
Saeimas VII sesijas
1. plenārsēdes

1927. g. 7. oktobrī, pulksten 5 pēc pusd.,
dienas kārtība:

1. Prezidija ziņojumi.
2. Likums par izstāžu sarīkošanu (ref.

H. Dzelzīts).
3. Likums par valsts un privāto zemju

apmaiņu (ref. V. Firkss).
4 Pārgrozījumi un papildinājumi li-

kumā par civilstāvokļa aktu reģistrā-
ciju (ref. A. Pastors).

5. Pārgrozījumi likumā par laulību
(ref. A. Pastors).

6. Pārgrozījumi likumā par akcizi no
naftas produktiem (ref. J. Hans,
R. Bīlmanis).

7. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
komisijas ziņojums (ref. J. Verž-
bickis).

8. Papildinājumi un pārgrozījumi li-
kumā par žūpības apkarošanu (ref.
J. Blumbergs).

Valdības rīkojumi un pavēles
Herdera institūta statūti.

I. Vispārēji noteikumi.
1. Herdera sabiedrības dibinātais un

uz likuma par Herdera institūtu (Lik.
kr. 1927. g. 89) pamata pastāvošais
Herdera institūts Rīgā, „Institutum
Herderianum Rigense", ir privāta augst-
skola, vācu valodā.

2. Institūta uzdevums ir veicināt un
izplatīt zinātnes Latvijas vācu tautības
piederīgo starpā, gatavojot šīs tautības
kulturālai darbībai vajadzīgos darbiniekus.

3. Herdera institūts aptver sekošas
četras nodaļas: l) teoloģijas, 2) tiesību
un valsts zinātņu, 3) humanitāro zinātņu
un .4) matemātikas un dabas zinātņu.

4. Herdera institūts, vācu izglītības
pārvaldes priekšnieka starpniecībā,ir pa-
dots Izglītības ministrijai. Viņam jāiz-
pilda rīkojumi, kurus izglītības ministris
dod viņam vai visām viņam līdzīgām
iestādēm.

5. Herdera institūts bauda juridiskas
personas tiesības.

6. Institūts patstāvīgi veido savu dzīvi
uz likuma par Herdera institūtu un šo
statūtu pamata.

7. Institūts lieto zīmogu: Herdera in-
stitūts Rīgā, Herderinstitut zu Riga,
institutum Herderianum Rigense.

8. Herdera institūtā, augstskolas mā-
cības un pastāvošā mācības plānu robežās,
tiek turēti priekšlasījumi un semināri,
vadīti praktiski darbi, noturēti pārbaudī-
jumi un veikti citi zinātniski darbi.

9. Herdera institūts piekopj brīvo aka-
dēmisko studiju metodi. Saskaņā ar to
nav noliekami ne obligātoriski kursi un
priekšmeti, ne arī noteikts studiju laiks.

10. Darbības laiks Herdera institūtā
iedalīts mācības gados un mācības, se-
mestros. Mācības gads ilgst no viena
gada l. jūlija līdz nākošā gada 30. jūnijam.
Rudens semestri ietilpst mācību pasniegša-
nas laiks no septembra vidus līdz decembra

vidum, pavasara semestri — no janvāra

vidus līdz maija vidum, ar divi nedēļas
ilgulieldienu pārtraukumu. 'Priekšla-

sījumiem, semināriem un praktiskiem dar-
biem atsevišķos priekšmetos var nosacīt
ari īsāku laiku.

II. Herdera institūts uztur biliotēkas,
zinātniskus krājumus, laboratorijas u. t. t.,
kā arī izdod, samērā ar saviem līdzekļiem
un savām vajadzībām, zinātniskus darbus.

II. Uzturēšana.
l_ 2. Līdzekļi Herdera institūta uz^

turēšanai sastāv no:
a) Herdera sabiedrības subsidijām,
b) studentu un brīvklausītāju iemaksām,
c) institūta īpašuma ienākumiem,
d) fizisku vai juridisku personu pabal-

stiem, ziedojumiem un novēlējumiem.

III. Organizācija un pārvalde.

13. Herdera institūta pārvaldes orgāni
ir:

Visam institūtam:
a) Herdera institūta padome,
b) rektors un prorektors,
c) saimniecības komisija,
d) institūta darbvedība,
e) revīzijas komisija.
Katrai nodaļai:
f) nodaļas konference,
g) nodaļas vadītājs.

14. Institūta padomes, nodaļu : kon-
ferenču, revīzijas un saimniecības komisiju
un institūta tiesas sēdes sasauc pēc vaja-
dzības, un tās vada attiecīgie priekšsē-
dētāji. Atsevišķiem apspriežamiem jau-
tājumiem sasauktā sēdē var ievēlēt citu
priekšsēdētāju. Ja minēto pārvaldes
orgānu priekšsēdētāji vai viņu vietas iz-
pildītāji aizkavēti, vai viņu vietas ir
vakantas, sēdi sasauc rektors vai prorek-.
tors. >^*

15. Par katru iepriekšējā (14.) pantā
minēto pārvaldes orgānu sēdi attiecīgais
sekretārs ved protokolu. Protokolu, pēc
tā pareizības konstatēšanas, paraksta attie-
cīgās sēdes priekšsēdētājs un sekretārs.

16. Visiem šo pārvaldes orgānu lo-
cekļiem sēdēs ir līdzīgas balsstiesības.
Sēde ir pilntiesīga, ja tanī piedalās ne mazāk
kā puse no visiem locekļiem. Vēlēšanas
izdarot,.nepieciešama aizklāta balsošana;
citas nobalsošanas izdarāmas atklāti, iz-
ņemot gadījumus, kad iepriekš nolemta
aizklāta balsošana.

17. Jautājumus izšķiļ- ar vienkāršu
balsu vairākumu. Balsu vienlīdzība aiz-
klātā balsošanā uzskatāma par norai-
dījumu, bet atklātā balsošanā izšķir priekš-
sēdētāja balss. Sēdes dalībnieka at-
turēšanās no nobalsošanas pielīdzināta
viņa prombūtnei.

A. Institūta padome.
18. Herdera institūta padomē ietilpst

sekošas uz vienu mācības gadu ar pār-
vēlēšanas tiesību ievēlējamas personas:

a) rektors un prorektors,
b) nodaļu vadītāji,
c) pa vienam pārstāvim no katras no-

daļas konferences un no saimnie-
cības komisijas,

d) viens no privātdocentu, asistentu un
lektoru vidus ievēlēts loceklis.

Piezīme. Institūta padomei ar
sevišķu lēmumu ir tiesība pa-
plašināt savu locekļu skaitu
ar ne vairāk kā 4 viņas pašas
pieaicināmiem Herdera institū-
ta profesoriem vai docentiem.

19. Institūta padome ir Herdera in-
stitūta augstākais pārvaldes orgāns. Vi-
ņas pienākumi un tiesības ir:

1) Lietās, kufas caur vācu izglītības
pārvaldes priekšnieku un izglītības
ministri iesniedzamas apstiprināša-
nai Ministru kabinetam:
a) ievēlēt rektoru un prorektoru.

2) Lietās, kuras caur vācu izglītības
pārvaldes priekšnieku iesniedzamas
apstiprināšanai izglītības ministrim:
b) ievēlēt mācības spēkus,
c) izstrādāt mācības plānu.

3) Lietās, kuras caur vācu izglītības
pārvaldes priekšnieku iesniedzamas
zināšanai Izglītības ministrijai:
d) atlaist no amata mācības spēkus.

4) Lietās, kuras iesniedzamas zināšanai
vācu izglītības pārvaldes priekš-
niekam:
e) pieņemt un atlaist darbvedi un

palīgpersonālu, .
f) noteikt studiju un eksaminācijas

kārtību.
5) Lietās, kuras iesniedzamas nokārtoša-

nai Herdera sabiedrībai tālāk vir-

:

g) ierosināt jaunu nodaļu atvēršanu
un pastāvošu nodaļu slēgšanu,

h) ierosināt pastāvošu Herdera in-
stitūta statūtu grozīšanu.

6) Lietās, kuras institūta padome pati
izšķir:
i) ievēlēt saimniecības komisijā, re-

vīzijās komisijā un institūta tiesā
noteikto locekļu skaitu,

k) pārbaudīt un apstiprināt saim-
niecības komisijas iesniedzamos
projektus un norēķinus,

1) saņemt un nokārtot citu insti-
tūta pārvaldes orgānu un in-
stitūta ierēdņu iesniegtos 'ie-
rosinājumus, pieprasījumus,
ņojumuš u. t. t.,

m) lemt par Herdera institūta man
tas iegūšanu, pārdošanu, izlie
tošanu un pārvaldi,

n) aizstāvēt Herdera institūta tie
sības un intereses,

o) izšķirt sūdzības pret pārējiem in
stitūta pārvaldes orgāniem, mā
čības spēkiem vai ierēdņiem,

p) dot uzdevumus pārējiem in
. ? stitūta pārvaldes orgāniem, mā

čības spēkiem un ierēdņiem ik
katra pienākumu robežās,

r) apstiprināt algas un citus mak
sājumus' Herdera institūta dar
hiniekiem.

s) izdot drukas darbus un paziņo-
jumus Herdera institūta vārdā,

t) uzņemt un izslēgt studentus un
brīvklausītājus,

u) noteikt studentiem un brīvklau-
sītājiem maksājamas sumas,

v) apstiprināt studentu organi-
zācijas uz šo statūtu 81. panta
pamata,

z) nokārtot citas šinīs statūtos ne-
paredzētas lietas.

1. piezīme. Ja Ministru
kabinets vai izglītības mi-
nistris kādu uz šā 19) panta
a vai b burtu pamata ap-
stiprināšanai priekšā stā-
dītu kandidātu noraida,
tad šo personu var stādīt
priekšā tam pašam amatam
ne agrāk kā pēc 3 mēnešiem

2. piezīme. Mācības plāns
uzskatāms par apstipri-
nātu, ja izglītības ministris,
mēneša laikā pēc viņa
priekšā stādīšanas, pret
to neceļ iebildumus.

3. piezīme. Tekošu, kā arī
citu noteiktu lietu no-
kārtošanai institūta pa-
dome var ievēlēt komisijas,
norādot viņu darbības vir-

zienu.
4. piezīme. Līdz šais statūtos

paredzēto orgānu izvēlē-
šanai urĻ darbības uz-
sākšanai viņu pienākumus
izpilda to Herdera in-
stitūta mācības spēku ko-
pība, kup ari ir Herdera
sabiedrības biedri.

B. Rektors un prorektors.
20. Rektoru ievēl uz vienu mācības

gadu no Herdera institūta profesoru vidus ,
pārvēlēšana pielaižama.

21 Rektors pārstāv Herdera institūtu
visās lietās un parakstās viņa vārdā ar
darbveža līdzparakstu.

22. Rektors ir institūta padomes
priekšsēdētājs, viņš gādā par tās lēmumu
izpildīšanu un pārzina institūta kārtējās
darbības gaitu.

23. Prorektoru ievēl uz vienu mācības
gadu no Herdera institūta profesoru vai
docentu vidus. Pārvēlēšana pielaižama.

> 24. Rektors un prorektors pēc sav-
starpējas vienošanās sadala 22. pantā mi-
nētos darbus.

25. Bez tam prorektors izpilda rektora
vietu visos gadījumos, kad rektors aiz-
kavēts izpildīt savus pienākumus.

C. Saimniecības komisija.
26. Herdera institūta saimniecības ko-

misijā ietilpst 10 locekļi, kurus institūta
padome ievēl: 5 no visu profesoru un do-
centu vidus un 5 locekļus no kandidātiem,
kurus Herdera sabiedrība uzstāda no savu
biedru vidus. Visi šie locekļi .ievēlami uz
vienu mācības eadu. Pārvēlēšana oielai-

zama.
27. Saimniecības komisijas pienākumi

un tiesibas ir:
a) ievēlēt no sava vidus uz vienu mā-

cības gadu savu priekšsēdētāju un
sekretāru, kā arī vienu institūta pa-
domes locekli. Pārvēlēšana pie-
laižama.

Piezīme. Saimniecības komisijas
priekšsēdētājam, kā arī viņas
pārstāvim institūta padomē,
jāpieder ' pie Herdera in-
stitūta mācības spēkiem.

b) apgādāt, saņemt un pārvaldīt Her-
dera institūta līdzekļus un mantu
saskaņā ar institūta padomes lē-
mumiem,

c) izstrādāt apstiprināšanai institūta
padomei iesniedzamos projektus, no-
rēķinus vai saimnieciskus ierosi-
nājumus,

d) vienoties ar visiem Herdera institūta
darbiniekiem par viņu algām. Šo
vienošanos apstiprina institūta pa-
dome.

D. Institūta darbvedība.

28. Pie institūta darbvedības pieder
darbvedis un viņa palīgi, ja tādi vaja-
dzīgi, un kanclejas ierēdņi.

29. Darbvedība padota rektoram un
prorektoram un veic savu darbu pēc viņu
norādījumiem.

30. Darbvedi institūta padomes uz-
devumā pieņem un atlaiž rektors, kanclejas
ierēdņus ar rektora piekrišanu — darb-
vedis.

31. Darbvedis un viņa palīgi sadala
savus pienākumus ar rektora piekrišanu.
Pie šiem pienākumiem starp citu skaitās:
vest institūta padomes sēžu protokolus,
institūta grāmatas un mācības spēku die-
nesta gaitas aprakstus un sagatavot ap-
liecības par studentu un brīvklausītāju
studijām un pārbaudījumiem.

h. Revīzijas komisija.

32. Revīzijas komisijā ieiet uz vienu
mācības gadu 4 locekli, kurus institūta
padome ievēl: 2 no profesoriem un do-
centu vidus un divus no kandidātiem,
kurus uzstāda Herdera sabiedrība no savu
biedru vidus. Pārvēlēšana pielaižama.
Rektors, prorektors un saimniecības ko-
misijas locekļi nevar piederēt pie revī-
zijas komisijas.

33. Revīzijas komisija ievēl sev priekš-
sēdētāju un sekretāru no sava vidus un
pati noteic savu darbības plānu.

34. Revizijas komisijas uzdevums ir
pārraudzīt Herdera institūta līdzekļu un
īpašuma kārtīgu pārvaldi un izlietošanu.

35. Revizijas komisijai ir tiesība katrā
laikā ieskatīties institūta kasē un grāmat-
vedībā un, sava darbības lauka robežās,
pieprasīt paskaidrojumus no institūta dar-
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biniekiem un pārvaldes orgāniem, kā arī
iesniegt ziņas vai priekšlikumus institūta
padomei.

36. Katra darbības gada beigās re-
vīzijas komisijai pienākas pārbaudīt Her-
dera institūta kasi un grāmatvedību un
ziņot par rezultātiem institūta padomei.

F. Nodaļu konferences.
37. Katrā nodaļas konferencē ieiet

visi attiecīgai nodaļai pieskaitītie profe-
sori un docenti. Ja kādā nodaļā darbojas
arī privātdocenti, asistenti un lektori, tie
arī no sava vidus ievēl vienu priekšstāvi
nodaļas konferencē.

38. Katrai nodaļas konferencei savā
nodaļā ir sekosi pienākumi un tiesības:

1) Lietās, kuras nododamas institūta
padomei:
a) ierosināt! mācības spēku un palīg-

personāla ievēlēšanu, pārvēlēša-
nu un atlaišanu no amata,

b) izstrādāt mācības plānu, kā arī
studiju un eksaminācijas kārtību,

c) iesniegt ierosinājumus par at-
tiecīgās nodaļas pārveidošanu vai
tās darbu veicināšanu.

d) dot paskaidrojumus uz institūta
padomes pieprasījumiem.

2) Lietās, kuras nododamas saimniecības
komisijai:
e) izstrādāt projektus par saimnie-

ciskām vajadzībām,
f) iesniegt saimnieciska rakstura ie-

rosinājumus un paskaidrojumus.
3) Lietās, kuras nokārtojamas pašai no-

daļas konferencei:
g) ievēlēt uz vienu mācības gadu no

nodaļas profesoru un docentu
vidus nodaļas vadītāju, vienu
institūta padomes locekli un savu
sekretāru,

h) izvest dzīvē izstrādāto mācības
plānu, studiju un eksaminācijas
kārtību,

i) izdalīt un izlietot nodaļas rī-
cībā nodotos līdzekļus,

k) pārvaldīt nodaļai piederošās la-
boratorijas, mācības līdzekļus
u. t. t.
G. Nodaļu vadītāji.

39. Katru nodaļas vadītāju iepriek-
šējā mācības gada beigās ievēl uz vienu
gadu attiecīgā nodaļas konference. Pār-
vēlēšana pielaižama.

40. Katrs nodaļas vadītājs ir savas no-
daļas konferences priekšsēdētājs: viņš
gādā par tās lēmumu izpildīšanu un pār-
stāv to visos vajadzīgos gadījumos.

IV. Institūta tiesa.

41. Pie institūta pastāv tiesa no trīs
locekļiem, kurus institūta padome ievēl
no visu savu profesoru un docentu vidus
uz vienu mācības gadu. Pārvēlēšana
pielaižama.

42. Institūta tiesa ievēl priekšsēdētāju
un sekretāru no sava vidus. Viņa pati
noteic savu darbības kārtību.

43. Institūta tiesas uzdevums ir iz-
meklēt un pēc sava ieskata izšķirt lietas
par Herdera institūtā pastāvošās kārtības
neievērošanu no studējošo puses, kā ari
apspriest un nokārtot studējošo nesaskaņas
ar institūta mācības spēkiem, palīgper-
sonālu un ierēdņiem.

44. Ja institūta tiesa nevar citādi
nokārtot kādu viņai nodotu lietu, viņa
taisa savu spriedumu atgādinājuma vai
rājiena veidā. Nopietnu pārkāpumu ga-
dījumā institūta tiesa var uzaicināt vainīgo
izstāties no Herdera institūta vai ierosināt
institūta padomē viņa izslēgšanu. In-
stitūta tiesa var iesniegt institūta padomei
sūdzības par mācības spēkiem, palīg-
personālu un ierēdņiem.

V. Mācības spēki, palīgpersonāls un
ierēdni.

A. Mācības spēki.

45. Mācības spēkus Herdera institūta
padome pieņem" un atlaiž tieši vai uz
nodaļas konferences priekšlikumu. Viņus
apstiprina amatā izglītības ministris.

46. Par Herdera institūta mācības
spēkiem skaitās:

a) pēc amata pakāpes — profesori
(kārtējie un ārkārtējie), docenti (ve-
cākie vai jaunākie), privātdocenti,
lektori un asistenti (vecākie vai
jaunākie);

b) pēc ievēlēšanas veida — pastāvīgi
un nepastāvīgi.

Piezīme. Privātdocenti var pie-
derēt tikai pie nepastāvīgiem
mācības spēkiem, visi pārējie
šā (46.) panta a punktā mi-
nētie mācības spēki var būt
pastāvīgi vai nepastāvīgi.

47. Profesora amatu Herdera institūtā
var ieņemt personas, kas ieguvušas

Latvijas universitātē vai ārzemēs akadē-
miskai mācības darbībai vajadzīgos grādus
un kas bez tam pēc institūta padomes
atzinuma izrādījušas pienācīgas spējas
akadēmiskā pasniegšanā un zinātniskos
panākumos.

48. Kārtēja profesora amatam nepie-
ciešams doktora grāds, vai Krievijā pirms
1917. gada pastāvošā kārtībā iegūts ma-
ģistra grāds. Teoloģijas nodaļā licen-
ciata grādu pielīdzina doktora grādam.

49. Ārkārtēja profesora amatam pie-
tiek, ka ir nolikts maģistra pārbaudījums
(maģistrand) kādā Krievijas universitātē
pirms 1917. gada.

50. 47. pantā minēto augstskolu godā-
juma kārtā (honoris causa) piešķirti zināt-
niski grādi tikai tad pielīdzināmi kārtēji
iegūtiem, ja viņi piešķirti par zinātniskiem
nopelniem.

51. To personu kvalifikācija, kas kād-
reiz darbojušās vai pašlaik darbojas kā
profesori, docenti vai privātdocenti kādā
citā augstskolā, nav pārbaudāma.

52. Docenta amatu Herdera institūtā

var ieņemt personas, kas ieguvušas
Latvijas universitātē vai ārzemēs akadē-
miskai mācības darbībai vajadzīgos grādus
un kas, pēc institūta padomes atzinuma,
izrāda pienācīgas spējas akadēmiskā pa-
sniegšanā, vai iesniedz Herdera insti-
tūtam kādu, pēc institūta padomes at-
zinuma, apmierinošu patstāvīgu zinātnisku
darbu ,,pro venia legendi".

1. piezīme. 50. panta noteikumi at-
tiecas arī uz docentiem (salīdz, ari
51. p.).

2. piezīme. Par zinātnisku grādu šeit
uzskatāms ari kādā Krievijas uni-
versitātē pirms 1917. gada iegūts
kandidāta grāds, vai pirmās šķiras
diploms.

53. Docentus iedala, vērojot no viņa
akadēmiskās pasniegšanas prakses un zi-
nātniskiem panākumiem, vecākos un
jaunākos.

54. Par privātdocentiem var, uz viņu
lūguma vai attiecīgās nodaļas konferences
priekšlikuma pamata, pielaist personas
uz docentiem pastāvošo noteikumu pamata,
kad viņas, neprasot algu, vēlas turēt
Herdera institūtā priekšlasījumus un se-
minārus un vadīt praktiskus darbus.

55. Institūta padome var! privātdo-
centiem arī pagaidām uzdot obligātorisku
mācību pasniegšanu.

56. Privātdocenti, kas divus semestrus
no vietas nav turējuši Herdera institūtā
priekšlasījumus, zaudē šo tituli.

57. Lektora amatu Herdera institūtā var
ieņemt personas ar akadēmisku grādu,"
vai bez tāda grāda, kurām institūta
padome atzinusi viņu speciālizglītību at-
tiecīgā priekšmetā par pietiekošu.

58. Asistenta amatu Herdera institūtā
var ieņemt personas ar augstskolas iz-
glītību. Vērojot pēc viņu amata prakses,
viņus apzīmē par vecākiem vai jaunākiem
asistentiem.

59. Herdera institūta mācības spēkiem
jāizpilda savā speciālā priekšmetā institūta
padomes uzdotie darbi, saskaņā ar mā-
cības plānu.

60. Par pilnīgi nodarbinātiem uzska-
tāmi profesori un docenti ar 6, lektori ar
8 lekciju vai semināru stundām nedēļā.
Ikviena lekciju stunda pielīdzināma2 prak-
tisku darbu stundām. Asistenti uzskatāmi
par pilnīgi nodarbinātiem ar 24 stundām
nedēļā. Darba stundas virs šās normas
skaitās par virsstundām.

61. Profesori, docenti, lektori un asi-
stenti saņem no Herdera institūta algas,
piemaksas un virsstundu atalgojumus pēc
institūta padomes apstiprināmas vieno-
šanās ar saimniecības komisiju.

Piezīme. Privātdocenti tikai tad sa-
ņem algu, ja viņi izpilda institūta
padomes uzdotus darbus.

62. Herdera institūta pastāvīgie pro-
fesori, docenti, lektori un asistenti, kuri
ir Latvijas pilsoņi, bauda pensijas tiesību
pēc skolotāju pensiju likuma noteikumiem
par privāto iestāžu skolotāju pensijām.

63. Uz likuma par Herdera institūtu
9. panta pamata par normu pensijas un
iemaksu aprēķināšanai (Skolotāju pensiju
likuma 14. p.) ņemams Latvijas univer-
sitātes attiecīgo mācības spēku stundu
skaits.

64. Uz Herdera institūta mācības spē-
kiem ar tiesību saņemt pensiju, bet ar
nepilnu stundu skaitu šinī iestādē, at-
tiecas skolotāju pensiju likuma 14. panta
1. piezīme.

Piezīme. Mācības spēki, kas izkalpo-
juši pilnu pensiju, var palikt amatā
tikai tad, ja tos no jauna ievēl. No
jauna tos var ievēlēt uz ne vairāk kā
5 gadiem, pēc kuru notecējuma iz-

darāmas jaunas vēlēšanas. Mācības

spēki, kupem ir 70 gadi, gan patur
akadēmisko tituli, kā ari tiesību lietot
Herdera institūta bibliotēku un labo-
ratorijas, bet var izpildīt tikai ārkār-
tējus darbus institūta padomes uz-
devumā. Pēdējā gadījumā mācības
spēki, bez pilnas pensijas, saņem
arī atalgojumu virsstundu normu
apmērā.

B. Palīgpersonāls un ierēdņi.

65. Pie Herdera institūta palīgperso-
nāla pieder bibliotekārs ar saviem palīgiem,
subasistenti, laboranti un citi.

66. Palīgpersonālu pieņem un atlaiž
institūta padome: bibliotekāru un viņa
palīgus uz rektora, bet citus uz attiecīgas
nodaļas konferences priekšlikumu.

67. Bibliotekārs *r saviem palīgiem
pārvalda Herdera institūta bibliotēku pēc
institūta padomes vai bibliotēkas vadītāja
instrukcijām:

Piezīme. Institūta padome var, ja
viņa to atzīst par vajadzīgu, no sava
vidus ievēlēt uz vienu mācības gadu
bibliotēkas vadītāju. Viņš ir pārējā
bibliotēkas personāla tiešais priekš-
nieks un pārstāv bibliotēku institūta
padomes priekšā un uz ārieni.

68. Subasistenti, laboranti un citi pa-
līdz profesoriem vai docentiem prak-
tiskos darbos bez sevišķa mācības uzde-

vuma.
69. Pie Herdera institūta ierēdņiem

pieder arī šo statūtu 28. pantā minētās
amatpersonas.

70. Palīgpersonāla un ierēdņu algas
pēc iepriekšējas vienošanās nosaka saim-
niecības komisija un apstiprina institūta
padome.

VI. Studenti un brivklausītaji.

71. Studentus uzņem un brīvklausī-
tājus pielaiž institūta padome vai viņas
izraudzīta komisija uz šo statūtu pamata.

72. Katrs students vai brīvklausītājs
var katrā laikā ar attiecīgu paziņojumu
institūta darbvedībā izstāties no Herdera
institūta. Par izslēgšanu sal. 19. (t) un
44. pantu.

73. Visi Herdera institūta studenti un
brīvklausītāji izdara maksājumus, kuru
lielumu un samaksas termiņu nosaka
institūta padome. Šos maksājumus var
atlaist un pazemināt uz attiecīgu institūta
padomes noteikumu pamata. Personas,
kas nav laikā samaksājušas pienākošās
stirnas, skaitās kā izstājušās. Samaksātu
mācības naudu izstāšanās vai izslēgšanas
gadījumā neatmaksā.

74. Visiem studentiem un brīvklausī-
tājiem jāizpilda uz viņiem attiecošies
Herdera institūta pārvaldes orgānu rīko-
jumi. Rektors vai prorektors sauc vai-
nīgos pie atbildības un nodod viņus, ja to
uzskata par vajadzīgu, institūta tiesai.
Šādos gadījumos, rektoram vai prorek-
toram ir tiesība līdz lietas izšķiršanai
aizliegt vainīgiem apmeklēt institūtu.

75. Par studentiem uzņem abu dzi-
mumu personas, kas ieguvušas gatavības
apliecību kādā Latvijas vidusskolā (ģim-
nāzijā) ar vācu mācības un pārbaudījumu
valodu un vēlas piedalīties zinātniskās
studijās Herdera institūtā.

76. Citu līdzīgu mācības iestāžu ab-
solventus var uzņemt par studentiem, ja
tie pietiekoši pārvalda vācu valodu. Va-
jadzīgos gadījumos, uz institūta padomes
vai sevišķas viņas uzdevumā darbojošās
komisijas rīkojuma pamata, jānoliek
pārbaudījums.

77. Katrs students saņem institūta
leģitimācijas kartiņu.

78. Katrs students var katrā laikā
saņemt apliecību par savu studiju gaitu
un panākumiem, kā ari par nolikto pār-
baudījumu rezultātiem.

79. Katram studentam ir tiesība pēc
sava ieskata izvēlēties priekšlasījumus,
uz kuriem viņš grib pierakstīties un kujais
viņš grib apmeklēt. Iepriekšēja infor-
mācija pie attiecīgā profesora vai nodaļas
vadītāja ir ieteicama. Semināru un prak-
tisko darbu apmeklēšanu nosaka studiju
kārtība.

80. Katram studentam ir tiesība, ievē-
rojot pastāvošo kārtību, turēt pārbaudī-
jumus priekšmetos, kurus studējis Herdera
institūtā.

81. Uz pastāvošo likumu un rīkojumu
pamata studentu sarīkojamiem izrīkoju-
miem vai dibināmām organizācijām ne-
pieciešama rektora vai institūta padomes
atļauja, ja vēlas saistīt šos izrīkojumus
vai šās organizācijas ar Herdera institūtu.

82. Herdera institūta studentiem ir
tiesība no sava vidus ievēlēt uzticības
personas, kas pārstāv viņu intereses.

83. Attiecībā uz kara klausības pie-

nākumu izpildīšanu Herdera institūta stu-
denti pielīdzināti skolotāju institūtu au-
dzēkņiem.

84. Par brīvklausītājiem pielaiž abu
dzimumu personas, ar vai bez gatavības
apliecībām, kas vecākas par 16 gadiem
un pietiekoši pārvalda vācu valodu.

85. Pie priekšlasījumiem, kuriem nav
populāru priekšlasījumu raksturs, kā ari
pie semināriem, praktiskiem darbiem un
pārbaudījumiem brivklausītājus pielaiž
tikai ar attiecīgas nodaļas konferences
piekrišanu.

86. Brīvklausītāji var saņemt Herdera
institūta apliecības par studijām un iz-
turētiem pārbaudījumiem, saskaņā ar in-
stitūta padomes noteikumiem.

VII. Statūtu grozīšana un institūta
slēgšana.

87. Šo statūtu grozīšanu, kā ari Her-
dera institūta paplašināšanu, samazinā-
šanu vai slēgšanu var nolemt institūta
padome tikai saziņā ar Herdera sabiedrības
pilno sapulci un var izvest tikai ar Ministru
kabineta piekrišanu. Attiecīgus ierosinā-
jumus iesniedz izglītības ministrim tālāk-
virzīšanai Ministru kabinetam.

88. Herdera institūta slēgšanas ga-
dījumā jārīkojas pēc noteikumiem, kurus
izstrādā institūta padome saziņā ar Her-
dera sabiedrības pilno sapulci.

89. Ja pēc Herdera institūta likvidā-
cijas rastos mantas atlikums, tas pāriet
Herdera sabiedrības īpašumā.

Rīgā, 1927. g. 13. septembrī.

Ministru prezidents M. Skujenieks.
Izglītības ministris J. Rainis.

Iz ka^a ministra pavēles Nr. 28,
Rīgā, 1927. g. 26. septembri.

Pārvaldības daja.
§ 4.

Izsludinu atsevišķā šīs pavēles pie-
likumā manis apstiprinātos noteikumus
par kara ministrijas padomi.

Pielikums. Noteikumi.
§5.

Darbus turpmāk sestdienas beigt ierin-
das karaspēka daļās pulksten 12, bel
stabos, pārvaldēs un iestādēs pulksten 13.

§6.
Bieži vien no karaspēka daļām ienāk

raksti kļūdainā valodā un tik neskaidri
uzrakstīti, ka to izlasīšana ir ļoti grūta
un pat neiespējama. Tāpat paraksti ne-
skaidri un nesalasāmi.

Griežu uz šo apstākli daļu priekš-
nieku vērību un uzdodu rūpēties par
šādas parādības novēršanu, lai neskai-
dros un kļūdainos rakstus nenāktos sūtīt
atpakaļ.

Neskaidrība un rakstos ielaistās kļūdas
ir nolaidības sekas, kādu apstākli ņemt
vērā ari pie atestāciju sastādīšanas.

Apgādības daļa.
. § 8.

Karavīru devas vērtību laika no š g.
1. oktobra līdz 1928. g. 31. martam no-
saku Ls 0,79 dienā.

Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

K. min. 1927. g. 28 pav
4. § pielikums.

Note kurni tJ^
par kapa ministrijas padomi.

1. Kara ministrijas padome pastāv kā
ministra palīga orgāns resora pārziņai
piekrītošo svarīgāko jautājumu vispusīgai
apgaismošanai un apspriešanai.

2. Kara ministrijas padomē kā balss-
tiesīgi locekļi ieiet: galvenā štāba
priekšnieks: armijas komandiera štāba
priekšnieks, pārvalžu priekšnieki, divīziju
komandieri, artilērijas inspektors un šo
amatpersonu palīgi un eskadres koman-
dieris.

^
Armijas komandieris sēdēs

piedalās pēc savas vēlēšanās un ar
balsstiesību.

3. Galvenā štāba priekšnieks ir pa-
domessežu pastāvīgais vadītājs. Viņa
prombūtne kara ministris sēžu vadīšanu
uzdod vienam no padomes locekļiem.

4. Uz ministra priekšlikumu kara mi-
nistrijas padome apspriež un dod atzi-
numus visos jautājumos, kup nodoti
viņas caurskatīšanai.

5 Padomes sēdes uz kara ministra
priekšl

ikumu vai uz savu ierosmi sa-
sauc sēžu vadītājs, uzaicinot ne mazāk
ka 5 no tam 2. p. minētām amatper-
sonām, uz kuru daļām vai pārvaldēm
apspriežamais jautājums attiecas.

6._ Sēžu vadītājs pie dažādu speciālu
jautājumu apspriešanas var uzaicināt uz



sēdēm ari citas kā kara, tā civilresoru
amatpersonas un lietpratējus, bez balss-
tiesībām.

7. Padomes sēža dienas kārtību no-
saka kara ministris vai sēžu vadītājs.

8. Padomē apspriežamos jautājumus,
pirms viņu likšanas uz dienas kārtības,
sēžu vadītājs nodod vienam no padomes
locekļiem referāta sastādīšanai, nosakot
laiku, kad referātam jābūt gatavam. Pat
referentu izvēlams padomes loceklis,
kura pārzinās nozari apspriežamais jau-
tājums vistuvāk aizkar vai kurš jautā-
jumu pacēlis pie kara ministra.

9. Padomes sēdes laiks un dienas
kārtība jāizziņo padomes locekļiem un
pieaicināmiem dalībniekiem vismaz vienu
dienu pirms sēdes.

10. Padomes sēdes skaitās pilntiesīgas,
ja ir klāt sēžu vadītājs un 4 padomes
locekļi.

11. Padomes savus atzinumus pieņem
ar vienkāršu balss vairākumu. Ja balsis
dalās lidzīgi, tad izšķirošā ir priekšsēdē-
taja balss.

12. Padomes atzinumi ierakstāmi se-
višķa žurnālā un tos paraksta visi klāt-
esošie locekļi un sekretārs.

13. Ja kāds no padomes locekļiem ne-
piekrīt sēdes atzinumam, tad tam ir tiesība
savas domas pievienot protokolam, iesnie-
dzot ne vēlāk kā 3 dienu laikā savu domu
rakstisku formulējumu.

14. Padomes atzinumus sēžu vadītājs
ne vēlāk kā 3 dienu laikā, bet ja pie
protokola pievienotas atsevišķas domas,
tad 5 dienu laikā, ceļ priekšā kara mi-
nistrim.

15. Padomes sekretāra pienākumus
izpilda kara ministra nozīmēta persona.

Kara ministra sekretārs,
pulkvedis-leitnants K a ņ e p s.

Apstiprinu saziņā ar centrālo zemes ierīcības komiteju.
Rīgā, 1927. g. 27. septembri.

,\7\ Zemkopības ministris A. Mitulis.

Instrukcija
par laukstrādnieku dzīvokļiem, izdota pamatojoties uz 1927. g.
13. jūnija likuma par laukstrādnieku dzīvokļiem 11. p. (likumu

kr. 1927. g. 113)
1 Dzīvokļu ierīkošana laukstrādniekiem valsts kulturelo

centru un citās valstij piederošās ēkās.
1.

Apriņķa valsts zemju inspektori saziņa ar vietējam pašvaldībām, piedaloties
attiecīgā rajona lauksaimniecības būvtechniķim, noskaidro: a) kādās vietās būtu
nepieciešams ierīkot likuma 1. pantā minētos laukstrādnieku dzīvokļus; b) kādās
vietās ir šim nolūkam piemērotas vai piemērojamas ēkas un cik šo ēku piemērošana
vai pārbūvēšana prasītu līdzekļu; c) kur tādiem dzīvokļiem varētu iedalīt sakņu
dārzus, skaitot uz katru dzīvokli līdz 1f 2 ha zemes.

2.
Ēku piemērošanas un pārbūves projektu sastādīšanai un līdzekļu izprasīšanai

budžeta kārtībā nepieciešamos datus valsts zemju inspektori iesūta zemkopības
ministrijas būvniecības nodaļai.

3.
Pastāvošos un jaunierīkotos dzīvokļus un pie viņiem piedalīto zemi sakņu

dārzu ierīkošanai iznomā uz laiku līdz 3 gadiem valsts zemju inspektori, saziņā ar
vietējām pašvaldībām, kuras sastāda nomnieku sarakstus, dodot priekšroku vietējā
pagasta strādnieku un amatnieku atraitnēm ar bērniem un kara invalidu ģimenēm.

4.
Sūdzības par pašvaldību satādītiem nomnieku sarakstiem iesniedzamas 2 ne-

dēļu laikā apriņķa zemes ierīcības komitejai, kuras lēmums iznomās lietā ir galīgs,
un saskaņā ar to izsniedzami nomas līgumi. Tuvākus norādījumus par nomas no-
teikumiem valsts zemju inspektoriem dod zemju pārvalde.

II. Laukstrādnieku un amatnieku dzīvokļu celšana uz pie-
šķirtām fonda zemēm.

5. _
Par nekultivētam zemēm, uz kurām būtu iespējams dibināt laukstrādnieku un

amatnieku saimniecības, sarakstus sastāda vietējā pagasta valde un tādus iesūta
apriņķa komitejai līdz š. g. 15. novembrim, bet turpmākos gados līdz 1. jūnijam.

6.
Nekultivēto un mežu zemju ieskaitīšanu sadalāma zemju fonda priekš lauk-

strādnieku dzīvokļiem izdara komisija, sastāvoša no vietējā apriņķa mērnieka kā
priekšsēdētāja un locekļiem : attiecīga virsmežziņa un vietējā pagasta valdes pārstāvja.

7.
Vēl nesadalītās un nepiešķirtas fonda zemes, ka ari pagasta valdes uzrādītās

nekultivētās zemes apskata § 6. minētā komisija līdz š. g. 15. decembrim, bet
turpmākos gados līdz 1. septembrim, un dod savu atsauksmi par šo zemju ieskai-
tīšanu sadalāmā fondā strādnieku un amatnieku dzīvokļu vajadzībām, kā ari par
iedalāmo saimniecību vēlamo platību.

Piezīme. Ja minētās komisijas lēmums ir vienbalsīgs, tad tas uzskatams
par galīgu, pretējā gadījumā sastādīto aktu apriņķa mērnieks iesūta
centrālai zemes ierīcības komitejai izlemšanai, saskaņā ar 1926. gada
18. jūnija instrukciju.

8.
Sarakstus par dabā iedalītām laukstrādnieku un amatnieku saimniecībām valsts

zemju inspektori piesūta attiecīgām pagasta valdēm izziņošanai vietējiem iedzīvo-
tājiem, nosakot pieteikšanās laiku.

Pieprasījumi (uz baltām listēm) iesniedzami vietējai pagasta valdei, kura tos
izlemj, saskaņā ar likumu par laukstrādnieku dzīvokļiem, apmierinot pirmā kārtā
vietējā pagastā dzīvojošos strādniekus un amatniekus un dodot priekšroku savā
starpā kā vietējos, tā ārpagastniekos_ atraitnēm ar bērniem un kara invalidiem;
izlemtās lietas tālāk virza agrarlikuma paredzēta kartībā.

10.
Likuma 2. p. minētiem laukstrādniekiem un amatniekiem dzīvokļu celšanai

izsniedzami būvkoki no valsts meža par '/s_ takses cenu pēc sekošam normām:
a) ar zemes platību līdz 4 ha ne vairāk ka 75 kub. m ;
b) ar zemes platību virs 4 ha līdz 10 ha ne vairāk kā 145 kub. m.
Piezīme 1. Pie dzīvokļa celšanas jāievēro pastāvošie saistošie noteikumi

lauku būvniecībā.
2. Piezīme. Punktos L, 3, 5, 6. un 7. minēto jautājumu noskaidrošanai

var pieaicināt attiecīga pagasta laukstrādnieku pārstāvjus ar padomdevēju
balsīm.

III. Dzīvokļu ierīkošana laukstrādniekiem pastāvošās
saimniecībās.

11.
Likuma 4. pantā minētiem zemju īpašniekiem saimniecības nodarbināto lauk-

strādnieku dzīvokļu ierīkošanai ir tiesība saņemt būvkokus no valsts mežiem par
i/ 3 takses cenas sekosos apmēros:

a) dzīvokļu jauncelšanai: saimniecībām ar dārza, tīruma un pļavu kopplatību
1) No 20 ha līdz 35 ha — 50 kub. mtr.
2) virs 35 ha līdz 50 ha — 90 kub. mtr.
3) virs 50 ha — 135 kub. mtr.

b) dzīvokļu jaunpiebūvēm pie pastāvošam ēkām — pec faktiskas vajadzības,
bet ne vairāk kā 80% no augstāk minētām normām; _

c) dzīvokļu iebūvei vai pārbūvei pastāvošas ēkās — pec faktiskas vaja-
dzības, bet nepārsniedzot 40% no augstāk minētām normām.

Piezīme. Saimniecību īpašnieki, uzceļot laukstrādnieku dzīvokļus no uguns-
drošiem materiāliem, neatkarīgi no saimniecības platības, bauda tiesību
uz Valsts zemes bankas aizdevumu dzēšanu, līdzīgi izpostītiem un
jaunsaimniekiem.

12.
Jaunceļamiem vai ierīkojamiem laukstrādnieku dzīvokļiem vienas ģimenes

lietošanai jāsastāv no vienas dzīvojamās istabas, virtuves, priekšiņas un pieliekamās
telpas virtuves vajadzībām, piemērojoties klātpieliktiem paraugu plāniem. Tādā
kārta minēto telpu apbūves kopplatība nevar būt mazāka par 40 kvadr. metriem
vienas ģimenes dzīvokļiem, 80 kv. metriem divu ģimeņu un 120 kv. metriem triju
ģimeņu dzīvokļiem.

Laukstrādnieku dzīvokļu paraugu plāni.
Vienai ģimenei. Divām ģimenēm.

būvkoki pieprasāmi, izsniedzami un izlietojami, saskaņa ar 1925. g. 5. jumja
likumu par valsts kreditiem lauksaimniecības būvniecībai un attiecīgām instrukcijām.

Zemkopības departamenta direktors P. G r ā v s.
Mežu departamenta direktors K- Meldera.

Apstiprinu saziņā ar iekšlietu
ministri 1927. g. 21. septembri.

Zemkopības ministris
tyX> A. Mituls.

instrukcija
dalības naudas piedzīšanai
no meliorācijas sabiedrību

biedriem.
(Izdota saskaņā ar noteikumu par melio-

rācijas sabiedrībām 20. pantu)
1. Dalības naudas piedzīšanu no me-

liorācijas sabiedrību biedriem saskaņā ar
šo instrukciju izdara lauku pašvaldības
iestādes (pagastu vai miestu valdes) uz
zemkopības ministrijas apstiprinātā un
„Vald. Vēstn." izsludinātā dalībnieku sa-
raksta un meliorācijas sabiedrības valdes
iesniegtā maksātāju (parādnieku) saraksta
pamata.

2. Meliorācijas sabiedrību valdes sa-
stāda maksātāju sarakstus, uzrādot tajos
maksātāju vārdus, uzvārdus, dzīves vie-
tas, maksātāja meliorācijas sabiedrībā
ietilpstošā īpašuma apzīmējumu, dalības
naudas sumas, kā ari par kādu darbu un
kādu laiku tās maksājamas, un iesniedz
tos attiecīgai pašvaldības iestādei pie-
dzīšanai.

Apstiprinu.
1927. g. 23. septembri.

Satiksmes ministris
K.Krievs.

Rīkojums Nr. 393
par Edinbursas I un Jaundubultu

pieturas punktu slēgšanu.
Ar š. g. 3. oktobri slēdzu darbībai

vasaras sezona atvērtos Edinburgas I un
Jaundubultu pieturas punktus.

Sakarā ar to uzdodu rīkojumā Ne 61,
kuršiespiests „ Valdības Vēstneša" 1925. g.
47. numurā un ..Dzelzceļu virsvaldes rīk.
krāj." 1925. g. 8._ numurā, papildināts un
izlabots ar vēlākiem rīkojumiem, pie
Edinburgas I un Jaundubultu pieturas
punktu nosaukumiem izdarāmo operāciju
apzīmējumus „pb" izlabot uz „S\

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Eksploatacijas direktors R. G a r s e 1 s.
Finansu direktora vietas izpildītājs

J.Leitis.

Apstiprinu.
1927. g. 23. septembri.

Satiksmes ministris
K.Krievs.

Rīkojums Nr. 394.
Par Dobeles stacijas ieslēgšanu
tiešā satiksmē ar visām valsts

dzelzceļu stacijām.
Grozot š. g. 327. un 338. rīkojumu,

ieslēdzu Dobeles staciju tiešā satiksmē
ar visām valsts dzelzceļu stacijām, kuras
izdara komercoperacijas.

No normalplatuma ceļa stacijām (Jel-
gavas Seces un Jelgavas-Liepājas liniju)
uz Dobeles staciju un otrādi nosūtamo
preču sūtījumi no viena platuma vago-
niem cita platuma vagonos pārkraujami
Jelgava, sakara ar ko sūtījumiem, no-
sūtamiem no vai uz stacijām, kuras at-
rodas _ no Glūdas stacijas virzienā uz
Liepāju, pie attāluma līdz Glūdai jāpie-
skaita attālums no Glūdas līdz Jelgavai
un atpakaļ no Jelgavas līdz Glūdai.

Rīkojums spēkā ar publicēšanas dienu.
Dzelzceļu galvenā direktora

3. Pašvaldības iestādes, stājoties pie
maksājumu piedzīšanas, salīdzina iesnieg-
tos maksātāju sarakstus ar zemkopības
ministrijas apstiprinātu un BVald. Vēstn."
izsludinātu dalībnieku sarakstu un piedzen
maksājumus tikai no tiem dalībniekiem,
kuru īpašumi ievesti apstiprinātā un iz-
sludinātā sarakstā, uzaicinot maksātājus
1 mēneša laikā labprātīgi nomaksāt pa-
rādus, skaitot no paziņojuma izsniegšanas
dienas maksātājam.

4. Termiņā nenomaksātās dalības nau-
das pagastu vai miestu pašvaldības
piedzen spaidu kārtā, saskaņā ar instruk-
ciju par lauku pašvaldību nodokļu un
citu neapstrīdamu šīm pašvaldībām sumu
piedzīšanu (1925. g. „Vald. Vēstn."JN°268).

5. Piedzītās sumas pašvaldības iestā-
des iegrāmato kā pārejošās sumas un
izmaksā meliorācijas sabiedrības valdei
vai viņas pilnvarotai personai.

Zemkopības departamenta direktors
P.Grā v s.

Kulturtechniskās nodaļas vadītājs
A.K u z e".

palīgs K- Spriņģis
Ekspluatācijas direktors R. Gars els
Finansu direktora vietas izpildītājs

J.Leitis



Apstiprinu.
1927. g. 24. septembri.

Satiksmes ministris
K.Krievs.

Rīkojums Nr. 395
par noteikumu Ne 310 grozīšanu.
Lai novērstu noteikumu Ne 3!0 (par

tarifu attālumiem starp stacijām un pie-
turas punktiem) 1. panta „b" punkta ne-
pareizu tulkošanu, uzdodu šo noteikumu
(publ. š. g. .Valdības Vēstneša" 194. nu-
murā un .Dzelzceļu vēstneša" 33. nu-
murā) 1. panta „b" punktu ievietot sekošā
jauna redakcijā:

b) no vai caur Zasulauku pārvadāja-
miem :

aa) visiem parastā ātruma preču sū-
. tījumiem,

bb) pasažieru ātruma preču pilnkravu
sūtījumiem un

cc) visiem kustoņu sūtījumiem, ja tos
pārvadā: līdz Torņakalna-Jelgavas
linijas stacijām vai pār Torņakalnu-
Jelgavu, vai pārvadā pretējā vir-
zienā par 20,8 kilometriem.

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 1. oktobri.
Dzelzceļu galvenais direktors A. R o d e.

Finansu direktora v. i. J. Leiti s.

Lntviins tankus nedēlos mm
uz 28. septembri 1927. g.

AKTĪVĀ Lati, S. PASĪVA Lati. S.

Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīme. apgrozībā. . 29,666,790 -

pie ārzemju emisijas bankām . .23,663,876 11 Pamata kapitāls 14.385 276 «

Ārzemju valūta 43,140,980 63 Rezerves kapitāls %'cm
Sudraba nauda «MS-S Speciālās rezerves. ,K 82? 30Valstskaseszīmesusikametalanauda 8.714,87215 Nogulduumi. io'f« ool «r
īsa termiņa vekseļi 72,239,127 51 Teķos, rēķini .... , . . -^165 ,99466

Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 53,897,910 27 Valsts reķmi un depozīti .... 94,576,922 99

Citi aktivi ... .14,(9451527 Citi pasīvi ....... ? ? . 14,410,483 57

219,773 4ĪF94 219,773,416 94

P i e z i m e : uz 28 septembri 1927. g. Latvijas bankas naudas zimes apgrozībā par Ls 29,666,790 -
kuras nodroSinātas:

1) ar tīru zeltu 2500 klg (divi tūkstoši pieci simts klg), kas pec paritātei 1 klg =
Ls 3444,44 nodrošina . _ , _ • »,bl 1,100 -

2) ar $ 2.400.000— (divi miljoni četri rimti tūkstoši dolāriem), kas pec pa-
ritātes f 1,— = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 12,438,288 —

3) ar £ 341,668,-/ (trīs simti četrdesmit viens tukstots seši simti sešdesmit
astoņām angļu mārciņām), kas pēc paritātes £ 1,—= 7,32238 gr. tīra zelta=

Ls 25,22155, — nodrošina . . 8,617,402 —
' ,„„„ Ls 29,6t6,790

Rīgā, 28 septembrī 1927. g. =r
Psdomes priekšsēdētāja vietnieks A. K 1ī v e.

15582 Galvenais direktora K. Vanags.

Literatūra.
Latvijas Banka. Tautsaimniecisks pārskats un

statistiskas ziņas. Ne 3. 1927. g. augustā.
Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 8 lapas puses.

KURSI.

Rīgas birZa, 1927. gada 30. septembri.
Devīzes

1 Amerikas doliars 5,178—5,188
1 Anglijas mārciņa 25,185—25,23s
100 Francijas franku....... 20,20—20,50
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,55—100,35
100 Itālijas liru 28,10—28,50
100 Zviedrijas kronu 139,05—139,75
100 Norvēģijas kronu 136,45—137,10
100 Dānijas kronu. ......138,50—139,20
100 Čechosiovaķljas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 207,25—208,30
100 Vācijas marku. ...... 122,95—123,86
100 Somijas marku 13,00—13,15
100 Igaunijas marku 1,37—1,39
100 Polijas zlotu .' . 57,00—61,00
100 Lietavas litu. . . . . . . . 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg. 3425—3445
Sudrabs 1 kg 91—99

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—10O
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zimes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacljas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc»

Zvērināts biržas māklera M. Okmians,
Māksla. .

Nacionālais teātris. Piektdien, 30. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā, Bertona un Simona
„Z a z a *' ar L i 1i j u Št e n g e 1 i. — Sestdien,
1. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, J. Janševska
komēdija „Precibu viesulis", kurā daudz

humora un tautas tipu. — Svētdien, 2. oktobrī,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē Ģerharta Haupt-
maņa drāma ,.Doroteja Angerman". —
Pulksten 7.30 vakarā, R. Blaumaņa komēdija
,.No saldenās pudeles". — Pirmdien,
3. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, 10. un 14. pa-
matskolai par labu Sardū komēdija „Madame
Sāns Gene". — B. Šova komēdiju ,.Sātana
apustulis" pirmo reiz izrādīs trešdien,
5. oktobri. Biļetes jau dabūjamas.

Dailes teātris. Piektdien, 30. septembri, pulk-
sten 7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām
„Mazā kafejnic a". — Sestdien, 1. oktobrī,
pulksten 7.30 vakarā „S kaistās s a b i n i e -
t e s". — Svētdien, 2. oktobri, pulksten 2 dienā,
par tautas izrādes cenām „E d e n e s dārzs"
un pulksten 7.30 vakarā „M ī 1 a stiprāka
par nāvi". — Piektdien, 7. oktobri, Franča
Molnara „Sarkanās dzirnavas" — Velnu
spēle 3 cēlienos 26ainās. „S ar k a n ā s dzir-
navas" ne par velti nosauktas par „velnu
spēli". Te redzama ne tikai elle ar velnu ma-
jestati-Rex internus un viņa galmu, bet ari
drausmīgā elles mašina-psvchocorruptor
internai i s.

Rīga. \
Amerikas tirdzniecības Attachē kantoris
tiek pārvests 1. oktobrī š. g. no L. Ķē-
niņa ielas Ne 4 uz Biržas Bankas
māju. Māras (Doma) laukumā Ne 17.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1927. g. 29. septembrī.

1. Ieceļ līdzšinējo papildu miertiesnesi
pie Rīgas apgabaltiesas Alfrēdu Berg-
m a n i par miertiesnesi pie tās pašas
apgabaltiesas.

2. Pieņem pārgrozījumus un papildi-
nājumus likumā par valsts aizdevumiem
un viņu nodrošināšanu un nolemj tos
izdot Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.

3. Sakar.ā ar pasta un telegrāfa virs-
valdes reorganizēšanu, atsvabina no amata
pasta un telegrāfa virsvaldes galveno
direktoru Alfrēdu A u z i ņ u, ekspluatā-
cijas direktoru Voldemāru Krūmiņu
un technisko direktoru Andreju Ja garu.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Apstiprinu.

1927. g. 23. septembrī.
Finansu ministra biedrs

J. Bokalders.

Rīkojums.
Finansu ministrijas nodokļu departa-

ments dara atklātībai zināmu, ka rīkojuma
par zīmognodokli 74. p. kārtībā dota
atļauja piensaimnieku sabiedrībām: Ģipkas
.Nb 318 un Dundagas I Ne 319 Ventspils
apriņķī nomaksāt zīmognodokli naudā
Latvijas bankā par katriem notecējušiem
3 mēnešiem ne vēlāk, kā ceturtā mēneša
beidzamā dienā par aprēķinu grāmatiņām
un citiem izdodamiem, kā ari saņemtiem
dokumentiem, kurus dokumenta izdevējs
nebūtu apmaksājis ar zīmognodokli.

Direktora vietā E. L o sk e.
15590 Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Dzelzceļu ziņas.
Sākot ar pirmdienu, 3. oktobri, slēgti

uz Rigas-Jūrmalas linijas pieturas punkti

Edinburga I un Jaundubulti, sakara ar
to minētos pieturas punktos, sākot ar
3. oktobri vilcieni pasažieru ie- un izkāp-
šanai vairs nepieturēs. ,

Eksploatacijas direktors R. G a r s e 1 s.
Pasažieru nodaļas vadītājs

P.Mi e z a n s.

Iecelšanas.
Pavēle J& 311.

Ieceļu par dzelzceļu galveno ārstu līdzšinējo
galvenā ārsta vietas pagaidu Izpildītāju iecirkņa
ārstu Dr. Aleksandru Grinupu, skaitot no
š. g. 1. oktobra ar algu pēc IV kategorijas
pirmās pakāpes un ar izdienu no tā paša laika.

Satiksmes ministris K. Krievs.
Dzelzceļu galvenais direktors A. R o d e.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, ku-
rām būtu tiesības uz augšā aprā-
dīto polisi, pieteikties tiesā triju
mēneštr. laikā, skaitot no dienas,
kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, polisi atzīs par
nederīgu un lūdzējam izdos par
nederīgu atzītas polises vietā
jaunu polisi. JVa 5311.

Rīgā, 23. septembri 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15118a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. sept. 1927.g.
izklausījusi Pētera Jāņa d. Stāka
lūgumu dēļ hipoteķarisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par sa-
maksātām 4 obligācijas, apstip-
rinātsa uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā, IV hipot. iec, ar
zem. grām. reģ. Ne 278, a) 19.
martā 1897. g. ar Jsfs 398 par
5000 rbļ. par labu Teodoram Jē-
kaba d. Przirembelam, b) 26.
aprilī 1903. g. ar Ne 544 par 5000
rbļ. atlikumā par labu Teodoram
Jēkaba d. Przirembelam, kas
viņu ir cedējis Arturam Eduarda
d. Rasmusam, par ko 15. okt.
1904. g. izgatavots atsevišķs zem.
grām. dokuments ar JNa 7662,
c) 27. okt. 1912. g. ar Ne 3296 par
10.000 rbļ. par labu Aleksejam
Johana d. Henzelam, kas viņu
ir cedējis blanko un d) 30. okt.
1912. g. ar JVe3330 par 15.000 rbļ.
par labu Aleksejam Johana d.
Henzelam, kas viņu ir cedējis
blanko.

6. septembrī 1927. g. Xa 4168.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13464a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 30. augustā
1927. g. izklausījusi Hugo-Bruno-
Eduarda Reinvalda lūgumu dēj
obligācijas atzīšanas par zudušu,
nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju 6000 rbļ., kura
bija apstiprināta 19. decembrī
1911. g. ar N°4503 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā, IV hipo-
tēku iec, ar zemes grāmatu reģ.
No 2052 un bija izdota no Pau-
lines-Mariannas-Šarlotes Pētera
m. Feierabend par labu Hugo-
Eduardam-Bruno Jevgrafa d.
Reinvaldam, kas viņu cedējis
blanko.

Rīgā, 8. sept. 1927.g. Ne 1520.
Priekšs. v. A. Veidners.

13814a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6. un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Zalmana Movša d. Rabinoviča
lūgumu un savu 20. septembra
1927. g. lēmumu paziņo, ka lū-
dzējam Zalmanim Rabinovičam
ir gājušas zudumā sekošas 90
,,Krievu Baltijas Minerālu Eļļas
Rektifikācijas akc. sab." akcijas,
katra 100 rbļ. nominālvērtībā
N2N92451—2500 un 4161—4200.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas , ku-
rām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām akcijām, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies , akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam
izdos par nederīgām atzīto akciju
vietā jaunas akcijas. Ne 5275.

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

15117a Sekretars_ A.Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6. un 7. p. p. un civ. proc. lik
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Johana - Heinricha Beijermana
lūgumu un savu 20. septembra
1927. g. lūgumu, paziņo, ka lū-
dzējam ir gājusi zudumā apdroši-
nāšanas biedrības ,,Rossija" dzī-
vības apdrošināšanas polise no1895. g. 12. maija par 5000 rb|
Ns 70181. '

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6. un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Barucha Kagana lūgumu un
savu lēmumu no 20. septembra
1927. g. ar šopaziņo, ka lūdzējam
gājušas zudumā 5075, ,,Krievu
Baltijas Minerālu Eļļas Retifika-
cijas akc. sab." akcijas katra
100 rbļ. nominālvērtībā NeNe 1141
—2450, 2501—3830, 3901—4160,
4201—4340, 4351—5265, 5301—
5500, 6001—6125, 6201—7000.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, ku-
rām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām akcijām, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājtims ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiktsies, akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam
izdos par nederīgām atzīto akciju
vietā jaunas akcijas. Ne 5280.

Rīgā,. 23. septembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15113a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6. un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. pl p., ievērojot
Bendēta Chaima d. Kagana lū-
gumu un savu 20. septembra
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
lūdzējam Bendētam Kaganam ir
gājušas zudumā 20, „Krievu-
Baltijas Minerālu Eļļas Rektifi-
kācijas akc. sab." akcijas katra
100 rbļ. nominālvērtībā NaN>
3881—3900.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, ku-
rām būtu tiesības uz augšā aprā-
dītām akcijām , pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam
izdos par nederīgām atzīto vietā
jaunas akcijas. Ne 5281.

Rīgā, 23. septembri 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15114a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6. un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Zaula Bernera lūgumu un savu

20. septembra 1927. g. lēmumu
paziņo, ka lūdzējam Zaulam Ber-
neram ir gājušas zudumā 15
,,Krievu-Baltijas Minerālu Eļļas
Rektifikācijas akc. sab." akcijas,
katra 100 rbļ. nominālvērtībā
N2N9 5266—5280.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, ku-
rām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām akcijām, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kasd ši sludinājums ie-
spiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies , akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam
izdos par nederīgām atzīto akciju
vietā jaunas akcijas. Ne. 5273.

Rīgā, 23. septembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15116a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5. ,6. un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un. 2062. p. p., ievērojot
Arona Chaima d. Kagana lūgumu
un savu 20. septembra 1927. g.
lēmumu paziņo, ka lūdzējam
Aronam Kaganam ir gājušas
zudumā 1000, „Krievu-Baltijas
Minerālu Eļļas Rektifikācijas akc.
sab." akcijas katra 100 rbl. no-
minālvērtībā N2N2 5501—6000
7001—7500.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, ku-
rām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām akcijām, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-spiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-teikta laikā nepieteiksies , akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam
izdos par nederīgām atzīto akciju
vietā jaunas akcijas. jsfs 5277

Rīgā, 23. septembrī 1927. g
Priekšsēd. v. A. Veidners

15115a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6. un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Arona Rafaela d. Nisse lūgumu
un savu 20. sept. 1927. g. lēmumu
paziņo, ka lūdzējam Aronam
Nisse ir gājušas zudumā sekošas
115, „Krievu-BaItijas Minerālu
Eļļas Rektifikācijas akc. sab."
par labu akcijas katra 100 rbļ.
nominālvērtībā NeNe246—300 un
N2N2 6126—6185.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas, personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām akcijām, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests „Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam
par nederīgām atzīto akciju vietā
izdos jaunas akcijas. Ne 5276.

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

15112a Sekretsras A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6.- un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Ābrahama Ledermaņa lūgumu
un savu 20. septembfa 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējam
Ābrahamam Ledermanim ir gā-
jušas zudumā sekošas 120,
,,Krievu Baltijas Minerālu Eļļas
Rektifikācijas akc. sab." akcijas
par labu katra 100 rbļ. nomināl-
vērtība N2N2 136—245, 1131—
1135, 6121—6125.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, ku-
rām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām akcijām, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs presonas no-
teiktā laikā nepieteiksies, akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam
izdos par nederīgām atzīto akciju
vietā jaunas akcijas. Ne 5282.

Rīgā, 23. septembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15110a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
5., 6. un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Jevna Rabinoviča lūgumu un
savu 20. septembra 1927. g.'lē-
mumu, paziņo, ka lūdzējam Jev-
nam Rabinovičam ir gājušas
zudumā sekošas 15 Krievijas-
Baltijas Minerālu Eļļas Rektifi-
kācijas akc. sab." akcijas katra
100 rbļ. nominālvērtībā NeNe
1136—1140 un NsNs4341—4350.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilno-
daļa uzaicina visas personas, ku-
rām būtu tiesības uz augšā aprā-
dītām akcijām, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-

teiktā laikā nepieteiksies, akcijas
atzīs par nederīgām un lūdzējam:
par nederīgām atzīto akciju vietā
izdos jaunas akcijas Nb 5274.

Rīgā, 23. septembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15111a Sekretārs A. Kalve.

(fiesu .
miudinmļumi. ļ

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
1927. g. izklausījusi Jāņa Mi-
ķeļa d. Zanda lūgumu dēļ hipo-
teķarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātām
obligācijas par 3000, 3000 un
5000 rbļ., apstiprinātām 29. jūlijā
1903. g., 31. okt. 1903. g. un
4. aprilī 1913. g. ar N2N2 143,
213 un 167 uz nekust. īpašumu
Bilderliņu valsts muižas grunts-
gabalu JN° 11 pēc agrārās reformas
Ne 1110F. ar zem. grām. reģ.
Ne 1710 par labu pirmā un otrā
Kristiānam Friča d. Mukkem,
kas viņuas ir cedējis blanko un
trešā — — Otrai Vidzemes Sav-
starpīgai Kredītbiedrībai, kuras
obligācijas ir dzēstas 1926. g.
19. janvārī uz agrārās reformas
likuma pamata.

Rīgā, 1927. g. 6. sept. N2 2329.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13465a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
1927. g. izklausījusi Kristjāņa
Ģederta d. Pārupa lūgumu dēļ
hipoteķarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 13000rbļ., apstiprinātu
5. nov. 1911. g. ar Ne 445 uz ne-
kustamo īpašumu Bulduru muižu
muižu zemes 1. grupas dzimts-
rentes gruntsgabalu N2 78 Rīgas
apr., ar zem. grām. reģ. N2 139
par labu Valteram Roberta d.
Bīricham, kas viņu ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1927. g. 6. sept. N2 4064.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13468a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 5. sept. 1919. g.
likumu par mortifikaciju 5., 6. un
7. p. p. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p-, ievērojot JoņasRo-
zenberg lūgumu un savu 20.
septembra 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka lūdzējai Jonai Rozen-
be 'rg ir gājušas zudumā 50 ,,Krie-
vijas-Baltijas Minerālu Eļļas Rek-
tifikācijas akc. sab." akcijas ka-
tra 100 rbļ. nominālvērtībā N9N2
3831—3880.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-

rādītām akcijām, pieteikties tie-
sā trīju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka šīs personas noteiktā
laikā, nepieteiksies, akcijas atzīs'
par nederīgām un lūdzējai izdos
par nederīgām atzīto akciju vietā
jaunas akcijas.

Rīgā, 23. sept. 1927- g. N2 5279
Priekšsēd. v, A. Vinters.

15109a Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 21. martā Rīgā mirušās

Alides-Zuzannas Jura m. Ābel,
dz. Kaufman ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem ,iegatarij,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā līs
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 12.fept. 1927. g. L Ne 5096.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
14105 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalties.3.civilnod.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Dāvid«_ Cemacha dēls ttibušs un
Rozā īzaka meita Ribuš, dzim.
Revid, noslēguši savstarpigo lau-
lības līgumu pie Rīgas netara
J. Kreicberga 1927. g. 20. au-
gustā reģ. N264/13072, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 15. sept. 1927. g.
L. Ne 5173.

Priekšs. v. A. V e i d n e r s.
14121 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Jāņa Matīsa d. Lazdiņ;* pilnv.
zv. adv Anša Buševica lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 13. sep-
tembrī 1927. g. publicēto 192.j. g.
21. martā Salacas pag. ,,Dera
viņās" mirušas Emilijas Mārtiņa
meitas Plūme, dzim. Aboltiņ,
1923. g. b". janvārī mājas kār-
tībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušās Emī-
lijas Mārtiņa m.Plūine . dz Āboltiņ,
mantojutnu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma nodrukāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 13. sept. 1927. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Alines
Jūrmalietes un Jāņa Lauča pilnv.
zv. adv. J. Arāja lūgumu un
savu 13. septembra 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka parādnieki
Aline Jūrmal' iete un Jānis Lauča
parādu pēc 2 obligācijām par
50u0 un 900 rbļ., apstiprinātām
27. maijā 1914. g. un 8. martā
1897. g. ar 597 un 299 uz ne-
kustamo īpašumu Madonas apr.,
Dzelzavas muižas Kraujes-Elmes
N2 90 un 91 mājām, zem zemes
grāmatu reģistra Ne 4403, iz-
dotas: 1) no Jura Pētera dēla
Lauca un 2i no Jura'Lauca par
labu 1) Tirzas-Velēnas lauksaim-
nieku biedrības i<rāj-aizdevu sa-
biedrībai un 2) Dāvim Mārča d.
Krūmiņam, kura cedēta blanko,
ir obligāciju par 5000 rbļ. sa-
maksājuši, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tiki izsniegta
atpakaļ parādniekiem dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā, un iemak-
sājuši depozītā Ls 20,40, obligā-
cijas par 900 rbļ. kapitāla un
0/.. rlvpšanui

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" tin
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju par 5 00 rbļ. atzīs par
iznicinātu, bet obligāciju par
900 rbļ. par samaksātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 15. sept. 1927. g. Ne 5261.

Priekšs. v. A. Veidners.
14369 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
1927. g. 15. maitā jaunvāles
pag., Laukaižoi, mir Voldemāra
Pētera d. Ebtrhatdta ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības, kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā š'īs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 12.sept. 1927. g. LNs5102.'
Priekšsēd..v. A. Ve i d n e rs.

14106 Sekretārs A, Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ, proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 20. jūnijā Rīgā mir.
Jāņa-Josefa Jura d. Bērziņa ir
atklāts mantojums un uža 'icina
kam ir uz šo. mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no š:
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 13.sept. 1927. g' . L Ne 4826.

Priekšsēd. v. A.Ve i d n e rs.
14107 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1915. g. 30. novembri Minskas
gub. mirušās Dorotejas-Emilijas,
& t ā 1 b e r g, dz. Oberieitner ir at-
klāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
Rīgā, i3. sept. 1927. g. LN24760.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
14108 Sekretārs A, Kalve.

Rīgas apgabalt.3. civilnod.
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Ma-
tīsa dēla Pabērza lūgumu un
savu 13, septembra 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis Pabērzs parādu pēc 2 ob-
ligācijām par 900 un 2500 rbļ.,
apstiprinātām 6. febr. 1884. g.
un 30. nov. 1910. g. ar Ne 3/561
un 39 uz nekustamo īpašumu
Valmierā, Veidenhofa diakonata
dzimtsrentes gruntsgabalu N2 121
un namu N2 206, Dzirnavu ielā,
zem zemes grāmatu reģ. N2 206,
izdotas 1) no Jāņa Bērziņa un
un 2) no Kārļa Jēkaba d. Cit-
rona par labu 1) Jānim Vikma-
nim un 2) Bernhardam Jēkaba
dēlam Mušem, ir samaksājis, bet
šis augšā minētās obligācijas ne-
var tikt izsniegtas atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas
zudumā.

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

Rīgā, 15. sept. 1927. g. N24999
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

14371 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Jan-
keļa Bujanovera un Eliasa Ju
delsona pilnv. zv. adv. pai.
H. Liepiņa lūgumu un savu

13. septembra 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieki Jaņkels
Bujanovers un El a< Judeisons
parādu pēc 2 obligācijām par
40.000 un 40.000 rbļ, apstipri-
nātām 11. janv. 1905. g. un
28. marta 1914. g. ar Ne 26 un
806 uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, II hip. iec, zem zemes
grāmatu reģ. Ne 348 izdotas 1)
no Rīgas namu būvju akciju
sabiedrības, 2) no barona Ger-
harda Jēkaba d. Tīzenhauzena,
Vilhelma Jēkaba d. Tissena un
Haralda Ivana d. fon Ekkardta
par labu 1) Robertam Roberta d.
Būngneram un 2) Rīgas namu
būvbiedribai, ir iemaksājuši tie-
sas depozītā Ls 1.707,—kapitāla
un °/„ dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligaci iām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas' no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos ties bu prasīt pa-
rada dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 15. seot. N2 5264.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14376 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jun. 1926. g.
un civ. proc. lik. 2060. un 2062.
p. p., ievērojot Emīlijas Kester
pilnv. zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 13. septembra
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādniece Efnilija Kester pa-
rādu pēc obligācijas par 1000 r.,
apstiprināta 13. decembrī 1912.g.
ar N2 798 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķī, Slokas muižas
zemnieku ze 'mes Šiliņu mājām,
zem zemes grāmatu'reģ. Ns798,
izdotas.no Emilijas Pētera m.
Kes.ēr, dzim. Stūl, par labu
Aleksandram Jēkaba dēlam Ma-
kpviejevam, kas viņu cedējis
blanko un kura pārgājusi uz
Jāni Bukoldu kā blanko cesio-
nāru, kas viņu cedējis atkal
blanko, ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

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

Rīgā, 15. sept. 1927.g.N=5254.
Priekšs. v. A. V e i d n e r s.

14374 S 'ekretars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926,
g. likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot tipo-
lito-cinko-grafijas ,,Riti" akc.
sab. lūgumu un savu 13. sept.
1927. g. lēmumu, , paziņo, ka
parādniece tipo lito-cinkografijas
„Riti" akc. sab. parādu pēc
2 obligācijām par 4000 un
50.000 rbļ., apstiprinātām 19. de-
cembrī 1875. g. un 26. aprilī
1914. g. ar Ne —un N2 1044 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pil-
sētā, II hipotēku iecirknī, zem
zemes grāmatu reģ. N2 207, iz-
dotas I) no Jakoba Balkina un
2) no Arnolda Pesisa par labu
1) G. C. Sīmanim un 2) Moise-
jam Ošera d. Magidsonam, ir
iemaksājusi tiesas depozitā
Ls 1152 dēļ parāda un procentu
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina ' visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kas šis sludinājums ie-
spiests „Vald. Vēstnesī" un aiz-
rāda' , ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligācijas at-
zīs par iznīcinātām un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

1927.g. 15. septembrī. N2 4026.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14377 Sekretārs A. KaĪve.

Rīgas apgabalties.So'vilnod.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi Čarlss-
Jaspers - Rvalls Villiama dēls
Smolls (Small) un Luize-Ženija
Juliusa meita Smolls (Small),
dzim. Steinert, noslēguši sav-
starpigo laulības līgumu pie
Rīgas not. V. Līvena 1927. g.,
23. augustā reģ. Ns 49/17364,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillik. 79. un turpm. p.p.
paredzēto laulāto mantas ko-
pību. L. No 5217.

Rīgā, 13. sept. 1927. g.
Priekšsēd. A. Veidners.

14125 Sekretārs A. K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata ar še paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Koberts Antona dēls Baltgailis
un Milda Jāņa m. Baltgail, dz.
Jaunzems, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1927. gada 24. au-
gustā reģistra N2 132/ 22791, ar
kūpi viņi, attiecībā uz viņu no
slēgto laulību, ir atcēluši viet.
civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

15. sept. 1927. g. L. N2 5228
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r's.

14126 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka laulātie uraugi Ar-
turs Fētera dēls Germans un
Marta Reiņa m. German, dzim
Vitol, noslēguši laulības'līgumu
pie Rīgas notāra J. Krūklanda
1927. g.da 30. augustā, re-
ģistra N2 136/23217, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši
viet. civillik. 79. un turpm. p.p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

15. sept. 1927. g. L.N25266.
Priekšsēd: v. A. Veidners.

14127 Sekeretars A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3 civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
'36. p. pezīmes pamata, ar šo
paziņo vispārībai, ka Chaims
Zundela d. Šliomavičs un Beila
Šmuela-Icika m. Gordon no-
slēguši savstarpīgo priekšlau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 927. g. reģistra
N2 133/22921, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēdzamo laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

15. sept. 1927. g. L. N2 5227.
Priekšsēd. v. A. V e id n e r s.

14128 Sekretārs A.Ķa 1 ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Zamuels-Meiers Izraēla d. Šnei-
bergs un Hinda Icika m. Šnei-
berg, dzim. Šetcens, noslēguši
savstarpigo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Graudiņa 27. au-
gustā 1927. g. reģ. N2 29/14219,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

15. sept. 1927. g. L. N2 5241.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14123 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Andreja
Laukmaņa pilnv. zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 13. sep-
tembra 1927. g. lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Andrejs Lauk-
mans parādu pēc 2 hipotēkām
par 500 rbļ. un, 20 rbļ. izdevu-
miem katra, apstiprinātas 20. apr.
1915. g. ar Ms 344 un 345 uz
nekustamo īpašumu Madonas
apriņķī, Vestienas muižas Lejas-
Viļumēnu N2 61 mājām, zem
zemes grām. reg.No 1589 par labu
Vijumam Pētefa d. Laukmanim,
saskaņā ar Cēsu-Valkas 3. iec.
22. jūnija 1912. g. izpildu rak-
stiem N2 875 un 876, ir iemaksā-
jis tiesas depozitā Ls 22,20 dēļ
parāda un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām hipotēkām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, hipo-
tēkas atzīs par samaksātu un
lūdzējai dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927.g. 15. sept. N2 3251.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14372 Sekretārs A Kaive.

Rīgas apgabali. 3. civilnod.
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Jāņa Jēkaba d. Sniedzes pilnv.
zv/adv. Jūlija Arāja lūgumu
un savu 13. septembra 1927. g.

lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis Sniedze parādu pēc obli-
gācijas par 2000 rbļ., apstipri-
nātas 10. februārī 1911. g. ar
>fs 367 uz nekustamo īpašumu
viadonas apr. Līderes muižas
Bambānu Ne 2 mājām , zem ze-
mes grāmatu reģ. Ne 4 41, izdo-
tas no Jāņa Jēkaba d. Drulles
par labu Rūdolfam Kārļa d.
Ducenam, kas čedēta blanko, ir
iemaksājis tiesas dep. Ls 42,67
dēļ parāda un °7o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par samaksātu
un Jūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 15. sept. Ne 5249.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

143/3 ' Sekretārs A. Kalve.
6

mgas apgauamesas . civnnoaaja,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Jāņa Liepiņa un citu lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
20. septembrī 1927. g. publicēto
1927. g. 22. maijā Alojas pag.
„Plūdoņu" mājās mirušā Au-
gusta Jāņa d. Liepiņa, 1927. g.
22. maijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām irkautķādas tiesības
uz mir Augusta Jāņa d. Liepiņa
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma nodru-
kāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L N2 5013

Rīgā, 21. sept. 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14887 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabali. 3. civilnod.,
uz civ.ties.fik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamāta,
uz Friča Zariņa pilnvarnieka
zv. adv. Valentīna Dāvis lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 20. sept. 1927. gadā
publicēto 1926. g. 24. aprilī
Mazsalacas miestā mirušā ārsta
Ernsta Friča d.. Rozīša, 1924. g.
16. decembrī mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Ernesta
Rozīša mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot.no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu., L. N2 5266.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
14888 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik 2060. un
2062. p. p.,- ievērojot Valmieras
pilsētas pilnv. zv. adv. pai. Her-
berta Liepiņa lūgumu un savu
13. sept. 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādniece Valmieras
pilsēta parādu pēc 3 obligācijām
par 400, 100 un 4500 rbļ., ap-
stiprinātām 1. aprilī 1840. g.,
20. janv. 1844. g. un 2. aprilī
1915. g. ar N9N2 11, 32 un 13
uz nekust. īpaš. Valmieras pils.
gruntsgabalu un namu N2 78,
Valmierā, zem zemes grām. reģ.
Ne 78, izdotas 1) un 2) no Kārļa-
Fridricha Špechta un 3) no An-
tona Pēteja d.Bramana par labu
1) Jūlijai Amālijai Stedt- un
Šarlotei Marijai Linde, kura ce-
dēta Hermanim Vigandam, 2)
Georgam Eduardam Grūbem un
3) Amālijai Ezer, dzim. Hessel
un Pēterim Pētera d. Ezeram,
ir iemaksājusi tiesas depozitā
Ls 106.15 obligāciju parādu un
°0 dzēšanai.

lapec apgaoaitiesas J. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 15. sept. 1927. g. N2 5244.
Priekšs. v.. A. Veidners.

14375 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Annas Reiņa meitas Briedis.
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas, pret šai tiesā
14. jūlijā 1925.' g. publicēto
1923. g. 13. februārī Skujenes
pagastā .Jaunkuļmu- mājās
mirušā Reiņa Andreja d. Brieža
1923. g, 20. janvārī mājas kār-
tībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kā-
das tiesības uz mir. Reiņa Andreja
d. Brieža mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma nodrukāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu, L. N2 5238

Rīgā, 13. septembrī 1927. g,
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

14104 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Jāņa Pētera dēla Bambīša
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
13. septembrī 1927. g. publicēto
1923. g. 4. decembri Lenču pag.
Upītes mājās mirušās Marijas
Pētera m. Bambīt, dzim. Za-
klausk 1922. g. 14. martā mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
ari visas personas, kurā»» ir
kaut kādas tiesības uz mir. Ma-
rijas Pētera meitas Bambīt,
dzim. Zaklausk mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma nodrukāšanas dienas

Ja tas minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierufiām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. N2 5343

Rīgā, 14. septembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

14270 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p.p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Marijas Urjān, dzim. Kāpur
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
6. septembrī 1927. g. publicēto
1927. g. 27. aprilī, Taurenes pag.
„tvalna-Staiņos'' mirušā Pētera
Andreja d. Kāpura 1927. gada
14. aprilī mājas kārtībā taisīto te-
stamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Pētera Andreja
dēla Kāpura mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, parāddevējiem
un t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs iz-
darīts, tad minētās personas atzīs
kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. N2 5123.

Rīgā, 1927. g. 20. sept.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

14782 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojotiesuz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p. pamata, ievēro-
jot Mārtiņa Jāņa d. Osīša pilnv,.
zv. adv. Jtilija Arāja lūgumu un
savu 13. septembra 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka parādnieks
Mārtiņš Osits parjidu pēc 2 obli-
gācijām par 4500 un 4000 rbļ.,
apstiprinātām 10. jūlijā 1895. g.
un 7. dec. 1969. g. ar N2Ns,288
un 374 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķī, Tīnūžu muižas
,,Vec-Brektes" mājām, zem zemes
grāmatu reģ. , N2 2363 izdotas:
0 no Jēkaba Jāņa d. DumpeSj
alias Dumpfa un 2) no Josifa
Viktora d. barona Volfa par
labu: 1) Jānim Jēkaba d. Pod-
niekam un 2) Jēkaoa Dumpfa
mantojuma masai, kuras obligā-
cijas apgrūtina ari Tīnūžu mui,-i
žas Brektes ūdens dzirnavas ar
zemes gr. reģ. Na 441, ii iemakrt
sājis tiesas depozitā Ls 182 pa-
rāda un % dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3.. civil-
nodaļa uzaicina visas personas*
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests „Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par sa-
maksātām un lūdzējam dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 15. sept. N2 5248.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s-t

14370 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
1927. g. izklausījusi Marijas Lība
meitas Drāvīt, dzim. Auzenberg
lūgumu dēļ hipoteķarisko pa-
rādu dzēšanas, nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 4000 r.,
apstiprinātu 1907. g. 15. sept. ar
J\o 1039 uz nekust. īpaš. Rīgas
pilsētā, VI hipotēku iec. ar zem.
grām. reģ. Ne 1388 .par labu
Pēterim Matveja d. Dulbe, kas
viņu cedējis blanko un kura pār-
gājusi uz Hermani Kampe, kā
blanko cesionaru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1927. g. 6. sept. Ns 4360.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13467a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
1927. g. izklausījusi Johana-
Teodora Johana d. Luchta, Her-
mīnes Laurenca m. Lucht, dzim.
Barbje, Heinricha Johana d.
Luchta lūgumu dēļ hipoteķarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par iznīcinātām divas obligācijas ,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, IV hipotēku
iec, ar zem. grām. reģ. N2 91 un
ingrosētas: a) 12. okt. 1912. g.
ar No 3088 par 1000 rbj. par labu
Marijai Nikolaja m. Kreiš un
b) 26. okt. 1912. g. ar Ne 3274 par
10.000 rbļ. par labu Tomasam
Hironimusa d. Brūkelam, kas
minētās obligācijas ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1927. g. 6. sept. Ne 3200.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13466a Sekretārs A. Kalve.



Rigasapgabali. 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
lik. un civ. proc. lik. 2060. nn
2062. p. pamata, ievēroj. Kārļa
Jāņa d. Pētersona lūgumu
un savu lēmumu 27. septembri
1927. g. paziņo, ka lūdzējs Kāilis
Petersons parādu pēc 2 obligac
apstiprināt m uz nekustamu īpa-
šumu Rīgas pilsētā, II hip. iec,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 588:
a> 20. septembrī 1903. g. ar
Ns 1343, par 6000 rbļ par labu
Jānim Andreja d. Ozoliņam, kas
viņu ir cedējis blanko, kūja obli-
gācija pārgājusi uz II Rjgas krāj-
aizdevu sabiedrību kā blanko
cesionaru; b) 27. jūnijā 1910. g.
ar Nš 1607 par 35000 rbļ. par
labu Ivanam Robertam Friča d.
Klaubergam, kas viņu ir cedējis
blanko, kura obligācija ir pārgā-
jusi uz II Rīgas krājaizdevu sa-
biedrību, kā blanko cesionari —
ir samaksājis, bet šis augšā min.
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ kā ir gā-
jušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kuram būtu tiesības uz augšā
aprādītam obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēst-
nesī* , un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteikta laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznicinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 1927. g. 29. sept. Ns 5362
Priekšsēd v. A. V e i d n e r s.

15469 Sekretāre A. K a 1 v e.

Latgales apgabaltiesas

Jaunlatgales iec. miertiesu.,
saskaņā ar savu 1927. g. 14. sept.
lēmumu pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p «n civ. lik.
X sēj. I d, 1239. p. uzaicina 1921. g.

7. maijā mirušā Johana Anša d.
Sandera mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz man-
tojumu, kas palicis Jaunlatgales
apr. Baltinovas pag.. .Duļbovas"
lerma. ._ . .

Mantojumu tiesības jāpieteic
pēc piekritīb.'s 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-

spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi".
Jaunlatgalē, 14. sept. 1927. g.

Aps. 1 JSfe 80.
15129 Miertiesn. v. (paraksts).

sības uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
2700 rbl krievu cara naudā.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas sumis Ls 2400 vai
no priekšrocīgu prasību sutnas,
skatoties no tam, kura suma būs
augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kūjas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 240 drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minētām
personām nav šķēršļu iegūt neku-
stamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas kanclejā vai pie
tiesu izpildītāja. 15648

Liepājā, 27.sept. 1927.g. }* 2750
Tiesu izo. v.i.J Petersons.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likums
1958. p., paziņo, ka 1927. g
11. oktobrī, minētas nodaļas at-

klātā tiesas sēdē nolasīs 1920. g.
19. martā Rīgā mirušās Stanislavas
Ignata m. T u z i k, dzim Kanevska,
notarielo testamentu.

Rīgā, 27. sept. 1927. g. L. Nš 5481
Priekšsēd v. A. V e i d n e r s.

15594 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt.3. civilnodaļa,
sasKaņa ai civilprocesa likuma
1958. p. paziņo, ka 1927. g.
18. oktobri minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1908. g.
16. aprilī mirušā Odzienas pagastā,
.Ambainu* mājās Jāņa Pētera d.
Arabalna testamentu.

Kī?a, 28. sept. 1927. g. L.Nš 5404
Priekšsēd v. A. Veidners.

15595 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojotes uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē 1927. g. 13. oktobri attaisīs
un nolasīs 1927. g. 24 jūnijā
mirušās Otilijas Friča m Golu-
b o v s k i s testamentu.

Jelgavā, 28. septembrī 1927. g.
L. Ne 2321/1927. g.

Priekšsēd. v. R. M U11 e r s
15636 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p paziņo, ka šis tiesas
sēdē 1927. g. 6. oktobrī at-
taisīs un nolasīs 1927. g. 7. sept
miruša Johana Fridricha Arnolda
Ferdinanda d. H a 1 l'a testamentu.

Jelgavā, 28. septembrī 1927. g.
L.Ns 2326/1927. g.

Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.
15635 Sekretārs Mittelhofs.

Cēsu apr. II iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 12. septembra
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1460.—1460*. p. p, ar
šo izsludina, ka Jāņa Pētera d.
Ieviņa ģeneralpilnvara, izdota
viņa dēlam Augustam Ieviņām
ar visiem pārpilnvarojumiem un
tālāk pilnvarojumiem, kuri izdoti
uz šās pilnvaras pamata, un kura
apstiprināta no Cēsu apr. II {iec
miertiesneša 1924. g. 12. jūnijā
ar reģistra Nš 35, atzīta par anu-
lētu.

19. septembri 1927. g. Nš 629.
15035 Miertiesn. v, A. K1 i n g e.

Dundagas pag. tiesa,
Ventspils apr., pamatodamās uz
savu 15. septembra 1927. g. lē-
muma un pagasttiesu likuma
108. un 109. p. p. izsludina, ka
Emīlija Kārļa m.Kruz i _ ņ, iedzīv
Ventspili, Dzirnavu iela Nš 20,
adoptē par savu meitu un
mantinieci Helēni Almu Jāņa m
K a r 1s on, drimušu 27. septembrī
1910. g., iedzīvojuš a Dundagas
pagasta, Laustiku mājas, piešķirot
adoptētai visas miesīgā bērna
tiesības un uzvārdu .Krūz'ņ*.

Personas, kuram būtu pret šo
adopciju kādi iebildumi, tiek uz-
aicinātas pieteikties šai pagasta
tiesā sesa mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi netiks pieņemti
un ado pciju no pagasta tiesas
apstiprinās.

Dundegā, 23. sept. 1927. g.

Priekšsēd. E. B1 u m b e r gs.
15137 Dfrbvedis (parasts).

Rīgai apgabaltiesas u iec.

tiesu Izpildītājs
paziņo, ka 5. oktobrī 1927. gadā,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Skolas
ielā Nb 36-a, dz. 6, pārdos
Ābrama G e n i ši e i a kustamo
mamu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 1.670,—.

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

Rīgā, 20. sept. 1927. g. Nš 2505
15705 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgai apgabaltiesai tV lec.
tiesu Izpildītājs

kūta kanclejā atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura iela Ns 1,
paziņo, ka 13 oktobri 1927. g.,
pulkst. 10 rītā, Rīga, Solitudē,
Solitudes ielā Ns 13/17, pārdos
Moiseja Magidsona kustam j
mantu, sastāvošu no dīvāna,
kluba krēsliem, ēdamgalda u. c
un novērtētu par Ls 350.

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

Rīgā. 28. sept. 1927. g. Ns 2510
15697 Tiesu izp.V. P o ž a r i s k i s.

Rigas apgabaltiesas V iec.
tiesu Izpildītāji

paziņo, ka 19. oktobrī 1927. g.,
pulkst. 10 diena, Rīgā, Miera ielā
Ns 17-b, pārdos Jāzepa Lap-
k i a a kustamo mantu, sastāvošu
no viena divana un novērtētu
par Ls 200.

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

Rīgā, 19. sept. 1927. g. 15698
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. oktobri 1927. g„
pulksten 10 dienā, Rīgā, I. Jauna
ielā t& 29, pārdos Jāņa
Dombrovska kustamo mantu,
sastāvošu no krāsām, kantora ie-
kārtas un c. un novērtētu par
Ls 2172.

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

Rīgā, 30. septembrī 1927. g.
15704 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š.

Rigas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. oktobri 1927. g.,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Lāčplēša
ielā Nš 110, pārdos II torgos
Vladimira Bičkovska kust.
mantu, sastāvošu no 1 zirga bēras
krāsas, 11 g vecu, un novērtētu
par Ls 250.

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

KJga, 26. septembrī 1927. g.
15702 Tiesu izp. J. O r i n i o s

Rīgai apgabaltiesai VIII iec.
tiesu izpildītāji

paziņo, ka 7. oktoorl 1927. g.,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Puškina
ielā Nš 2, dz. 2, pārdos
D. T r e g e r a kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 430.

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

Rīgā, 2b. septembri 1927. g.
15703 Tiesu izpild J. Orinio s.

Liepājas apgabaltiesas
tiesu izpildītājs

par Liepājas pilsētas 11 iecirkni,
kura kanclejā atrodas apgabaltiesā,
istabā Ns 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p. p. paziņo, ka 16. decembrī
1927. g., pulksten 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,

pāidos Ipab^sbā vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu,

pieder. Annai Irbi ņ (Ierbiņ), Marijai
Rozental un Fricim Celmam, kurš
atr. Ventspils apr., Puzes pagastā,
ar nosaukuma .Uzdar" mājam
un ierakstīts Liepājas - Aizputes
zemesgr. nod. ar krep. NŠ501/1587.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2400 un tiek pār-
dots par Annas libiņ parādiem
dēļ Latvijas bankas prasīras
apmierināšanas. Bez minētas pra-

Latgales apgab. Ludzas iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Ludzā,
Vakzales ielā Nš 24, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas tirdzniecības
un rūpniecības bankas Ludzas
nodaļas Solomona Virachobska
un Ignata Samuševa prasību pie-
dzīšanas no Antona Buklovska
pēc protestēta vekseļa ar Ludzas
1. iec. miertiesneša spriedumu uz-

rakstu no 21. janvāra š g. ar
J* 177 un tā paša miert. izp. rakst
no 30. aprīļa š. g ar Nš 1016
un 30. oktobra 1926. g. ar
Nš 3666, par kopēju sumu
Ls 1049,03 <ir °/o 7. janvāri
1928. g., sākot no oulkst 10 rīta,
Latgales apgabaltiesas civilnod.
sēžu zālē, Daugavpilī, Šosejas
ielā Nš 37,

lirmi inUiiks izsolē iisnlos
Ludzas pils. Antona Aleksandra d

Buklovska
nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Ludzas pilsētas
16. kvartālā, Ventspils ielā 14 23
un sastāv no Ludzas pilsētas
gruntsgabala zemes 847 25kvadrāt-
metru platības, uz dzimtslieto-
šanas tiesībām, ar vienu koka
dzīvojamu ēku, ievestu zemes-
grāmatu reģ 353 folijā (4. sēj.);

2) ka minētais īpašums priekš
pārdošanas izsolē ir apvērtets
par Ls 2000, no kuras sumas ari
iesāksies solīšana;

3) ka šis īpašums ar hipotēku
parādiem apgrūtināts nav;

4) ka personām, kuras vēlas pie-
dalīties solīšanā, jāiemaksā drošī-
bas nauda — desmitā daļa no
apvērtēšanas sumas un jāuzrāda
tielietu ministrijas apliecība par
nekustama īpašuma iegūšanas
tiesībām;

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek ves as Latgales
apgabaltiesas vecāka notāra kanc-
lejā, Daugavpilī;

6) ka personām, kurām ir kādas
tiesības uz padodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

7) Visi raksti un dokumenti,
attiecoties uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
I civilnodaļas kanclejā D.iugavpilī.

Ludzā, 23 septembrī 192 . g.
15226 Tiesu izp. K. Markvardts.

Latgales apgabalt. Ludzas
iec. tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Ludzā,
Vakzales ielā Nš 24, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas -tirdzniecības
un rūpniecības bankas Ludza*
nodaļas un Rīgas komercbankas
Rēzeknes nodajas prasību piedzī-
šanas no Ludzas pilsoņa Samuila
(Smuiļa) Zalmana Leizera dēla
Kruppa, pēc protestētiem vek-
seļiem ar Latgales apgabaltiesas
I civilnodaļas vadītajā sprieduma
uzrakstiem 13. martā un 14. jūnijā
1926. g. ar J*6949,695 ,16720 lidz
16727 un ar Ludzas apr. liec. mier-
tiesneša spried ima uzrakstiem
8. un 28. jūlija 1926. g. ar
Nš 2410, 2678, pavisam par
sumu Ls 35652,— ar ne-
centiem un piedzīšan. izdevumiem,
7. janvārī 1928. g., sākot no
pulksten 10 rīta, Latgales apga-
baltiesas sēžu zālē, Daugavpili,
Šosejas ielā 37, pirmā publiskā

fiioliii pārdos
Ludzas pilsoņa Samuila (Šmuila)
Zalmana Leizera d. Kruppa

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Ludzas pilsētas otrā
kvartālā, Ventspils ielā Nš 54
un sastāv no Ludzas pilsētas
gruntsgabala zemes 110 kvadrat
asis platībā, uz dzimts lietošanas
tiesībām ar vienu no cementa
betona būvētu elektriskas stacijas
ēku, kurš īpašums ievests Lat-
gales apgabaltiesas vecākā notāra
zemes grāmatu reģistra 262. folijā
(III sēj.);

2) ka minētais īpašums priekš
publiskās pārdošanas izsole ir
apvērtets par Ls 30,000 un ka
saskaņa ar civ. proc. lik. 1871. p.
not. solīšana sāksies no apvērtē-
šanas sumas, vai priekšrocīgo
prasību sumas, sk doties uz to
kura no šim sumām pārdošanas
dienā būs augstāka;

3) ka šis ī asums ar hipotēku
parādiem rpgrūtināts nav;

4) ka personām, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, j iemaksā
drošības nauda desmitā daļa no
fpvērtēšanas sumas un jāuzrāda
tieslietu ministrijas apliecība par
nekustamā īpašuma iegūšanas tie-
sībām :

5) ka zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales ap-
gabaltiesas vecākā notāra kanclejā,
Daugavpili;

6) personām , kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

6) visi papiri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpašumu
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
I civilnodaļas kanclejā, Daugav-
pili. 15225

Ludzā, 23. septembrī 1927. g
Tiesu izpild K. Markvardts.

Latgalesapgabaltiesas Krust-
pils iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanclejā atrodas Krustpilī,
Zīlanu ielā Nš 16, pamatojoties
uz civilproc. lik. 1141., 1143.,
1146—1149. p. p. paziņo:

1) ka 1928. g. 14. janvārī,
pīkst. 10, Latgales apgabaltiesas
sēžu zilē Latvijas bankas, Finansu
ministrijas valsts saimniecības de-
partamenta un citu kreditora pra-
sību apmierināšanai

pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā

Kārlim-Otomaram Mārtiņa dēlam
P reisam piederošo ne «istamo
īpašumu, kurš atrodas Daugavpils
apr., Aiviekstes pag , zem nosau-
kuma .Krievciema ūdens dzirna-
vas* . Daugavpils apr. zemesgr
l4 7690 (LVI sēj.) un sestā/ no
41,22 deset. zerr,esmūra dzirnavu
un strādnieku mājam un citām
blakus ēkām, 2 turbimm, 3 māja-
miem gaņģiem, 1 valču dubult-
krēsliem, 5 mechaniskam stellēm,
vilnas vrptuves. veltuves, preses,
zāģētavas u. c. mašinām un in-
ventāra;

2) ka īpašums prieks publiskiem
forgiem Ir novērtēts uz Ls 60.000 ;

3) ka īpašums ir apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 52.000;

4) ka personām, kūjas vēlas
piedalīties vairāksolīšana, jāie-
maksā drošības nauda Ls 6000
apmē ā un jāiesn edz Tieslietu
ministrijas apliecība, kajninētām
personām ir atļauts iegūt neku-
stamu īpašumu;

5) ka zemegrāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales ap-
gabaltiesas zemesgrāmatu nodaļ<.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodam i i. asumu, ka<
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
I civilnodaļas kanclejā.

1927. g. 28. septembrī. 15649
Tiesu izpildītajā v. i. (paraksts).

f '€itu iestāžu
sludinājumi.

\ i. t

Paziņojums.
Finansu ministrs 1927. gada

27. septembri pagarinājis

tvaikoņu A./S. „Transteve"
dibināšanas termiņu uz trim mē-
nešiem, tas ir no š. g 24. sep-
tembra līdz š. g. 24. decembrim.

Tirdzniec. un banku nodaļas
priekšnieka v. V. G ai līts.

15687 Revid. A. Z a 1 p e t e r s.

Zemkopības ministr,kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministrii
š.g. 20. septembrī ir apstiprinājis
I Straupes meliorācijas sabiedrības
.Straupe* statūtus

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļai
288. 1. p. ar Nš 438

Sabiedrības valdes sēdeklis
Cēsu apr., Lielstraupes pagastā,
caur Mazstraupi.

Nod. vad A. Ķuze.
IF525 Darbvedis Briedis.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 10. oktobri 1927. g,
pulkst. 2 dienā, Liepāj?, Graudu
ielā Mš 46,

mīdos wMM
Rūdolfa Kar Īso na kustamo
mantu, novērtētu par Ls 96,00
un sastāvošu no jaunām sieviešu
kurpēm, viņa 1926. g. nekuramās
mantas nodokļa parāda segianai.

Liepājā, 28. sept. 1927. g
15656 Piedzinējs (paraksts).

Zilupes virsmežniecība
izdos 1927. g. 17. oktobrī, pīkst. 12 dienā

jauktā izsolē
saskaņā ar pagaidu noteikumiem 2 p. par darbu izdošanu un
materiālu piegādāšanu valsts iestādēs (.Vaid. Vēstn.* Nš95,1924. g.),
sekošus būvdarbus:

I iecirkņa apgaitas Ns 10 mežsarga dzīvojamo un saimniecības
ēkas; iemaksājuma drošības nauda Ls 353.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari: 11 Latvijas
valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijai
hipotēku bankas un Valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa,
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

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

Rakstiskie piedāvājumi ar _ augstāk minēto nodrošinājumu un
zīmognodokli Ls 0,40 apmēra iesniedzami pirms izsoles sākama
slēgtās aploksnēs izsoles komisijai, vai iesūtāmi Zilapes virsmež-
niecībai, Zilupē, ar uzrakstu uz aploksnes: ,1927. g. 17. oktobra
izsoles komisijai*. Aploksnes ar _ nepilnu drošības naudu neatzīs.
Rakstiska piedāvājuma iesnitdzejām nav tiesības solit mutiski.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu Pēc
paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laika
jānoslēdz līgums.

Ar izso-es noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem var
iepazīties Zilupes virsmežniecība.

15655 3Tilupes virsmežniecifoa.

Raņķu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1. novembrī 1927. g., Raņķu pagasta nama,

augošu valsts mežu
un augoša virs 3 ha mežu no ionda gabaliem.

I un II iecirkņu mežniecībā no sekošiem novadiem: Snēpeles
novadā 3 vienibas, vērtībā no Ls 59—887; Turlavas novadā 1 vie-
nība, vērtībā Ls 77; Valtaiķu tovadā 1 vienību, vērtībā Ls 1036;
Vangas novadā 1 vienību, vērtība Ls 60.

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

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsole pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pie nosolīšanas drošības nauda jāpabildina līdz 10°/« no sumas,

par l<uru vienība nosolīta.
Kā diošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latvjas hĻoteku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zimes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.
Skaidra nauda iemaksātas drošības naudas ieskaitāmas pēdējā
maksājumā

Par pārdevumiem lidz Ls 200 rakstiski līgumi mv slēdzami ja
pircējs visu pirkuma sumu pec izsoles nomaksā, pie kam nomaksā
ieskaitāma ari izsole iemaksāto drošības nauda.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie atiecigiem
iecirkņu mežziņiem.

1927. g 22. septembri. Nš 556.
15249 Raņķu virsmežniecība.

Priekules virsmežniecī a
1927. gada 5. oktobrī, Priekules pfg. namā

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu pēc platības, celmu

skaita un sekvestrētus materiālus
naa&eminatus no 2© €?©°/o.

',1 iec. mežniecībā, Mazdzeldas, Dinsdurbes, Asītes, Embūtes,
Auderes, Elkas, Meženieku un Nodegas novados, pēc celmu skaita
69 vienības no 3—1589 kokiem, vērtībā no Ls 12—985 un 86 klučus
vēriība Ls 169.

III iec. mežniecībā, Krotes novadā, pēc platības 1 vienību. 0,5 ha,
vērtībā Ls 413.

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

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina lidz 10% no sumas,

par kuru vienība nosolīta. 1*
Kā drošības naudu pieņems: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zeme" bankas 6°/n ķīu zīues; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no Izsoles izsludi-
nātās vienibas pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu
mežziņiem.
!2348 <7rieftMles wiri«*ne£nleci£>«

Priekules virsmežniecība
1927. g. 11. oktobrī, Vaiņodē, Bātes tautas namā

pārdos mutiska izsolē
augošu mežu pēc platlb. un celmu skaita:

jaunsaimnieku atgriezumi pazemināti līdz 60%.
I iec. mežniecībā, Elkuzemes un Dāmes novados, 1 vienība,

pēc platības 2,00 ha, vērtībā Ls 116 un vienu — pēc celmu skaita
556 oki. vērtībā Ls 385.

IV iec. mežniecībā, Embūtes, Vībiņu, Bakuzes, Dēseles un Bātes
novados, pec platības 6 vienības no 0,15—2 00 ha, vērtībā no
Ls 47—1170 un pēc celmu skaita 7 vienibas no 9—296 kokiem,
vertibā no Ls 143-1790.

V iec mežniecībā, Dsiru, Normsātas, Dzeldas un Brinķu no-
vados pēc platības 8 vienibas no 0.4J ha līdz 3,00 ha vērtībā no
Ls 5-446 un pēc celmu skaita 10 vienības no 13-1053 kokiem,
vērtība no Ls 5—330.

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

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/o

Jrošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no sumas, par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējs
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas kilu zimes utt
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības ne-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem. 1*

Tuvāka» žinas vitsmežm«:iba kanclejā un pie iec. mežziņiem;
12347 ftrieftares ebsineiniecttVa



IZSOLE.
Risas muita, pamatojoties uz muitas likuma 477., 496. un 561. p. p., 1927. g. 26. oktobri, pulksten 10,
muitas pasažieru mājā, pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekiem

ir tiesības tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes.

3 „„ Precepienākusi
?g Precu Lād _

|S pieteikumu Kon. . . ., „„. No kurienes Vietu skaits un zīmes Pre<!u no»"u,tum5 Vērtība Preču īpašnieks
* ,y No N» dok. Ar "T . Kad «" svars

'g. ?"" pa dzelzceļu lvaa
Ls

1924. gads.
1 12347 27 97 Ostara 12. V 24. Antverpenes 1 rullis Toos Sody & Co, An- Jumtu pape darvota, br. 14 kg 6,27 Austrumu transp. sab.

tverpen
2 32425 45 633 Uranus 15. IX. 24. Hamburgas 1 sainis H. B. Augu daļas, to dabiskā stāvoklī, brutto 8,31 Marjanovsky Peterman 8c

13,8 kg Co.
3 33836 43 244 Tjaldur 26. VI 2 t Kopenhāgenas 1 izdalīta paka B. J. K. 24/1 Apģērbi, apavi u. c. pr., br. 10,5 kg 265,95
4 34531 58 630 Edmee 14. IX 24. Londonas 1 vieta bez zīmēm un NsNš Ogu ievārījumi, makaroni, kakao pul-

vers U. c. pr., br. 35,6 kg 115,09

1925. gads.
5 29257 €6 716 Nordland 3. VIII 25. Stētihes 1 ķīpa J. 164 Kokvilnas tils, br. 12,4 kg 155,23 Akc. sab. .Tekā"
6 29544 40 728 «acchus 5. VIP 25. Hamburgas 12 kastes Renomē 1/12 Rīga Augļi žāvēti, br. 316 kg 848,33 K. J. Spīde
7 29643 10 552 Undine 1. Vil 25. . 4 kastes C. P. G. iine Riekstu kodoli, sasmalcināti, brutto 1414,87

274,5 kg
8 30862 2 727 Edmee 4 VIII 25. Londonas 12 kastes S. 17/28 Rīga Tēja, br. 480,9_ kg 972,38 Austr. transp. sab.
9 32236 88 755 Nordernev 11. VIII 25. Hamburgas 7 kastes Balteksim Rīga 3766/67 Baltu stiklu plāksnes, br. 753,3 kg 148,31 Sab, Balteksim

3778/80. 3790, 3770
10 33438 203 833 Regīna 24. VIII 25. Stetines 1 paka P. K. 2 Ķīmiski produkti un citas preces, brutto 15,46 K. Braš

5,8 kg
11 33640 265 796 Nordland 17. VIII 25. . 3 kastes L. K. 12/14 Dzelzs drāts un skārda izstrādājumi, 93.56 A./S. Transtted

br. 205,5 kg
12 33684 107 603 Regīna 13. VII. 25. . 2 ķīpas N. P. M. 2318/19 Kokvilnas audumi, br. 237,5 kg 869.10 N, P. Meerevičs
13 33761 — 1625 dzelzsceļu 18. Vili 25. Zemgales 7 ķīpas W. C. T. 632, 651, 989, . . br. 730,8 kg 2598,27 Rlgasa

6574, 143, 38 M. H. 531
U 34258 vag. 1462 . 7.1X25. . 1 kaste K I. E 4790 . . br. 108 kg 358,51 Marjanovskv, Peterman &

26743 °-
S5 34656 19 455 Sven 10. VI 25. Dancigas 4 kastes G S. 1/4 Centrosojuz Grāmatas, apjvi un c. preces br. 979 kg 378.79 Centrosojuzs

16 26244 vag. 1514 dzelzceļu 14 1X25. Zemgales 1 ķīpa D. R. 2603 Vilnas audumi, br. 54,5 kg 54388 Marjanovskv, Peterman &
25385

17 36525 — 914 Ostsee 19.1X25. Stetines 7 gabali II zaļš" Stieņu dzelzr, br. 334 kg 5,10 H. Laerum
18 35867 vag. 1519 dzelzsceļu 14.1X25. Meitenes 1 gabals Kpka izstrādājumi, br. 22 kg 128,89

4423
19 36891 C 10 914 Ostsee 15. IX 25. Stetines 1 ķīpa J. R. G. L. G. S. 6711 Kokvilnas audumi, br. 108,6 kg 199,01 Transtred

20 36996 25 928 Baltabor 17.1X25. Londonas 1 ķīpa Rīga 216 506/2 . . br. 228,7 kg 820,50 JohaUurenc

21 37350 272 914 Ostsee 15.1X25. Stetines 2 kastes H. & C 2289/90 . _. br, 275,1 kg 707,25 O. Hartman

22 41084 270 747 Regīna 10. VIII 25. . 2 kastes O. H. 169/165 Papīrs, piesūcināts ar vasku br. 359,8 kg 25286 Ķ Bras

23 46397 vag. 1382 dzelzsceļu 27. VIII 25 Meitenes 3 pakas W & M 1/3 Vilnas afodumi, br. 57 kg 547,53 Marjanovskv, Peterman &
4446

24 46557 16 793 Vicforia 17. VIII 25. Hamburgas 2 režģu kastes P. S. 78/79 Porcelāna trauki, br. 406,8 kg 173,53 Atlanta
25 47869 13 734 Rigmor 7. VIII 25. Liverpūles 26 saiņi E. E. C. 30 Riga Skārds, cinkots, br. 1341,3 kg f 84,90 Uzrādītais

1926. gads.
26 3213 vag. 23 dzelzsceļu 4. I 26 Eidkuņiem 1 kaste Duilag 218 Ķimiski produkti, br. 32,5 kg 56,86 Uzrādītājs

27 21467 97 42 Erna 25. I 26 Hamburgas 1 kartons S. 195 Balta stikla izstrād., br. 16 kg 12,76
128 26795 2 521 Baltannic 19. III 26. Londonas 3 mucas C. B Rīga Cements, br. 542 kg 18,28

29 30856 vag. 1835 dzelzsceļu 24. VIII 26 Ritupes 1 kaste 98501/1 Adīti zīda izstrād., br. 1,1 kg 11,28
077 ^R

30 31518 b.kv. 1874 . 28. VIII 26. Indras 1 izdalīta paciņa D 907 A. Papirosi. br 745 gr 21,92 Uzrādītājs
OAf^OOO

31 39117 b. kv. 1472 . 6. VII 26. Valkas 1 paka O. D. Strock Grāmatts svešvalodā, br. 1,7 kg 3,63 Novaja Ņiva

32 42822 ^8 564 Ostsee 29. VII 26. Stettine, 2 kastes MP 892/93 Klavieres, br. 640 kg 219,22 Uzrādītājs

33 44079 — 1703 dzelzsceļu 6. VIII 26. Virbaļiem 2 pakas D. 834/35 Putojoši vīni, br. 3,105 kg 35,10 Gotlers

Š4 45554 54 603 Ostsee s! VIII 26. Stettines 20 kastes E. R.M. 201/20 Sējmašīna, br 2800 kg 172,42 Orders

35 45567 26 629 Hornland 11. VIII 2i. Rotterdumas 1 muca K. WR 06912 Vara drāts, br. 36 5 kg 22,35

Ifi 4S758 204 1018 Reffina 15. 'XI 26. Stettines 1 kaste N. R. K. 2621 Koka ram i, br. 46,5 kg 154,41
37 46390 122 665 Os?s

"e 19 VIII 26 . 10 kastes C. L. 186. 188/9, 192, Skārda izstrād., br. 1604,9 kg 998,44 OrdersJ/ 4M9U \u ooo usisee i».

^^ ^ ^ ^ ^
38 47gi7 7 697 Nidaros 26. VIII 26. Kopenhāgenas 38 kastes G. Rīga via Danemark Dzelzs izstrādājumi, br. 4111,6 kg 963,07 Uzrādītājs

1/38
3, 48312 i06 709 Nordland 30. VIII 26. Stettines 4 kastes N. W. 1324/1-4 ' Skārda izstrād., br. 546 5 kg 289,12 -
40 48681 b. kv. 1720 dzelzsceļu 9. VIII 26. Virbaļiem 1 paka Zīda adīti izstrād., br. 275 gr 21,29 R. Rosman

583 ' '
41 49619 b kv. 1770 . 16. VIII 26. . 1 paka D. 861 Ievārījumi, br. 4,17 kg 41,68 B. Gernet

CJļC

42 49fc21 b kv. 1771 . 16. VIII 26. Valkas 1 kaste D. 863 Dažādi pulksteņi, br. 7 kg 40,40 Uzrādītājs
90QQ

43 49905 b kv. 1779 , 17- VIII 26. Virbaļiem 1 pudele D. 866 Kosmētika ar spirtu, br. 1,910 kg 82,08 Michailovs
coc

44 49911 b kv. 1807 . 20. VIII 26. Valkas 1 paka D. 870 Kokvilnas veļa un adīti izstr.. br. 1,4 kg 30,86 L. Dvelaitski
OOOO ,

45 50021 b. kv. 1832 . 24. VIII 26. Virbaļiem 1 maiss D. 888 Vilna, nemazgāta, br. 20,7 kg 5,96 Uzrādītājs
occļ c

46 52778 reg. 2030' . 18. IX 26. . 1 paka D. 998 Kosmētiskas ziepes, br. 2,280 kg 17,45 Galvanskv

47 26203 vag. 1611 . 24. VII 26. Ritupes 1 kasle Kokvilnas un vilnas adīti izstrādājumi, 13,80

27515 Dr' *,,""i?
47a 44977 13 40 Belvider 29. I 23. Dancigas 44 vietas Lietoti apģērbi, apavi u. c. preces, br. 11107,71 K. J. Spīde

1C47.8 kg

1927. gads.

m, 2202 1 728 Nidaros 2. IX 26. Kopenhāgenas " 6 mucas J. N. C. B. Rīga Cements, br. 1000 kg 68,58 Uzrādītājs
lq 2195 141 34 Bussard 12. f 27. Rotterdam-s 1 muca Rīga 85553—15 Smēru eļļas, br. 100 kg. 31,47

=0 10856 62 120 Uranus 5. IV 27. Hamburgas 14 kastes D. 1/14 Žāvēti augļi, br. 190,8 kg. 512,68

51 18531 vag. 9/6 dzelzsceļu 9. IV 24. Meitenes 2 gabali Mīkstas gumijas izrtrādājumi, br. 19,2 kg 64,69
2365

e18834 1 641 Ebro 1. X 21. Kopenhāgenas 1 kaste, adrese Jozef Tabak Rīga Apģērbi, apavi un cit. preces, br. 112 kg 1911,70 Tabak
Latvija Rusia'

M 18840 51 90 Sēdina 10. V 22. Stettines 50 maisi Sasista stikla gabali, br. 4910 kg 955,29 Ed. Baltgailis

54 18848 p^t™ 748 dzelzsceļu 19. 1/ 23. Meitenes 4 kastes J. H. 4490, 4492/94 Ziepes un pudeles, br. 329,5 kg 577,40 ' Edgar Lyra & Co.
4664

55 re* vag. 297 . 1. IX 27. Daugavpils 1 kaste SS 20 Žāvētas ogas, br. 57 kg 179,23 | Bag. kvftes uzrādītājs

56 pJfkvīte
26
-

° - Pastu 17. VIII 27. - - Sudrabs lūzumos, t. d. 0,059 kg, br. 3,54 Miller Micheli

57 pastarīte — — . 16- VII 27. Holandes 1 paka 78/0837 Kombinēti medikamenti nedozētā veidā, 14,04 | M. Michelson

58 i pasU
^

kvīte — — . 4. VII 27. Igaunijas 1 paka 175/5 80 Koka izstrād., galantērija un cit. preces, 113,23 Fridrich Hamerstein

59 pastarīte - -** S0. VIII 27. Amerikas , 1 paka 58704/3001/B Smēķējamā tabaka, griezta, br. 1,15 kg 14,94 Tab. fabr. Mundel & Co.

A i 7 r I d i i u m s- Bez tam vēl tajā pašā izsolē tiks pārdotas no iepriekšējās izsoles nepārdotās Sekošas pārcenotas preces: vistu spalvas, spirta laka, vienkārši māla trauki, smēra
* ' ' eļļas, terpentīni atkritumi, tukšas mucas, galantērijas preces, aromātiski ūdeņi, lietotas drebēs, «nieri, kartonaža izstrādājumi, naftas destilati, dzelzs mucas, adīti'zīda

izstrādājumi un citas preces.

Rigas muitas priekšnieks Krūmiņš. Importa nod. pārzinis Gr i g o r j e v s. .
15273



Skaistkalnes pag. valde izslud.
par ned. nozaudētas Latvijas
iekšzemes pases: Ne 2197, izd.
12. sept. 1925. g. uz Zaura Augu-
stīna Andreja d. v. un JVs 154,
izd. 27. aprilī 1920. g. uz Jāņa
Miķeja d. Šnīdera v. Abas augš-
minētās pases bij izdotas no
Šenbergas pag, valdes. 13371a
^ Jelgavas apr. priekšnieka pai.
1. iec. izsludina par ned. nozaud.
karaklausības apliec. Ne 320, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka 7. okt.
19J9.g. uz Aleksandra Trofima d.
Fomina v. 13345a

Jaunlatgales kāja apr. priekšn.
izsludina par ned. nozaudēto
karaklaudsības apliec. JVg 28352,
izd. no bij. Ludzas kara apr.
pr-ka 1924. g. 5. jūlijā uz Pētera
Ādama d. Zelēs v., dzim. 1892. g.

Bukaišu pag. valde izsludina
par ned. nozaud. karaklausības
apliec. Ne 27/3977, izd. no Jelgava
Bauskas kara apr. priekšn. 9.
aprilī 1920. g. uz Alberta Jana d.
Voltnera v. 13362a

Makašēnu pag. valde ,Rēzeknes
apr., izsludina par ned. nozaudēto
iekšzemes pasi Ne 4087, izd. no
Rēzeknes apr.. pr-ka li iec. palīga
uz Jezupa Tadeuša Ķiļupa v.

Baltijas konzuma sabiedrība
Rīgā

ielūdz uz
generaisapulci

piektdien, 1927. gada 14. oktobrī,
pulksten 6V2 vakara, lirmas Vm
Vajen & Co, veikala telpās —

m. Ķēniņa iela Ns 8.
Dienas kārtība.

1) Ziņojumi. 2) Jautājumi.
15696 Likvidācijas komisija.

„OSRAM"
akciju sabiedrības

valde ar šo pagodinās ielūgt
akcionārus uz

Miti) inisaplci
1927. g, 20. oktobrī, pulksten 17,

Rīgā, Kungu ielā Ns 25.

Dienas kārtība.
1) Gada pārskats, bilance, no-

rēķins.
2) Revizijas komisijas atzinums.
3) Valdes locekļu vēlēšana izstā-

stajušos vieta pec § 24.
4) Revizijas komisijas vēlēšana

pēc 39.
5) Budžets uz 1927./28. darba gadu.
6) Pieprasījumi.

Pēc statūtu 54. paragrāfa ak-
cionāriem, kuri grib piedalīties
ģeneralsapulce, vismaz 7 dienas
iepriekš jāuzrada akc. sab. valdei
akcijas.

Ja augšā minētā termiņā ne-
tiktu priekšā stādīts vajadzīgais
akciju skaits, tad 1927. g. 7. no-
vembrī tajās pašās telpās un tajā
pašā laikā tiek sasaukta jauna
sapulce, kura ir lēmuma spējīga
neatkarīgi no iesniegtām akcijām.

15695 Direkcija.

Liepājas-Aizputes pieved-
dzelzsceļa a./s.

valde, uz statūtu §§ 42.— 45*
pama'a, uzaicina sabiedrības ak-
cionārus uz

kārtējo vispfirējo
sapulci,

noteiktu uz otrdienu, 1927. gada
1. novembrī, pulksten 15, sabie-
drības valdes telpās. Rīgā, lielā

Jēkaba iela Ns 16, dz. 8.
Dienas kārtība.

1) Valdes ziņojams.
2) 1928. gada budžeta caurskatī-

šana un apstiprināšana.
3) Revizijas komisijas locekļu vē-

lēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

Sakarā ar statūtu § 45, balso-
šanas tiesība piešķirta tiem ak-
cionāriem, kuri vismaz 14 dienas
iepriekš vispārējās sapulces uz-
rada valdei Rīgā, vai ceļa pār-
valdei Liepājā, Preču ielā Nš 2r
savas akcijas vai apliecības no
kredita iestādēm par viņu depo-
nēšanu.

Sapulce skaitīsies par pilntie-
sīgu, ja bus uzrādīts ne mazāk
par '/t no akciju kapitāla.

Rīgā, 1927. g. 28. sept.
15694 Valde.

A./s.
„ Latvijasprivātais lombards"
valde, (Rīga, Teātra ielā Nš 9,
tāļr. 2-3-2-6-9), ar šo paziņo, ka
no viņas izdotas zemakpievestās
ķīlu zīmes ir no to īpašniekiem
nozaudētas un tiek uzskatītas
par nederīgām: 1*]* 323585 un
336958. 15691 Valde.

A./s..Latvijas privātais lombards*
Liepājas nodaļa,

(Liepājā, Graudu ielā tu 28), ar
šo paziņo, ka no viņas izdotās
zemakpievestās ķīlu zīmes ir no
to īpašniekiem nozaudētas un tiek
uzskatītas par nederīgām: NšNfc
70823, 70824, 77899 un 77900^
71103. 74113.

15690 Valde;

U

iiBleiiii slimnīca
(Jelgava, Filozofu ielā N»37)

noturēs 1927. gada 10. oktobrī,
pulksten 12 dienā,

rakstiska izsoli
uz 1500 kub.-m bērza un

1500 . melnakšņa
malkas

piegādāšanu — saskaņā rr no-
teikumiem

P edāvājumi, nomaksāti ar at-
tiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
slēgtas aploksnēs slimnīcas kanc-
lejā Kdz pulksten 12 sacensības
diena.

Tuvākas ziņas un noteikumi
ieskatāmi slimnīcas kanclejā ik-
dienas no pīkst. 9—15. 2 14731

Mazstraupes pag valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas iekšzemes pasi Nš 628, izd.
no Pabažu pagasta valdes 25. jū-
lija 1924. g. uz Hermines Magda-
lenas Jūlija m. L u k s t iņ vārdu.

Mūrmuižas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi Nš 552, izdotu no šīs pagasta
valdes 28. jūnijā 1922. g. uz Ma-
tijas Marijas m. Pavar vārdu.

Dzelzceļu vlrsv. mot. apgsae
izsludina š. g. 12. okt., pīkst. 12,
diena,

vatkstisRu izsoli
uz kurnamo vielu padošanu uz
lokomotīvēm, iekraušanu, izkrau-
šanu un pārkraušanu no vagoniem
vagonos un uz c.tiem tamlīdzīgiem
darbiem materiālu apgādes pirmā
(Rigas) rajonā.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
materiālu apgādes kasē Ls 1500
drošības naudas.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelz-
ceļu virsvaldē istabā 118.
15708 J* 3118

Rīgas apr. priekšn. palīgs
paziņo atklātībai, ka 13 oktobri
1927. g, pulksten 10 rīta, Ropažu
pagastā, Ropažu muižā,

pārdos
Jānim A p s i t i m piederošo ku-
stamo un nekustamo mantu, sa-
stāvošu no:

1) vienas baltas ķēves, vēr-
tībā Ls 60; 2) vienas govs, brū-
nas, balti raibas, vērtībā Ls 80;
3) vienām Ieder ecēšām, vērtībā
Ls 20; 4) viena arkla, vērtībā
Ls 2; 5) 10 birkavām _ siena, vēr-
tībā Ls 100; 6) dažādām mantām,
vērtībāLs 26; 7)_ viena paklāja,
sarkanā krāsā, vērtībā Ls 5; 8)
viena kabatas pulksteņa ar ķēdr,
melns .Zara" firmas, vērt. Ls 10;
9) vienas kušetes, vērt. Ls 15;
dēļ nomas parāda piedzīšanas,
saskaņa ar Rīgas apriņķa I rajona
valsts zemju pārziņa rakstu Nš 755
2. sept. 1927. g.

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

| 15592

Daugavpils pilsētas policijas
I iecirkņa pr-ks

paziņo, ka 10. oktobrī 1927. e,
pulkst. 14, Iebraucamā ielā Ns 27,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Edidovičam Icikam piede-
rošās sekošas mantas: dzīvokļa
iekārta valsts nodokļu segšanai.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas 15662

Rīgas pils. lombards,
Kaļķu ielā Ns 9,

izūtrupēs
1927. gada 4

^
un 5. oktobrī,

pulkst. 6 vaķara,_ zelta un sudraba
lietas, apavus, drēbes,tepiķus,veļu,
kažoka priekšmetus, traukus, daž.
metāla un c. neizpirktas un nepa-
garinātas lietas, kas ieķīlātas no
1927. g. 5. marta līdz 3. aprīlim ar

NsNs C 499001—511676,
kā ari - izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīga termiņa no-
tecēšanas. 15689

Ūtrupes dienā izūtrupēja-
mās ķīlas netiks pagarinātas

Rīgas preču stac.
š. g. 4. un 5. oktobrī, pulkst. 10
no rīta, Rīgas-Preču stacijā

pirtos ūtrupē
sekošo sūtījumu:

Radziviliški-Torņakalns Ns 9743
sastāvošs no 7 mais. ķimenes,
svarā 436 kg. Nosūtītājs Fleiš-
mans, saņem. Iva.

Rīgā, 29. sept. 1927. g. Nš 12826
Priekšnieks (paraksts).

15686 Darbvedis (paraksts).

^
Iespiests Valsts tipograflji.

^ļ

Aizputes pol. lec. priekšnieks
paziņo, ka 14. oktobri 1927. g.,
pulksten 10, pārdos pirmā

otklfltB valrBksolftnnB
Aizpute, Lielā ielā Nš 38, kustamo
mantu, piederošu Ābramam Beit-
leram, sastāvošu no viena zirga
un vienas govs un novērtētu
kopa par Ls 405, ienākuma un
nekustamas mantas nodokļu pa-
rāda dzēšanai, saskaņā ar no-
dokļu departamenta rakstiem
2. jūlijā 1927. g. Nš 131260,
9. aug. 1927. g. N» 45011 un
.9. aug. 1927. g. Nš 45010. 15667

Daugavpils pilsētas policijas
I iecirkņa pr-ks

paziņo, ka 10. oktobrī 1927. g.,
pulksten 13, Domes ielā Nš 36,
pārdos vairāksolīšanā
pils. Abo Zavam piederošās
sekošas mantas: dzīvokļa iekārtu,
valsts nodokļu segšanai.
_ Minētas mantas varēs apskatīt
ūtrupes diena uz vietas. 15661

Mujānu pagasta valde izsludina
par nederīgu pazaudēto iekšzemes
pasi Nš 237, izdotu 1920. gada
12. aprilī no Mujānu pag. valdes
Kristinai Upīte. 13047

©«frenci intendanturas pārvalde
iepirks jauktā izsolē (mutiskā un rakstiskā)

75 tonnas uietēlā solītā cūkas speķa
partjas, ne mazākas par 10 tonnām, ar pakāpenisku nodošanu līdz
jo. maitām 1928. g., franko intendanturas galvenā pārtikas nolik-
tava, Rīgā.

Izsole notiks galvenās intendanturas pārvaldes telpās Rīgā.
Valdemāra iela Nš 10/12, dz. la (ieeja no Elizabetes ielas), š. g.
14. oktobrī, pulkstenll rītā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu : .Uz v eiejā
speķa izsoli 14. oktobrī 1927. g." un lūgumi dēļ pielaišanas mutiska
izsole, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami lidz izsoles
atklāšanai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļa* priekš-
niekam Rīga, Valdemāra ielā J* 10/12, dz. 1 a, vai izsoles dienā
izsoles komisijai

Piedāvājumi uz speķi jānodrošina Ls 200 apmērā no katras
tonnas, kuru uzņēmējs vēlas piegādāt.

Ar_ izsoles nosacījumiem un kondicijām interesenti var iepazīties
galvenās intendan uras pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pulk-
sten 10—15. 2* 15586

Jūrniecības departaments
izsludina 19. o tobrī 1927. g, pulkst. 12, 15706

ratzstisftu izsoli

uz m 10 tonnas akmeņogļu īsi
franko departamenta noliktava Rīgā—Bolderaja. Paredzēts iegādāt
Augšsilēzijas ogles marka .Hillebrand", bet departaments patura sev

tiesību iegādāt ari citas ogles, ja departaments to atrastu par izde-
vīgu pēc iesniegtiem piedāvājumiem. Ogles piegādējamas un pie-
ņemamas saskaņā ar departamenta techniskiem noteikumiem. Pie-
gādes laiks viens mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
Izsoles dalībniekiem piedāvājums jānodrošina ar drošibas naudas ie-
maksu vai Latvijas bankas garantiju 5°, o apmērā no piedāvāto ogļu
vērtības. Izsoles un techniskos noteikumus ka ari citas ziņas izsniedz
Jūrniecības departamenta administrativi-saimnfeciska nodaļa, Rīgā,
Valdemāra ielā J& la katru darba dienu no pulkst. 10—12 Jfe 3128

Baldones virsmežniecība

izdos jaukts izsolē
1927. g. 14. oktobrī, pīkst 12 dienā, Baldones virsmežniecības

kanclejā, Baldones meža muiž?,
saskaņa ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(Vaid. Vēstn." Ht 54, 1927. g.) Spindzeles Nš 21 apgaiias mežsarga
dzīvojamas un saimniecības ēku jaunbūvi,

iemaksājama drošibas nauda Ls 400.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas

valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominplvērtību, 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa
3) Latvijas bankas u. c. kredītiestāžu garantijas.

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

Rakstiskie piedāvājumi ar
^ augstāk minētiem nodrošinājumiem

un zīmognodokli Ls 0,40 apmēra iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles komisijai, vai iesūtāmi Baldones virsmež-
niecībai, caur Baldoni ar uzrakstu uz aploksnes: .1927. g.
14. oktobra izsoles komisijai." Aploksnes ar nepilnu drošības
naudu neatzīs.

Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējam nav tiesibas solīt mutiski.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.

Pec paziņojuma saņemšanas par izsoles Apstiprināšanu 7 dienu laikā
jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Baldones virsmežniecībā

15653 Baldones virsmežniecība.

0 t^rITpIeT
Šī gada 11. oktobrī, pulksten 4/* diena, pārdos I. Smilšu

ielā Ns 11/13, Rīgas transporta a./s. .Hansa* uzdevumā, uz attiecīg
personas rēķina, atklāta vairāksolīšanā 10 mucas svinabaltuma, 5 mucas svina gluduma (Bleigīātte), nenomultotas, atro-došas muitā, un 2 liet. aužamos krēslus, izņem., bez garantijas
par labumu, atrodošos spīķeri, 1. Brūveru ielā Nš 10 — Tuvākas
ziņus kantorī vai spīķerī, sākot no 6. oktobra, ikdienas no p. 12—2 d.
1°701 Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

JiļfKiņfza cefu inšeniers jCiepaJa
izdos 10. oktobrī š. g., pīkst. 10 dienā, savā kanclejā,

juufrtā izsole
Findikleina tilta aizbēršanu līdz ar ceļa pr celšanu uz Liepājas —

Falangas II a šķ. ceļa 26. klm.
Drošības nauda pie izsoles Ls 3uu.
Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties kanclejā, Jēkaba Iela

Nš 6, darbdienās no pīkst 9—15. 15684

Rīgas virsmežniecība
pārdos

š. g. 3. novembri, pulksten 12, Mangaļu muižā, m žniecibas telpās,

mutiskā izsolē
zemākuzrādītos, sagatavotos materiālus un ēkas, pēdējo

noplēšanai.
Solīšana sāksies no novērtējuma sumām.,
1) 198 gab. dažāda garuma un resnuma sagatavoti baļķi, atro-

došies A. un K. Dombrovskij koku zāģētavas ūdens dārzā, ap
190,81 ciešm. —. novērtēti par La 2.578,—.

2) 391 šoka jumta dēlīšu, kuri atrodas Mangaļu muižā — no-
vērtēti par Ls 442,—.

3) Pārdodama noplēšanai veca kroga ēka — novērt, par Ls 846,— .
4) . . , dārznieka ēka— nov. „ , 97,— .
5) . smēdes , — . . . 113,-.
6) . . . pagraba , — . „ „ 105,—.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās iepriekš iz-

soles komisijai 1C% drošības naudas no novērtējuma sumas, kāda
pec nosolīšanas jāpapildina īldz 10°/o no nosolītās sumas.

Tuvākas ziņas Rīgas virsmežniecībā (tāļr. Ns 28860) un pie
III iec. mežziņa Mangaļu muižā (tāļr. Nš 2804).

15520 Rigas virsmežniecība.

J£aru 6iii>iiiec. parroldc
Rīgas būvju giupa, Citadelē N» 24, pārdos 12. oktobrī 1927. g., pīkst. 10,

vaivā&solīšanā
dažādas nederīgas mantas un materiālus, kā: atslēgas mēbeļu ieka-
ļamas, gab. 1126, plītēs čuguna 1198 kg., skārds vecs 1000 kg. u. c.

Drošibas nauda Ls 50.
.Tuvākus noteikumus izsniedz Rīgas būvju grupas kanclejā katru

d-enu no pīkst. 9—15. 157f0

MiHHi^HBBHBBMBm

I M. Lauksaimniecības pārvalde,
Kalpaka bulvārī NŠ6, dz 4, istabā 14, piektdien, 7. oktobrī š. g,
pīkst. 12, zdos mutiskā mazāksollšana bez pec-
torgiem 2* 15699

valsts Jaungulbenes pils ēkas remonta
darbus kopsumā par Ls 2884.

Tuvāki puskaidrojumi saņemami lauksaimniecības pārvaldes
būvniecības un techniskā nodaļā, istabā Ns 14 Rakstiski lCgurni,
pielaist mazāksolīšanā, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli līdz ar
drošības naudu Ls 70 iesniedzami ne vēlāk par pīkst i2 izsoles dienā

Kara būvniecības pārvaldes
Rīgas būvju grupa, Citadelē Nš 24, izsludina uz 5. o k 16 b r i
1927. g., pīkst. 10,

jauktu galīgu izsoli
uz Svētes kazarmes pils eķas jumta noklašanu ar cinkotu skārdu
par apm. Ls 3000.

Drošiba Ls 60.
Tuvākus noteikumus izsniedz katru dienu Rīgas būvju grupas

kanclejā no pīkst 9—15. .

Rīgas apriņķa priekšnieka palīgs
paziņo, ka 14, oktobrī 1927. g., pulksten 10 no rīta, Ogres miestā,

papes fabrikā,

pārdos
Fridricha Zonnera mantiniekiem piederošo kustamo un nekustamo

.mantu, sastāvošu no:
. .. , 1) vienas kuļmašīnas, vērtībā Ls 414,27,

2) vienas pļaujamās mašīnas, vērtībā Ls 100,
3) vienas sējamās mašīnas, vērtībā Ls 200,
4) diviem izbraucamiem ratiem, vērtībā Ls 65,
5) diviem darba ratiem, vērtībā LsjSO,
6) viena uguns dzēšamā pumpja, vērtībā Ls 70,
7) vienas govs, vērtībā Ls 100,

dēļ tiesas nodokļa un darba devēja piemaksas piedzīšanas, kopsumā
Ls 930, saskaņā ar XIII Rīgas kopējās darbinieku slimo kases rakstu
Nš 1273, Rīgas apgabaltiesas IV civilnodaļas rakstiem no 30. jūnija
1927. g. >6Ns 1480, 1482.J474, 1476, 1481, 1479, 1473, 1478, 1475
un 1477, Latvijas Apdrošināšanas sabiedrības pret strādnieku nelaimes
gadījumiem rakstu no 4. jūnija 1927. g. Nš7354.

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

Rīgā. 1927. g. 27. septembri. 15593
NsNš9691/1, 8755/1, 9356/1, 8751/1, 8758/1, 8754/1,

8756/1, 8750/1. 8753/1, 8752/1, 8749/1, 8757/1.

Pasta m tetepfa virsvaldes gainītā Mita
izsludina rafcst. izsoli

š. g. 19. oktobri uz:
1) Porcelāna pamatiem 3^00 gab.
2) Pernicu .._....,... 3500 kg.
3) Zibeņnovedeja oglītēm . . . 100000 gab.
4) Tērauda atsperes lenti .... 150 kg.
5) Celuloīda plāksnītēm 35000 gab.

Izsole notiks min. _ datumā pulksten 10 rītā Pasta un telegr.
virsvaldes materiālu iegādāšanas nodaļa, Aspazijas bulv. Nš 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mera no piedāvājuma kopsumas. NŠ3119 2* 15707

Liepājas telefona kantoris
izsludina š. g. 12. o k t o b r i

mutiska sacensību
uz 20000 ķieģe|u piegādi apakšzemes

kabe|u nosalšanai.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā

no nosolītas sumas.
Sacensība notiks 12 oktobrī, pīkst. 11 no rīta telefona kantora

kanclejā. Tuvākas Ziņas izsniedz teleiona kantoris. 15685

Cesu virsmežniecība
izdos

1927. g. 14. oktobrī, pīkst. 12 dienā, Cēsu virsmežniecības
kanclejā, Raiskuma muižā,

jauktā izsolē
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām

(.Vaid. Vēstn. Nš 54, 1927. g.):
Cēsu virsmežniecības III iecirkņa mežniecības 31. apgaitas mež-

sarga saimniecības

ēkas jaunbūvi
Drabešu pag. Spāres muižā, iemaksājama drošības nauda Ls 100.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli
slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: .Uz 1927. g. 14. oktobra būvju darbu
izsoli Cesu virsmežniecībā* un lūgumi ar 40 sant. zimognodokli dēļ
pielaišanas mutiskā izsolīšanā iesniedzami kopā ar drošības naudu
līdz 14. oktobrim 1927. g, pīkst. 12 diena Cēsu virsmežniecībā.

Ar izsoles noteikumiem, darba materiālu aprakstiegr**M*>planiem
var iepazīties Cēsu virsmežniecībā. /^KV '*v

15654 CēsuMnfo&timtii

| r/ALSTsV
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