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Noteikumi
par kurināmiem materiāliem

1 kara resorā.
(Iedoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
1. Karaspēka vajadzībām iegādājami

tādi kurināmie materiāli, kādi valstij vis-
izdevīgāk! un vietējiem apstākļiem vis-
piemērotāk, t. i. malka, akmeņogles,
kokss, briketes vai kūdra.

2. Malka sagatavojama un lietojama
no visām vietējām koku sugām, kā cie-
tām : ozola, skabardzes, oša, kļavas,
vīksnas, gobas, bērza, melnalkšņa, prie-
des, baltalkšņa, pīlādža, ievas u. c, tā
mīkstām: egles, apses, vītola, kārkla,
liepas u. c.

3. Malka iegādājama vai nu gatavā
veidā, vai ari iepērkot mežus un sagata-
vojot to saimnieciskā kārtā vai caur uz-
ņēmējiem

Pārējie kurināmie materiāli iegādājami
gatavā veidā.

Sīkākus noteikumus par kurināmo ma-
teriālu sagatavošanu un iegādāšanu ap-
stiprina kara mraistris.

4. Kurināmos materiālus karaspēka
vajadzībām iegādā kara būvniecības pār-
valde. Kara. būvniecības pārvalde, uz
divīziju komandieru vai viņiem tiesībās
līdzīgu amatpersonu ierosinājumu, var
atļaut karaspēka daļām un iestādēm pa-
šām iegādāties kurināmos materiālus, ne-
pārsniedzot kara būvniecības pārvaldes
noteiktās vai vietējās vidējās tirgus cenas.

5. Noteicot normas un norēķinoties
par izlietotiem kurināmiem materiāliem,
ņemama par pamatu normalmalka, t. i.
jaukta 1. šķiras malka, sastāvā no 50%
priežu un no 50% egļu kokiem.

Piezīme. Kad malkas vietā lieto
akmeņogles vai koksu, tad iekurinā-
šanai uz vienu metrisko tonnu
izsniedzams 0,30 kub. m. normal-
malkas uz akmeņogļu vai koksa
iegādāšanai paredzēto kreditu rēķina.

6. Malkas sugu sildāmo spēju attie-

cības pret normalku skaitāmas:
1 kub. m ozola, skabardzes vai oša

malka līdzinās 1,30 kub. m normai-
malkas,

1 kub. m kļavas, vīksnas, gobas vai
bērza malka līdzinās 1,20 kub. m
normalmalkas,

1 kub. m. melnalkšņa malkas līdzinās
1,10 kub. m normalmalkas,

1 kub. m priedes, baltalkšņa, pīlādža
vai ievas malkas līdzinās 1,05kub. m
normalmalkas,

1 kub. m egles malkas līdzinās
0,95 kub. m normalmalkas,

1 kub. m apses, vītola, kārkla vai
liepas malkas līdzinās 0,80 kub. m
normalmalkas.

Pielīdzinot normalmalku dažādu sugu
malkai, pieņemamas sekošas attiecības:
1kub. m normalmalkas līdzinās 0,77 kub. m

ozola, skabardzes vai oša malkas,
1kub.m normalmalkas līdzinās 0,83kub.m

kļavas, vīksnas, gobas vai berza
malkas,

1kub. m normalmalkaslīdzinās0,91kub. m
melnalkšņa malkas,

1kub.m normalmalkas līdzinās0,95kub.m
priedes, baltalkšņa, pīlādža vai ievas
malkas,

1 kub.m normalmalkas līdzinās 1,05kub. m
egles malkas un

1kub. m normalmalkas līdzinās 1,25kub. m
apses, vītola, kārkla vai liepas
malkas.

Citu kurinamo _ materiālu sildāmā spēja
noteicama uz mēģinājuma pamata.

7. Apkurināšanas laikmets dalāms zie-
mas un vasaras periodos.

Par ziemas apkurināšanas periodu skai-
tāms laiks: a) Latgalē un Vidzemē no
1. oktobra līdz 1. maijam un b) valsts
pārējos rajonos no 15. oktobra līdz
15. aprilim.

8. Ziemas periodā telpu apsildīšanai
kurināmie materiāli izdodami:

1) karaspēka daļām, štābiem un iestā-
dēm, pēc krāšņu skaita, rēķinot uz
katru krāsni 2 kub. m malkas
mēnesī;

2) telpām ar centrālo apkurināšanu pēc
patiesas vajadzības, kuru noteic
divizij'i komandieru vai viņiem
tiesībās līdzīgu amatpersonu vai
garnizonu priekšnieku ieceltās ko-
misijas, nepārsniedzot 2,5 kg akmeņ-
ogļu vai koksa vai 0,015 kub. m
malkas diennaktī uz katriem
1000 kub. m apsildāmo telpu til-
puma un 1°C temperatūras star-
pības (starp ārējo un iekšējo
temperatūru);

3) valsts dzīvokļu apsildīšanai l,2kub. m
malkas mēnesi uz katru krāsni.
Piezīme. Valsts dzīvokļos kā-

rniņi un virtuvju pavardi ar sil-
tuma mūriem skaitāmi par
krāsnīm; ja viena krāsns ap-
silda divas istabas, tad tādai
krāsnij izdod 1,8 kub. m malkas
mēnesī.

9. Kurināmie materiāli izdodami cauru
gadu:

1) Ēdiena vārīšanai un maizes cep-
šanai uz pavardu (maizes krāsni)
gadā:

Ēdiena vāri- Maizes cep-
Ciivēku skaits šanai uz šanai uz

uz pavardu katriem katriem
(maizes krāsni) 10 cilvēkiem 10 cilvēkiem

kub. m kub. m
no 1—50 21,80 17,00
„ 51-100 16,30 12,70
„ 101 un vairāk 10,90 8,50

1. piezīme. Karaskolas kadetiem
ēdienu vārīšanai izsniedzama
malka par 25% vairāk par attie-
cīgām kareivju normām.

2. piezīme. Mecnaniskām maizes
ceptuvēm, kopā ar maizes raudzē-
šanas telpu apsildīšanu, ūdens
sildīšanu maizei un dsrba riku
mazgāšanai, atlaist malku pēc
aprēķina 0,30 kub. m uz katriem
100 kg izceptas maizes.

2) Dzeramā ūdens vārīšanai un ūdens
sildīšanai dažādām vajadzībām
(trauku mazgāšanai, šauteņu stobru
kanāla skalošanai u. c), rēķinot uz
katriem 10 cilvēkiem 1,20 kub. m.
malkas gadā.

3) Karaspēka vienību pirts kurināšanai
2,40 kub. m malkas gadā uz ka-
triem 10 cilvēkiem.

4) Veļas mazgāšanai 3,5 kub. rn. malkas
uz katriem 10 cilvēkiem gada.

5) Tām karaspēka vienībām, kurām
nav savas pirts, izsniegt naudu
pirts apmeklēšanai pēc kara un
iekšlietu ministriju noteiktām nor-
mām.

5) Vasaras apģērba, sporta apģērba,
.veļas, gultas un galvas maisiņu
mazgāšanai tām karaspēka daļām,
kurām nav savu veļas mazgātavu,
atlaist naudu pēc kara ministra
noteiktām normām.

^7) Auto un ietērpu žāvētavu vajadzī-
bām, atlaist malku ' cauru g_adu
2 kub. m uz katru kurtuvi (žāvē-
tavu) mēnesī.

10. Kara slimnīcām kurināmie mate-
riāli izsniedzami:

1) telpu apsildīšanas 7 ziemas mēne-
šos visā valstī pēc 8. pantā no-
teiktām mēneša normām ;

2) kaminu kurināšanai ventilācijas no-
lūkā vasaras mēnešos 1,00 kub. m
malkas mēnesī uz katru kaminu:

3) maizes cepšanai 0,30 kub. m mal-
kas uz katriem 100 kg maizes;

4) ēdiena vārīšanai cauru gadu, skaitot
2,00 kub. m malkas mēnesi uz
katriem 10 slimniekiem ;

5) vannu sildīšanai cauru gadu, rē-
ķinot 0,025 kub. m malks katras
vannas vienreizējai uzsildīšanai;

6) veļas mazgāšanai cauru gadu
4.50 kub. m malkas uz katriem
10 slimniekiem gadā;

7) zāļu vārīšanai kara slimnīcām:
Rīgas — 24 kub. m, Liepājas —
18 kub. m un Daugavpils —
18 kub. m malkas gadā;

8) pārsienamo materiālu sterilizēšanai
katrai kara slimnīcai 18 kub. m
malkas gadā.

9) ūdens destilēšanai kara slimnīcām :
Rīgas — 24 kub. m, Liepājas un
Daugavpils 18 kub m malkas
katrai gadā.
Piezīme. Ja slimnīcās nav veļas
^ mazgātavu, tad slimnieku veļas

mazgāšanai izsniedzama nauda
cauru gadu pēc aprēķina Ls 0,80
mēnesī uz katru slimnieku.

11. Karaspēku vienību medainas am-
bulancēm kurināmie materiāli izsnie-
dzami :

1) telpu apsildīšanai 7 ziemas mēnešos
visā valstī pēc 8. pantā noteiktām
normām:

2) kaminu kurināšanai ventilācijas no-
lūkā vasaras mēnešos 1,00 kub. m
malkas mēnesī uz katru kaminu;

3) ēdiena vārīšanai, maizes cepšanai,
pirtīm un veļas mazgāšanai pēc
9. pantā noteiktām normām ;

4) vannu sildīšanai cauru gadu, rē-
ķinot 0,025 kub. m malkas katras
vannas vienreizējai uzsildīšanai;

5) pārsienamo materiālu sterilizēšanai
un ūdens sildīšanai 12 kub. m
malkas gadā katrai medicinas am-
bulancei.

12. Veterinārām ambulancēm kuri-
nāmie materiāli izsniedzami: instrumentu
dezinfekcijai, kausējumiem, pārsienamo
materiālu sagatavošanai un komprešu
sagatavošanai cauru gadu, skaitot katrai
ambulancei 2,00 kub. m. malkas mēnesī.

13 Deziniekcijas kameru vajadzībām

kurināmie materiāli izsniedzami cauru
gadu visām karaspēka daļām un iestā-
dēm pēc pastāvošā uzturamo cilvēku
skaita, rēķinot uz katriem 10 cilvēkiem
0,20 kub. m malkas gadā.

14. Kara sanitārai noliktavai Rīgā iz-
sniedzama malka auru gadu divu tvaika
katlu vajadzībām : a) ūdens destilēšanai
un aparātu nodarbināšanai 9,60 kub. m
uz katru katlu un b) pārsienamo mate-
riālu sterilizēšanai 2,40 kub. m nulkas
mēnesī uz katru katlu.

15. Ķemeru karavīru sanatorijai telpu
apkurināšanai kurināmie materiāli iz-
sniedzami 2,00 kub. m malkas vasaras
sezonā uz katru krāsni.

16. Aerodromu vajadzībām malka iz-
sniedzama uz katru aerodromu:

1) ugunskura uzturēšanai lidojuma
laikā 6,50 kub. m malkas mēnesī un

2) eļļas un ūdens sildīšanai lidmašinu
vajadzībām, laikā no 15. oktobra
līdz 15. aprilim 4,70 kub. m mal-
kas mēnesi.

17. Auto-tanku pulkam masinam va-

jadzīgā ūdens sildīšanai ziemas nenešos
izsniedzami 9,60 kub. m malkas mēnesī.

18. Radio stacijām, kuras nav ievie-
totas apkurinātās telpās, kurināmie ma-
teriāli izsniedzami ziemas mēnešos
9,6 kub. m malkas mēnesī katrai.

19. Štatos paredzētiem sakaru suņiem
izsniedzama malka ēdienu vārīšanai uz
katriem 10 suņiem 8,00kub. m malkas gadā.

20. Kurināmie materiāli izsniedzami
ziemas mēnešos visiem virsniekiem, sani-
tarvirsniekiem, kara ierēdņiem, precētiem
virsdienesta instruktoriem un precētiem
virsdienesta ārrindu karavīriem par cenu
Ls 3 par vienu kub. m malkas pēc se-
košām normām :

1) virsniekiem amatos līdz rotas ko-
mandierim ieskaitot, precētiem virs-
dienesta instruktoriem un precētiem
virsdienesta ārrindu karavīriem, kā
ari precētiem un neprecētiem virs-
dienesta karavīriem un amatniekiem,
kufi uztur ģimeni, ziemas mēnešos
2,40 kub. m malkas mēnesī katram.

2) virsniekiem amatos no rotas koman-
diera līdz pulka komandierim, pē-
dējo ieskaitot, ziemas mēnešos
3,20kub. m malkas mēnesī katram un

3) virsniekiem augstākos amatos —
4,80 kub. m malkas mēnesī katram.

Pēc tām pašām normām un par to
pašu cenu kurināmie materiāli izsnie-
dzami ari tiem brīva līguma darbinie-
kiem, kuri ieņem virsniekiem, sanitar-
virsniekiem vai kara ierēdņiem štatos
paredzētos amatus, i- ā ari tiem precētiem
brīva līguma darbiniekiem, kuri ieņem
štatos paredzētos virsdienesta instruktoru
vai virsdienesta ārrindu karavīru amatus.

21. Visām 20 pantā uzskaitītām amat-
personām, ja viņas ieņem valsts dzīvokļus,
vai atsevišķas dienesta telpas savu vie-
nību kazarmēs, vai kazarmju pagalmu
robežās, kurināmie materiāli ieņemto
dzīvokļu apsildīšanai izsniedzami par
brīvu pēc šī likuma, 8. panta 3. punktā
norādītām normām.

22. Šī likuma 20. pantā uzskaitītām
amatpersonām atļauts izsniegt cauru gadu
ēdiena vārīšanai 2,40 kub m malkas mē-
nesī pret samaksu par sagatavošanas
cenām.

23 Ši likuma 20. pantā uzskaitītās

amatpeisonas, izņemot tās, kuras ieņem
atsevišķas dienesta telpas vai valsts dzī-
vokļuskaraspēka vienību kazarmēs vai
kazarmju pagalmu robežās, ziemas apku-
rināšanas periodā var saņemt pēc vēlē-
šanās malkas vietā naudu pēc viņiem
pienākošām malkas normām par cenām,
kuras periodiski izsludina kara ministris
savās pavēlēs.

24. 8 panta trešā punktā un 20. pantā
uzskaitītām amatpersonām, slimības vai
zem tiesas atrašanās laikā, malkas nor-
mām atvilkumus neizdarīt.

25. Atsevišķu karaspēka daļu vai ie-
stāžu priekšniekiem ar kara minisira
piekrišanu ir tiesība, vadoties no lietde-
rības un apstākļiem, grozīt kurināmo
materiālu normas atsevišķām vajadzībām
uz citu vajadzību rēķinu vai apmierināt
tādas vajadzības, kurām kurināmās normas
pavisam nav paredzētas, nepārsniedzot
noteiktās normas visumā.

26. Kurināmie materiāli, kuri notecē-
jušā saimniecības gadā nav izlietoti, ieve-
dami grāmatās nākošā saimniecības gada
ienākumos uz 1. aprili.

Par kurināmo materiālu ietaupījumiem
pulkam (iestādei) izmaksājama puse no
ietaupījumu vērtības pēc nākamā saim-
niecības gada iegādes cenām. Šī nauda
paliek pulka (iestādes) rīcībā un izlieto-
jama pēc pulka komandiera (iestādes
priekšnieka) norādījumiem, apkurināšana?,
ēdiena vāramo, maizes cepjamo un veļas
mazgājamo ierīču uzlabošanai un re-
montam

27. Šo noteikumu piemērošanu dzīvē
nosaka instrukcija, kuru izdod kara mi-
nistris. Ar šo atcelti: 1869. g. kara lik.
kop. XIX gr 1008.—1024. p. p. un XX gr.
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1. panta (2. piez.) pielikuma 37. p. pir-
mais teikums,ka ari šīs grāmatas 146.pants,
klaušu likuma 604.—627. panti un no-
teikumu par valsts darbinieku atalgojumu
(lik. kr. 1925. g. 133) 51. pants.

Rīgā, 1927. g. 13. septembrī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.
Kara ministris, ģenerālis-Bangerskis.

Rīkojums Nr. A-1077.
Rīgā, 1927. g. 20. septembrī.

Nodibinu Latvijas skolu reformu ko-
misiju. Par minētās komisijas priekš-
sēdētaju ieceļu skolu virsvaldes direktoru
Reini Liepiņu, par locekļiem taut-
skolu direktora biedri Leonu Taivanu,
paidagoģiskā _ žurnāla „Mūsu nākotne"
redaktoru Mārtiņu Liepu, valsts cen-
trāla paidagoģiskā institūta skolotāju Jāni
Gr e s t i, Rīgas pilsētas VI pamatskolas
pārzini Zelmāru L a n c m a n i, Rīgas
pilsētas IV vidusskolas skolotāju Cezaru
S er ģ i. Speciālu jautājumu noskaidro-
šanai komisijai piešķi ru tiesības pie-
aicināt atsevišķus lietpratējus.

Izglītības ministris J. Rainis
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.

Aizrādījumi par hospitēšanas
iekārtu pamatskolās 1927. 28.

mācības gadā.
Ar hospitēšanu ievadītais skolotāju

paidagoģiskās pašizglītības darbs izrādī-
jies par dzīves spējīgu. Šajā mācības
gadā tas paplašināms. Tāpēc skolu virs-
valde, ņemot vērā pag. gada darba no-
vērojumus, daudzo apspriežu lēmumus
un ienākušo hospitēšanas protokolu ma-
teriālu, griež inspektoru un skolotāju
vērību uz sekošo:

1. Darbs hospitēšanas iecirkņos iz-
veidojams tā, lai viņš tiešām atbilstu
savam uzdevumam un veicinātu skolo-
tāju paidagoģiskās pašizglītības un sko-
las līmeņa pacelšanu. Hospitēšanas
iecirkņiem līdz ar to jāpieņem vairāk
darba apvienību raksturs, turpmākā dar-
bībā neaprobežojoties ar hospitēšanu vien,
bet ari kopīgi noskaidrojot un atrisinot
paidagoģiskā rakstura problēmas un uz-
devumus.

2. Hospitēšana iekārtojama tā, lai viņa
izrietētu kā nepieciešamaapvienības darba
sastāvdaļa, ilustrējoša parauga, kritizē-
jama objekta u. t. I. veidā.

3. Lai darbs kļūtu sekmīgāks, darba
apvienībām ieteicams jau gada sākumā
nospraust paidagoģiskās pašdarbības
plānu tuvākam laikam, ja iespējams se-
mestrim, vai visam gadam. Pie tam
būtu vēlams, lai ikviens darba apvienības
loceklis saņemtu noteiktu uzdevumu šī
darbības plāna realizēšanai.

4. Hospitēšanas stundām ar apsprie-
dēm jānotiek katrā apvienībā vismaz
4 reizes gadā, pasniedzot katru reizi
2—3 stundas. Protokoli par tām iesū-
tāmi attiecīga iecirkņa inspektoram. Pro-
tokolos atzīmējama skola, datums, dalīb-
nieku saraksts, stundu temati un stundu
pasniedzēji.

5. Hospitēšanas dienu apvienību dar-
binieki noteic paši.

Piezīme. Hospitēšana iekārtojama
pirmdienās, bet ar skolotāju piekri-
šanu ari citās dienās. Te jārīkojas
tā, lai skolēniem nedēļas vidū ne-
būtu jāiet uz māju un atkal jānāk
atpakaļ uz skolu. Pilsētās ar atse-
višķiem hospitēšanas iecirkņiem tā
pielaižama ari nedēļas vidū.

6. Ar skolotāju piekrišanu hospitē-
šanas stundāsvarpiedalītes ari attiecīgas
skolas bērnu vecāki, kuri interesējas par
mācību un audzināšanu skolā.

7. Par darba apvienību darbību dodami
pārskati, atzīmējot apspriežu darba plānu,
gaitu, galvenos atzinumus, demonstrēju-
mus, referātus un hospitēšanas stundu
izcilākos momentus. Tāpat atzīmējami
tie iemesli, kup veicinājuši vai kavējuši
sekmīgu apvienību darbību, kā ari at-
zinumi par to, kas darāms, lai darbu
padarītu sekmīgāku. Mācības pusgada
beigās izdarāms darbības rezultātu kop-
savilkums. Darba apvienību pārskati
iesūtāmi attiecīgā iecirkņa inspektoram
un skolu virsvaldei katra mācības pus-
gada beigās, par pirmo pusgadu līdz
15. janvārim, par otro — līdz 1. au-
gustam.

Vēlams, ka darba apvienības savā
^

dar-

bībā pakavētos pie tiem audzināšanas
jautājumiem, kuri pašlaik skolā ir se-
višķi akūti. Tādi jautājumi apvienotu

ari dažādu priekšmetu pasniedzējus.

Ieteicams ari pie vienas problēmas vai
uzdevuma ķerties pēc iespējas vairākiem
darba apvienības locekļiem. Jo vairāk
skolotāju vienā darba apvienībā ķersies
pie viena jautājuma vai uzdevuma, jo
vairāk tas saistīs skolotājus kopēja aktiva
darbā un izsauks dzīvāku domu izmaiņu
par aplūkojamo jautājumu, tāpēc ka visi
būs pie viņa praktiski un teorētiski strā-
dājuši.

Ar laiku apvienību darbības aploks
dabīgi paplašināsies un radīsies vajadzība
pēc ārpus darba apvienībām stāvošu
piedzīvojušu paidagogu paraugstundam
un referātiem, pēc dažādu mācības pa-
ņēmienu pārbaudīšanas, pēc mācības
līdzekļu un skolēnu darbu demonstrē-
jumiem, bērnu un pašu skolotāju siste-
mātiskām ekskursijām, paidagoģiskās li-
teratūras apskatiem u. t. t.

Vēlams ari, ka darba apvienības savu
darbību saskaņotu ar citām tuvākām
darba apvienībām, sanākot periodiski
(piem. katrā brīvlaikā) uz apspriedēm.
Tas atvieglotu lielāku kopēju pasākumu,
kā kursu, bibliotēku u. t. t. noorgani-
zēšanu. ,

1927. g. 21. septembrī. N° P. 290.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors J. J ū r g e n s.
Tautskolu direktora biedrs

L. T a i v a n s.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas administratīvais
departaments paziņo, ka š. g. 1. sep-
tembri uz Latvijas-Lietuvas robežas
Ilūkstes apriņķa Raudu muižā atvērts
jauns «Raudas" robežpārejas punkts.

Rīgā, 1927.g. 15. septembri. K« 16325.
Administratīvā departamenta

direktora v. i. V. L u d i ņ š
Robežapsardzības nodaļas

priekšnieks J. Ķemans.

Paziņojums.

Rūpniecības aizdevu savstarpējā kredīt-
biedrība Rīgā, kuras statūti apstiprināti
1926. g. 17._ decembrī, nav minēto sta-
tūtu 5. pantā paredzētos sešos mēnešos
uzsākusi savu darbību. Sakaiā ar to
finansu ministris š. g. 15. septembrī no-
lēma uzskatīt minēto rūpniecības aizdevu
savstarpējo kredītbiedrību par nenodibi-
nātu un viņas statūtus par anulētiem.

Rīgā, 1927. g. 20. septembri.
Tirdzniecības un banku nodaļas

priekšnieks A. Kacens,
Revidents V. G a i 111 s.

Paziņojums.
Ievērojot to, ka arRlgas apgabaltiesas

3. kriminalnodaļas lēmumu, atcelts
Rīgas apgabaltiesas rīcības sēdes 1926.g.
30. jūlija lēmums par Rīgas arodu bie-
drību centralbiroja izdotās brošūras
„Kolektivs Darbs" apķīlāšanu, minētā
brošūra strīpota no «Valdības Vēstneša"
š. g. 55. numurā izsludinātā aizliegto
iekšzemes poligrāfisko iestāžu ražojumu
saraksta.

Rīgā, 1927. g. 20. septembrī.
Ns 183485.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. V i 1 d e.

Darbvedis A. Liepiņš,

Paziņojums
Rīsā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. A. M 0 h 1 b e r g s ir pieņemts pat
rajona ārstu-specialistu ķirurģiskās sli-
mības. Dzīvo Rīgā. Kr. Barona ielā Ne 76,
dz. 11. Pieņemšanas stundas no pulk-
sten 8V2 līdz 91/2 un I8V2 līdz 19'/2-

Departamenta direktors F r. Roze,
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Pasta ziņas.
Atklāta Zariņu pasta palīga nodaļa

Jelgavas apr., Rubas pag., vienkāršiem
un ierakstītiem sūtījumiem.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

iecelšanas.
Rīkojums N° A-1068.

Rīgā, 1927. g. 20. septembri.
Sakarā ar ministru kabineta š. g. 15. septembra

lēmumu, ieceļu Pēteri Pabērzu par tautskolu
direktora biedri Latgales lietās ar algu pēc
VI kategorijas 1. pakāpes, skaitot no š. g.
22. septembra un izdienu minētā pakāpē ar to
pašu laiku.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors J. J ū r g e n s.

Rīkojums JV2 A-1069.

Rigā, 1927. g. 20. septembrī.
Uzdodu skolotājai Inai Kļaviņai izpildīt

I. Kļaviņas vidusskolas Bauskā direktora pienā-
kumus līdz 1927./28. mācības gada beigām.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K- Ozoliņš.
*

Rīkojums Ka A-1070.
Rīgā, 1927. g. 20. septembrī.

Apstiprinu Annu Rērlchl par l Liepājas
valsts vidusskolas direktora palīga vietas izpil-
dītāju līdz 1927./28. mācības gada beigām,
skaitot no š. g. 1. augusta.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.
*

Rīkojums Ns A-1072.
Rīgā, 1927. g. 20. septembrī.

Slēdzu N. Bogojavjenskajas ģimnāziju uz uztu-
rētājas lūgumu, skaitot ar š. g. 1. septembri.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Rīkojums N° A-i074.

Rīgā, 1927. g. 20. septembrī.
Piešķiru skolu virsvaldes direktoram Reinim

Liepiņām atvaļinājumu ārzemes komandē-
jumam no š. g. 20. septembra līdz 15. oktobrim.
Viņa pienākumus minētā laikā uzdodu izpildīt
skolu virsvaldes vicedirektoram Krišam Meln-
alksnim bez sevišķas atlīdzības par to.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes sekretāra vietā V. A u z i ņ š

*
Rīkojums X° A-1076.

Rīgā, 1927. g. 20. septembrī.
Ieceļu skolotāju Augustu Rubeni par Jel-

gavas apriņķa tautskolu inspektoru, skaitot ar
š. g. 20. septembri un algu pēc VII kategorijas
1. pakāpes.

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors I. J ii r g e n s.

Kā aprēķināms sludinājumu
nodoklis?

Jelgavas pilsētas valdē aprēķināja no-
dokli no „Zemgales Balsi'' iespiestiem
sludinājumiem ne pēc faktiski saņemtās
sludinājumu maksas, bet pēc sludinājuma
platības, neatskaitot par sludinājumiem
doto rabatu. Tādā veidā Jelgavas pilsētas
valde bij iekasējusi no ..Zemgales Balss"
liekus Ls 83,—._ . Izlemjot ^Zemgales
Balss" izdevēja sūdzību, Jelgavas apga-
baltiesa atzina, ka pēc likuma un pilsētas
domes izdotiem noteikumiem, sludinājumu
nodoklis ņemams tikai no tieši par slu-
dinājumiem saņemtās maksas un nav
aprēķināms no s^mas, kādu varētu ieņemt
pec sludinājuma platības, kādēļ nolēma
piedzīt no Jelgavas pilsētas par labu
„Zemgales Balss" izdevējam nepareizi
iekasēto nodokļa sumu Ls 83,—, uzliekot
pilsētas valdei_ pienākumu, turpmāk ap-
rēķināt sludinājumu nodokli saskaņā ar
likumu.

Ārlietu ministra F Cielena
saruna ar oresi.

Šī gada Tautu savienības asambleja
bija ļoti interesanta, katrā ziņā intere-
santāka par 1925. g. un 1926. g. piln-
sapulcēm. Tas tāpēc, ka šinī asamblejā
izpaudās ļoti noteikti visu mazo valstu
neapmierinātība ar Tautu savienības po-
litisko darbību. Bez iepriekšējas vieno-
šanās, pat bez iepriekšējas sarunāšanās,
mazo valstu pārstāvji, viens pēc otra,
izteica savu dziļo nožēlošanu par to, ka
aktivākā veidā nevirzās uz priekšu
to lielo politiķu mērķu atrisināšana,
kuri likti pamatā Tautu savienības
nolīgumā. Tie ir lielie jautā-
jumi par ilgstoša miera noorganizē-
šanu, drošības garantēšanu un atbruņo-
šanos. Nepakavēšos pie tā, ka Holandes
ārlietu ministris iesāka diskusiju par
šiem jautājumiem, un ka viņam sekoja
Skandināvijas, Baltijas, un citu mazo
valstu pārstāvji.

Dodot novērtējumu par mazo valstu
uzstāšanos un viņas nozīmi, jākonstatē,
ka _ mazo valstu akcijai, protams, ne-
varēja būt šinī sesijā konkrēti panākumi,
jo Tautu sav. nav parlaments, kur var šos
lielos ploblemus izšķirt ar vienkāršu no-
balsošanu un balsu vairākuma nodošanu
par tiem. Tautu savienība ir institūts,
kur par visiem lieliem jautājumiem jāpa-
nāk visu locekļu savstarpēja vienošanās.
Tādēļ jiri ir skaidrs: kamēr V?.kc:reiropas
galvenās lielvalstis — kā savā runā jau
minēju, gan nenosaucot viņas vārdā, bet
domādams Angliju un Franciju — savā
starpa nevienosies par konkrētu atbru-
ņošanās un bruņotu spēku samazināšanas
programu, tikmēr visas pārrunas par
šiem jautājumiem paliks ari tikai pārrunas.

Mazo valstu uzstāšanās tāpēc pagaidām
ir vairāk jdejiska nozīme, bet ar laiku
tā var iegūt_ konkrētu politisku nozīmi.
Šī uzstāšanas var dot un bez šaubām
ari dos jaunu ierosinājumu tām sabie-
driskām grupām un politiskām personām,
kuras atzīst, ka šie politiskie jautājumi
jāvirza konkrēti uz atrisināšanu.

ParTauhi savienības padomes locekļu
pārvēlēšanām varu teikt, ka tās noritēja
ļoti dzīvi ar stipru aģitāciju, jo uz tri-
jām vietām padomē kandidēja sešas

valstis. Beļģijai šai velēšanu cīņā

bija jāiztur iepriekšēja pārbaude, Jo
viņas otrreizējai ievēlēšanai vajadzēja

2/3 balsis Jau iespriekšejas sarunas ar
Skandināvijas un dažu citu mazo valstu
pārstāvjiem noskaidrojās, ka Beļģija va-
jadzīgās balsis nesavāks, jo mazas vals'is
principā atzīst maiņas veidu, lai tādejādi
ari citas mazās valstis tiktu reiz pie pār-
stāvja Tautu savienības padome. La-
tvijas delegācija, kaut gan atzīst šo prin-
cipu, balsoja tomēr par Beļģijas kandi-
datūru, jo Beļģijas valstsvīri savā laikā
Tautu savienības padome bija atbalstī-
juši Latvijas taisnīgās intereses.

Ar pārējām Baltijas valstu delegācijām
uzturēju ļoti ciešu kontaktu. Kaut gan
nav notikušas 4 Baltijas valstu (Somijas,
Igaunijas, Latvijas, Lietavas) pārstāvju
kopējas oficielas konfeiences, tomēr ši
kopdarbība bija diezgan dzīva. Savstar-
pēji satiekoties, pārrunājām dažādus
jautājumus, piemēram, kā izturēties pret
Polijas un Holandes iesniegumiem, kā

ari Tautu savienības padomes vēlēšanās,
un pret attiecīgām kandidatūrām. La-
tvijas pārstāvji atbalstīja Somijas kondi-
daturit. Tās ievēlēšana Baltijas valstu
delegācijas uzņēma ar gandarījumu, jo
tam liela nozīme, ka viena no Baltijas
jaunajām valstīm pirmo reizi iegūst vietu
Tautu savienības padomē. Somijas kan-
didatūru uzlūkojām kā tādas valsts kan-
didatūru, kas ietilpst zināmā ģeogrā-
fiskā teritoriālā' vienībā — es domāju
Skandināvijas un Baltijas valstu ģeogrā-
fiskā komplektā. Bet tas nenozīmē, ka
pastāvētu kāds Skandināvijas un Baltijas
valstu bloks, kurš tādā vai citādā veidā
gribētu aizstāvēt noteiktu politisku vir-
zienu Tautu savienības padomē. Somija
padomē grib pieturēties pie objektivitātes,
taisnības un stingras noteiktas miera po-
litikas. Somiju padomē pastāvīgi repre-
zentēs tās pārstāvis-ārlietu ministris. No
vispārpolitiskiem jautājumiem, ko Balti-
jas valstu ārlietu ministri pārrunājuši,
būtu minams Baltijas valstu status quo —
garantijas pakts. Lietavas ārlietu ministris
Voldemaras izvirza Baltijas valstu neitra-
lizācijas projektu, es turpretim aizstāvēju
Baltijas austrumu piekrastes status quo
garantēšanas līgumu, vēsturiskā ziņā sai-
stot to zināmā mērā ar 1909. gada no
visām pie Baltijas jūras esošām valstīm
parakstīto līgumu par status quo uzturē-
šanu pie Baltijas jūras. Visi Baltijas
valstu ārlietu ministri atzīst šo jautājumu
par svarīgu, un tas no iepriekšējām ne-
saistošām vispārējām pārrunām būs jā-
virza uz tā konkrētu sagatavošanu un
atrisināšanu, kas protams prasīs ilgāku
laiku. Pārrunā ar Igaunijas, Lietavas
un Somijas ārlietu ministriem noskai-
drojām ari dažus jautājumus, kas
attiecas tieši uz šo valstu savstarpējiem
sakariem, sevišķi jautājumu par šo valstu
saimniecisko attiecību nokārtošanu un

izveidošanu. Sarunās ar lielvalstu (Vā-
cijas, FrancijasAnglijas) ārlietu mini-
striem informēju viņus par stāvokli
Austrumeiropā, kā es to uztveru, un ari
speciāli par Latvijas stāvokli, kā ari
informējos pie viņiem par attiecīgo valstu
tām ārpolitikas linijām, kas varētu inte-
resēt Latviju. Satikos ari ar Čecho-
slovaķijas ārlietu ministri Benešu, Polijas
pirmo delegātu Sokalu un dažiem citiem.
Ar Rumānijas ārlietu, Bulgārijas finansu
ministri un Perzijas delegātiem pārrunāju
jautājumu par tirdzniecības līgumu no-
slēgšanu. Ierosinājumus uzņēma pie-
krītoši. Sarunu ievadījums paredzams
jau tuvākā laikā.



Kas noteic īres valdes
sekretāra algu?

Valmieras pilsētas dome, ņemot vērā
darba samazināšanos īres valdē, nolēma
samazināt ari īres valdes sekretāra algu
jjio Ls 140,— uz Ls 80,— mēnesī. So
lēmumu pārsūdzēja īres valdes priekšsē-
dētājs — vietējais miertiesnesis, un Rīgas
apgabaltiesa atzina, ka tā kā īres valdes
priekšsēdētājam piešķirta tiesība, pieņemt
īres valdes sekretāru, tad tam piekrīt ari
tiesība, noteikt sekretāra algas apmērus.
Tādēļ tiesa atcēla domes lēmumu par
algas samazināšanu. Tā tad pi'sētu un
miestu domēm par īres valžu sekretāru
atalgojumu jāvienojas ar īres valžu
priekšsēdētājiem-miertiesnešiem.

_ „—~

fJlesu
sIudisiCEJumi.

Rīgas apgabalt. 3.civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p. paziņo, ka 1927. g
4. oktobrī, minētas nodalās at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1923. g
13. jūlijā mirušā Doles pagasta
.Vilciņu Ne £0* irāju īpašnieka
Jēkaba Jāņa d. Bērziņa testa-
mentu.

Rīgā, 20. sept. 1927. g. L.Ns 5369
Priekšsēd. v. A. Veidners

14781 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958 p, paziņo, ka 1927. g
4. oktobrī, minētās nodaļas at-
klāti liesas sēdē_ nolasīs_ 1927. g
Sk augustā Rigā mirušās Hajas
Ezeres Joseļa Je-eļa Jorifa m.
F r ī d 1 a n d, dz. Lur je, not. te-
stamentu.

Rīgā, 20. sept. 1927.g. L. Ne5330
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14780 Sekretārs A. Kalve.

Māksla.
Nacionālais teātris. Ceturtdien, 22. septembrī,

pulksten 5 pēc pusdienas, pirmo reiz šinī sezonā
skolnieku izrādē Annas Brigader pa-
saka „Lol i tas brīnumputns". Šī skaistā
jaunatnes pasaka, kas pie tam Nacionālā teātri
joti labi Inscenēta, pagājušā sezonā bij maz
pieejama skolām, kādēļ tagad jāgriež uz šīs
lugas izrādēm sevišķa vērība. — Piektdien,
23. septembrī, pulksten 7.30 vakarā, J. Jan-
ševska īpatnējā tautas komēdija „P r e c 1 b u
viesuli s". — Sestdien, 21. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakara, Lilijas Štengel viesu
izrādē pirmo reiz Bertona un Simona „Zaza".
Šī luga izradīta uz daudzām ārzemju skatuvēm.
Ārzemju kritika par lugu atsaucas kā par inte-
resantu un efektigu komēdiju, par īstu un labu
franču teātri ar veselīgu teatralitāti. Titullomas
tēlotājai Lilijai Štengel te nākas tēlot īsti sie-
višķīgu likteni, izstaigājot no Iemīlēšanās idiles
līdz lielam sāpīgam pārdzīvojumam, kas izskan
rezignācijā. Režija A. Amtmaņa-Briedīša
rokās. Žazas pretspēlētāji — J. Ģermānis,
J. Lejiņš, T. Valdšmidts, K. Kvēps u. c.Rīga.

Dr. Alfrēda Bflmaņa priekšlasījums
par starptautisko preses ekspertu konfe-
renci un par latvju rakstnieku un' žur-
nālistu arodbiedrības uzņemšanu starp-
tautiskās preses organizācijās — 26. sep-
tembri, pīkst. 18,30 Izglītības ministrijā.

Ieeja arodbiedrības biedriem un ieve-
stiem viesiem (biīva).

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā, 21. septembrī. Latvijas
sūtnim Tallinā S e s k i m šodien bija
apspriede ar Igaunijas valstsvecāko T e -
mantu, kas ilga apmēram divas
stundas.

Tallinā, 21. septembri. Laikraksti
ziņo, ka Baltijas valstu saimniecības kon-
ference, kas bij paredzēta 29. septembrī
Rīgā, varēs sanākt tikai 10. oktobrī, jo
Klaipēdas tirdzniecības kamera lūgusi
sākumā izraudzīto termiņu atlikt par
apmēram 2 nedēļām.

Rīgas apgabaltiesas I lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. oktobrī 1927. g,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Audēju
ielā Ks 14

^
akc. sab. .Kontinent"

prasibā pārdos Vuifa D e m b o
kustamo mantu, sastāvošu no
dažāda veida pastkartēm un no-
vērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 21. septembrī 1927. g.
14849 Tiesuizp J. dr i nf elds.

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. septembrī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rigā, Ganību
dambī Ne 11, pārdos Ābrama
G r o i s a kustamo mantu, sastā-
vošu no flīģeļa un novērtēta par
Ls 1C00.

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

Rīgā, 24. aug. 1927. g. 14855
T'esu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 1. oktobrī 1927. g,
pulkst 10.30 dienā, Buļļos, Lielā
prosp. Ne 22, pārdos Ellai
Kajak piederošo kust. nuntu,
sastāvošu no divām govīm un
viena zirga in novērtētu par
Ls 520.

Izzināt farakstu, novērtējumu,
kā ari anskatīt pārdodamo mantu
Varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 50. septenbrī 1927 g.
14859 Tiesu izp. A .Ozoliņš

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasības 1926. g, 6. maijā ko<o-
borēta ar žurn. Ne 18C6 ieķīlā-
šanas raksta Ls 5445 ar % un
izdevumiem apmierināšanai no
Annas Kaldovskas 14. decembri
1927. g., pulkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē,

iz pablIsUem toliem pāries
Annai Kaldovskij, dzim. Pae-

gle, piedjrošo

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Jaunjelgavā, L. Dau-
gavas ielā Ne 16 I hip. iec. ar
zemesgrāmatu reģistra Ne 47 un 55;

2) ka īpašums priekš publiskiem
toigiem apvertēts par Ls 5.000;

3) ka bez augšminēt. prasībām
īpašums ar hipotēku parādiem
nav apgrūtināts;

Aļ ka personām, kuras vēlat
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas sumas vn jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilukstes zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kuram ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesībai
jāuzrada līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ii
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civilnodaļns kanclejā.

Jelgavā, 14. sept. 1927. g. 14400
Tiesu izp. v. i. K. B u r d a i s.

Liepājas apgabaltiesu izpild.
par Liepājas pils. II iec,

kura kanclejā atrodas apgabaltiesā,
iitaba Ne 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1030. p. paziņo, ka
1. oktobrī 1927. g., pulksten 10
rītā, Liepājā, Vakzāies iela Ne 29,
pārdos otra atklātā ū rūpē
kustamo mantu, piederošu Jānim
Lagzdiņam sastāvoša iz dzir-
navu iekārtas un novērtēta par
Ls 7000. 14797

Tiesu izp. v. i. J. P ē t er s o n s.

Liepājas apgabalt. tiesu izp.
par Liepājas pils. II iecirkni,
kura kanclejā atrodas apgabal-
tiesa, istaba Ne 9, pamatojoties
uz civ proc lik. 1030. p. paziņo,
ka 3 oktobrī 1927. g., pklkft. 10
rīta, Liepāja, Kungu ielā Ne 13.
pārdos pirmā atklāta ūtrupē
kustamu mantu, piederošu Mozum
Luncam, sastāvoša iz manufaktūras
precēm un novērtēta par Ls 6427.
14798 Tiesu izo. J. P ēters onf.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas iec. tiesu izpildītājs,
kura kanclejā atrodas Ludzā,
Vakzales ielā Ne 24, paziņo, ka
4. _oktobrī 1927 g.. pulkst 10
rītā, Ludzas apr., Pasienes pag.
Zilupes miestā pārdos Jāņa
P II a r d a kustamo mantu, sastā-
vošu no cementa balona daktiņu,
ķieģeļu un cauruļu taisāmām ma-
šīnām un to djļā'm, cementa be-
tona kaktiņiem, ķieģeļiem un
caurulēm un novērtētu par Ls 2248.

Izzināt sarakstu , novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
14799 Tiesuizp. K Markvardts.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes 1. iec. tiesu izp.,
dzīv. Rēzeknē, Dārza ielā Ne 37,
pamatodamies uz civilproc. lik,
1146.—1149. p.p., paziņo, ka:

1) izpildot Latgales Apgabsl-
tiesas 1924 f\ao\a 30. janvar.i
rakstu N° IS^.3, par piedzīšanu
Valsts zemes bankai par labu
Valsts aizņēmuma parādu Ls 500
ar W/o un citiem izd vumiem,
1927. g 26.novembrī, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 37,
Latg Ies apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē,

parood otrreiz, ain ti iziole
Jāņa Matīsa d. Soprovska

nekustamu īpašumu.
kurš atrodas Rēzeknes apriņķī,
Ružinas pagastā, Sopru sādžā un
sastāv no '/12 daļas učastka zem-
nieku piešķirtas šņoru zemes —
2,136 ha platībā, ar tiesībām uz
sētas zemi, ar vienu dzīvojamo
koka māju.

2) nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;

3) novērtēts publiskai pārdo-
šanai par Ls 510 'no šis sumas
iesāksies solīšana, bet to var
pārdot ari zem novērtējuma
cenas, saskaņā ar civilproc. lik.
1182 p ;

4) personām, kūjas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildīlājam vai tiesu 'depozitā
drošības nauda 10% no novērtē-
šanas sumas, t. i. Ls 55 un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) \isus rakstus un dokumentus,
attiecošos uz pār todamo īpašumu,
var apskatīt Latgales ap£abal-
tiesas l. civilnodaļis kanclejā
darba laikā. 14603

Tiesu i'.pild. A L a z d i n š

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs

par Liepājas pilsētas II iecirkni,
kura kanclejā atrodas apgabaltiesā,
istabā Ne 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146. līdz
1149. p.p. paziņo, ka 25. novembrī
1927. g., pīks:. 10 tītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē

pārdos otrā publiskā
vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu, piederošu
Eduatdam Nusbaumam, kurš
atrodas Ventspilī IV kvartālā
un ierakstīts Vertspils pilsētas
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
NŠ 244.

Sis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2fi00 un tiek pār-
dots dēļ Kārļa Čaupala Ventspils
Latviešu krāj-aizdevu s-bas un
Otto Grečmaņa prasību apmie-
rināšanas. Bez minētām prasibam
uz šo nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku paradi 1750 ibļ.
kii vu cara naudā un Ls 2600.

Soiišana s ksies saskaņā ar
civ. proc lik. 1885. p. no priekš-
rocīgu rrasību sumas, Vada izrā-
dīsies pārdošanis dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 260 drošības naudas, ka ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijaspuses minētām
personām nav šķēršļu iegūt ne-
kustamu jpašumu.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kanclejā vai
pie tiesu izpildītāja. 14674

Liepājā, 17. sept. 1927.g. Ne2588
Tiesu izp. v. i. J. Petersons.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa 2. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1. oktobrī >927. g,
pulkst 1 dienā, Krimuldas pa?.
.Ložas' pārdos Pētera Šitca
kustamo mantu _ sastāvošu no
zirga, govīm, telēm, buļļa sivēna,
kartupeļu rokamās mašīnas, siena,
vāģiem, aikla, ecēšām, kumodes,
skapja, un t. t. un novērtētu par
Ls 1100.

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

15. septembrī 1927. g.
14865 Tiesu izp. E Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesu izp. v. i.,
kura kanclejā atrodas Jelgava,
Akadēmijas ielā Ne 24, istaba 20,
paziņo:

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. oktobrī 1927. g.
pīkst. 10 dienā, Ropažos Ne 2,
pārdos Hermaņa Rudzīša
kustamo mantu, sastāvošu no
2 govīm un no: ērtētu par Ls 300

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

15. septembri 1927, g
14862 Tiesu izp. E. Liepiņš.
RīgasapgabaltiesasRīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo ka 29. septembrī 1927. g.,
pulkst. i/zll dienā, Zaubes pagastā,
Melderu mājā, 1. un 2. izsolē
pārdos Jāņa Krās tina 'ku-
stamo mantu, sastāvošu no 3 zir-
giem, kumeļa, zāles un labības
pļaujamām mašin.m, zirga grā-
bekļa, govs, buļļa un novJrtētu
par Ls 1240.

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

'4 septembri 1927. g
14861 Tievu iznil 1. E L i e n i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 1. cktobri 1927. g,
pulkst. 10 dienā, Bjļļ s, Lielā
ielā Ne 34, pārdos Andrejam
B o r k a m piederošo kustamo
mantu, sistāvošu no vienas
laivas, dviem tīkliem, Četriem
vadiem un novērtētu par Ls 300.

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

Rigā, 20. septembrī 1927. g.
148'8 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 29. septembrī 1927. g.,
oulksten 10 dienā, Zaubes pag
Kaln-Varenes mājās pārdos
Jāņa MeĪlena kustamo mantu,
sastāvršu ne zir^a

un ķēves un
novērtētu par Ls 300.

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

14. septembrī 1927. g.
14863 Tiesu izp B. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 4. oktobri 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Marijas
ielā Ne 99, pārdos Kārļa
Ro-ņa kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par
Ls 205.

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

Rīgā, 12. septembri 1927. g.
14855 Tiesuizp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

.paziņo, ka 28 septembrī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Pernavas
iela Ne 19, pārdos pirmos i n
otrcstorgos Matildes Bedrītes
kustamo mantu, sastāvošu " no
mēbelēm u. c un novērtētu par
Ls 300.

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

Rīgā, 12 septembrī 1927. g.
14873 Tiesu izpild J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 4. oktobrī 1927. g.,
pulksten 2 diena, Mellužos,
Mellužu prosp. _ Ne 9, pārdos
otrā ūtrupē Mārtiņam G e d r o -
vicām piederošo kust. mantu,
sastāvošu no 20 dažād. galdiem,
astoņiem krēsliem, viena pu k-
steņa un 3 galdiņiem un novēr-
tēt» par Ls 283.

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

Rīgā, 20. septembri 1927. g.
14861 Tiesu izp. A Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 1. oktobrī 1927. g.,
pīkst 2 dienā, Majoros, Jomas
ielā N» 26, pārdos Heinricham
G r ē n li o 1 m a m piederošo kust.
mantu, sastāvošu no viena .Forda"
firmas automobiļa, viena pianino
un viena .Hanza" firmas auto-
mobiļa un novērtētu par Ls 2400,

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

Rīga, 20. septembri 1927. g.
1486J Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. oktobrī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīga, Dzirnavu
ielā Ne 131, IJ torgos, Latvijas
tirdzsiec. un rupniec bankis un
citu prasībām pārdos Artura
B i d e ļ a kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm, naudas s'rapja,
ērzeļa, kr^ām u. c. un novērtētu
par Ls 4006.

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

Rigā, 17. sept. 1927. g. 14854

Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas II lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. septembrī 1927 g,
puliist. 10 diena, Rīgā, Vidzemes
šosejā Ne 111, pārdos ķimiskās
fabrikas Jugla' kustamo mantu,
sastāvošu no rakstāmmašīnas un
rakstāmgalda un novērtētu par
Ls 220. _

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

Rīgā, 9. sept. 1927. g ATs2130
14853 Tiesu izp. Ed Kalniņš

Rigas apgabaltiesas II lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3. oktobrī 1927. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Skolas
ielā JVb 27, dz. 2, pārdos
Neeclia Dinkina kust. mantu,
.sastāvošu no mēbelēm un cita
un novērteiu par Ls 1041,20

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

Rīgā, 20 septembri 1927. g.
14852 Tiesu -zp Ed. K a 1 n i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas 1 lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. oktobrī 1927. g.,
puiksten 10 dienā, Rīgā, lielā
Monētu ielā Ne 9, Gustava Grol-
maņa pr- sībā pārdos II izsolē
Reinholda B o _r c h e r t a kustamo
mantu, sastāvošu no elektro-
motoriem un mašinas un novēr-
tētu par Ls 1200.

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

->ga, 21. septembrī 1927. g.
14843 Tiesu izp J. Gr i n I e 1d s.

Rīgai apgabaltiesas f lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. oktobrī 1927. g„
pulks'.en 10 rita, Rīgā, Kaļķu
iela Ne 24, veikala, iirmas .Rozen-
baum un Gorski" prasībās pār-
dos Hermaņa S " e i n k e r a kust.
mantu, _ sastāvošu no mēbelēm
un apģērbiem un novērtētu pai
Ls 8-0

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

Kiga, 22. septembrī 1927. g.
14875 Tiesu izp. j.U t i n 11 i d s.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
41 oktobrī, minētās nodaļas *at-
Mātā tiesas sēdē nolasīs lf>27. g
21. martā Slokā mirušā Mārtiņa
.Anša dēla Ulmaņa testamentu.

ļRī gā, 20 sept. 1927. g. L.N°5403

ļ Priekšsēd. v. A. Veidners
14779 Sekretārs A. Kalve

:
Rīgas 11. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š g. 14 septembra
lēmumu un pamatojoties uz civ
ļroc lik. 1460-p. p. n o 1ē m a:
atzīt Vadava Kuljankovska Jānim
lyalda d. Veinbergam 1926 g
». oktobri izdoto vispārējo tiesu
[pilnvaru, kura apstiprināta pie
līgas notāra K. Zumberga, reg.
1° 3, par n ederīgu.
I Rīgā, 16 sep'embrī 1P27. g

Ne 1844. 14831

F Pap. miertiesnesis J. D r a n d e.

Rigas apgabaltiesas I lec
tiesu izpildītājs

ļļaziņo, ka 3 odobri 1927. g.,
(ulksten 10 dienā, Rīgā, Kungu
Itlā Ne 25/27, veikali, akc. sab.

Jķanstred" un citu kreditoru
"Jrasībās pārdos otra izsolē
?fMeieroviča un i. Ja-
itibsona kustamo mantu, sa-
tfSvošu no veikala iekā tas un
tadiem traikiem un novērtētu
jar Ls 4480
, Izzināt sarakstu, novērtējumu,
^ā ari apskatīt pārdodamo mantu
'ārēs pārdošanas dienā uz vietas.

*ā. 21. septembri bl7. g
liesu izp. J Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

^iņo, ka 1. oktobrī 1927. g.,
*sten 10 rītā, Rīgā, 1. Mies-
;*» ielā lv& 11, dz. 2-a, Edgara
'ļnicla, Latvijas komercbankas,
j'Vijas ba;.kas un c tu kreditoru
'?'sībās pārdos Emmas un
'«ļda Šķipsnu kust. ma:itu,
'Stavtšu no mēbelēm, klavierēm
;'jikstammašinas u. c. un no-
Bļ par Ls 4800.
,ināt sarakstu, novērtējumu,a« apskatīt pārdodamo mantu
„es Pārdošanas dienā uz vietas.
|>< 21. septembri 1927. g.
;Tiesuizp J. G r i n f e 1 d s.

KURSI.

Rīgas biržā, 1927. gada 22. septembri.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,178—5,188
1 Anglijas mārciņa 25. 185—25,2č 5
100 Francijas franku. .....20,20—20,50
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,55—100,30
100 Itālijas liru 28,05—28,45
100 Zviedrijas kronu. 139,05—139,75
100 Norvēģijas kronu 136,60—137,30
100 Dānijas kronu 138,45—139,15
100 Čechoslovaķljas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 207,25—208,30
100 Vācijas marku 122,95—123,90
100 Somijas marku 13,00—13,15
100 Igaunijas marku 1,37—1,39
100 Polijas zlotu 57,00—61,CO
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspaplrli
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 māklera šummers

Literatūra.
Mūsu Nākotne. Laikraksts skolotājiem un

vecākiem. Iznāk 2 reizes mēnesī. Redaktors:
M. Liepa. Izdevēja: Latvijas Skolotāju Savienība.

JMš 17 — 1927. g. saturs: P. N. — Aizmirsta
amata etiķa. K. Dēķens — Jauna skola.
K- Linke — Apvienotā mācība Austrijas pamat-
skolā. Jul. Rozitis — Neobligatorlska dziedā-
šana. — Jaunās audzināšanas starptautiskās
darba apvienības VI konference Lokarnā. —
Skolu dzīves kronika. — Kritika.

Latvijas Jaunatne. Žurnāls skolai un mājai.
Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta izdevums.
Redaktors docents A. Dauge. Ne 1. (35.)
1927. g.

Ieteicams žurnāls jaunībai. Sākot ar 1927./28.
mācības gadu šis žurnāls ievērojami pārveidots
formāta, satura un pielikumu ziņā. Formāts
izvēlēts parocīgāks, ar ko ievērojami pavairojies
lappušu skaits. Stipri paplašināta jaunatnes un
skolēnu darbu nodaļa. Katram numuram būs
pielikumi, to starpā ari Iiterariski.

Ekonomists. Nā 18.
Jaunā Balss. Ns 13./14.

Redaktors: M. Arons.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiešo izpildītājs

paziņo, ka 5. oktobri 1927. g,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Matīsa
iela Nā 89-a, dz. 1, pārdos
Ābrama Rota kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un kungu
virsdiebēm un novērtētu par
Ls 1600.

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

Rīgā, 12. septembri 1927. g
14857 Tiesu izp. J Grinios.



Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28 septembru927 gadā,
pīkst. 11 dienā, Rīga, Maskavas
ielā Ne 106, dz. 30,

pārdos rairfiksolītana
Movšas

^
Fiškina kustamo mantu,

sastāvošu no ozola koka tris-
durvju drēbju skapja, un novēr-
tētu par Ls 273,85, viņa !924. g.
proc. peļņas nodokļa segšanai.

Rigā, 21. septembrī 1927. g.
148S8 Piedzinējs P ē t e r s o n s.

Rīgas policijas 1. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 30. septtmbrī,
pulksten 10, 1. Smilšu ielā Nš i9,
eksprešu kantoja telpās,

pārdos vaiiišii
Emmai un Gustavam Lavinglem
piederošo dzīvokļa iekāitu, no-
taksētu par Ls 564,-, Valfrlda
Martincva u. c. prasības apmie-
rināšanai. H835

Daugavpils cietuma priekšnieks
izsludina par nederīgu pils. Edu
adām Pētera dēlam Gerkim Ka-
cēnu pagasta valdes 192i. gada
20 decembrī izdoto pasi NeSSO-'-,
ka pieteiktu par nozaudētu. 14820

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Nš 7448 uz Ve-
ras Ielejas vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par e-
derīgu. 14843

Rīgas polic. I iec. priekšn.
paziņo, ka šī gada 3. oktobrī,
pulksten 10 rītā, Audēju ielā
Na 11,

pārdos ooīrakioliiand
Ābramam Boruchsonam pie-
derošus 13 dažādus čemodānus
un 5 skolnieku grāmatu sbmas,
notaksttus kopā par Ls 109,8)
Rigas gtāmatiūp-niec bas kopfjās
slimo kases prasības apmierinā-
šanai^ J4835

Madonas apr. pr-ka palīgs
II iecirkni

dara zināmu, ka 14. oktobrī š.g.,
pīkst. 10, pie Lubanes pag. nama,

Tifīrflnf) HlivtliinliĀnii 1'«ĪN Ifflffli
pilsonim Rūdolfam Šm i d t a m
piederošo kustamo mantu , sastā-
vošu no vienas lietošanas kārtībā
dinamo mašinas, nocenotas par
Ls J-5S .80. H805

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas prefektūra ziņa, ka Josiis
Danieļa d Sens, dz. Rīgā, Stabu
ielā J6 6, dz. 6, pieteicis par no-
zagtu savu Smeisera sistēmas
revolveri J* 80593. Atrašanas
gadījumā ierocis nododams Rīgas
prefektūras 31. __ ist jbjL_ 14752

Kri-ninalās pārvaldes Daugavpils
nodaļas priekšnieks dara zināmu,
ka no 1926. g. 12. novembra no-
daļā uzglabājas bezīpašnieka lietots
kungu velosipēds firmas ,Laivello",.
fabr. Ne 1382.

Minētā ve'osipeda īpašnieku
uzaicina pieteikties sešu mēnešu
laikā. 34803

R gas apr. karā cietušo pensijul
komisija ižslud.na par nederfgu|
noziudēto . pens'jas apliec. Ne lj
izdotu 1922. g. 13. iebr. noauģš-ļ
minētas komisjas uz krituša kar.-
Eduarda Pēersona v. 1484t»

Akc. sab.
,Latvijas Privat. Lombards*
valde Rīga. Tektra ielā J& 9J
tāļ<\_ 2-3-2-6-9, caur šo paziņoj
atklātībai, ka no viņas vi
zemākpievesta ķilj zīme ir no
tās īpašnieka

nozaudēta
un tamdēļ tiek uzskatīta par ne-l
derīgu: Ne 334858.
14841 V _a I

Jflftc sab
„Jiuģļu dārzs*
valde sasauc sestdien, š. g 24. sepi
tembu, pīkst. 6 p. p, sabiedrības

telpās, Cēsīs, Pils muiža,

ārkārtēju

okcionoNi sapulci,
uzkuru akcionāri tiek lūgti ierasties,

līdzņemot akcijas.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku velēšana.
2) Pusgada pārskats.
3) Sabiedrības turpmāka darbība
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. 14876 Valde.

Bauskas pilsētas
pamatskolai

vajadzīgs

skolotājs,
kujš būtu spējīgs pasniegt mu-
ziķu un vadit nuzkas kori. Pie-
teik'ies rakstiski pie Bau kas piU
setas valdes, ne vēlāk kā līdz
šī gada l. oktobrim, piel ekot at-
t ecīgos dokumentus vai to no-
raksius un īsu dzīves aprakstu

Bauskā, 1927. g. 16. sept.
14807

^
Pilsētas valif .

Sēmes pagasta
(Tukuma aprņķi)

Brizules pamatskolai
vajadzīgs

skolotus (-o).
Vēlešanas _ notiks pagasta pa-

domes sēde šī gada 8. oktobri,
pulksten 11 diena, Sēmes pag.
valdes namā. Dokumentus iesūtīt
nedēļu iepriekš velēšanām. Priekš-
metu skaitā vācu valoda, zēnu
rokdarbi; veļams t?pat meitenīm
Adrese — c Tukumu.
14812 Sēmes pag. va'de.

Lašu pag.
Ilūkstes apr _, Šederes 6-klas. pa-
ma skolai tūlīt vajadzīgi

ilotijii
un

lietuvju komplekta
skolotājs (-a).

Personas, kūjas vēlas šās vie-
tas ieņemt var ierasties personīgi
vai rakstiski pieteikties pie pa-
gasta valdes šīgada 1. oktobrī,
pulksten 2 dienā, iesniedzot at-
tiecīgus dokumentus par izglītību,
līdzšinējo _ncdarbo<a-:o?, atsauk-
smi no pēdējās dienesta vietas,
isu dz ves aprakstu un ārsta ap-
liecību par veseiības stāvokl.

S'kolotājam-pārzinim būs jāpa-
sniedz t čības mācība un dziedā-
šana (jābūt muzikālam).

Pagasta valde un skola atrod is
3 km atstatumā no Eglaines sta-
cijas (adrese — c. Eglami, Zem-
galē). - 14813

l|i kasu Hk
Daugavpils nodaļa izdos

š. g. 28. septembri, pulksten M
apriņķa ceļu inženiera kanclejā,

Daugavpilī, Šosejas ielā 104,

ipiiiiiii
divu pieminekļu

būves darbus
luterāņu un po]u kapos, Dau-i

gavpilī, 14842
Izsolē tiks pielalstf.s personas,

kuras būs iemaks'juši' s drošibas
naudu Ls 300, — izsoles kurni»ijai..
?mnHHMHBB

Mļtibetisfrs
satura raditajs
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 192t>. g.,
1. tidz 24. burtnīcai (1. lidz

192. skaitlim).

Saeimas kodifikacijas nodaļas sa-
kārtojumā

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

Sfrašādl
sludinājumi.

Maksātnespējīgi parādnieki
Jāņa Bīriņa

z/ēr. kuratos zvēr. ndv. palīgs
Fēliks Neumans, uzaicina minētā
par?dnieka kreditorus uj

RKuitoru sapulci
kuļ-a notiks š. g. 6. oktobrī,
pīkst. 18, Rīga, Kalpaka bulv.

Ne 7, dz. 5.
Dienas kārtība:

1) zvērināta kuratora ziņojams,
2) zvērināta kuratora atal-

gojums, &
3) konkursa valdes vēlēšana,
4) dažādi jautājumi.

Zvērin. kurators, zvēr. adv. p;il. ļ
14840 F. Neumans

Madonas apr. pr-ka palīgs
II iecirkni

dara zināmu, ka 14. ok'obrī š. g.,
pīkst. 10, pie Lubznes pag. ntma,

Pārdos iisol iā
pilsonim Rūdolfam Šm i d f a m
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no viena lietošanai kārtībā
putraimu m*ķmī gaņģa, nocenotu
par Ls 63,96. 14806

Pfrdodflmo mantu varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas policijas Jūrmalas
iecirkņa priekšnieks

paziņo, ka 28.se:Membrī 1927. g.,
pkst 12 dienā, Mellužos, Zāles
ielā Ni 8, pārdos

iii laiisflati
Hanelim S v o r i n a m piederošas
dažādas kustamas manta», novērt,
par Ls 78, Kriša Stradaka pra-
sības lieta. 14839

Tukuma ietas tai
izsludina uz 1927. g. 1. oktobri,
pulksten 12 diev_a, pilsētas valdes

telpās, Lielā iela Ns 38,

jaukto izsoli
pamatskolas ēkas

būvdarbiem.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās

aploksnēs un lūgumi piedalīties
mutiskā solišanā, apmaksāti ar at-
tiecīgu zīmognodokli, līdz ar dro-
šību Ls 6.000,— mudā v*i banku
garantijās iesniedzami pilsētas val-
dei ne vēlāk kā lidz 1927. gada
l.jiktobtim, pulksten 12 dienā.

Ēkas plāns, darbu apraksts,
būv- un līguma noteikumi i?likti
izskatīšanai pilsētas valdē, darba
laik».

1°27. g 19 septembrī.
14808 Valde .

Torņakalna preču
noliktavā,

šī gada 23. un 24. septambrī,
pulksten 11,

izūtrupēs
parastā ātruma sū'ījumu Nereta—
Torņakalns Ns 789), sastāvošu no
6 ms lupatu, ne zīdu, sv. 184 kg
Nosūtītājs Jancels Birkhans. Sa-
ņēmējs dubl. uzrādītājs.

Torņakalna stac. priekšnieks
14844 i. Putniņš.

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu
III d. rez. apliecību Ns 72054, izd.
no Rīg*s kara apr. pr-ka W25. g..
26. novembrī uz Valtera Vilhelma
d. Jordana vārdu. 14837

Rīgas polic. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederību noza.dēto
kara R ap! JVs 8362, i?dotu no
5. Cē u kfjn. pulka komantiera
uz Artura Kārļa d. Sers vārdu,
dzim. 21. apiiiī 1S03. g., pied. pie
Liepājas pilētas, iec"zīv. Krāsotāju
ielā Ka 18, dz 5 14838

Bauskas apr. priekšnieka , palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu,
kā pieteiktu par nozaudētu La-
tvijas pasi Ns 286, izdotu no
'iņa 1922. gada 22. martā uz
Šoloma Benjamiņa dīla Hercen-
berga vārdu 12975

Pasta un telesr. uīrsv. salu. darbnīca
izsludina

rafostisfcu sacensību
Š g 1. oktobrī uz:

Stabiem . . . 350 gab. un

vaRstisftu izsoli
s. g 26. oktobrī uz: Ne 2984

Dažādam vīlēm . ... 4575 gab.
Izsole un sacensība notiks minētā datumā pīkst. 10 P. T. V.

materiālu iegādes, nodaļā, Aspazijas bulv. Ne 15. 14870 _ 2*
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošibas nauda 10% apmētā no

piedāvājuma kopsumas.
Techniskie un izsoUs noteikumi saņemami darbnīcas komerc-

nodaļā, Slokas ielā 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un 12.30—14.

Gatvenā intendanturas pārvalde
noturēs

1927. g. 30 septembrī, pīkst. 11, Rīgā, Valdemāra ielā 10/12, dz. la,

rakstisku izsoli,
kufā izdos piegādāt:

1) Garos zābakus, kadetu 239 pārus,
2) Vingrošanas (sporta) kurpes .... 230 .
3) Sargu zābakus, tūbas 174 „

Izsolē var piedalīties uz katru poziciju atsevišķi un pa daļām.
Piedāvājumi nodrošināmi 5°/o apmēiā; ja nedrošina ar skaidru

naudu, tad ta iemaksājama Latvijas banka, Galvenās intendanturas
pārvaldes depozitu rēķinā D. Nš 406; kvīte jāiesniedz izsoles komi-
sijai kopā ar piedāvājumu.

Piedāvājumi izpildāmi saskaņa ar .Likuma par darbiem un pie-
gādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. p. un iesniedzami slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu: .Dažādu apavu izsolei".

Cena uzdodama par vienu pāri. 14871
Tuvāki nosacījumi Galvenās intendanturas parvalds mantu daļāKara Molu plroalfc Rīgas li 91119a.

Otadelē N» 21, izsludina 1627. g. 30. septembrī, pīkst. 10,

jauktu galīgu izsoli
1) uz remontu darbiem Kāja slimnīcā .... par sumu Ls 19.300,
2) uz , Sārtiarina ielā N? 3 . . . 5.770.

Drošības raida 2°.o apmērā no uzrādītām . « urnām.
Tuvākus noteikumus izsniedz kātu d enu no pīkst. 9—15 Rīeas

būvju grupas kancleiā. Citadelē Ne 24. 148f6

3. Deigavas kājnieku pulks
š. g. 29. septembrī, pulksten 10, pulka štābā, Jelgavā, Dambja iela

izdos «Mii jaukta izsolē
8 tonnas svaigas liellopu gaļas piegādā-

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

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aplok snēs ar uzrakstu: .Uzsva'gas
liellopu gaļas izsoli 1927. g. 29. septembrī' un paziņojumi par vēlē-
šanos piedalīties mutiskā izsolē, nemaksāti ar attiecīgu daudzumu
zīmogmarkām, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai 3 Jelgavas kājnieku
pulka saimniecības priekšniekam pulka štābā, Jelgavā, Dambja ielā.

Visiem jauktās izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas
jāiemaksā pulka kasē izsoles nodrošinājums par katru piedāvāto
gaļas kilogramu Ls 0,05. Pie slēgto aplokšņu piedāvājumiem pe-
vienojami atsevišķas aploksnes nodrošinājumi a- uzrakstu: ,1927. g.
29. septembra svaigas liellopu gaļas izsoles nodrošinājums*.

Līguma nodrošinājumam buš jāiemaksā 15°no piegādāšanai
nosolītās svaigas lie lopu gaļas vērtības.

Ar sīkākiem izsoles noteikumiem un svaigas liellopu gaļas kon-
dicijām var iepazīties pulka saimniecības daļā darbdienās no
pulksten 9—15 bet izsoles dienā līdz izsoles atklāšanu' 14821

Kuldīgas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 24. oktobri, Kuldigā, Kuldīgas sadnudzīgās biedrības nama,

augošu mežu i n vecas ēkas
I iec. mežniecībā, Griķu novadā, pēc platības 3 vienības

no 0,46-2,54 ha, vērtībā no Ls 122—1523. Padures novadā pēc
platības 12 vienības no 0,08—3,43 ha, vērtibā no Ls 86-929. .

II iec. mežniecībā, ļManģenes novada, pēc platības 1 vienība
0,50 ha, vērtībā Ls 135. Kuldīgas novadā, pēc platības 3 vienības
no 0,77—0,9'> ha, vērtibā no Ls 44—24: _

III iec. mežniecībā, Kuldīgas novadā, pre platības 3 vienības
no 0,15—0,34 ha, vērtība no Ls 208—452, pec celmu skaita 1 v;e-
nību — 10 koku, vērtībā Ls 77 un 2 vecas ēkas, vērlībā Ls 22.

IV iec. mežniecībā, Griķu nivadā, pēc platības 4 vienības
no 0,06-7,42 ha, vērtibā no Ls 33-967.

Grauzdupes novads, pec platības 2 vienības 1,09 ui 1,53 ha,
vērtibā Ls 59 un 498.

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

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs 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 drošibas naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latvijas" hipotēku 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 mež-
ziņiem 14730 Kuldīgas virsmežniecība

Kalsnavas virsmežniecība
izdos 1927. g. 7. oktobri, pulksten 12 dienā, virsmežniecības kanc-

lejā, Jaunkalsnavas muižā,

jaukta izsole,
.«askaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(„Vald. Vēstn." Ne 54 — 1927. g.).

IV iecirkņa mežniecības Ne 15 apgaitas mežsarga dzīvojamās
ēkas jaunbūves darbus.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā izsoles komisijai Ls 430 droš.bas
naudas.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas
valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas
hiroteku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa,
3) Latvijas bankrs u. c. kredītiestāžu garantijas.

Mutis'rās izsoles dalībnieki paraks'a nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk» minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoies komisijai vai iesūtāmi Kalsnavas virs
mežniecībai, caur Jaunkalsnavu, ar uzrakstu uz aploksnes: ,1927. g.
7. oktobfa izsoles komisijai'. Aploksnes ar nepilnu drošibas naudu
neatzīs. Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mu-
tiski. Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laikā
jānoslēdz līgums.

Ar izso'es noteikumiem, buvplaniem un maksas aprēķiniem var
iepazīties Kalsnavas virsmežniecībā.
14823 Kalsnavas virsmežniecība.

Intenclanturas dzirnavas un maizes ceptuve
(Oskara ielā Ne 9)

piektdien, 1927. g. 7. oktobrī, pulksten 10 no rīta,

pārdos Oihistā izsolē valrfiKsolītflJīem
1. Kvīešu klijas, smalkās .... apm. 6010 kg
2. Kviešu klijas, rupjas . . . , 7t 00 .
3. Miežu milti no putraimiem... . 75(0 ,
4. Miežu milti no grūbām 1000 „
5. Lopu milti 1. lao 180(in ,
6. lopu milti, 2. lab 40C0 ,
7. Rudzu pusgraudi un nezāles . . , 1500 „
8. Rudzu ftkritumi 15'0 ,
9. Mitžu sēnalas , 60C0 ,

10. Kviešu izsijās ....... » £000 .
Apskatī šana izsoles dienā no pulksten 9 rītā. 2960 14872

Latvijas hipotēku banka
1927. gadā 4. oktob I, pulksten 10 rītā, Rīgā, Avotu iela Ne 24,

lādos mutiskā vaiiiii
sekošas mašīnas:

2 asu automātus. 1 universālu un 1 pakavu valcmašinas, 2 sienas
un 1 kolonu urbjamās mašinas, Šepingmašinu 2 d ejbeņķus un 2 asu
dreijāšanas beņķus.

Ar sacensības noteikumiem var iepazīties Latvijas hipotēku
bankā katru dirbdienu no 9—15
14867 Latvijas hipotēku banka.

Kļūdu izlabojums.

Mežu departaments
pasiņo, ka š. g. 5 oktobfa mežu izsoles s'udinājums (nodr. nVald.

Vēstn." 187. num.) grozīts sekosi:

Sasmakas virsmežniecībā:vienība Ne 6 tekstā: kv. 110vietā kv.
100, vien. Ne 14, ailē .Pārdos: pčc plāt bss ha" ar komatu neatdal.

577 ha vietā 5. 77 h*.
Daudzevas virsmežnie;: vien. Ne 3, teksta: kv. 20, c. 1926. g.,

atd. 6 vietā atdala 3, vien. Ne 6, kv. 6, c. 1927. g., atd. 1 atrodas
Jūgas apgaitā, bet nevis Silenieka 11. apgaitā, vien. Ne 10, kv. 44,
atd. 3, c. 1927. g. vietā c 1926. g, kv. 45, atd. 1, c. 1927. g.
vietā c. 1926 g, kv. 47, atd. 1, c. 1927. g. vietā c. 1926. g, vien.
Ne 22, tekstā: kv. 47 vietā 74.

Smiltenes virsnežniec: vien. Ne 3ailē .Atstājamo sēklinieku
ska'ts" 712 vietā 127, vien. Ns 4, ailē „Pšrdos pēc plaiības ha"
15,03 ha vietā 51,03 ha

Madonas virsmežnec: vien. Ne 3, aile „Als'ājamo sēklinieku
skai's" ierakstīt 366, vien. Ne 4, tekstā pēc.kv. 32, atd. 1, nodrukā a
kv. 31, atd. 1. vietā kv. 33, atd 1 un kv. 41, atd. 3, vietā rtd. 1.
14775 'MBeČM «iep«ir<qwne»«fo

Pilsētas lopkautuvei
30000 b$ iiafibas miltu,

kgs piegādājam» partij;s pa 2000—4G00 kg nedēļā pēc vajadzibts.
Ofertes slēgtās aploksnēs, paraugs un Ls 100,— drošīb naudas

jāiesniedz pilsētas tirdzniecības nodaļā, 1. Ķēniņu ielā Ne 6, ist. 94
līdz 30 septembrim. _ Ne 2973

Mil'u kvalitātei jāsaskan ar paraugu.
Neizpildīšanas gadījumā tirdzniecības nodaļa var izskatīt

līgumu par lauztu 14869
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