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Noteikumi
kaujamo lopu, gaļas un pārējo
animalo uzturvielu izmeklē-

šanai un to brāķēšanai.
Pamats. Likums par lopkautuvēm un
gaļas izmeklēšanas stacijām (1927. g.

„Vald. Vēstn." Nb 53).
(3 turpinājums.)

XVI.
Malta gaļa

1. Malta gaļa pagatavojama no piln-
vērtīgas liellopu, cūkas, retāki teļu un
aitu gaļas un taukiem, kuri iegūti no
veseliem lopiem.

2. Maltai gaļai jābūt sausi ciešas
konsistences, gaiši līdz tumši sarkani
brūnai krāsai, patīkamas gaļas smakas un
garšas, ne smērīgai un * vāji skābas
reakcijas.

3. Maltai gaļai nedrīkst piejaukt zirgu
gaļu. No zirga gaļas pagatavota malta
gaļa pārdodama atsevišķos priekš tam
nozīmētos veikalos.

4. Maltai gaļai tāpat nedrīkst piejaukt
finozu un trichinozu gaļu, desu atkritu-
mus, cilvēka uzturam nederīgas un sa-
turēt riebīgas dzīvnieka ķermeņa daļas,
kā p. piemēru kuņģus, vaislas orgānus,
zarnas, mīzalvadus, acis un tūpli un
augļa (foetus) gaļu.

5. Malto gaļu nedrīkst krāsot, kon-
zervēt ar citiem konzervējošiem līdzekļiem,
kā tikai ar vāramo sāli, lietot saistošas
vielas (miltus, stērķeles, olbaltuma saist.
vielas u. c.) mākslīgi pavairot ūdeni
(ūdens un beztauku gaļas attiecības apm.
kā 4:1).

6. Maltu gaļu nedrīkst uzglabāt ilgāki
par 12 stundām.

7. Malta gaļa jāizmeklē uz postmor-
tālām pārgrozīt ām un viltojumiem.

I. Postmortālas pārgrozības.
a) Maltas gaļas sasmakums. Pie šī

procesa gaļai nepatīkama sasmakusi
smaka, bālas krāsas, paliek smērīga.
Ja sasmakums vāji izteikts, tad pie-
lietojams § 20. p. 2. — mazvērtīga
un pielaižama cilvēka uzturam,
stipri izteiktos gadījumos § 16.
p. 16. — gaļa iznīcināma.

b) Maltas gaļas pūšana. Pie pūšanas
procesa gaļa stipri mīksta, smērīga,
lipīga, nepatīkamas garšas. Pūšanas
procesam pieņerfioties, gaļa pieņem
zaļgani netīru krāsu, nepatīkamas
pretīgas smakas, alkaliskas reakci-
jas. Pūšanas process bez makro-
skopiskām pārgrozībām nosakāms
izmeklējot gaļu bakterioloģiski. Ja
maltā gaļā attīstīts pūšanas pro-
cess, tad ' tāda gaļa uz § 16. p. 18.
iznīcināma.

c) Maltas gaļas pelējums. Ja malta
gaļā attīstīts pelējuma process, tad
gaļa uz § 16. p. 18. iznīcināma.

d) Maltas gaļas aptraipīšana ar uisektu
kāpuriem (tārpi). Ja malta gaļa
attīstījušies tārpi, tad tāda gaļa uz
§ 16. p. 18. iznīcināma.

II. Maltas gaļas viltojumi.

a) Finnozas un trichinozas gaļas,
riebīgo nu cilvēka uzturam nede-
rīgo ķermeņa daļu p iejaukšana
maltai gaļai.

Šis viltojums atklājams pielietojot
anatomisku, histoloģisku un fizio-
loģisku izmeklēšanas metodi.

b) Mākslīga ūdens pavairošana malta
gaļā.

Ja ūdens maltā gaļā ir vairāk
par 75o/o, tad šādai gaļai ir māk-
slīgi pavairots ūdens (nedrīkst pār-
sniegt attiecības 4:1).

c) Saistošo vielu piejaukšana maltai
gaļai.

Šo vielu atklāšana nosakāma
ķimiskā ceļā, kā ari mikroskopiski.

d) Maltas gaļas konzervēšana ar pre-
serves sāļiem.

Preserves sāļu pielietošana no-
sakāma gaļu izmeklējot ķimiski.

e) Maltas gaļas krāsošana.
Maltu gaļu nav atļauts ne ar kā-

dām krāsām krāsot. ' Krāsošana at-
klājama izmeklējot gaļu ķimiski un
histoloģiski. Ja malta gaļā atklāts
kāds no sub. a līdz e minētiem
viltojumiem, tad tāda gaļa kon-
fiscējama.

XVII.

Desas un to izmeklēšana.
A. Desu sadalījums.
1. Desas, skatoties no kā sastāv viņas

saturs, tās sadalās:
1) gaļas desās, kuras savukārt sadalās

a) žāvētās vai dūmu desās un
b) gaļas vai vāramās resp. ce-
pamās desās.

2. Aknu vai orgānu desas, kuras pa-
gatavotas no aknām, dažādiem iekšējiem
orgāniem un cūku, teļu gaļas ar tau-
kiem.

3. Asins desas, kuras saturs sastāv
no asinīm, kaujamo lopu ķermeņa iek-
šējiem orgāniem un treknākas vai vā-
jākas cūku gaļas.

4. Recekļa vai presdesas, kuras pa-
gatavotas no galvām, kājām, cūku ādām
un tamlīdzīgiem gaļas atgriezumiem un
tiek vārītas.

5. Putraimu vai veģetabiliskas desas,
kuras sastāv no asinīm un putraimiem
resp. citām veģetabiliskām vielām un
kurām piejauc gaļu ar taukiem.

B. Desu segas resp. zarnas

1. Desu pagatavošanai drīkst lietot
tik tādas kaujamo lopu zarnaskuras
tūlīt pēc lopu nokaušanas tiek iztīrītas
no satura un tālāk parastā kānā ap-
strādātas. Zarnas, kuj-as ilgāku laiku
paliek neiztīrītas no zarnu satura, nav
pielaižamas desu pagatavošanai.

2. Zirgu zarnas ir lietojamas tik desu
pagatavošanai no zirgu gaļas, citos visos
gadījumos to pielietošana uzskatama kā
viltojums.

3. Zarnas pēc apstrādāšanas un sa-
dalīšanas tiek pārdotas kā zortētas-
šķirotas vai kā oriģinalprece. Ja zarnas
ir šķirotas, tad tās sainīšiem jābūt vie-
nāda garuma un vienāda lumena-platuma.
Zarnas sālīt atļauts tik ar vāramo sāli.
Aizliegts zarnu apstrādāšanai lietot sāli,
kura būtu denaturēta ar ziepju pulveri,
dzelzsoksidu, vermutu (Eisenoxyd un
Wermuth).

4. Zarnas izmeklējot, sevišķa vērība
jāpiegriež:

a) asiņojumiem, parasitariem un tuber-
kulozes mezgliņiem un vātīm.

Šo pārgrozību veids nosakāms
histoloģiski resp. mikroskopiski.
Ja augšminētās pārgrozības ir stipri
izteiktas, jeb tām ir tuberkulozes
raksturs, tad tādas zarnas nav pie-
laižamas desu pagatavošanai uz
§ 18. p. 9.

b) Pūšanas procesam, kurš vispirms
parādās zarnu sainīšu saites vieta,
kā zilgani melngans plankums un
vēlāk no šejienes izplatās pa visu
zarnu sainīti. Zarnas pie vārīšanas
(tikai līdz vārīšanai) mēģinājuma ir
irdenas un sadalās šķiedras, ir
stipri sapuvušas un nav lietojamas
desu pagatavošanai § 16. p. 18.
Pie vāji izteikta virsējo slāņu pū-
šanas procesa (nosakāms ar vārī-
šanas mēģinājumu) pēc 10-12 st.

" mērcēšanas Kal. hvperman. šķīdī-

najuma, pec tam par jaunu pār-

sālot, tās lietojamas kā mazvērtīgas
§ 1_ 8. p. 17.

c) aķermumam, kurš zarnas attīstās
caur nepareizu zarnu uzglabāšanu,
ja tas vāji attīstits, tad uz § 20.
p. 2. pamata zarnas mazvērtīgas,
stipri izteiktos gadījumos, sevišķi
pie tādām zarnām (cūku), kuras
tiek līdz ar desām lietotas cilvēku
uzturam, § 16. p. 16. konfiscē-
jamas.

d) Zarnu sarkanam pārklājumam (Roter
Hund, Fuchs), kurš izsaukts no
mikroorganismiem un attīstās uz
sālītām zarnām. Pie šlimētām zar-

nām šis process aizņem tikai vir-
sējo kārtu un laižas viegli notīrīt
un uz § 18 p. 17. tādas zarnas
mazvērtīgas, pie nešlīmētām process
vel"kas zarnu sienā dziļumā, caur
ko zarnas maitājas un nav lieto-
jamas desu pagatavošanai § 16.
p._ 18.

e) Rūsai (Rost), kura parādās uz sā-
lītām liellopu un aitu zarnām. Šādas
zarnas nav uz § 16. p. 18. lietojamas
desu pagatavošanai.

f) Insektiem, kā (dermestes lardarius)
speķa kāpuriem, tā smidžiem (gly-
ciphagus), kuri izsauc žāvēto zarnu
bojāšanu un nav lietojamas desu
pagatavošanai § 18. p. 11.

Par mazvērtīgām atzītās zarnas
pārdodamas zem deklarācijas, un
dārgo desu šķirņu pagatavošanai
nav pielaižamas.

5. Zarnu viltojumi.
Zirgu zarnu pārdošana par liellopu

zarnām.
Šāds viltojums atklājams izmeklējot

zarnas anatomiski-histoloģiski, bet
vajadzības gadījumos pielietojot bi-
oloģisko olbaltumu differencēšanas
mēģinājumu.

C. Desu pagatavošana
a) Desas pagatavojamas no kaujamo

lopu gaļas un to orgāniem, kuri
atzīti par veseliem. Desu pagata-
vošanai aizliegts lietot: maitātus
desu atkritumus un ikdienišķā
dzīvē nelietojamo dzīvnieku gaļu
(zirgu, kaķu, suņu, zivju u. c) fin-
nozu un trichinozu gaļu, dzīvnieka
ķermeņa mazvērtīgas un riebīgas
daļas (vaislas orgānus, acis u. c.)

b) Dūmu desas var pagatavot tik no
cūku, teļu, aitu un liellopu gaļas.

c) Desu saturu aizliegts ar jeb kādām
krāsām krāsot.

d) Desas saturu aizliegts konservēt ar
konservējošām vielām, izņemot vā-
ramo sāli, salpetri (uz 1 kg —
1—2,0 salpetera) un cukura.

e) Desu pagatavošanai aizliegts lietot
saistošas vielas, izņemot stērķeles
vai miltus līdz 2% vāramām desām.

f). Miltu un stērķeļu piejaukšana dūmu
desu saturam ir aizliegta.

g) Desu saturs nedrīkst mainīt savu
garšu.

h) No zirgu gaļas izgatavotās desas
atļauts pārdot zem deklarācijas at-
sevišķos veikalos.

i) Desu segas (zarnu) ir aizliegts krāsot.
j) Desu saturā nedrīkst būt patogeni
„ dīgļi, kā ari aizliegts tās pagatavot

no finnozas un trichinozas gaļas
§ 16. p. 12. un § 16.

k) No ārzemēm importētās desas at-
ļauts laist apgrozībā tikai pēc
viņu laboratoriskas izmeklēšanas uz
īpašnieka rēķina un deklarācijas, no
kādas dzīvnieka gaļas tās pagata-
votas. Deklarācijai pie pārdošanas
jābūt valsts valodā.

I. Desu postmortālas
pārgrozības.

a) Desu sasmakšana.

Sasmakušas desas nav lietojamas

cilvēka uzturam, bet uz § 16. p. 18.
konficējamas.

b) Desu pūšana visādos viņas veidos
(aeroba un anaeroba).

Ja desās attīstīts pūšanas process,
tad tādas uz § 16. p. 18. iznīcināmas.

c) Desu ieskābšana.
Šis process sevišķi attīstās pie

aknu un veģetabiliskām desām ar
skābu smaku, garšu un reakciju.
Šis process savienots pastāvīgi ar
pūšanu un tāpēc desas uz § 16.
p. 18. iznīcināmas.

d) Desu nosarmojums.
Šis process parādās kā desas

segas (zarnas) balts virsējs pārklā-
jums. Pie izmeklēšanas jāatšķir no
pelējuma. Tādas desas pielaižamas
cilvēka uzturam bez ierobežojuma.

e) Desu pelēšana.
Ja process aprobežojas tik ar

desas segu (zarnu) tad desas pie-
laižamas cilvēku uzturam bez iero-
bežojumiem, ja pelējumu process
aizņem desas iekšieni — saturu,
tad tādas desas uzskatamas kā
cilvēka uzturam nederīgas uz § 18.
o. 19.

f) Insektu kāpuri.
Ja desās ieviesušies insektu kā-

puri un smidži, tad tādas desas
nav lietojamas cilvēku uzturam uz
§ 16. p. 18.

g) Ja zarnas, kuras tiek lietotas desu
pagatavošanai nav pietiekoši iztī-
rītas, un apstrādātas, tad tādas de-
sas nav pielaižamas cilvēku uz-
turam, bet konfiscējamas uz § 18.
p. 19. pamata.

h) Desām, kurām ir nepatīkama smaka
vai garša, nav pielaižamas cilvēku
uzturam § 16 p. 16.

(i) Desu šķērmums. Ja process ir ie-
sācies tik no desu segas, bet sa-
turs vēl nav pārmainīts, tad tādas
desas pielaižamas cilvēku uzturam.
Stipri izteiktos gadījumos, kad pro-
cess aizņem visu saturu, desas nav
lietojamas cilvēku uzturam § 16.
p. 16 (atšķirama t. s. frostkante).

II. Desu viltojumi.

a) Desās pārstrādājamai gaļai nedrīkst
piejaukt tādu dzīvnieku gaļu, kuru
ikdienišķā dzīvē desu pagatavošanai
nelieto. Viltojums pēc iespējas no-
sakāms ar bioloģiskas olbaltuma
differenciacijas palīdzību.

No zirga gaļas pagatavotas desas
pārdodamas zem deklarācijas atse-
višķos veikalos.

b) Desās pārstrādājamai gaļai nedrīkst
piejaukt ķermeņu mazvērtīgas un
riebīgas ķermeņa daļas, kā dzi-
mumu orgānus, augļus, sabojātus
desu atkritumus, sabojātu gaļu.
Viltojums nosakāms, pilietojot ana-
tomisku, histoloģisku un fiziolo-
ģisku izmeklēšanas metodi.

c) Desu pagatavošanai nedrīkst lietot
saistošas vielas, izņemot miltus vā-
ramām desām. Viltojums atklā-
jams ķimiskā ceļā.

Atrodot vienu no augšminētiem
viltojumiem, desas konfiscējamas.

XVIII.
Zivis un to izmeklēšana.

1. Dzīvas, kā ari nobeigušās zivis,
kur_as tirdznieciskos nolūkos ievestas pil-
sētas pārdošana uz tirgiem un veikalos
padotas veterinarsanitarai kontrolei.

2. Zivis,_ kufas ir pilnvērtīgas cilvēka
uzturam, pārdodamas bez kādiem iero-
bežojumiem. Zivis, kuras atzītas par
nederīgam, konfiscējamas un izņemamas
no apgrozības. Pie konfiskācijas izdo-
dama zivju īpašniekam uz viņu vēlēšanos
atsevišķa apliecība, kurā uzrādīts zivjn
kopsvars un konfiskācijas iemesli.

3. Zivju izmeklēšanas gaita.
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A. Dzīvas zivis izmeklējot, jāpiegriež
vērība:

a) Trauka un ūdens īpašībām (trauka
pietiekošs lielums, ūdens tīrība un
svaigums).

b) Zivju sugas (ģiftīgas zivis, saudzē-
šanas laiks).

c) Zivju lielumam, ķermeņa kustībām
un stāvoklim, gaisa rīšanai (elpo-
šanai) minimālam lielumam.

d) Miesas stāvoklim (novārgums pie
slimībām, vēdera uzpūtums).

e) Adai (neskaidrumi, nokrāsojum',
asiņojumi, ādas nolobīšanās-atdalī-
šanās, mezgliņi, pūslīši, augoņi,
furunkuļi, vātis, ādas parazīti).

f) Zvīņu stāvoklim (izkrišanai, paceltas
(Staubung) zvīņas).

g) Žaunām — asiņojumi, ievainojumi,
nekrose, paraziti, svešķermeņi.

B. Pie nedzīvām zivīm.

a) Izņemot p. c) pie dzīvām zivīm,
jāievēro viss iepriekš sacītais.

b) Ķermeņa konsistence (sastingums,
gaļas elastīgums vai mīkstums).

c) Acu pārgrozības (corneas neskai-
drums, acu iekrišana) vai acis nav
izdurtas (acu esamība).

d) Žaunu un viņu vāku pārgrozības
(atplēstas, cieši aizvērtas u. t. t.).

e) Specifiskais svars pie neiztīrītām
zivīm (izmēģinājums ūdenī).

f) Gaļas īpašības (krāsa, smaka, asi-
ņojumi, mezgliņi, pūslīši, augoņi,
furunkuļi, vātis, paraziti, gaļas at-
dalīšanās no asakām).

g) Pārējo orgānu pārgrozības (lielums,
krāsa, konsistence, smaka, paraziti
u. t. t).

C. Pie zivju konserviem.
a) Uz konservējošiem līdzekļiem.
b) Krāsvielām.
c) Bombažu.
d) Lodējumiem.
e) Skārda pārgrozībām un defektiem.

i) Konzerva satura īpašībām (krāsas
maiņa, sairums, recekļa atmiekšķē-
jums un duļķainums, smaka u.t.t).

4. Zivju slimības.
a) Zivis ar ievainojumiem, ādas ne-

skaidrumiem, kas ir kā sekas no
sasaldēšanas vai ādas slimībām,
kuras izsauktas no protozos para-
zītiem, no ektoparazitiem, ja pie
ikdienišķas ēdiena pagatavošanas
pārgrozītas ķermeņa daļas tiek at-
dalītas, tādas zivis pielaižamas cil-
vēka uzturam.

b) Kārpu sarkanā kaite. Slimības sā-
kumā zivs gaļa pielaižama civēka
uzturam, bet pie stipri izteikta pro-
cesa, kurš savienots, ar izplatītu
ādas sārtumu un peritonitu, tādas
zivis nav lietojamas cilvēka uz-
turam.

c) Pie furunkulozes, vātīm, kārpu, ba-
kām, augoņiem myxoboliasis tube-
rosa) gaļa nav lietojama cilvēka
uzturam.

d) Žaunu slimības, kuras traucējušas
elpošanu un ir varējušas izsaukt
zivs nosmakšanu, tādas zivis nav
lietojamas cilvēka uzturam.

e) Zivs finnose-plerocercoidi no dibo-
thriocephalus latus, kā ari citi para-
ziti zivs gaļā un orgānos. Finno-
saina zivs gaļa nav lietojama cilvēka
uzturam. Tāpat ķermeņa orgāni,
kuf i pārgrozīti no parazītiem resp.
no parazitārām slimībām, nav pie-
laižami cilvēku uzturam.

5. Zivs postmortalas pārgrozības.
a) Zivs pūšana. Pūšanas pazīmes:

nepatīkama smaka, žaunu krāsas
pārgrozības, acu pārgrozības, ādas
virsmas pārgrozības, muskulatūras
atmiekšķējums, vēdera uzpūtums vai
iekritums, iekšējo orgānu sairums.
(Pūšanas process vajadzības gadī-
jumos vēl nosakāms ar Ebera re-
aktīvu bakterioloģiski izmeklējot.)
Ja zivs gaļā konstatēts pūšanas
process, tad tādas zivis nav atļauts
lietot cilvēka uzturam.

b) Pie žāvētām, sālītam un saldētavas
uzglabātām zivīm, postmortalas pār-
grozības nosakāmas un brāķējamas
pēc vispārējiem gaļas

^
brāķēšanas

likumiem. Sk. sālītu, žāvētu u. 1.1

galu.
c) Zivs marinādes, ja saturscaur rūg-

šanu sācis bojāties, tad tādas mari-
nādes nav lietojamas cilvēka uz-
turam.

d) Zivs konservi brāķējami un izmeklē-
jami pēc vispārējiem konservu brāķē-
šanas un izmeklēšanas likumiem.

Sk. konservus.
e) Zivs gala un orgāni no ģiftigam

zivīm , ja šīs ģiftis pie ēdiena pa-

gatavošanas netiek iznīcinātas, tāpat

gaļas smakas un garšas pārgrozības,
kuj-as tiek izsauktas no ūdeņa un
barības, ja tās stiprā mērā izteiktas,
tad tādas zivis nav pielaižamas
cilvēka uzturam.

6. Viltojumi. '
a) Zivis drīkst pārdot tikai zem viņu

īstiem nosaukumiem.
b) Žaunas nedrīkst zivīm krāsot.
c) Zivis nedz zivju konservus resp.

marinādes nedrīkst konservēt ar
borskābi un citiem preserves sāļiem,
izņemot benzoeskābi 0,2% pie
ķilavām un siļķēm.

d) Zivīm nedrīkst izdurt acis, atdalīt
galvas, ja tas ikdienišķā dzīvē tā-
dām zivīm nav pieņemts.

7. Kaviārs — ikri.
Par kaviāru apzīmē apstrādātus belugas-

Hausen, Stores-Osētra un sterlades-sterlets
ikrus. Kaviāru drīkst konservēt tikai ar
vāramo sāli Na Cl.

Pie kaviāra izmeklēšanas jāpiegriež
sevišķa vērība

a) Krāsai. Gaišākas krāsas kaviārs
ir dārgāks. Pie cūšanas un rūg-
šanas kaviārs paliek netīras krāsas,
pie pelēšanas iezaļgans, pie šķēr-
muma iedzeltenīgs.

b) Konsistencei. Labs kaviārs
ir cietas konsistences, jo mīkstāka
konsistence, jo kaviārs sliktāks un
pēdīgi pārvēršas putrā.

c) Smakai. Labs kaviārs ir bez
smakas jeb vāji izteikta specifiska
smaka. Ja kaviāram ir pretīga ne-
patīkama smaka, tad tas ir pu-
vis,_ raugam līdzīga smaka, tad
iestājies rūgšanas process, pelējuma
smaka — sapelējis un šķērma —
kaviārs škērms.

d) Garšai. Labam kaviāram ir maiga
patīkama garša. Vecāks kaviārs
pieņem ieskaņu, sapuvis, sape-
lējis— pretīgu nepatīkamu, škērms —
šķērmu rīklē skrāpējošu garšu,rūgts—-
ja ir žults piemaisījums.

e) Tīrībai. Labs kaviārs nedrīkst
saturēt nekādus piemaisījumus, kā
plēves, smiltis u. t. t. Piejaukumi
nosakāmi kaviāru mazgājot un vien-
kārši analizējot.

f) Kaviāra graudu lielumam.
Jo rupjāki graudi, jo kaviārs labāks.
Labam kaviāram graudi ir 3—3,5
mm. lieli, vidējam 2,5—3 mm. un
sīkgraudainam no 2—2,5 mm.

g) Reakcijai. Uz lakmusa kaviārs
reaģē neitrāli. Alkaliska reakcija
norāda uz pūšanas procesu.

h) Sā 1 s saturs. Kaviārs skaitās
par pārsālītu, ja sāls saturs ir pāri
par 12%. Par mazvērtīgu kaviārs
skaitās, ja viņš ir smērīgs, stipri
iežuvis, netīrs, daudz membrānu,
žults vai nepatīkamas smakas un
pārsālīts. Veselibai kaitīgs ir ka-
viārs un nav pielaižams cilvēka uz-
turam, ja viņš ir sapuvis, sarūdzis,
sapelējis.

Kaviāra viltojumi.
a) Svefu vielu piejaukums, kā buljonu,

sāgo, eļļas un taukus. Viltojumi
atklājumi ķimiski.

b) Neatļautie konservējošie sāļi, kuri
nosakāmi ķimiskā ceļā.

c) Krāsvielas. Krāsoti tiek citu zivju
un reptiliju ikri, lai tos pārdotu par
kaviāru. Krāsošana atklājama caur
atkrāsošanu un bioloģisko reakciju
palīdzību.

Atklājot vienu no šiem viltojumiem,
kaviārs nav lietojams cilvēka uzturam un
konfiscējams.

Viss augšā teiktais, izņemot pp. a)
un f) zīmējas ari uz pārējo zivju ikru
izmeklēšanu.

(Turpmāk beigas.)

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums
Lubānā un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
prov. E Meijera aptieka Lubānā uz-
ņemta tautas labklājības ministrijas ap-
tieku sarakstā, kuras izsniedz zāles valsts
darbiniekiem pret vāls s darbinieku ārstu
parakstītam receptēm.

Departamenta direktors F r. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Iecelšanas.
Pavēle N° 57.

Līdzšinējo valsts saimniecības departamenta
juriskonsultu zv. adv. Frici Gailīti atsvabināt
uz paša lūgumu no dienesta, sākot no š. g.
23. augusta (iesk.), atstājot viņam jau nodotās
tiesu lietas — izbeigšanai.

Rīgā, 1927. g. 25. augustā.
Finansu ministris V. B a s t j ā n i s.

*
Pavēle Ns 58.

Jaunpieņemto zvēr. adv. Voldemāru Zamueli
apstiprinu'uz blīva līguma pamata par valsts
saimniecības departamenta juriskonsultu, ar algu
Ls 260,— mēnesī, skaitot no š. g. 24. augusta.

Rīgā, 1927. g. 25. augustā.
Finansu ministris V. B a s t j ā n I s.

*
R ī k o j u m s X° A-998.

1927. g. 25. augustā.
Paaugstinu Rigas apriņķa 2. iecirkņa tautskolu

inspektoram Pēterim V*e ģ i m uz izdienas pa-
mata algu pēc VII kategorijas 2. pakāpes, skai-
tot no š. g. 1. augusta un izdienu minētā pakāpē
no tā paša laika.

Izglītības ministra vietā J. Pabērzs.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors J. Jiirgens.

Rīkojums JV° A-999.

1927. g. 25. augustā.
Uzdodu valsts Rēzeknes skolotāju institūta

direktoram Kārlim Dāvim ari turpmāk izpildīt
valsts Rēzeknes vidusskolas direktora vietu,
skaitot no š. g. 1. aprija bez sevišķas atlīdzības
par to.

Izglītības ministra vietā J. Pabērzs.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš,
Arodu skolu direktors I. Z u b a n s.

*
Rīkojums Ns A-1000.

1927. g. 25. augustā.
Ieceļu skolotāju Leonu Taivanu par taut-

skolu direktora 2. biedri ar algu pec valsts
civildienesta amata VI kategorijas 1. pakāpes,
skaitot no š. g. 29. augusta un izdienu šinī pa-
kāpē no tā paša laika.

Izglītības ministra vietā J. Pabērzs.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors J. Jurgens.

Latvijas vicekonsuiata Sofijā
adrese ir sekoša:

Vice Consulat de Lettonie,
Rue Alexandrovska, 116,

Sofia,
Bulgarie.

Sarakstīšanās valodas: bulgāru, angļu,
franču, turku un grieķu.

Latvijas konsulāta Vārnā
adrese ir sekoša :

Consulat de Lettonie,
Boulevard Marie Louise, 10,

Vārna,
Bulgarie.

Sarakstīšanās valodas: bulgāru, franču,
krievu, turku, angļu.

Latvijas konsulāta Mančesterā
adrese vēstulēm :

Latvian Consulate,
100/106, Com Exchange Buildings,

Cathedral Street,
Manchester,

Great Britain.
Adrese telegramām: Defensorv Man-

chester.
Sarakstīšanās valoda — angļu.

Par saimniecisko līgumu ar
Padomju Krieviju.
Atklāta vēstule

Rīgas Biržas Komitejai,
Latvijas Tirgotāju Savienībai,
Latvijas Rūpnieku un Amatnieku

Savienībai,
Rīgas Tirgotāju Kamerai,
Latvijas Kuģu īpašnieku Savienībai.

Savas rezolūcijas par šī gada 2. jūnijā
parakstīto tirdzniecības līgumu ar PSRS
piecas saimnieciskas organizācijas ceļ
iebildumus

^
pret minēto līgumu un tiešā

vai netieša veidā izsakās pret tā apsti-
prināšanu likumdošanas iestādē. Savu
viedokli minētās organizācijas apstiprina
kāda atklāta raksta. Ārlietu vadība, kura
valdības vārda nes atbildību par visām
Latvijas starptautiskām saistībām, nevar
paiet garam saimniecisko aprindu domām
un turēja par savu pienākumu tās no-
pietni pārbaudīt. _ Tas man uzliek par
pienākumu atklāta veidā atbildēt uz iz-
teiktiem iebildumiem , pārliecībā, ka sa-
biedriskai domai ir tiesība un ari pie-
nākums spriest par līgumu objektivā
apgaismojuma.

Saimnieciskas organizācijas, no tfienas
puses, uzstājas pret pašu līguma noslēg-
šanas faktu, bet no otras, atrod trūkumus

līguma saturā. Šāda motivu divējā-

dībā jau saskatāma zināma pretruna,
jo reiz attiecīgās organizācijas izturas
noraidoši pret līguma slēgšanu vispārīgi,
t. i. pret katru līgumu ar PSRS, kri-
tika pret līguma saturu ir pilnīgļ lieka.
Tomēr jākonstatē, ka agrākas pārrunās
par saimniecisko līgumu ar PSRS visu
aprindu pārstāvji — ar dažiem retiem
individueliem izņēmumiem — principa
izteikušies par līguma vēlamību. Tas ari
citādi nevar būt, jo kā mus mača citu
valstu piemēri, saimniecisko attiecību no-
kārtošana un izveidošana ar PSRS ir ne-
pieciešama un iespējama, neskatoties

^
uz

saimniecisko iekārtu dažādību. Es tādēļ
nevaru uzskatīt par pamatotiem iebil-
dumus pret līguma noslēgšanu vispārīgi
un piegriezīšos tikai kritikai par līguma
saturu.

Bez šaubām saimnieciskās aprindas
visvairāk interesējošā puse ir līguma
tautsaimnieciskais rezultāts. Rezumējot
rezolūciju attiecīgās daļas, saimnieciskās
organizācijas ir tais domās, ka PSRS
pasūtījumus mēs nevarēsim izpildīt, ka
nevarēs vienoties par pasūtījumu nosacī-
jumiem un ka Padomju iestādes izvairī-
šoties no maksājumiem. Turpretim Latvija
esot piešķīrusi PSRS tālejošus muitas no:
laidumus, kas atļaušot viņai pārpludināt
mūsu tirgu savām precēm un nesīšot
valstij lielus zaudējumus.

Jautājumu par iespējamību izpildīt
PSRS pasūtījumus var izšķirt tikai paši
ražotāji un tādēļ valdība sastādīja mūsu
prasību sarakstu visciešākā saziņā ar ra-
žotāju organizāciju pārstāvjiem ar viņu
piekrišanu; pasūtījumu sarakstā nav
uzņemtas preces, kas nebūtu pieteiktas
no rūpniecības vai lauksaimniecības or-
ganizācijām, pārbaudot katru reizi ari
attiecīgās preces eksporta vēlamību no
vispārējā tautsaimnieciskā viedokļa. Kā
zināms, pasūtījumu suma, par kuru pa-
nāca vienošanos ar PSRS, sasniedz tikai
pusi no mūsu pirmatnējās prasības un
tādēļ nedz pasūtījumu nomenklatūra,
nedz to daudzums nedrīkstētu radīt grū-
tības mūsu eksportieriem.

Viena no rezolūcijām saka, ka līgumā
neesot runa par ^ tirdzniecības preču"
iepirkšanu. Tā tad atkal zināma pret-
runa, jo jātaisa slēdziens, ka pasūtījumu
sarakstā nav uzņemts pietiekoši daudz
preču. Jeb zem tirdzniecības precēm jā-
saprot tranzitpreces ? Vai tad Latvijas
uzdevums būtu vispirms rūpēties ar savu
līgumu panākt ārzemju preču novietošanu
Padomju tirgū? Mēs domājam, ka mūsu
uzdevums ir gādāt tirgu ārzemēs Latvijas
ražojumiem.

Nav pierādīti apgalvojumi, ka ar
PSRS nevarēs vienoties par pasūtījumu
izpildīšanas un maksājumu nosacījumiem.
Nav dzirdēts, ka_ darījumi, kādus līdzšim
mušu ražotāji slēguši ar PSRS, būtu uz-
dūrušies uz tamlīdzīgām grūtībām. Cik
zināms, uz noslēgtā līguma rēķina vai-
rākos atsevišķos gadījumos jau * panākta
vienošanās par ievērojamām pasūtījumu
surnām, pie kam izpildīšanas nosacījumi
izrādījušies par pieņemamiem.

Bez tam, ja celtos domu starpības pie
konkrēto pasūtījumu iīgumu realizēšanas,
tad šādas domu starpības ātri un viegli
izšķirs obligatoriska komerciāla arbit aža,
par ko starp Latviju un Padomju Krie-
viju ir jau panākta principiela vienoša-
nas un šinīs dienās tiks parakstīts
attiecīgs līgums.

Apskatot PSRS
^

eksportam piešķirtos
atvieglojumus, va*ru vispirms konstatēt,
ka fiskalais (muitas) iztrūkums uz 1926.g.
datu pamata aprēķināts uz 3,2 miljoniem
latu taī_ gadījumā, ja PSRS visās precēs,
uz kuj-am doti muitas nolaidumi, iekā-
ptu Latvijas tirgu pilnos apmēros
Taču neviens nopietni domājošstautsaim-
saimnieks neapgalvos, ka tas patiesi iespē-
jams, jo pilnos apmēros to sasniegt
krievi nekāda ziņā nevarēs. Tas pais
sakāms p r PSRS eksporta pieaugumu,
jo katrs, kas informēts par Krievijas ra-
žošanas pašizmaksu, transporta un saga-
tavošanas (zagatovka) izdevumiem, zinās
cik konkurences spējīga ārzemju tirgos ir
Krievijas tautsaimnieciba.

Otra grupa argumentu, kurus pieved
pret līguma saturu, ir juridiskas dabas,
un tie aptver tirdzniecības pārstāvības
stāvokli, satiksmes jautājumus un dažus
sīkākus noteikumus par noliktavām, kon-
stgnacijas precēm un ceļošanas brīvību.

Tirdzniecības pārstāvības eksteritoriāli-
tate izriet no ārējas tirdzniecības mono-
pola un atzīta visos starptautiskos līgu-
mos, tā ka principieii Latvija šeit nekādas
sevišķas privilēģijas nav piešķīrusi. Kas
turpretim zīmējas uz pārstāvības ope-



Tātivo darbību, tad tā padota Latvijas
likumiem, jurisdikcijai un nodokļiem,
kas līdzšim nebija. Bažas par to, ka
praktiski nebūs iespējams nodrošināt
eventuelas prasības ar pārstāvības īpa-
šumiem, ir nepamatotas, jo starptautiskas
normas skaidri noteic, kādi īpašumi uz-
skatami par nepieciešamiem valsts su-
verenitātes tiesību izlietošanai. Tāpat
PSRS juridiskām personām nav pie-
šķirtas lielākas tiesības, kā jebkādas
citas ārvalsts juridiskām personām un to
darbībai Latvija katrā gadījumā vajadzīga
valdības atļauja.

Dzelzceļu tarifos līgums neiet tālāk par
status quo, jo nevar taču otru līgumslē-
dzēju _pusi nostādīt sliktākā stāvoklī,
nekā ta bija pirms līguma degšanas.
Tas pats jāsaka par noliktavu un ostu
ierīču lietošanu, attiecībā uz kurām ne-
kādas materiālas privilēģijas nav dotas
PSRS jau tagad nomā veselu rindu no-
liktavu telpu un viņai nevarēja liegt
darīt to ari turpmāk, ja mēs nevēlamie?,
lai mušu ostas tautsaimnieciski aizsērētu
un mēs zaudētu mūsu ostu dabiskas
iespējamības.

Šī mūsu zemes tranzita loma mums
jāizmanto visā pilnībā, jo tā dod valstij
ienākumus no ostu nodokļiem un dzelz-
ceļiem un privātai tautsaimniecībai peļņu
un darbu. Un sakarā ar tirdzniecības

liguma realizēšanu paredzēti ienākumi
no tranzita ir stipri svarīgi mūsu valstij.

Jautājumā par konsignacijas precēm
pašu saimniecisko organizāciju starpā
nevalda vienprātība: kamēr viena rezo-
lūcija izsaka pārmetumus, ka līgums ne-
paredz konsignacijas noliktavu atvēršanu,
otra atzīst par neiespēamu dot preces uz
PSRS konsignacijā. Patiesais stāvoklis
ir tāds, ka mūsu saimnieciskām organi-
zācijām gan būs tiesība atvērt konsigna-
cijas noliktavas, saskaņā ar PSRS liku-
miem. Neaizmirsīsim ari, kā pozitīvu
ieguvumu tirdzniecisko koncesiju tirdz-
niecībai Krievijā caur jaukto krievu-latviešu
sabiedrību.

Beidzot ceļotāju satiksmes brīvība ir
izšķirta principielā veidā, kā to dara ik-
katrā parastā tirdzniecības līgumā; pats
par sevi saprotams, ka tāds noteikums
neaizskar nedz katras valsts iekšējos li-
kumus par ārzemnieku ieceļošanu un
uzturēšanos, nedz administratīvus un
policijas noteikumus.

Negribēdams ieiet sīkumos un atsa-
koties no katras polemikas, ceru, ka šīs
īsās piezīmes izklaidēs pārpratumus un
pierādīs, ka tirdzniecības līgums ar
PSRS ne tikai neapdraud mūsu saimnie-
cisko neatkarību, bet nokārto daudzus
līdzšim pilnīgi nenokārtotus jautājumus.

Tas ir solis uz priekšu saimniecisko
sakaru izveidošanā ar mūsu austrumkai-
miņu, kas priekš mums ir ekonomiska
nepieciešamība un atbilst mūsu valsts
ģeogrāfiskām iespējamībām intensificēt
mūsu tautsaimniecību, izmantojot saim-
nieciskos sakarus ar austrumu Eiropu,
pēc kā cenšas visas Eiropas saimnieciski
aktivas valstis.

Visā cienībā

Ārlietu ministris F. Cielens.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
4. augusta nolēmumu dara zi-
nāmu vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma ' līgums par 550 kr.
rbļ. pirkuma stirnas atlikumu,
noslēgtu starp Heinrichu Jūlija
d. Beru un Mārtiņu Jāņa d.
Arajis, korob. 1911! g. 3. aug.
ar JNs 1873 uz Mārtiņam Arājam
piederošo Jēkabpils apr., Sēlpils
pag., Vīgantes (Štaben) muižas
zemes gab. ,,Zviegzde" ar zemes
grām. JNs 2228, atzīts par iznīci-
nātu un lūdzējai, Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt attie-
cīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. JN° 408/27. g.

Jelgavā, 15. augustā 1927. g.
Priekšsēd. v. Veiss.

11605a Sekretārs Mittelhofs.
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€itm iesmtu
miudinņļumi.

Ielietu ministrijas admini-
stratīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. \5sep-
tembra likuma par uzvārdu
maiņu, p 10 dara zināmu, ka
uz: 1) Jēkaba Skavarovska, viņa
sievas Emīlijas un dila Alberta,
2) Kārļa Dieviņa, saukts Z ediņš,
viņa sievas Emilijas un meitas
Amaljas, 3) Hermaņa Piraga-
Osse, viņa sievas Līnas in dēla
Artura, 4) Roberta Mellenbsrga,
ari Melnplauks, 5) Roberta Zubura-
Žubbela - Zubargata, viņa sievas
Alīdes un dēla Talivalda, 6) Olgas
Strazdiņš (atraitne Vitti — at-
tiecīgiem uzvārdu maiņas lūgu-
miem, kuri izsludināti 192? g.
29. aprlī .Valdības Vēst_ae»ī*
Ks 93 un pret kuriem triju mēnešu
laika iebi dūmi nav celti, iekš-
lietu minis ris

nofčma .-
I. lūdzējiem turpmāk

saukties:
1) Jēkabam Skavarovskim, viņa

sievai Emīlijai un dēlam Albertam
uzvārdā — ,S aulīt is".

2-) Kār.im Dieviņam, saukts
Ziediņš, viņa sievai Emīlijai un
meitai Amālijai uzvārda — .Zie-
diņš* .

3) Hermanim Pīrāgam - Osse,
viņa sievai Līnai un dēlam
Atturam uzvārdā — «Osis*.

4) Robertam Mellenbergam, ari
Melnplauks uzvārdā — „Meln-
plauks" .

5) Robertam Žuburam -Zubbe-
lam-Žubergalam, viņa sievai Alidei
un dēlam Tālivaldam uzvārda —

.Žuburs'.
6) Olgai Strazdiņam uzvārda —

.Vitte*.
II. Visi dokumenti, kā: pases,

apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā ari_ valsts amata un
privātām personām ir skaitāmi kā
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uz-
vārdiem.

III. Sie lēmumi stājušies speķa
š. g. 29. jūlijā. 12184

Rīgā, 1927.g. 20.aug. *G 31640
Administratīvā departamenta

vicedirektora v. Ābels.
Pasu ncd vad. v. Kurzemnieks.

\mm isiiinjii
ir iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Ludvigs Peled-Jakobsons ar
sievu Grietu, dzīvojoši Rīga,
mazā Maskavas ielā Ks 1, dz. li,
kuri vēlas saukties uzvārda
„A uzi ņ š".

2) Jēkebs Knauts ar_ sievu
Annu, dēliem: Voldemāru un
Ēriku dzīvojoši RUa Maskavas
ielā Ks 139, kuri vēlas saukties
uzvārd-ī .Brīvnieks".

3) Gustavs Ķilķens ar sievu
Alvīni, dzīvojoši Kuldīgas apr.,
Ezeres pagasta Ubuliišos, kari
vēlas saukties uzvārdā ,Z ā 1 ī t s".

4) Anna Ziediņš ar dēlu Aividu
Jūliju, dzīvojoši Rīga, Kojusalas
ielā JMš 11, dz. 8, kuri veļas
saukties uzvārdā „R e i t up s".

5) Kārlis Siļķe, dzīvojošs _ Kul-
dīgas apr., Lutriņu pag. mācītāja
muižā, kurš vēlas saukties uz-
vārdā .Ziediņš'.

6) Alfrēds Rudzutaks, saukts
Rudziņš, dzīvojošs Kuldīgas apr.,
Kursīšu pag. Ēvaržu mājas, kurš
vēlas saukties uivardā ,R u -
dzīt i s".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šā slu-
dinājuma publicēšanas dienasj
pretējā gadījumā, pēc minēta
termiņa notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs.

Rīgā, 1927. g. 23.aug. Ks31829
Administr. dep. vicedjr. v.

K. Ābels.
Nodaļas vad. v.

12471 P. Kurzemnieks.

Urdos omraksoīisanB
otrā ūtrupe Gerolda Herberta,
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 600 un sastāvošu no ratiem
un ragavām, viņa 1926. g. ienā-
kuma nodokļa parāda segšanai.

Liepājā, 26. augustā 1927. g.
12482 Piedzinējs (paraksts)

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 29. augustā.

Devizes
1 Amerikas dollars J'ntl'aS
1 Anglijas mārciņa on 9n_2o'«0
100 Francijas franku ŽV'STtc»
100 Beigas nA'« inn40100 Šveices franku f/I 9* 20100 Itālijas liru 3nn TŠofiO
100 Zviedrijas kronu 38,90- 39,60
100 Norvēģijas kronu }«'« «S'a100 Dānijas kronu '??'« f&
100 Čechoslovaķijas kronu . . . ļV

=
io,oo

100 Holandes guldeņu 207,25-208,

100 Vācijas marku *^,90— 23,»u
100 Somijas marku. ...... 13>!^— ,J,100 Igaunijas marku JAl~Ji?m
100 Polijas zlotu 57,00—62,00

100 Lietavas litu. 50,85—51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-%*5
Sudrabs 1 kg 89—97

Vērtspapīri:

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

8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlcs.

Zvērināts biržas māklers Šummers.

Rīga.
Kara dienestā iesaucamo saraksti.
Rīgas pilsētas valde paziņo, ka 1928.

gadā iesaucamo pilsoņu pamatsaraksti un
papildu saraksti ir izlikti vispārējam
ieskatam Rīgā, Torņa ielā Ns 4, pilsētas
valdes darba nodaļā, laikā noš. g. 1. līdz
15. septembrim. Katram pilsonim ir tie-

sība minētā laikā celt iebildumus pret
sarakstā ievestām ziņām.

Pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Redaktors: M. Arons.

i ^-— .— ???"?? ??
"—<

£7?esif
siuāimājismi.

? '
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
4. augusta nolēmumu dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
?pirkuma-pārdevuma līguma at-
likuma 900 kr. rbļ. apmērā, korob.
.1911. g. 31. janv. ar JMs 277 uz
Mārtiņa Jāņa d. Reķim piedero-
šā Ilūkstes apr., Lašu pag.,Po-
diški N° 2 mājām ar zemes grām.
JV° 2826, atzīts par iznīcinātu un
lūdzējai, Valsts zemes bankai,
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

* Jelgavā, 1927. g. 15. augustā.
.L. ' JNš" 438/27. g. ^ 11603a

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
4. augusta nolēmumu dara zi-
nāmu vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma līgums par 1650 kr.
rbļ. pirkuma sumas atlikumu,
noslēgtu starp Ludvigu fon Grott-
husu un Jēkabu un Grietu Bilau,
korob. 18.71. g. 20. sept. ar K°2501
uz Kārlim Ģederta d. Bilavam
piederošām Bauskas apr., Misas
pag., Lambartes muižas Bilau
mājām ar zemes grām. K° 1170,
atzīts par iznīcinātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai, dota tiesība
prasīt attiecigas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 15. augustā.
L. Ks 409/27. g. 11602a

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
4. augusta nolēmumu dara zi-
nāmu vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma līgums par 1950 kr.
rbļ. pirkuma sumas atlikumu,
noslēgts starp Jāni Urbuli un
Arturu Buchholcu, korob. 1870. g.
26.. jūnijā ar JN° 1370 uz Emmai
Krišjāņa m. Urbtils piederošām
Bauskas apr., Pāces muižas
Stašunu mājām ar zemes grām.

K° 1326, atzīts par iznīcinātu un
lūdzējai, Valsts zemes bankai,
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1927. g. 15. augustā.
L. Ko 439/27. g. 11601a

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu šī gada
4. augusta nolēmumu dara zi-

nāmu vispārībai, ka p irkuma-
pārdevuma līgums par 650 kr.
rbļ. pirkuma sumas atlikumu,
noslēgtu 1872. g. 24. martā starp
Kazimiru Plateru-Zibergu un
Ignatu Vrubļevski, korob. 1872.g.
11. sept. ar JNe 111 uz Jēzepam
Vrubļevskim piederošo nekustamo
īpašumu Hūkstes apr., Pilskalnes
muižas „Kalvan III" mājām ar
zemes grām. N° 179, atzīts par
iznīcinātu un lūdzējai, Valsts ze-
mes bankai, dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L.Ks436/27.g.

Jelgavā, 1927. g. 15. augustā,
Priekšsēd. v. Veiss.

11600a Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
4. augusta nolēmumu dara zi-
nāmu " vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma līgums, noslēgts starp
Jāni Jura d. Bērziņu un Hein-
richu Beru 1911. e. 11. ianv. un

korob. 1911. g. 12. janv. uz Jurim
Jāņa d. Dābo'iņam piederošo
Jēkabpils apr., Sēlpils pag.,,Egles'
krogu ar hip. Ks 1151 par pir-
kuma sumas atlikumu 2175 kr.
rbļ. apmērā, atzīts par iznīcinātu
un lūdzējai, Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecigas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1927. g. 15. augustā.
L.-JMs' 407/27. g. 11606a

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
28. jūlija nolēmumu dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas par 1360 kr. rbļ., korob.
1895. g. 5. jūlijā ar M> 453, uz
Salienes pag., Borovku II mājām
ar zemes grām. K° 2093, atzīts
pilnīgi samaksāts un lūdzējai,
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās. L. Ka829/27

Jelgavā, 1927. g. 10. augustā.
Priekšsēd. v. Veiss.

11372a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079 p.p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919 g.
30. oktobri mirušā Dāvā Aķa
atsieto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, lega-
tariem, iideikomisariem, kredito-
riem u. 11.,pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laika,
«kaitat nn s'udinājuma iespieduma
dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par speķu zaudējušam.

Jelgavā, '927. e. 17 auguma.
L. K? 15S2/1927. g
Priekšsēd. v. Feldmans.

11864 Sekretārs MitteHiofs.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis,
paziņo, ka š. g. 25. maijā akc.
sabiedrība .Stikls" iesnifgusi pra-

sības sūdzību Ls 197.34 apmērā
pret Voldemāra Kaktiņu, kura
adrese i rasītajai _ nav _ zināma,
kamdēļ uz prasītajās lūguma un
civ. proc. lik. 74., 75., 298.,
309 _3ii. p.p. pamata_ mierties-
nesis uzaicina Voldemāru Kak-
tiņu četru mēnešu laika ro šī slu-
dinājuma ievietošanas dienas
Va'dības Vēstnesi" _ ierasties

miertiesneša kamerā Rīga,
Andreja Pumpura iela Ks 1, vai
paziņot mie-tiesnes m savu adresi

ja Voldemārs Kaktiņš neiera-

dīsies un savu adresi minētā laikā

nepaziņos, pavēstes un uz viņu

attiecošies i āksti tiks atstati tiesas
kanclejā, bet lieta tiks izspriesta

bez viņa.
Rīgā, 24. ac gūsta 1927. g.
K8

Civ. K? 1453.
12173 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 12. iecirkņa

miertiesnesis
paziņo, ka H27. g. 16. septembrī
atklātā tiesas sēde nolasīs 1927. g.
2. jūlijā miruši, ttīgā, Aleksandra
Aleksandra d. And re t.4ndree)
notarielo testamentu.

Rgā, 1927. g. 25. augustā
12474 Par mieitiesn. (paraksts\

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6 septembri 1927 g.,
pulksten 11 dienā, Rigā, 1. Ma-
skavas ielā K» 239/243, sabiedr.
.Vitria* p asība pārdos Vil-
helmin s Enepec kust. mantu,
sastāvošu no pudeļu skalojamas
un dzērienu pildāmās mašinas un
novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 22 aug. 1927. g. 12465
Tiesu iza .1. KazubiTns.

Rīgas apgabaltiesai III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6 septembri 1927 g_
pulksten 11 ditna, Rīga, liela
Maskavas iela Ks 243, dz. 6
J. Perla un F. Marienfelda un
citu pras. pārdos 1 un 11 utrupp
Voldemāra K a d e kust maitu,
sastāvošu no mēbelēm traukiem
un cita un novērtētu par Ls 2,47.

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

Rīgā, 22. aug. 1927. g. 12465
Tiesu izD I. K a z u b i e r n s

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14 septemtrī 1927 g.
pulksten 10 deia, Rīgā, Ziemeļu
ielā Ks 17, pārdos Alberta
Ozoliņa kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un pianino un
novērtētu par Ls 2500.

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

Rīgā, 13. aug. 1927. g. 12467
Tiesu izp. O. S te 11m a c h e r s

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 6. septembri 1927 g.,
pulkst. 11 dienā, Rīga, 1. Smilšu
ielā Ks 16, 11 ūtrupē pārdos
Jēkaba Kleina kustamo mantu,
sastāvošu no kroņlukturiem u. c.
un novērtētu par Ls 4829.

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

Rīgā, 27. augustā 1927. g
12492 Tiesu izp. J. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 16. septembri 1927. g.,
pīkst. 1 diena, Daugmales pag.
.Dūju* mājis pārdos Mārtiņam
Andersonam piederošo kust.
mantu, sastāvošu no divamslau-
camām govīm un divām cūkām,
bet otrā ū t r _ u p ē no diviem
zirgiem un novērtētu pat Ls 1100.

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

Rīgā, 27. augustā 1927. g
12468 Tiesu izp A. O z o 1 i ņ š

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 16 septembrī 1927. g,
pulkst 2 diena, Daugmales pag.
.Vēveros" pārdos Jānim
Ooldmanļm piederošo kust.
mantu, sastāvošu no vienas la-

bības kuļmašīnas, diviem zirgiem,
piecām govīm, vienas gadu vecas
teles, vienām šķīvju ec?šām un
dažādām mēbelēm un novērtētu
par Ls 2600

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

Rīgi, 27. augustā 1927 g.
12469 Tiesu izp. A. Ozoliņš

leltt rifthtt
iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Olga Bērziņš, dzīvojoša Rīga,
Slokas ielā Ks _99-b, kura vdas
saukties uzvārdā ,D r a v n i e k s".

2) Augusts Oruls-Arājs, dziv.
Rīgā, Matīsa ielā J* 72, dz._ 18,
kurš vēlas saukties uzvārda
„Arājs".

3) Jēkabs Dakters-Indulis ar
sievj Līzi, dzīvojoši Bauskas apr.,
Gaņģos, ktifi vēlas saukties uz-
vārdā .Indulis".

4) Pēters Sleikss, ari Sleidzis,

dz vojošs Cēsīs, Zaķu iela Ks 18,
kurš vēlas saukties uzvārdā
.Sleikšs".

5) Alfrēds Nabadziņš, dzīvojošs
Rīgas apriņķi, Siguldā, Grin-
šteina mājā, kurš vēlas saukties
uzvārdā »Vilni s".

6) Jānis Priede, ari Briedis, ar
sievu Kristīni, dzīvojoši Rīgā,
I. Dammesmuižas iela Ks 28,
kuri vēlas saukties uzvārdā
.Priede'.

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
;-a ē n e šu laikā, skaitot no šī
sludinājuma publicēšanas dienas,
pretējā gadījumā, pēc minēta
termiņa notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs.

Rigā, 1927. g. 20. augusta.
Ks 31637.

Administratīvā departamenta
vicedirektora v. K Ābels.
Nodaļas vadīt. v.

12185 P. Kurzemnieks.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 2 septembri 1927. g,
pulkst. 11 diena, Rīga, M. Jaunavu
ielā Ks 3, dz. 3

pārdos BulrflteolBflflB
Zundeļa un Hajas Movšovic
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 370 un sastāvošu no viena
pianino viņa 1925. un 1926. g.
proc. peļņas un ienākuma nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 17. augustā 1927. g.
124'7 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 7. septemori 1927. g.,
pulksten 2 diena, Liepājā, Julianes
ielā Ns 40,

Paziņojums.
Finansu ministrijas tirdznie-

cības un banku nodaja ar šo pa-
ziņo, ka saskaņā ar kreditlikuma
X. sadai. 37. pantu (Lik. krāj.
1926. g. 144) un vispārējās sa-
pulces 1927. g. 27. marta lēmumu,
Limbažu savstarpējā kredītbie-
drība, Limbažos, pārgājusi uz
ministru kabineta izdotiem sav-
starpējo kredītbiedrību normal-
statutiem (Lik. krāj. 1926. g. 155).

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

12004a Revidents V. Gailītš.

Paziņojums.
Finansu ministrijas tirdzniecī-

bas un banku nodaļa ar šo paziņo,
ka saskaņā ar kreditlikuma X. sa-
dai. 37. pantu (Lik. krāj. 1926. g.
144) un vispārējās sapulces 1927.
gada 7. apriļa lēmumu Rūjienas
savstarpējā kredītbiedrība, Rū-
jienā, pārgājusi uz ministru ka-
bineta izdotiem savstarpējo kre-
dītbiedrību normalstatutiem (Tik.
krāj. 1926, g. 144).

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieka v. V. Gailits. '

12003a Revidents J. Pūriņš.

Dzelzcefu virsvaldes
techniskā direkcija
1927. f. 13. septembrī, pīkst. 12

diena izdos rakstiska izsolē
centralapkurināšan^s ie īkošanas
darbus Rīgas preču stacijas ēkā.

Rakstiski piedāvājumi, apmak-
sāti ar Ls 0,80 zīmognodokli,
slēgtās aploksnes ar uzrakstu
,Uz izsoli centralarJkurināšanas
ierī>:ošanas _ daibiem Rīgas pr-ču
stacijas ekā, 13. sept. 1927. g.^
iesniedzami līdz ar Ls 500, no-
drošinājumu Gogoļa ielā Ks 3,
ist. 315-a. līdz š. g. 13. sept.
pulkst. 12 dienā.

Tuvākus paskaidrojumus iz-
sniedz istabā Ks311, darba laikā.
Nš 2490 12486

Dzelzceļa virsvaldei materlāL spjāde
izsludina

riKstlsHM izsoles,
1 sept. 1927. g. uzl) okeri ,

gaišo, pulv. — 2000 kgr. /netto,
2) oksidu, svina pulv. — 2000
kgr. /netto, 3) oksidu, dzelzs, eļļā
— _1000kgr./net, 4) okeru, .tumšo,
eļļa — 300 kgt/net., 5) svina
baltumu, e ļā — 2000 kgr. /netto.

5. sept. 1927. g uz dieau atkri-
tumiem, kokvilnas I lab.25C001gr.

Izsoļu sakums pīkst. 11 no rīta
Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājuma vēr-
tības. Tuvākas ziņas dzelzceļu
virsv?ld, Gogoļa ielā Ks 3
istaba 103. I* 11517

Kļūdas izlabojums.
.Vsld. Vēstn ? š. g_. 26. augusta

189. nrmura ievietota sludinājumā
par pils. Nosona Meieroviča
mantas pārdošanu ieviesusies
kļūda; sludinājuma virsrakstā
stāv: Rī^as policijas V iec. pr-ks
paziņo, kas nepareizi; vajaga būt
un jālasa: Rīgas policijas VII iec.
pr-ks paziņo. 122 7



Skrundas pagasta
valde

ar šo dara vispārībai zināmu, ka
Skrundas rudens

gada tirgus
tiks noturēts 19.septembrī 1927.g.
Skrundas pagastā, Skrundas
muižā, parastā vietā.
12429a 2* Pagasta valde.

Pazaudēta Polijas ārzemes pas*.
izdota no Polijas konsulāta Rigā
18. okt. 1925 g. Nš 1510/156, uz
Ērikas Zigismanda m. Gra-
ževska vārdu, kura uzskatama
kā nederīga.

Pamats: Rīgas pol. XI iec. pr-ka
protokols no 23. augusta š g.
Mš 24170. 12416

Iespiests Valsts tipogrāfija. "

Valsts Rēzeknes komercskolai
(bij. Bolvu komercskolai)

vajadzīgs

ttlājHi»
(mechan., būv- vai eleklro-techn )
fizikas, ko;mografijas , rasēšanas,
zīmēšanas, glītrakstīšanas un rok-
darbu zēniem (darbnīcā) pasnieg-
šanai. 2*

Pilns stunr'u komple'.ts ar vai-
rai m virsstuidām. 12481

Kandidātus lūdz pieteikties ar
dokimentiem par Izglītību un
Praksi līdz 29. augustam š. g.,
Solvos, bet pēc 1. septembra,
Rēzeknē, Pilsētas valdes telpas.

Galvena štāba 1927. gada
neoficiāls izdevums.

Kara klausības
likums,

ar visiem grozījumiem
un papildinājumiem

Maksā: brošēts eksemplārs
tipogrāfijā saņemot . . Ls0,9Q"
ar piesūtīšanu pa pastu » 1,15>

Dabūjams
Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.
>'' ?'

^

tD&šādi
sludinājumi.

Akciju sabiedrība I Latvijas
mechaniskā maizes ceptuve

„3£i~ma"
sasauc uz š. g. io septembri,
pīkst. 5p. p., Kr Bar. na ielā 54 58
sab. Motor Car telpās

StfjD pilnu sapīki.
Dienas kārtība:

1) Sapulces daibinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas komisijas

ziņojumi.
3) Sabiedrības statūtu papildinā-

šana un nosaukuma grozīšana.
4) Nekustama īpašuma iegūšana.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi priekšlikumi.

12464 Valde.

Ludzas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. dara zināmu, ka dēļ ienā-
kuma nodokļa piedzīšanas no
pils. Kazimira Tumaševica,
Ludzā,Puškina ielā Ks 5, 10.sept.
1927.g.,pulksten 10 no rīta atklātā

vairāksolīšanā pret tūlītēju sa-
maksu tiks pārdotas minētā pils.
dažādas mantas.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamās mantas va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā, 23. augustā 1927. g.
Ks 3320 II. 12420a

Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apriņķa valsts zemju
inspekcijā, 10. septembrī 1927. g.,
pulksten 10 no rīta, Rēzeknē, Br.
Skrindu ielā Ks 15, tiks iznomāti
vairāksolīšanā, uz 6līdz 9 gadiem,
sekosi ezeri:

1) Ismeru, Brališu un lielais
Ivuškas ezeri — Reznas pag.,

2) Kivku ezers — Ozolmuižas
pagastā.

Solīšana sāksies (par visiem
ezeriem kopā) no Ls 250,—

Pirms torgiem iemaksājama
drošības nauda Ls 100,—.

Rēzeknē, 25. augustā 1927. g.
Rēzeknes apriņķa valstszemju

inspektors (paraksts).

Kārķu virsmežniecībai
vajadzīgs

mežsargs
ar dzīves vielu Naukšēnu pag.
„Lārinos*, Valmieras epr.

Kandidātus lūdz pieteikties līdz
1. oktobrim š. g., iemiedzot virs-
mežniecībai pašrocīgi rakstītu
lugumraksiu apliktu ar 0,80 sant.
zīmogkodokli ar īsu dzīves uit
ie riekšējā dienesta aprakstu.
Priekšroka demobilizētiem La'vijas
kareivjiem un Vijciema mežsaim-
niecības kursus^beigušiem.

Sīk kas ziņas virsmežniecības'
kanclejā, Turnā, caur Ērģemi.
12483 Kārķu virsmežniecība.

Madonas apr. pr-ka pal. I iec.
paziņo, ka 5. septembri 1927. g.,
pulk ten 11 dienā, pie Saikavas
pagasta nama,

pārdos valrSksoIBanfi
pils. Briedim, Jānim Andreja d.
piederošu kustamo mantu, sastā-
vošu no viena zirga melnas spal-
vas, nocenotu par Ls 4'\ izpildot
nodokļu de-artamenta rakstu
1. aug. š. g. Ms 104847. 12308

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

Latvijas dzelzceļu III ceļu
iec. priekšnieks

izdos š.g. 6. septembrī, pulkst.
12 dienā, savā kanclejā, Ruckas

muižā pe Cēsu stacijas.
mutiskā izsofē

Cesu stacij s preču šķūņa
paplašināšanas darbus
ar dzehceļa mat^rial em. 2*

Piedalīšanās izsolē nodrošir.ama
ar Ls 5''.

Tuvāk ar izso'es un darba no-
teikumiem t n da ba aprakstu var
iepazī ies_ III ceļu iecirkņa kantorī
da'bdienāsnouulkst.9—15. 12476

Ungurmuižas pagastā,
Daugavpils apr., Unguru 1 pakāpes

ļ.amatskoiai vajadzīgs

shoios pārzinis.
Vēlams tikai spējīgs vadīt dzie-

dāšanas kori un baznīcā spēlēt
ērģeles. Pilnties'gie kandidāti tiek
uzaicināti pieteikties rakstiski un
velēšanas dienā 5. septembrī š. g.,
pulksten 12 dienF, personīgi.

Tuvākās dzelzceļu stac. Kūkas
8 km, Jaunkalsnava 9 km un
Kustpi' s 15 km. 3

Telefons — Ungurmuiža.
Priekšsēdētājs Bērziņš.

12480 Darbveža p. v. i. (rar.l.

Madonas apr.pr-ka pal. I iec.
paziņo, ka 5. septembri 1927. g.,
pulksten 11 dienā, pie Saikavas
pag. nama 12305

Pārdos vahBksoIKonii
pilsonim Bērziņam, Jānim
Ju[a d. piederošu kustamo mantu,
sastāvošu no viena zirga sarkanas
spa vas, nocenotu par Ls 200,
izpildot nodokļu departamenta
rakstu 1. aug. š. g. Ks 1 4603

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

Madonas apr. pr-ka pal. I iec.
paziņo, ia 5. septembri 1927. g.
pulksten 11 ri'ā, pie Saikavas
pag. nama, 12303

pārdos volrflksolBand
pils. Mazuts, Annai Andreja m.
piederošu kustamo mantu, sartā-
vošu no viena z.rga melnas spal-
vas, nocenotu par Ls 300, izpildot
nodokļu departaments rakstu
1. augustā š. g Ks 107213.

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

Ances pagastam,
Ventspils apriņķi,

Rindes I pakāpes pamatskolai
vajadzīgs " i

skolas pārzinis, ii,
ar pilnam 6-kl. pamatskolu skolo-
tāja tieībām, ka ari pilntiesīgs
vācu valodā. Kandidāti kuri vē.
lētos minēto vietu pieņemt, tiek
uzaicināti ierasties 15. septembri
š. «., pīkst 12 dienā Ances pag.
namā pie pag. padomes uz vēlē-
šanām, līdzņernot savus doku-
mentus par izgl tibu un ari ārsta
ap'iecī u par veselības stāvokli,
vai pieteikties rakstiski. Lūgumam
jāpievieno ari paraksts par ticības
mācības pasniegšanu. Alga pēc
ka'etorijas, dzivoklis ar apkuri-
nāšsnu un apgaismošanu. Muzi-
kāliem un Sobiedriskiem _ darbi-
niekiem priekšroka Tuvākā dzelz-
ceļu stac. Lielirbe 16klm. 12310

Skrundas pagasta valdei, Kuldī-
gas apr., vajadzīgs labi iestrādā-
jies pagasta valdes un ' tiesas
darbvedībā ļjļ

dūrbuežū pnliss.
Vēlēšanas notiks 22. septembrī

š. g., pulksten 12 dienā. Kandi-
dāti tiek lūgti pieteikties līdz mi-
nētai dienai pie pagasta valdes,
rakstiski,iesniedzot attiecīgus do-
kumentus, par iepriekšējo nodar-
bošanos un izglītību vai ierasties
personīgi uz vēlēšanām pie pa-
domes augšminētā dienā. Lūgu-
miem jābūt apmaksātiem ar
zīmognodokli Ls1,40apmērābez zīmognodokļa lūgumi netiks
ievēroti. Pilsoņi bez attiecīgas
praktikas pašvaldības darbvedībā
netiks pieņemti. Ievēlētā pilsoņa
zināšanas pašvaldības darbvedībā
pirms apstiprināšanas amatā pār-
baudīs sevišķa komisija pie ap-
riņķa valdes.* Alga Ls 80,— mē-
nesī, brīvs dzīvoklis, apkurinā-
šana un apgaismošana.

Skrundā, 23. augustā 1927. g.
12430a 2* Pagasta valde.

Madonas apr.pr-ka pal. I iec.
paziņo, ka 5. septembri 1927. g.,
puksten 11 tīta, pie Saikavas pag.
nama, 12302

pirdos uslriksolī^ni
pilsonim Ozolam, Arturam
Jāņa d. piederošu kustamo man u,
sastāvošu io viena zirga bēras
spalvas, nocenotu par Ls 40, iz-
pildot nodokļu depaitamentarakstu
no l. augusta 1927. g. Ks 107626.

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

«nn intendantnras pBroolde
noturēs 1927. g. 9. septembrī, pl. 11,
Rīgā, Valdemāra ielā 10/12, dz. 1-a,

rakstisku izsoli,
izdodot piegādāt:

1) sporta kreklus 398 gab.
2) triko apakškreklus, strīpainus . . . 2936
3) galvas sildītājus, vilnas, aizsargu krāsā 6181 ,
4) galvas sildītājus, vilnas, melnā krāsā . 377
5) galvas sildītājus, vilnas, lidotājiem 60
6) svīterus 60 ,
7) zeķes, vilnas 2854 pār.
8> zeķes, linu 8484 ,
9) c mdus, vilnas 24658 ,

Izsolē var piedalīties uz katru pozīciju atsevišķi un pa daļām.
Piedāvājumi nodrošināmi 5°/o apmērā; ja nodrošina ar skaidru

naudu, tad tā iemaksājama Latvijas bankā, galvenās intendanturas
pārvaldes depozītu rēķinā D Ks 4C6; kvitē Jāiesniedz izsoles komi-
sijai kopā ar piedāvājumu. Rakstiskie piedāvājumi, kun izpildāmi
saskaņā ar .Likuma par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām*
39. un 40. p. p. iesn'edzsmi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Triko-
tāžu un adītu priekšmetu izsolei". Ks2474 12490

Cena nosakāma 1—6 p p. (ieskaitot) minētiem priekšmetiem—-
psr 1 gabalu, bet 7—9 p. p. (ieskaibt) minētiem pr ekšmetiem par
vienu pāri, — iranko intendanturas galvenā mantu noliktava, Rīgā.

Tuvāki nosacījumi — galvenās intendanturas pārvaldes mantu daļa.

Jūrniecības departaments
izsludina us š. g 5. septemfiri, plftsf 12,

rakstisku izsoli
siju ceļu un griezuļu ierīkošanai 3 elektr. 0,75 tn celt-

ņiem Rigas eksportostas noliktavā Ns 9.
Drošības nauda Ls £00
Paskaidrojumus u,i izsoles noteikumus izsniedz techniska daļa,

Valdemāra ielā la katru darba denu rn pl'rst 9—13 1* 12162

JTiirnieciftas departaments
20. septembrī š.g., pulkst. 12 dienā, Jūrniecība» departamenta telpās,

Rīgā, Valdemāra ielā Ks 1-a,

pārdos jau&tā izsolē

KUĢUS
velkoni „Inženiers", velk. .Strēlnieks", kuteri ,Ilze' un kut. „D. 20*,
m/l. „Beta", kut. .Mirdza", velk. .Līdaka", kut. .Strādnieks".

Sīkākas ziņas un izsoles noteikumi dabonami Jūrniecības de-
partamenta nodaļā no 9—15 katru dienu, bet kuģi apskatāmi uz
vietas attiecīgā ostā: .Inženiers", .Strēlnieks", .Ilze", ,D. 20" — Rīgā;
.Beta" un .Mirdza" — Ventspilī; .Līdaka" un .Strādnieks" — Liepājā.
12487 Ks2488 Jūrniecības departaments.

Kafa būvniecības pārvalde
Rigas būvju grupa, Citadelē Ks 24, izsludina 2. septembri 1927. g.
pulksten 10,

mautu galīgu izsoli valrāksolltsjlem
uz apm. 470 pudu veca skārda,

kurš atrodas Rīgā, Tērbatas ielā Nš 71 — apm. 270 pudu un Kr.
Barona ielā M 99 — apm 100 pudu un Techniskās kazarmēs —
apm. 100 puda.

Drošības nauda Ls 30.
Tuvākus noteikumus var dabūt Rīgas būvju grupas kanclejā,

katru dienu no pulksten 9 15. 12485

3. Jelgavas Kājnieka palRs
š. g. 13. septembrī, pulksten 10, pulka štābā, Jelgavā, Dambja ielā

Izdos upi! iaitiā Izsolē
8 tonnas sv. igs liellopu gaļas piegādā-

šanu Jelgavas garnizona vajadzībām
laikā no š. g. 1. oktobra lnfz š. g. 31. decembrim (ieskaitot) 2—3
reizes nedēļā atsevišķos daudzumos pulka _noliktava, Dambja ielā 7

Rakstiski pieoāvājumi slēgtas aploksnes ar uzrakstu: .Uz svaigas
liellopu gaļas izsoli 1927. g. 13. septembri^

un paziņojumi par vēlē-
šanos piedalīties mutiskā izsole, nomākiati ar attiecīgu daudzumu
zīmogmarkām, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai 3. Jelgavas kājnieku
pulka saimniecības priekšniekam pulka štāba, Jelgavā, Dambja ielā

Vi-iem jauktās izsoles dalibniekiem _ pirms izsoles atklāšanas
jāiemaksā pulka kasē izsoles nodrošinājums par katru piedāvāto
gaļas kilogramu Ls 0,05.

Pie slēgto aplokšņu piedāvājumiem pievieno'ami atsevišķās
aplok.-nēs nodrcš nājumi r-r uzrakstu: .1927. g. 13. septembra svaigas
liellopu gaļas izsoles nodrošinājumam".

Līguma nodr; šinājumam bus _ jāiemaksā 15°/o ro piegādāšanai
nosolītās svaigās liellopu gaļas veitlbas.

Ar sīkākiem izsoles noteikumiem un svaigas liellopu gaļas kon-
dicijām var iepazīties pulka saimniecības d*ļa darbdienās no
pilksten 9- 15, bet izsoles diena līdz izsoles atklāšanai. 12478
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^ ^

Valsts Jaungulbenes fermas augļu dārza
izsludinātā š. g. 26. augusta .Valdības Vēstneša" 189. numurā,
tekoša gada ražas pārdošana vairāksolīšanā š. g. 2. septembrī,
pu.ksten 11 dienā nenotitks Ks 2194 12491

Minēti izsole noliks S. o. 6. sept. plīst. 1d.

S)zetzceļu virsvalde
pārdod š. g. 1. septembrī, pulksten 10 rītā, Galvenā materiālu

noliktava, Rīgā, Marijas ielā JSft 2,

mntttifitztintfilātā ūtrupe dielsceļam neder.
piie6šme<u« :

motoru, bencinu, uibjamās mašīnas, ādas koburas.sveču galus, tūbas
atkritumus, kaņepāju, linu, kokvilnas, gumijas, aitadj un vilnas iz-
strādājumus , porcelāna un stikla lūžņus un Ks 2143 11296

no fitmām netevā&tus, ix&rāķ matcrialum:
spuldzes elektriskās, plāksnes ogļu veidošanai, ķieģeļus ugunsdrošos,
lāpstas sniega, naglas un vākus korķu, divdai. aizsargiem. 1*

Tuvākas ziņas ikdienrs, izņemot svētdienas un svētku dienas
«« «,.IL-ct 0 1"\ i7«nipHz fisilvpnā fflfltpr noliktnv/ā Mariiac ipla No 9

Nītaures virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 30. septembrī, Nītaures pagasta valdes telpās,

augošu mežu
iec pla'ības un celmu skaita valsts meža:

II iec mežniecībā, Nītaures novadā, pēc platības 1 vienību
0,95 ha, vērībā Ls 686 un pēc celmu skaita 16 vienības no
3—592 kokiem vērtībā no Ls 6—873; Kārtužu novadā, pēc platības
1 vienību 1,50 ha, vert'bā Ls 1148 un Ķeču novadā, pēc celmu
skaita 1 vienību 328 kok', vērtībā Ls 390.

IV iec. mežniecībā, Mālpils novadā, 23 un 24. apgaitās, pēc
celmu skaita 4 vienības no 16—469 kokiem, veitībā no Ls 135—626
un Rikteres novadā, 29. apgaitā, pēc celmu skaita 2 vienības 800
un 669 koki. vēitībā Ls 1272 un 1618.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija
un 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 diena.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izslud tūtas vēitibas. Pēc
nosolīlanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/° no sumas, par
kuru vienība nojotita.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas virsmržniecib< s kanclejā un pie iec. mežziņiem.
I2472 Jfiitames virsmežnieciba.

Skrundas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 5. oktobri, Pampāļu pagasta namā,

augošu mesu
no tonda zemēm un apmaiņas gabaliem.

III iec. mežniecībā, Pampāļu novada, pēc platības 117 vienības
no 0,07-5,03 ha, vettiba no Ls 2—936 un pēc celmu skaita 14 vie-
nības no 7—457 koki, vērtībā no Ls 3—66. >

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulkst 12 dienā.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas.
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotekti bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no Izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu
mežziņiem.
12484 *ftrond0« Dtesmežideci6a.

Tukuma virsmežniecība
izdos 1927. g. 16. septembrī, pīkst. 12

jauktā izsolē,
saskaņā ar pagaidu no'eikumu 2 p. par darbu izdošanu un materiālu
piegādāšanu valsts iestādēs (Vaid. Vēstn. Ks 95, 1924. g.) sekošus
būvdaibus: '

1) Dinkas apgaitas mežsarga dzīvojamo un saimniecības ēkas-
iemaksājama drošībts nauda Ls 335;

2) Izkcpa apgaitas mežsarga dzīvojamo un saimniecības ēkas-
iemaksāj. ima drošības nauda ls 335;

3) Roņa apgaitas mežsarga dzīvojamo un saimniecības ēkas-
iemaksājama drošības nauda Ls 375;

Piezlmej Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts
iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipo-tēku bankas un valsts zemes bankas ķ>lu zīmes pēc kursa, 3) Lat-
vijas bankas un citu kreditiestāžu garantijas

Mttiskas izsoles daiībnieM paraksta rosacījumus mežu resorabūvdarbu izdošanai, iemaksa augstāk minētās drošības naudas unzīmognodokli Ls 0,40 apmēra.
Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem

un zīmognodoklis Ls 0,40 apmēra iesniedzami pirms izsoles sākumaslegtfs aploksnes izsoles kom sijai, vai iesūtāmi Tukuma virsmežnie
cibai, Tukuma, Pilsiela Ks 14 ar uzrahsU uz aploksnes: 1927 g16. septembra izsoles komisijai/ Aplo<snes ar nepilnu "drošībasnaudu neatzīs. Rakstiskā piedavājuma _ iesniedzējam nav tiesības
solīt mutiski par tām vienībām, uz kuram viņš iesniedzis rakstiskupiedāvājumu. Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādītoslepeno cenu. Pec paziņojuma saņemšanas par iz-oles apstiprināšanu
7 dienu la:ka noslēdzams līgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem var
iepazīties Tukuma virsmežniecībā, Tukum *, Pilsiela Ks 14.
12479 &uftumaPir«n»ežniecffi«

Jūrniecības departaments
izsludina uz 5. septembri š. g., pulksten 12 dienā,

vafostisfcu izsoīi
mi» doI$u apm HOO gaf>. firusu apm 5©gan
un rkvpālu a&m 1S50 gan &iečātU fftīgā
eksportostas rajonā un Latgales priekšpilsētas krastmalā uz krasta
vai ūdenī.

Piegādes laiks brusām un baļķiem 1 mēneša laikā un riev-
pāļiem 2 mēnešu lrikā no pasūtījumu dienas

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības naudu Ls 1000 apm
Tuvākas ziņas izsniedz Jūrniecības departamenta administratīvi-

saimnieciski nodaļa, v ātru darba d-etiu no pulksten 9-12 Rīgā,
Valdemāra ielā Ks 1-a. Ks2482 12488

Jitiriņtea €cļu inženiers, ffiīģa
savā kanclejā, Lāčplēša ielā /* 24, dz.8, š g. 5. septembrī, pīkst. 10,

izdos pilī izsolē mazllpijii
sekošus daibus: 1) Aģesupes tilta pie Aģes kroga uz Rīgas-Ainažu
Ha sķ. ceļa vidus balsta būvi. Drošibas nauda Ls 30; 2) 450 kv. mtr.
veca bruģa pārbruģēšanu uz L. Lubanes 11a šķ. ceļa 10 klm. Dro-
šīdas rauda Ls 90; 3) 350 mtr gara kcka tiltiņa jaunbūvi vz Ni-
lam es-Jaunpils II b šķ. ceļa 3klm. no Nītaures. Drošības nauda Ls 40.

Tuvākas ziņas kanclejā no pīkst. 9-15. Ks 2479 12489
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