: Kārlis
Pētersons — J6 3762; Emils
Tomaševics — Ns 3808.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Jūrniecības departaments
izsludina š. g. 11. augustā, pīkst. 12,

rakstisku izsoīi
Rīgas muitas dārza 8 pusportaļu celtņu braukšanas

ierīces pārbūvei piedzīšanai ar elektromotoru.
Drošības nauda Ls 500 10040
Paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz teķniskā daļa,

Valdemāra ielā 1 a katru daba dienu no pīkst 9—13. 1* Ms 1925

Pasta un telegrāfa virsvalde
15. augusla 192'. g., pulksten 10 rītā, virsvaldes telpās, izdos

jauktā galīgā izsolē
dažādus būvdarbus

Ieriķu, Liepājas un Lestenes pasta-tel. kantoru, Liepājas radiostacijas
un Rīgas telefona kantora ēkās.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksrēs un lūgumi pielaist mu-
tiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami lidz
izsoles sākumam ( .atsevišķi uz katru darbu) virsvaldes architektam,
pievienojot klāt kvīti par drošības naudas iemaksu pasta tekošā
rēķina Mš 700; darbiem Ieriķos Ls 400; Liepājā, p. t. k. Ls 400;
Lestene Ls 200; Liepājā, radiost. Ls 40; Rīgā

^
telef. n. Ls 750. Var

ari iesniegt par tādam pat sumām citus līdzvērtīgus nodrošinājumus,
saskaņā ar lik. par darbiem un piegād. valsts vajaezīDām 2. nod.
12. p (1927. g. ,V. V.r Mš 54).

Tuvākas ziņas dabūjamas parastā darblaika pie virsvaldes archi-
tekta un attiecīgu iestāžu vadītājiem Ns 1998 1

* 10264
^^—^—^«^n^?

Pasta un telegrāfa virsvalde
* g. 15. augustfa plfžsf. 1 ©, virsvaldes (elpas,

Izdos jauktā salisfi izsolē
Ludzas un Saldus pasta-tel. kantoru ēku

j* 2ooi jaunbūves darbus. 10205
Rakstiskļ piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist mu-

tiska solīšana, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz
izsoles sakumam (atsevišķi uz katru darbu) virsvaldes architektam,
pievienojat klāt kvīti par drošības naudas iemaksu pasta tekošā
rēķina Mš 700, darbiem Ludzā Ls _9000; Saldū Ls 8'00. Var arī
iesniegt citus līdzvērtīgus nodrošinājumus, saskaņa ar lik par darbiem
un piegād. valsts vajadzībām 2. nod. 12. p. (1927. g. .V. V_Ns54).

Darbu ap āksti un tuvāki paskaidrojami dabūjami parasta darb-
lartā pie virsvaldes a c^i'ekta un atlieciet'm pa<'meistariem 1*

Posto un telesrofo virsvalde
Nš 2033 izsludina 10532

rakstiskas izsoles:
13. augustā, pulkst. 10 no rīta, uz 3500 kg alvu un 20.000 vara

(Ardļa) čaulītēm 2 un 3 min vadiem.
29. augustā, pulkst. 10 no rīta, uz 203.000 izolatoriem Mš 4; 250.000

dažādiem porcelāna rullīšiem un 50.000 porcelāna caurulītēm.
31. augustā, pulkst 10 no rīta, uz 1 tālsatiksmes komutatoru, 3 ko-

mutatoru nakts galdiem un 100 krossa aizsargu sekcijām.
Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma sumas. 1*
Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā no pulkst. 10—13.

Galveno intendanturas pārvalde
izdos jauktā izsolē

(mutiskā un rakstiskā)
503500 bundžas ā 250 gr. netto sv.

gaļas konservu piegādāšanu,
franko intendanturas galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā.

Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Mš 10/12, dz. 1-a (ieeja no
Elizabetes ielas) Galvenās intendanturas pārvaldes telpas, š. g.
12 augustā, pulksten 11 rītā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz gaļas
konservu izsoli 12. augustā 1927. «.* un paziņojumi deļ pielaišanas
mutiska izsole, — nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles atklāšanai, Galvenās intendanturas pārvaldes pārtika 1
daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā Mš 10/12, dz. 1-a, vai
izsoles dienā izsoles komisijai. Nš 1816 9417

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā Galve-
nās intendanturas pārvaldes kasē drošības nauda Ls —,06 no
kātus bundžas gaļas konservu, kuru uzņ'rnējs vēlas piegādāt.

Ar izsoles un techn. nosacījumiem interesenti var ietuzīties Galv.
i tendanturas pārvaldes r>ārt>kas dajā darbdienās no pulkst. 10—15.

Pasta un telesr. virsv. galveno darbnīca
izsludinu rakstisku izsoli

š. g. 25. augusta uz
1) Porcelāna pamatiem . .... 13000 gb.
2) Mašinskrūvem, ar uzgriežņiem . 2750 „
3) Stelskrūvem 2000 „
4) Cinka skārdu ......... 1480 kg.
5) Vara skārda 25 „
6) Komutatoru auklām 300 mt.

Izsole notļks minēta datumā pīkst. 10 P. T. V. materiāla iegā-
d šsnas ncdaļā, Aspazijas b' lv. 15. 10530

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā droš. nauda 10% apmērā no
piedāvājuma kopsumas, Ms 2046

Techni kie un izsoles noteikumi saņemami darbnīcas komercno-
daļā, Sltk»s ielā 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un 12,30—14. *1

Apriņķo ceļu inženīers Rēzekni
Izdos iauRtā izsolē 10628

16. augusta 927. g, pulksten 10 savā kanclejā, Atbrīvošanas aleja
Nš 65, mazākprasītājiem sekošus darbus uz Latgales šosejas:

1) Dzelzsbetona caurtekas būvi Nš 106 — 70,746 klm. Drošibas
nauda Ls 1S0-.

2) Dzelzsbetona caurtekas būvi Nš 171 — 105,618 klm. Drošības
nauda Ls 200.-.

3) Dzelzsbetona caurtekas būvi Ms 220 — 150,236 klm. Drošības
nauda Ls 140.—.

4) Ludzas-Kārsavas II. b. šķ. ceļa 2 klm par. ceļa gabala kapi-
tālais remonts. Drošības nauda Ls 300.—. Jvfe 2058

Tuvākas ziņas parastā darba laikā apriņķa ceļu infen. kanclejā.

Kora būMlec. pirualde* Liepājos būilu grupa
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Nš 24,

1927. g. 18. augustā, pulksten 11 dienā, izsludina

jauktu salīgu Izsoli uz:
1) Kolpaka šosejas, Liepājas k*ra osta, kipitnlremsntu darbiem, sa-

skaņā ar apstipr iepriekš, darba maksas aprēķ. Ni 11/L, par sumu
apm. Ls 4300.

2) Kapitālremontu darbiem Ms 61, II gr., Liepājas kara ostā, dzīvokļos
Nš/* 1. 2, 3 un 4, s'skaņā ar iepriekš, datba maksas aprēķinu
par sumu apm. Ls 4300.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz izsoli
1927. g 18. augustā* un lūgumi pielaist piedal ties mutiska izsolē,
apmaksāti ar 40 sant zīmognodokli, iesniedzami Grupa? kanclejā,
izsoles dienā līdz pulksten 11 dienā.

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības_ nauda Ls 430, uz
katru augšmin datbu atsevišķi. Kā nodrošinājumi tiks pieņemti:
a) skaidra nauda; b) Valsts vai valsts garantēti vertspapiri, pēc
Finansu ministr, noteikta kursa un c) Latvijas bankas garantijas.
Citāda veida nodrt šinājumi netiks pieņemti. _ 10571

Tuvākus paskaidrojumus sniedz Kara būvniecības pārvaldes I ie-
pājas būvju grupas kaicleiā darba dienīs no milksten 9—15. 2*

(Rīgas oprinfta cēlu inženiers
favā kanclejā, Lfčrlēša ielā Ms 24. dz. 8, š. g. 16 augustā, pulksten
10 rīt?, izdos ļauMā iassofē ma&ti&vrasitājiem

sekošu darbu izvešanu:
1) grīdas remontu tiltam pār Putnakalna gravu uz Rīgas-Daugavpils

II a. šk. ceļa, Skrīveru pag. Drošības nauda Ls 60
2) grīdas remontu tiltam pār Dīvajas upi, pie ZaiTa dzirnavām uz

Rigas-Daugavpils II a. šķ. ceļa. Drošības nauda Ls 70.
Tuvākas ziņas kanclejā. N°2055 10627
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Cīravas meža skolā
atklāta jauna audzēkņu uzņemšana.
Ferscnām, kas vēlas iestāties skolā, jāie.'ūta līdz š. g. 20. aug.

skolai (p. st. Cīrava) lūgumus pievidnojot 1) apliecību par vidus-
skolas beigšanu 2) vecuma zīmi un 3) policijas apliecību par ne-
sastāvešanu zem tiesas vai izmeklēšanas. Visiem lūguma iesn.e-
dzējiem jāierodas 27. augustā skolā uz pārbaudījumu veselībā un
ari_ zināšanās, ja pieteikušos skaits_ pārsniegs brīvo vietu skaitu
Mācību sākums 12. septembrī. Skolā _ ir internais. Tuvākā dzelz
ceļa stacija Marijas muiža uz Liepāja;-Aizpu'es dzelzc. Sīkākās
zinas 1926. g „V. V." Ms 170. J* 1958 2 10103
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