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Valsts Prezidenta pav^ e
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1927. g. 30. septembri ļ
Nr. 89. I

II.
Atvaļina pavisam no kara ļ ienesta
aksirnalo vecumu sasniegušo 'f Rēze-
ics kājnieku pulka karā ierēdni Dāvidu
: s m i ņ u. }M I

§ 2.
Pārvietoju atestācijas pārba līšanai
!. Bauskas kājmieku pulka vir| ļjtnantu
oricu Kripenu uz 8. D^ gavpils
jnieku pulku- l

§ 3. ,
Pārvietoju uz pašu vēlēšanos! smagās
-.ilerijas pulka kafa ierēdni! kārtiņu
inholdu Graudiņu un Int© mturas
Ivenās mantu noliktavas kaf' ierēdni
frii Vilciņu vienu otra vie

Valsts Prezidents G. iZemgals.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

ildības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 410
1927. g. 29. septembrī.

Mceļot š. g „Dzelzceļu Vēstneša"
numurā un „Valdības Vēstneša"

numurā publicēto rīkojumu Mb 141,,
,ot ar 1. oktobri izņemami no ap-
izibas visi ledus vagoni., kks ieslēgti
:ienos piena, eksportsviestaj un pārējo
bojājošos preču pārvadāšanai. Minētās '
oes, kā ari tukšas piena -kannas no
oktobra pārvadājamas parastos preču
;onos ar tiem vilcieniem, Mas noteikti
ažieru ātruma preču pavadāšanai,
ildinot pēc vajadzības filcienu sa-

/us ar derīgiem kustībai pasažieru
ienos preču vagoniem.
{eizē ar to eksportsviesta sūtījumi no
)ktobra pieņemami pārvadāšanai no
>latuma linijām un viņām piegulsto-
n šaursliežu cejiem — ua Rīgas paša-
u staciju, bet no N platļrna linijām
tām piegulstošiem šaursliežu ceļiem,
ari no Liepājas-Gludai jaunbūves
jas — uz Torņakalna/staciju jau
āk noteiktās zemāk uzfedītās dienās
ar tiem pašiem vilcieniep kā līdz šim.
ksportsviesta pārvadāšajai jāapgrozās
višķiem preču vagonierļ uz sekošiem
rkņiem:
tarp Valku-Rīgu pasažieru _ vilciens
2021 — 1 vagons pirmdienās, treš-
lās un piektdienās, kuri iekrauj sviestu
<a, Saule un Strenči,
tarp Valmieru-Rīgu pa ižieru vilciens
2021 — 1 vagons oti ienās, ceturt-
lās un sestdienās, koj-j iekrauj sviestu
ijas no Valmieras līdz Ropažiem,
tarp VecgulbenMeriķu n Rīgu pas.
iens N° 19 — 1 vagoi \ pirmdienās,
dienās un piektdienas kurā iekrauj
stu stacijas no Ve julbenes līdz
itai.
tarp Vecgulbeni-Pļaviļāni-Rīgu pas.
iens No 101/2171/57ft — ] vagons
idienās, otrdienās, dturtdienas un
;tdienās, kurā iekrauj feviestu stacijas
^ecgulbenes līdz Jaunļaisnavai.
tarp Rēzekni-Rīgu P«ftžieru vilciens
131 — 1 vagons pirjdienās, treš-
lās un piektdienās, kura ekrauj sviestu
s stacijas no Rēzeknei Hdz Salas ļ

Starp Ventspili-Rīgu pasažieru vilciens
Nt 232/2082;

bet no 10. oktobra vilciens M° 6 —
1 vagons otrdienās un piektdienās, kurā

iekrauj sviestu stacijas no Ventspils līdz
i Tukumam 11.

Starp Stendi-Rīgu pasažieru vilciens
Ne 232/2082 — 1 vagons otrdienās un
piektdienās,

bet no 10. oktobra vilciens Ne 6 —
trešdienas un sestdienās, kurā iekrauj
sviestu Stende un Kandava.

Starp Tukumu I-Rīgu pasažieru vil-
ciens N° 2082 — 1 vagons pirmdienās
un ceturtdienās,

bet no .10. oktobra vilciens N° 6 —
otrdienas un piektdienās.

Starp Tukumu II-Rīgu pasažieru vil-
ciens jvfo 26 — 1 vagons otrdienās un
piektdienās.

Starp Liepāju - Torņakalnu vilciens
Ne 16/212 — 1_ vagons trešdienās un
piektdienas, kura iekrauj sviestu stacijas
no Liepājas līdz Vaiņodei.

Starp Reņģi-Torņakalnu vilc. JSfo212 —
1 vagons pirmdienās un ceturtdienās.

Starp Auci-Torņakalnu vilciens JVb 212 —
1 vagons pēc vajadzības pirmdienās un
ceturtdienās.

Starp Meiteni - Torņakalnu vilciens
No 12 — 1 vagons pirmdienās un ceturt-
dienās.

Starp Seci-Torņakalnu vilciens N? 7/32 —
1 vagons pirmdienās, trešdienās un sest-
dienās.

Dienas noteiktas vilcieniem atejot no
tām stacijām, no kurām vagoni iesāk
maršrutu.

Uz tiem iecirkņiem, kur atsevišķi va-
goni eksportsviestam nav nozīmēti, eks-
portsviesta sūtījumi pārvadājami kopējos
pasažieru ātruma preču vagonos, novie-
tojot tos atsevišķi no gaļas, zivīm un t. 1.
precēm, kuras ar savu īpatnēju smaku
var kaitēt ekspottsviestam.

Pieved- ain lauku ceļu stacijām stingri
jāievēro augšā minētās vagonu apgrozī-
bas dienas no pārkraušanas stacijām un
eksportsviesta sūtījumi pieņemami tikai
ar aprēķinu lai tādi paspētu no nozīmē-
tiem vagoniem,

I Dzelzceļu galvenais direktors A. R o d e.

Eksploatacijas direktors R. G a r s e I s.

Ar Ministru kabineta piekri-
šanu apstiprinu.

1927. g. 29. septembrī.
Satiksmes ministris

W l/rlavi

Rīkojums Nr. 408.
Par tarifa pazemināšanu Kuldīgas

lauksaimniecības - rūpniecības izstādes
eksponātu pārvadājumiem.

Uzdodu valsts dzelzceļu stacijām pie-
ņemt pārvadāt noš. g. 29. septembra
līdz 10. oktobrim ka parasta, tā ari pa-
sažieru ātrumā līdz Stendes un Aizputes
stacijām un atpakaļ Kuldīgas lauksaim-
niecības-rūpniecības izstādes eksponātu,
(izstādāmo priekšmetu, preču un lopu)
sūtījumus, aprēķinot par tiem 75% no
pastāvošā preču tarifā noteiktas veduma
maksas un analoģiski piemērojot tiem
1926. g. „Valdības Vēstneša" 92 un
Dzelzceļu Vēstneša" 15. numura publi-

cētā rīkojumā M> 146 paredzētos nosa-
cījumus.

Preču dokumentos jāatsaucas- uz šo
rīkojumu.

Dzelzceļu galvenā direktora
palīgs K- Spriņģis.

Finansu direktora vietas izpildītājs
J. Le i ti s. I

N^tj^^ k O J u'm s.
Valsts interešu rfcrtlii(*^sanai un pārpratumu novēršanai banku galvojumiem,

kurus iesniedz pirkšanas sumas 80% samaksas nodrošināšanai par pirkto pēc
līguma mežu, noteicu sekoša parauga formu:

Paraugs.
Zemkopības ministrijas mežu departamentam.

Galvojums par Ls

Latvijas banka ar šo galvo zemkopības ministrijai

— latu apmērā:
a) ka mežu pircējs iedzīv.

ne vēlāk, kā līdz 192 g.
nomaksās mežu departamentam par pirkto mežu

virsmežniecībā pēc līgum vēl
maksājamās pirkšanas sumas 80% ar
latiem un

b) ja Latvijas banka nesaņem līdz 192 g.
pulkst. 12 virsmežziņa vai mežu departa-
menta paziņojumu, ka punktā a) minētā suma samaksāta, tad šo sumu
Ls augšminētā termiņā maksā Latvijas banka bez kaut
kādiem iebildumiem, it kā pats parādnieks, pie kam banka atsakās no
savām tiesībām, paredzētām viet. civ. lik. III sēj. 4519. pantā.

Šo garantiju nevar cedēt citai personai vai iestādei.
Zīmognodoklis Ls samaksāts.

Latvijas banka.
Šis rīkojums stājas spēkā ar publicēšanas dienu.

Rīgā, 1927. g. 27. septembri. JSTs 14859.
Zemkopības ministris M i t u 1i s.

Mežu departamenta direktora vietā Ansons.

nēc
" Atrašanās Nekustamo mantu nosaukums un agrākā {īpašnieka uzvārds, vārds un

kārt. vieta tĒva v '|rds

7789. Valdemār- No Sasmakas muižas atdalītie dzimtsnomas zemes gabali, kuri
pilī reģistrēti Tukuma-Talsu zemes grāmatu nodaļā Valdemar-

(Talsu pils reģistri ar NsNs 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6-b, 7-a, 7-b,-8, 9,
apriņķī) 11, 12-a, 12-b, 13, 14, 15, J6-a, 16-b. 17, 18, 20, 21, 22,

23, 25, 26, 27, 28, 30-a, 30-b, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39,
40, 41,| 43, 44, 45, 46-67, 69-85, 87-103, 105-109 un
111-128.
Šo zemes gabalu agrākais virsīpašnieks — Dagmāra Al-

frēda meita Fleišers, dzim. Heikings.
1927. g. 29. septembrī.

Zemkopības ministris A. M i t u 1 s.
Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.

Zemes vērtēs, daļas vadītāja vietā K. Šnornieks.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 101.
(H8. turpinājums.)

g Apgabal- Atsavināto nekustamo
g*,sas "osaU" Apriņķis un Nekustamu īpašumu īpajumu bij. īpašnieka
*";, * kurni un _' r
%zemes grām. pagasts nosaukumi uzvārds, vārds un tēva

'g. reģ. N°Xs vārds
Ludzas apr.

7790. Rundēnu pag. Kazicu folv. Osips, Ignata d. Pe-
trovskis.

(Turpmāk vēl.)

1927. g. septembrī.
Zemkopības ministris A Mituls.

Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.
Latgales zemes ierīcības daļas vadītājs J. E r t e 1 s.

*) Skt. „Valdības Vēstneša" 1927. gada 198. numurā.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iecelšanas.
P a v ē 1e JVs 70.

Līdzšinējo valsts saimniecības departamenta
linu monopola noda|as linu noliktavu galveno
pārzini Kārli Zariņu atsvabināt no dienesta,
skaitot no š. g. 1. oktobra, izmaksājot viņam
algu par 2 nedējām uz priekšu.

Rīgā, 1927. g. 29. septembrī.

Finansu ministris V. B a s t j ā n i s.

*
Pavēle N° 71.

Līdzšinējo valsts saimniecības departamenta
linu monopola nodaļas vec. sevišķu uzdevumu
Ierēdni Jēkabu Bredrichu apstiprinu sākot I

ar š. g. 1. oktobri par centrālo linu noliktavu
galveno pārzini, uz brīva līguma pamata, ar algu
Ls 420,— mēnesi un Ls 0,08 piemaksu par kairu
uz žrzemēm izkugotu tonnu linu.

Rīgā, 1927. g. 29. septembrī.

Finansu ministris V. B a s t j ā n i s.
*

Rīkojums Ka A-1113.

Rīgā, 1927. g. 29. septembri.
Apstiprinu teoloģijas kandidātu Eduardu

Zicanu par N. Draudziņas ģimnāzijas direk-
tora palīgu, skaitot ar š. g. 1. augustu

Izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktora vietas Izpildītājs

K. Melnalksnis.
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu
saraksts Nr 100*).

(117. turpinājums.)



Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 23. septembra lēmumu,
meklē uz sod. lik. 442. p. 1. d. pamata apsūdz.
Mariju Jēkaba m. Sljadzevskaju, 23 g,
vecu, piederīgu pie Ludzas apriņķa, Pasienas
pagasta, kura agrāk dzīvoja Zilupes stacijā, pēc
tautibas krieviete, pareizticīga, pēc nodarbošanās
strādniece.

Visām iestādēm un personām, kurām zināms,
kur atrodas minētā Marija Sljadzevskaja vai
viņas manta, jāpaziņo par to Rīgas apgabaltie-
sas 1. kriminalnodaļai, kā ari jāsper attiecīgi
soji viņas atrašanai. Atrašanas gadījumā jāpie-
prasa no Sljadzevskajas drošības nauda piec-
desmit (50) latu apmērā, kura jāiemaksā Latvijas
bankā, Rīgas apgabaltiesas depozītā, bet drošības
naudas neiemaksāšanas gadījumā meklējamā
Sljadzevskaja jāapcietina, ieskaitot šīs tiesas
rīcībā, jo saskaņā ar tiesas š. g. 23. septembra
lēmumu kā drošības līdzekļu veids pret Slja-
dzevskajas izvairīšanos no tiesas noteikts dro-
šības nauda Ls 50,— apmērā, bet līdz tās
iesniegšanai apcietinājums.

Rīgā, 1927. g. 27. septembrī, JVs 19321.
Priekšsēdētāja biedrs T. B e r g t a I s.

Sekretāra palīgs E. Dzinēj.

Rīga
Pirmā Valsts Prezidenta

Jāņa Čakstes piemiņas fonda valde
uzaicina tās iestādes un organizācijas,
kas viņa bēra gadījumā pieteica ziedo-
jumus vaiņagu vietā, iemaksāt tos fon-
dam — personīgi kasierim zv. adv. A.
Strausmsņa kungam, vai uz tekošu rēķinu
Latvijas bankā M> 2902 un pastā Ne 1356.
Atsevišķu fondu un stipendiju nodibinā-
tājus sekmīgākas darbības labā lūdz uz-
ņemt kontaktu, stājoties saka os ar pie-
miņas fonda valdi. Jaunu b edru pie-
teikšanās pie valdes locekļiem un fonda
sekietariatā pili 3. numurā.

Priekšsēdētājs prof. Vo I d. M a 1 d o n i s.
Sekretārs J. Grandaus.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas
biedrības

padomes sēdē kā padomes priekšsēdētājs
ēvelēts Dr. Pauls Kalniņš, biedrs

Dr. H. Bose, sekretārs Dr. M. Skuja-

Veinberg, vietnieks R. Veidemans
Valdē ievēlēti kā priekšsēdētāja Elza

K1 a usti ņ, biedrs Dr. v. c. Muhlens,
sekretārs M. Pormans, vietnieks
O. Sīlis, kasieris Dr. F e i n m a n s,
no ārstu kolēģijas Dr. F. L Q k i n s.

Līdzekļu vākšanas komisijā ievēlēti kā
priekšsēdētāja Elza K 1 a u s t i ņ , viet-
niece Marija Veidenbaum, Edite
C e p 1 i s un Emma R u d z ī t, sekre-
tāre Emilija Zariņ un Alise Stunda-
O s i s, kā kasiere Erna R e z g a 1, viet-
niece Marta Spainis. Latv. tuberku-
lozes apkarošanas biedrība sarīko 1. pēc-
pusdienas tēju ar priekšnesumiem svēt-
dien, š. g. 9. oktobrī, Latv. tirgotāju
savienības telpās, Valdemāra ielā 35, un
uz 18. decembri sagatavo lielu mantu
izlozi, lai gūtu līdzekļus, atvērt darba
sanatoriju. Ievērojot cēlo mērķi, biedrība
cer un stipri paļaujas, ka visi pabalstīs
grūto cīņu pret tuberkulozi un katrs
iegādāsies Latvijas tuberkulozes apkaro-
šanas biedrības izlozes biļetes par Ls 1,—
gabalā.

Māksla

Nacionālā opera. Sestdien, 1. oktobrī, pulksten
7.30 vakarā „Hofmaņa stāsti". Biļetes
no Ls 0,20 2 (studentiem un skolniekiem pus-
cenas. — Svētdien, 2. oktobrī, pulksten 2 dienā,
3. tautas izrādē „Sp rīdīti s". Biļetes I bal-
konā, parketā un parketa ložās Ls 1,— , II bal-
kona rindās 70 sant., II balkona ložās un
III balkonā 50 sant, galerijā 25 sant. — Pīkst.
7.30 vakarā balets ,,Raimonda ". Biļetes no
Ls0,30—3 (studentiem un skolniekiem puscenas).
— Otrdien, 4. oktobri, pulksten 7.30 vakarā
„K a r m e n".

Nacionālais teātris. Sestdien, 1. oktobrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, J. Janševska komēdija ,,P re-
čību viesulis* . — 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 Oēn e". — Otrdien, 4. oktobrī, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē Lorda, Šēna un Voteļa
komēdija „Mans mācītājs pie bagā-
t i e m". — Trešdien, pulksten 7.30 vakarā pirmo
reiz Šova komēdija „Sātana apustulis"
Ernsta Feldmaņa režijā, Herberta Līkuma deko-
ratīvā ietērpā.

Dailes teātris. Sestdien, 1. oktobrī, pulksten
7.30 vakarā „S kaistās sabiniete s". —
Svētdien, 2. oktobrī, pulksten 2 dienā, par tautas
izrādes cenām komēdija ,,E d e n e 8 dārzs"
un pulksten 7.30 vakarā „MīIa stiprāka
par nāvi". — Pirmdien, 3. oktobrī, pulksten
6 vakarā, kareivju izrādē „Skaistās sabi-
nietes" . — Otrdien, 4. oktobrī, tautas izrādē
„Mazā kafejnīca".

-- —\

(siešu
«iMtffimaļumi.

> .,,. i
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. sept. 1927.g.
izklausījusi Teodora Konstantīna
d. Miniča lūgumu dēj hipoteka-
risko parādu dzēšanas, nolēma:
atzīt par iznīcinātām trīs obli-
gācijas, apstiprinātas uz Rīgas
apr. Stukmaņu muižas dzimts-
rentes gruntsgabalu JVs 59-b,
Jaun-Stukmaņu miestā, ar zem.
grām. reģ. JYe 2247, a) 11. sept.
1910. g. ar JVs 302 par 1500 rbļ.
par labu Antonam Ivana d.
Karandzejam, kas viņu ir cedējis
blanko, b) 9. jūnijā 1911. g. ar
JVs 217 par 1000 rbļ. par labu
Mārtiņam Pētera d. Mucham, kas
viņu cedējis blanko, kuras abas
obligācijas pārgājušas uz Her-
mani Kārļa d. Kampe kā blanko
cesionaru, kas viņas ir cedējis
blanko, c) 30. okt. 1913. g. ar
JVs 569 par 5000 rbļ. par labu
Jānim Pētera d. Baronam, kas
vinn cedējis blanko.

Rīgā, 1927. g. 6. sept. JVs 2136.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13463a Sekretārs A. Kalve.

Cēsu apriņķī, Jaunlizuma muižas
zemnieku „ĢužiIu" JVs 68 mājām,
ar zemes grāmatu, reģ. JVs 3381,
izdotas no Jāna - Rūdolfa Sveica
par labu Ti 'rzas-Velenas lauk-
saimniecības biedrības krāj-aiz-
devu sabiedrībai, ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatas, 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 ,,Va'dības Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasit pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 7. sept. 1927.g. JVs 5206.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13582a Sekretārs A. Kalve.

Leonharda Johana dēla Bukka
par labu Jānim Kārļa d. Grau-
diņam, ir iemaksājusi tiesas de-
pozītā Ls 21,34 dēļ kapitāla un
% dzēšanas.

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

Rīgā, 7. sept. 1927.g. JVs 5167.
Priekšsēd. v.. A. Veidners.

13578a Sekretārs A. Kalve.

pārgājuse uz Mārtiņa Neilandu
kā blanko cesionaru,. kas viņu
cedējis blanko, ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 71,34 dēļ kapitāla
un %, dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
ku pairt būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. 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, 7. sept. 1927. g. JVs 5136.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13580a Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļ a,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. . g.
likuma un civ. proc. lik. 2060. un
2062..p. p., ievērojot Ilzes Jufa nl.
Mežak un Kārļa Jāņa d. Lūka
lūgumu un savu 6. septembra
1927. g. lēmumu, paziņo,, ka
parādnieki lize Mežak un Kārlis
Lūka parādu pēc 4 obligācijām
par 500, 500, 500 un 3000 rbļ.,
apstiprinātām 1) 2) un 3) 27. apr.
1901. g. un 4) 30. martā 1911. g..
ar JVsJVs 83, 84, 85. un 127 uz
nekustamo īpašumu Rīgas apriņ-
ķī, Skrīveru muižas zemnieku
Krampan-Lūku mājām,, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 550,. izdotas
1) 2) un 3) no Kārļa Jāņa <j.
Lūka un 4) no Bzes-K.aru4.es
Mežak par labu 1) Andrejam
Jāņa d. Lūkam, 2) Emmai j|ņā
m. Lūk, 3) Minnai Jāņa m.'Liik
un 4) Jānim Andreja d/Mežakasm,
kas viņu ir cedējis blanko ,ļ ir
samaksājuši tiesas depozītā
Ls 88,01 dēļ kapitāla un %, dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augļa
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laiks,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstnesit'
un aizrāda, ka ja šīs personai
noteiktā laikā nepieteiksies, obliļ
gacijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 7. sept. 1927.g. JVs 5166.
Priekšs. v. A. Veidners.

13576a Sekretārs A.Kalve, 1

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
1927..g„izklausījusi Māras Simona
meitas Feitelberg, dzim. Hiršman
lūgumu- dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 50.000 r.,
apstiprinātu 12. janvārī 1910. g.
ar JVs 71 uz nekust. īpaš. Rīgas
pilsētā., 1. hip. iec. ar zem. grām.
reģ, JVs 450 par labu Vladislavam
Jevstarfija d. Kelpšam, kas viņu
ir cedējis blanko.

Rīgā, 9. sept. 1927. g. JVs 3436.
Priekšs. v. A. Veidners.

13810a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa
Bērziņa pilnv. zv. adv. Jūlija
Arāja* lūgumu un savu 6. sept.
1927. g. lēmumu, paziņo, ka

parādnieks Jānis Anža d. Bērziņš
parādu pēc hipotēkas par 100 rbļ.,
apstiprinātas 17. martā 1924. g.
ar JVs 332 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Orotužu muižas Kalna-
Skrēbeļu mājām, ar zemes grā-
matu reģ. JVs 2493, izdotas no
Jāņa Anža cl. Bērziņa par labu
Pēteriffl Anža d. Bērziņam, ir
iemaksājis tiesas depozītā Ls 1,34
dēj hipotēkas dzēšanas.

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

viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, hipo-
tēku atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā. 1927. g. 7. sept. JVs5134.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13583a Sekretārs A. Kal ve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa-
Rudolfa Andreja d. Sveica lū-
gumu un savu 6. sept. 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis-Rudolfs Andreja d.
parādu pēc obligācijas par :
apstiprinātas 8. martā 1912. g.
ar JVs 165 uz nekustamo īpašumu

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Artura
Mārtiņa d. Kalniņa lūgumu un
savu 6. septembrī 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka parādnieks
Arturs Kalniņš parādu pēc obli-
gācijas par 5000 rbļ., apstipri-
nātas 16. janvārī 1914. g. ar JVs 50
uz nekustamo īpašumu Madonas
apriņķi, Praulienas muižas Zintel-
Sile-Tille JVs2-a mājām, ar zemes
grāmatu reģ. jvfs 5341, izfļotas
no Artura Mārtiņa d. Kalniņa
par labu Jānim Mārtiņa, d.
Kalniņam, ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 113,34 dēļ kapitāla
un % dzēšanas.

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

Rīgā, 7. sept. 1927.g. JVs 5164.
Priekšs. v. A. Veidners.

13577a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2i 162. p. p., ievērojot Hertas-
Emmas Vilhelmines Richarda-
Leonharda m. Bukka lūgumu
un savu 6. septembra 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādniece
Herta - Emma-Vtlhelmine Ri-
charda - Leonharda m. Bukka
(Buck) parādu pēc obligācijas
par 1000 rbļ., apstiprinātas
24. augustā 1915. g. ar JVs 16
uz nekustamo īpašumu Limbažos,
Pernigeies ielā ar zemes grāmatu
reģ. JVs 63, izdotas no Richarda-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija.1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Din-
dona pilnv. zv. adv. Antona
Ozola lūgumu un savu 6. sept.
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Jānis Reiņa d. Din-
dons parādu pēc obligācijas par
314 rbļ. 50 kap., apstiprinātas
11. martā 1983, g. ar Ne 235 uz
nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Vecpiebalgas muižas zemnieku
Lejas Arnit JVs 154 mājām, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 3290,
izdotas no Anža Sveķa un Reiņa
Dindona par labu grafam Ser-
gejam Dmitrija d. Šeremetjevam,
ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 6,72 dēļ kapitāla un % dzē-
šanas.

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

Rīgā, 7. sept. 1927.g. JVs 5168.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13579a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Brenča
Brenča d. Skujas lūgumu un
savu 6. septembra 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Brencis Skuja parādu pēc 3 obli-
gācijām par 50,200 un 3000 rbļ.,
apstiprinātām 1 un 2) 19. aprilī
1911. g. un 3) 30. aprilī 1911. g.
ar JVsJVs 253, 254 un 304 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas apriņķī,
Lielvārdes muižas zemnieku'ze-
mes ,.Lažnu" mājām, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 2776, izdotas
no Brenča Brenča d. Skujas par
labu 1) Jānim Brenča d. Skujam,
2) Madei Brenča m. Bērziņa, dzim
Skuja un 3) Otto Jāņa d. Kak-
tiņam, kura pēdējā ' obligācija

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Jēkabs
Meiera d. Serfs un Anna Hirša m.
Serf, dzim. Bērman, noslēguši
savstarpējo laulības . līgumu pie
Rīgas notāra R. Voigta 25. aug.
1927. g. reģistra JVs 69/70.8748
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 6.sept. 1927.g. L. JVs 5210.
Priekšs. v. A. Veidners.

13460a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai" , ka laulātie draugi Kārlis
Pētera d. Smago un Līna Jāņa
m. Smago, dzim. Dravenie 'k,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Kreic-
berga 17. augustā 1927. g. re-
ģisjra JVs 62/12853 ar kuru viņi
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. JVs5174.

Rīgā, 6. septembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13461a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
1927. g. izklausījusi Helenes
Lambert, dzim. Hanzen lūgumu
dēļ obligāciju atzīšanas par zu-
dušām, nolēma: atzīt par iz-
nīcinātām trīs obligācijas, ap-
stiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, II hipotēku
iecirknī, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 158 ingrosetas: a) 1896. g
11. jūnijā ar JVs 773 par 10000 rbļ
par labu Reinholdam Gustava d
Hanzenam, b) 1913. g. 14. oktobri
ar JVs 2875 par 15000 rbļ. pai
labu Helenei JēkaTaam. Lamberg
dzim. Hanzen un 3) 1913. g
16. oktobrī ar Ka 2907 pai
15000 rbļ. par labu Konstancija:
Jēkaba m. Frič. dz. Hanzen.

Rīgā, 9. sept. 1927.g. JVs 2802
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13809a SekretārsA. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. g. 2. jūlijā Ļaudonas
Ancīšos mirušā Jēkaba Pētera d.
Miezona ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
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
šīs tiesības zaudējušas.

Priekšs. v. A. Veidners.
13565a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3.civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
1927. g. izklausījusi Nikolaja
Michaila d. Zablocka lūgumu

; dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 7000 rbļ.,

i apstiprinātu 24. februārī 1911. g.
? ar JVs 463 uz nekust. īpaš. Rīgas
' pilsētā, 111 hipotēku iecirknī, ar

zemes grām. reģ. JVs 356 par iabu
Eleonorai Mārtiņa m. Fičen.

Rīgā, 6. sept. ' 1927.g. JVs 3728.
Priekšs. v. A. Veidners.

13471a Sekretārs A.Kalve. I

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6. septembrī
192.7. g, izklausījusi Honona
Simsona dēla Kurmana lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iz-
nīcinātu obligāciju par75.000 rbļ.,
apstiprinātu 8. maijā 1913. g.
ar JVs 1219 uz nekust. īpaš. Rīgas
pilsētā, 1 hipotēku iecirknī, ar
zem. grām. reģ. JVs 448 par
labu Moricam Feitelbergam man-
tojuma masai, kāda obligācija
apgrūtina ari imobihi Rīgā, I hi-
potēku iecirknī, ar zem. grām.
reģ. JVs 1017 un 1016.

Rīgā, 9. sept. 1927.g. JVs 3437.
Priekšs. v. A. Veidners.

13811a _SekretarsAKalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1915. g. 11. septembrī, Krapes
pagastā mirušā atraitņa Andreja
Jāņa dēla Kaktiņa ' ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
Kreditoriem un t. t., pieteikt
līs tiesības minētai tiesai sešu
tienešu laikā, skaitot no šī
lludinajuma iespiešanas dienas.
I Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
lepieteiks, tad viņas atzīs kā
iīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 7. sept. 1927.g. L.Hs 5016.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3566a Sekretārs A. Kalve.

tīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
tklātā tiesas sēdē 6. septembrī
927. g. izklausījusi Valsts zemes
ankas lūgumu dēļ hipotekarisko
arādu dzēšanas uz ,,Tenne"
fs 25 mājām, piederošām Valsts
emes bankai, nolēma: atzīt par
amaksātu obligāciju par 2000 r.,
pstiprinātu 16. aprilī 1909. g. ar

JVs 172 uz nekust. īpaš. Valmieras
apr., Vilķenu muižas Tenne JVs 25
mājām, ar zem. grām. reģ. JVs2414
par labu Jānim Kārļa d. Stepa-
novičam, kas viņu ir cedējis
blanko.

Rigā, 1927. g. 6. sept. JVs 4486.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13469a Sekretārs A. Kalve.

KURSI.
Rīgas birža. 1927. eada 1 nHnhrī

Devīzes
1 A tnerikas dollars. . . i . . . 5,178—5,188
1 A nglijas mārciņa. ..;,...25,185—25, 2;-3
ICO Francijas franku ......20,20—20.I0O Beigas . . . 71,85—72,60
100 Šveices franku . ...... 99,55—100,30
100 Itālijas liru . . . 28,10—28,50
100 I Zviedrijas kronu. ..... 139,05—139,75
100 i Vorveģijas kronu 136,40—137(5
100/ Dānijas kronu. ...? .. . 138,45—139,'15
1001 'echoslovaķljas kronu . . . 15,25—15,55
1001 folandes guldeņu . .!. . .207,25—208 30
100 \ 'ācijas marku. .,.,...123,'5—12395
fOOS omijas marku.. .....13,00—I3.100 lļ ;aunijas marku. . . L . . 1,37—1,39
100 P olijas zlotu I . , 57,00—61,10
100 li tetavaslltu.. ...... 50,85—51,70
1 S8S R červoņeca .......

DārgmetaHs
Zelts-jļ kg 3425—3445
SudraSļ i 1 kg i . , 91-99

ļ|Vērtspapirti

5% n tkarības aizņēmums. . . 98—100
4% V sts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Z ies bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8% Hj jioteku bankas ķīlu zimes 96—97

r! (as biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs j. Skujevlcs.

Zvērināts biržas rnāklers M. Okmians.
I

Redaktors: M. Aroni.

Literatūra.
Paskaidrojumus

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šā-
diem vārdiem : pudāt, pudžags (ar ā ?),
pudžu pudžumis, pugainitis, puiģelis,
puise, puknis (kā ģenitīvs ?), puksis, pu-
ķēties, pulans (ar ā?), pulcinieks, pulēt,
pulga, puliņģis, puliers (kā akuzatīvs),
krūts pulka, pulpa, pulšķains, pult, purr.-
buls (kā ģenitīvs?), puropaitis jeb pum-
paiša, pumpatene, pumpsla, pundīši,
pundēt, pundaga, punčaklis (arā? kā
ģenitīvs ?), punga, pungors (kā akuzatīvs?),
punums, pupacīte, pupauksīte, pupešains,
pupetite, pu pūcīte, pupuča, pupučains,
pupupēda, pupuzite, purakacis, purculis,
pureklis, pukitis, pūpis, pume(nis), pursis,
pušsvirs, pussudmala, pursa, purt, purtēt,
purtināt, purledzine, purvenājs, purveue,
ptirviski dziedāt, purvis, purza, purzāt,
pusa jeb puza, puscilpas mezgls, pus-
dur(v)is, pusgaiļ laiks, puska, puskrekls,
pusklūteņu, puskravā Jauns., pusķirši,
puslaunags, pusmūdīts, pusnātenis, pus-
palad;e,pussāls,pusšvepsttte, pusotriniekf,
pušoties. pūte, putējiens, putonis. pužeklis,
pužuls (kā ģenitīvs?), pūbot, pūceks jeb
pūcegs (ar ē?), pūgot, pūksna, puķains,
puna, pūņdārziņš, pūpaliņa, pūpapēda,
pūpeji (ar ē?), purot, pūstelnieks, pūsts,
pūsus, pūšķēt, pūtēties, pūtis, pūzers (kā

akuzatīvs ?), pūziķi?, pogane, pogs, po-
lāniski, polēt, matu polis, matu pone,
popere, pors (stāda nozīmē), posejāds
(ar ē ?), postaunieks, posteklis, pozēt,
oožaks jeb požags (ar uo ? ar ā ?), puš-

ļ fene, pusirbene, plušķene.
Rīgā, Ģertrūdes ielā Ni 3.

J. E n d z e 1 i n s.
Atpflta. JVs 152.
Jaunā Nedēļa. N> 39.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 30. augustā
1927. g. izklausījusi Ādolfa Fran-

ča dēla Kalerta lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma- atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 5000 rbļ., apstipri-
nātu 21. jūlijā 1909. g. ar JVs 1361
uz nekustamu īpašumu Rīgas
pilsētā, II hipotēku iecirknī,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 943
izdotu no Ādolfa Kalerta par
labu Vidzemes savstarpīgai kre-
dītbiedrībai.

Rīgā, 8. sept. 1927.g. JVs 1522.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13812a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz lik. par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17.p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1927. g. 6. aprija lēmumu reģi-
strēta bezpeļņas biedrība: ,,Li-
tenes zinātnes un mākslas bie-
drība ,,,Klints ", ar valdes sēdekli
Litenes pagastā.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13817a Sekr. Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas VI iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13. oktobrī 1927. g.,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Gogoļa ielā
te 8/10, dz. 11, Kr.evu kraj-aizd.-vu
kases un c. lietas I un II torgos
pārdos Michaila Grinčen-
kova kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un konditorejas ie-
kārtas un novērtētu par Ls 1400.

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

R.ga, 20. septembrī 1927.g.
155r Tiesu Izpild. J. Zirģels.

Latgales apgabalt. Ludzas
iec. tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Ludzā,
Vakzales ielā te 24, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas tirdzniecības
un rūpniecības bankas Ludzas
nodaļas prasibas 315,94 ar °/o°/o
piedzīšanas no Ludzas pilsones
Ksaverijas Borisa m. Beina-
rovič pēc protestētā vekseļa
ar Ludzas I i«c. mierliesn-ša
sprieduma uzraktu 9. aprīli š. g.
te 879, 7. janvāri 1928. g., sākot
no pulksten 10 rīta, Latgales ap-
gabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē,
Daugavpili, Šosejas ielā 37, pirmā
publiskā

izsole pārdos
minētas Ksaverijas Beinarovič
nekustamo īpašumu
kurš atrodas Ludzā, Kapsētas
ielā te 8 un sastāv no Ludzas
pilsētas teritorijā ietilpstoša zemes
gabala 77 kvadratasis platībā ar
divām koka dzīvojamām mājām
un saimniecības ēkām;

2) ka minētais īpašums priekš
pārdošanas izsolē ir apvērtēts par
Ls 8000, no kuras sumas ari
iesāksies solīšana;

3) ka šis īpašums zemes grā-
matās ievests neskaitās un spgfū-
tiaāts ar hipotēku parādiem nav;

4) ka pertonšm, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, j iemaksā
drošības nauda desmitā daļano
apvērtēšanas sumas un jāuzrada
tieslietu m nistrijas aplieciba pat
nekustamā īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) 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 kancleja, Daugav-
pili. 15227

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

"Citu iestāžu
sludinājumi.
Nodok]u departamenta

dažādu maksājumu piedzinēja pa-
ziņo, ka 5. oktobri 1927. g,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Basteja b.
te_ 8,
pārdos vairāksolīšanā
Lapčinskis, Viktors kustamo
mantu, novērtētu par Ls 210 un
sastāvošu no viena ozolkoka
tirgotavas skapja viņa 1926. g.
proc. peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rigā, 28. septembrī 1927. g.
15845 P edzinējs A. Ozoliņš

Kara būvniecības pārvaldes
techniskā daļā

izsludina uz II. oktobri š. g.,
pulksten 12,

rakstisku izsoli
uz artēziskas akas atjaunošanas
un sīkņu stacijas ierīkošanas
darbiem bij. Rēzeknes karantinā.

Piedāvājumi apmaksāti ar zī-
mognodokli, slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu ,Uz artēziskas akas at-
jaunošanas un sūkņu stacijas ierī-
košanas darbu izsoli' iesniedzami
Kara būvniecības pārvaldei tech-
niskai daļai datelē te 24 lidz
11. oktobrim š g., pulksten 12.

Ar izsoles un techniskiem no-
teikumiem, darba maksas aprē-
ķinu un zīmējumiem var iepaz ties
turpat katru darbdienu no pulkst
9 -15 (sestdienās no pīkst. 9 -13).

Izsoles dalībniekiem līdz iz-
soles sākumam jāiesniedz pār-
valdei iepriekšēja drošība Ls 250
naudā, valsis vai valsts garan-
tē!os vērtspapīros vai Lat rijas
bankas garantijās. te 3175 15854

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 30. augustā
1927. g. izklausījusi Jūlijas Ed-
munda m. Borchert, dzim.
Sarovski, lūgumu dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, ' no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 15.000 rbļ., apstipri-
nātu 1909.g. 7. martā ar te362 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā
II hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu reģ. JM° 364 par labu
Paulim Ernsta d. Frederkingam,
kas viņu ir cedējis blanko un
kura pārgājusi uz III Rīgas
savstarpīgo kredītbiedrību, kas
viņu ir cedējis atkal blanko,
kāda obligācija apgrūtina ari
imobilu Rīgā, IV.-2280.

Rīgā, 8. sept. 1927.g. te 3555.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13813a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 6.. septembrī
1927. g. izklausījusi Jāņa Jāņa d.
Stūra lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
5000 rbļ., apstiprinātu 30. maijā
1908. g. ar te 193 uz nekust,
īpašumu Rīgas apr., Lieljumpra-
has muižas ,,Timzen-Jāņa" mā-
jām, ar zem. grām. reģ. te 1901.
par labu Francim Bonifacija d.
Grīnusam, kas viņu ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1927. g. 6. sept. JVs 3649.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13470a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 23. augustā
1927.g. izklausījusi mir. Georga
Jāņa d. Tuigina mantošanas
lietu — nolēma: iecelt aizgād-
nību par prombūtnē esošās Var-
varas Tuigin mantu, par ko
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai.

Rīgā, 8.sept. 1927.g.L.tel728.
Priekšs. v. A. Veidners.

13728a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. Civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 23. augustā
1927. g. izklausījusi Pētera Dāvā

dēla Stepa lūgumu dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātu hipo-
tēku par 100 rbļ., apstiprinātu
23. februārī 1909. g. ar te 212
par labu Pēterim Jāņa d. Ste-
ģerim uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Smiltenes pilsmuižas
Lejas-Steģu te 34 māju reģ.
JVs 736, kāda hipotēka apgrūtina
zolidarā atbildībā ari tās pašas
muižas lirbītes māju reģ. Ns 3854
saskaņā ar 20. aprīļa 1925. g.
ierakstu JVs 265.

Rīgā, 7. aug. 1927.g. JVs 3007.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13581a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Georgs
Miķeļa d. Nesterovs un Valen-
tīna Gavriela m. Nesterova,
(dzim. Bogoļepova), noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra K. Sumberga 19.aug
1927. g. reģistra Ns 29/4508 ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību,ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 6.sept.l927.g.L.te 5186.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13459a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltTreģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
18. 'maija lēmumu reģistrēti
.Jaunpils patērētāju biedrība"
biedru pilnā sapulcē 13. februārī
1927. g. pieņemtie statūtu gro-
zīiumi.

Nod. pārzinis Eglīts.
13815a Sekret. v. (paraksts).

Rīgas apgaTīaltTTēģīstracijasnod.
paziņo, ka ar viņas šī gada 31 .aug.
lēmumu reģistrēti „Latvijas at-
bildīgu darbinieku sabiedrības
Uzticība" biedru pilnā sapulcē

24. aprilī 1927. g. pieņemtie
statūtu grozījumi.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13816a Sekr. Fri d r i c hsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas si gada
11. 'maija lēmumu reģistrēti
,,Saikavas savstarpējās uguns-
apdiTišināšanas biedrības" bie-
dru pilnā sapulcē 7. februāri
1927. g. pieņemtie statūtu gro-
zījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
13896a Sekr. V. (paraksts).

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa tikuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
18. oklob ī, minētās nodaļas at-
klāta tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
7. jūlijā Grostonas pag .Smenos"
mirušā F ņa Andieja d. L i e p i ņ a
testamentu.

Rīgā, 29.sept. 1927. g. L. te 4811
Priekšsēd v. A. V e i d n e r s

15712 Sekretārs A. Kslve
Rīgas apgabalt. 3.civilnodaļa,
ieskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p. paziņoka 1927. g
18. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1926. g.
26. jūnijā mirušā Zeltiņu pagastā
.Medņos" Jāņa Kārļa d. Vējiņa
testamentu.

Rīgā, 29 sept. 1927.g. L.te396ū
Priekšsēd v. A. Veidners

157B Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958 p., paziņo, ka 1927. g
18 oktobrī minētas nodaļas atklātā
tiesas sēde attaisīs un nolasīs
1927. g 25. _ majā Smiltenes
slimnīcā miruša Pētera Bertuļs d
Berz ņ a testamentu.

Rīgā, 79.sept. 1927.g L. te 5148
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.

15714 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958 p., paziņo, ka 1927. g
18. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un no-
asis _ 1926. g. 1 martā Rīgā
mirušās atraitnes Emmas Eduarda
m. Krigsman, dzim Dīeckhoff
testamentu.

Rīgā, 29. sept. 1927.g. L.te3778
Priekšsēd. v. A. Veidļters.

15715 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, _ ka 1927. g
18. oktobrī minētas nodaļas at
klāta tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
30. martā Pļaviņos mirušas atrait-
nes Trīnas Jāņa m. Kazaks,
dzim. Bruvers (Brūvels) testa-
mentu.

Rgā, 29. sept. 1927. g. L.te 5510
Piiekšsēd. v. A. Veidners

15?I6 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1927. g.
18. okobrī minētās nodaļfs at
klāta tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
15. septembrī, Rīgā mirušās La-
īzes (Luizesl Maiijas Kārļi m

Stumbergs, dzim. Zevalds
testamentu.

Rīgā, 29. septembri 1927. g.
Priekšsēd.v. A. B1 u m e n t a 1s.
15717 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa,
paziņo, ka ar viņas šī gada
11. maija lēmumu reģistrēti
,,Lugažu savstarpējās uguns-
apdrošināšanas biedrības" biedru
pilnā sapulcē 15. martā 1927. g.
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
13818a Sekretāra v.(paraksts)

K|ūdas izlabojums.
.Vaid. Vēstneša' š. g. 26. sept.

215. numura ievietota Rīgas ap-
gabaltiesas 6. iec tiesu izpildītajā
sludinājumā ar te 15180, ievie-
susies kļūda: iespiests, ka pārdos
Jāņa Maldcupa kustamo manU
kas nepareizi, vajaga but un jā-
lasa — Jāņa JfKfāldupa
kustamo mantu. 15:80 _

Ipaslzlūftojuiiisr
„Vald. Vēstneša" š g. 28 sept.

217. numura ievietota Rigas ap-
g-bsltieras VI i?c. tiesu izpildītāja
sludinājumā ar te 15429, ievie-
susies kļūda: iespiests, ka pārdos
Kārļa Kita kustamo manta kts
nepareizi, vajaga but un jālasa:

pārdos Kārļa Mvita kustamo

mantu. 15429

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. oktobri 1927. gadā
pulksten 12 diena, Rīgā, Augustī-
nes iela te 14, pārdos Ivana
I m m e r t r e i j.a kustamo mantu,
sastāvošu _ no viegla automobiļa
un novērtētu par Ls 1.000.

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

Riga, 26. septembrī 1927. g.
15858 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Rigas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7 ok obrī 1927. gadā,
pulksten 10 diena, Rīga, Elijas
ielā te 4, veikala, pārdos
Hilela Heršitca kustano
mantu, sastāvošu no 4 jaunān
niķeļa dzels gultām, un novēr-
tētu par Ls 230,—.

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

Rīgā, 26. septembrī 1927. g.
15859 Tiesu izp, J. G r i n i o s

Latgales apgab. Ludzas iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja a'rodas Ludzā,
Vatzales Ielā te 24, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas tirdzniecības
un rūpniecības bankas Ludzas
nodaļas prasības Ls 353,78ar,>
piedzīšanas 'no Ludzas pilsones
Ievas K a r p o vi č pēc protestēta
vekseļa ar Līdzas I. iec. mier-
tiesneša spriedumu uzrakstu no
16. decembra 1926. g. te 4119.
7. janvārī 1928. g., sākot no
pulkst 0 rīta, L_atgales _ apgsbal-
t esas civilnod. sēžu zāle , Daugav-
pili, Šosejas iela te 37,

liii(uibiizsolē mīdos
parādnieces Ievas K a r p o v i č

nekustamo Tpašumu,
kurš atrodas Ludza, Puškina (bij
Maskavas) ielā te 2 un 4 un sa-
stāv no Ludzas pilsētas grunts-
gabala zemes 2080 kvadratasis
platibā uz dzimtslietošanas tiesī-
bām ar koka dzīvojamu un saim-
niecības ēkārn;

2) ka minētais īpašums priekš
izsoīe ir

pārdošanas apveueis

par Ls 20,000, no kuras sumas ari
iesāksies solišana;

3) ka šis ī;ašums apgrūtināts
ar hipoeka parādiem nav un ze-
mes grāmatās ievēris neskaitās;

4) ka personām, kuras v 1as pie-
dal ties solīšana jāiemaksā drošī-
bas nauda — desmita daļa no
apvērtēšanas sumas un jauzreda
tie lietu ministrijas aplieciba par
nekujLma Ļašumi iegūšanas
tiesībām;

5) Personām, kuram ir k'das
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tie ības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

6) Visi raksti un dokumenti,
attiecoties uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
I civi nodaļas kancleja Daugavpili.

Ludzā, 23 septembrī 192. g.

15228 Tiesu izp. K. Markvardts.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 6. oktobri 1927. g.,
pīkst 12. diena, Riga, Baznicas
ielā te 35, dz. 3Ļ_
pārdos vairāksolīšanā
G a r i i n k e ļ a Leizera kustamo
mantu, novērtētu par Ls 331 un
sastāvošu no dažšdām mēbelēm,
viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai

Rīgā, 29. septembrī 1927. g.
15846 Piedzinējs F. Freibergs.

Rīgas policijas 1. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 11 oktobrī,
pulksten 10 ritā, 1. Ķēniņu ielā
te 47,

pārdos uoimksoliionfl
Feigai G a r f i nk e 1 s piederoša
ozola koka bufete, notaksēta par
ls 12,73, Rīgas un apkārtnes
ēdienu un dzērienu uzņēmumu
kalpotāju slimo kases prasības
segšanai 15838

Vidzemes artilērijas pulks,
Rīgā, artilērijas kazernrs, Huza-u
ielā, 8. oktobrī, pīkst. 10, 15818

mīdos vairāksolīšanā
vienu armijai nederīgu zft-gu.

Rītupes muita
dara vispārībai zināmu, ka 1927. g.
20. oktobrī, pīkst. 10 dienā, še-
jienes muitā pārdos atklātā

vairāksolīšana
dažādas preces, kuras skaitās pec
šejienes muitas 1927. g. izrak-
stiem tete 14., 15. un 50., vēr-
tībā Ls 10,40, un preces, kuras
aizturētas 1927/28. b. g. kontra-
bandas lietās tete 6, 18. un 19.,
vērtībā Ls 39,48

Rītupes muitas
priekšnieks: A. Krauze

15791 Darbvedis: V. Pāru p s.

Rīgas apr. pr-ka palīgs
paziņo, ka 1927. g 14. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Ropažu pagastā,
Vaver ciemā,

pārdos
Jānim Grāvim piedeošo ne-
kustamo manu, sastāvo u no:
vienas tvaika kuļmašīnas Garet
firmas" te 11833,vērtībā ls 119,70,
deļ nomas parada pied^išanas,
saskaņā ar Rīgas apriņķa I raiona
valsts zemju pārziņa raks u te 753
no 2 sept. 1927. g.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt kuļmašīnu varēs
pārdošanas dienā uz vietas 15710

Rīgas apr. Skrīveru iec. pol.
priekšnieks

paziņo, kā 1927. g. 6. oktobrī,
pīkst. 10 uz tirgus Rembate

pālisiii izsoli
Andrejam Slasportam, dzīv.
Lielvārdes pag. .Lieldruvas", pa-
derošu kustamo mantu — \ienu
bulli, brūnā spalvā, 1. g. vecu,
novērt ti par Ls 3 i un aprakstītu
priekš neapstr dāmu valsts nodo-
kļu piedzīšana».

Pārdodamo bulli \ arčs apskatīt
izsoles diena. '5797

Daugavpils pilsētas 2 polic.
iec. priekšnieks

dara zināmu, ka pilsonis Hiršs
K r o s t s pieteicis ziņojumu, ka
viņš 1. augstā š. g Daugavpili
uz Rīgas ielas nozaudējis Ls 150
naudas un trīs preču zimes dubli-
kātus uz viņa vārdu, kuru atra-
šanas gadījumā lūdz paziņot ie-
cirkņa kancleja. 1.^805
Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, kaš. g 21 oktobri, Zilu-
pes miesta uz tirgus laukuma,
pīkst. 11,

pārdos
pils. Annas Vikentija m. M e-
2 e c k a s kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas tējmaš-nss dzeltena
metāla, vērtibā Ls 10, dēļ soda
naudas pedzišanas, sa<kaņā ar
Kara prokurora rakstu no 4 aug.
š g. zem te 4643. 15799

Latvijas Universitātes lekciju
grāmatiņa ar te 7548 uz Gerharda
D e ķ e n a vardu pazaudēta un
tiek izsludināta par nederīgu.

Rembates virsmežniecība izslu-
dina par nede īgām nozaudētas:
1) dienesta apliecību, izdotu no
Rembates virsmežniecibas 1921. g.
15. de:embrī te 408 un 2) ieroču
atļauju, izdotu no Mežu departa-
menta 1922. g. 30. oktobrī te 1986
uz 26. apgaitas mežsarga Mārtiņa
Purina \ārdu. . 12868

Nītaures pagasta valde, Rīgas
apriņķi, izsludina par nederigiem.
ka nezaudētus, sek. dokumentus :

1) LaUijas iekšzemes pas', iz-
,do.u no Riijas prefektūras
26. augustā 1924 g te238707
uz Rūdolfa Mar.iņa d. Z i e -
meļa vārdu.

2) Latvijas iekšzemes pasi iz-
dotu no Mores pag. va'des
18. februārī 1920. g. te 111
uz Paul nes Jāņa m. K o r p i s
vārdu,

3) Latvijas iekšzemes pasi, i -
dotu no Liepas pag. valdes
3. februa ī 1920._ g. te 133
uz Alides Peteison
vārdu. l.'nC40

Latvijas Banka izsludina par
nederīgu nozaudēLo beztermiņa
noguldījuma grāmatiņu Ks 50 6
uz inž Jūlija Lezdiņa vārdu.

Latvijas universitātes leģitimac.
kaitina te6351 uz Augusta F r e i-
b e r g a vārdu pazaudēta un ar šo
tiek īzslud nāia par neder. 1584o

Rīgas prefektūra ziņo, ka Oskars
Viļuma d Ga lits, dzīvojos Ri<ā,
Blaumaņa ielā te 31, pieteicis
par Jn o zagtu savu .Sauer un
Sohn" sistēmas revolveru te 6J43.
Ierocis atrašanas gadījumā nodo-
dams prefektūras 31. istabā. 15837

Pigas prefektūras administnt.
nodaļa izsludina par nede īgu
automobiļa mēģinājuma te 0 24

Rīgas polic. VII iec. priekšr.ieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliecību, izdjtu
no Armijas spiestuves priekšu eka
33. maijā 1 ^26. g. ar te 10i9 uz
A tura Jēkaba d. Kerre vardu,
dzīvojos Stabu ielā te 57, dz. 25.

Rīgas polic. VII iec. priekšr.ieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliecību, izdotu nn
9. Rēzeknes kājn puika komand
2. aprilī 1V|27 g. ar te 3144 uz
Vladimira Ādama d. Daugeļe, oka
vārdu, dzīvojos K asta ielā te 3,
agr. Stabu ieļāj*92 -45 15339

Rīgas polic. X iec. priekšnieks
izslud na par nederīgu nozaudēto
katak aušības apliecību, izdotu nu
Rīgas kara apr. priekšn 16 janv
19.6. g. ar te 3i791-a uz Jāņa
Ernesta Ka ļa d. Birģelis vardu
dzīvojos Ind iķa ielā te 8. 15841

Rigas polic. XI iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu karaklaus.
izpildīšanas apliecību te 1160,
izdotu no Rīgas kara apr. priekšn.
i921. g. 6. ajgustā uz Eduarda
Jāņa d Jansona vārdu, dzīvojos
Ormaņa iela te4tf-3, kā pazaud.

Rīgas po'.ic Jūrmalas iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto vācu frzemes pasi
te 109, izd. 1922. g. no Vācu
sūtniecības Rīga un gada uztuias
atļiuju te 16102, zd 1926. g.
no Rīgas prefektūras, deiīgu lidz
29. septembrim 1927.g. uzvācijrs
pavalstnieces Annas Pau ine>
Dāvida m. Lapat vārdu 15842

Artilērijas inspekt. štāba priekšn.
izsludina par nederīgu personas
apliecību te 6421, izdotu no Lat-
gales artilērijas pulka komandiera
1924. g. oktobra m. uz leitnanta
Arveda Pētera d. Liepiņa vārdu,
kā pazaudētu 19. sept. š g. 15843

Ozolmuižas pag. valde izslud.
par ned. sekošus pazaudētus do-
kumentus: 1) zirgu pasi te 1010,
izd. no Ozolmuižas pag. valdes
2. martā 1925. g. uz Donata
Jezupa d. Stirana piederošu Ju-
rim Bolalevskim, 2) Latvijas pasi,
te 5625, izd. no Rēzeknes apr.
priekšnieka I. iec. palīga I921.g.
21. okt. uz lijas Grigorija d.
Gulbinska v.; 3) Latvijas pasi
te 576, izd. no Ozolmuižas pag.
valdes II. martā 1922. g. uz
Fedora Grigorija d. Gulbinska v.;
4) zirga pasi uz ķēvi 18 g. vecu
1 arš. 15 v. augstu, baltas spalvas,
krēpes uz abām pusēm, uz abām
priekšējām kājām kliba, piede-
roša pils. Jezupam Donata d.
Šnevelim; 5) zirgu pasi uz zirga
13 g. veca, dzeltenas spalvas,

īgstu, krēpes uz
pusi, piederoša Ilžai Jaku-

ba m. Paura un 6) kafakl.
apliecību JN

Ies un perso-

Ozolmuižas
uz pi
Gruzdēs vārdu.

Zaubes pagasta valde
par ned. nozaud. apliecīb:

aldes 21. apr.

lu.

Rēzeknes apr. priekšnieka
I iec. palīgs,

dara zināmu ka 15 oktobrī 1927. g ,
pīkst. 11, Rēznas pag., Purcuļu
sādžā, Ogarodņikova mājās,

pārdos atklātā vairiiioiišaDā
kustamo mantu, sastāvošu no
1 krāsotas linijdroška * pederošas
pils. Larionam Ogorodņikovam,
dzīv. Rēznas pag., Puncuļu sād ā,
novērtēta uz Ls 80 dēļ nodokļu
departamenta 1926 g Lnākuma
uodokļa parāda segšanas.

Aprakstītās mantas var apskatīt
noteiktā dienā un vietā 15809
Rēzeknes apr. priekšnieka

I lec. palīgs
dara zināmu ka 17. oktobrī
1927. g , pīkst. 11, Rēznaspag.,
L. Tūču sādžā, Gedužu mājās,

pārdot atklātā rairāholīšanā
kustamo mantu, sastāvošu _ no
1 kumeļa, 2 g. v. tumši bēias
spalvas, apm 2 arš. augstu,
piederošu pils. _ Konstantam
Gedušam, dzīv. R'znas pagastā,
L. Tūču sādžā, novērtēta uz
Ls 35,48 Rēzeknes virsmežniecības
soda naudas parāda segšanai.

Aprakstītās mantas var ap-
skatīt noteiktā dienā un y;etā.

Rīgas apr, Skrīveru iec. pol.
priekšnieks

pazņo, ka 1^27. g 6. oktobrī,
pīkst. 10, uz tirgus Rembatē

gardos attīsti isolī
Kārlim Li e p i ņ a m, dzīv. Liel-
vārdes pag. .Skuju- mājās, pie-
derošu kustamo mantu — vienus
dzelzasu ratus (vaģus\ novērtētu
par Ls 30 un aprakstītu priekš
neapstrīdamu valsts nodokļu pie-
dzīšanas.

Padodamos ratus varēs ap-
skatīt izsoles dienā. 15798

Daugavpils pilsētas policijas
II iec. priekšnieks

paziņo, ka 13 oktobiī š.g, pīkst
10 rītā, Daugivj ilī, Rīgas ielā
te 73, 15302

pārdos viāksiifli
Haima K a p 1 a n a kust. mantu,
novērtētu par Ls 1680 un sastā-
vošu no dažādām mēbelēm viņa
dažādu no'okļa par da segšanai.
Daugavpils pilsētas policijas

II iec. priekšnieks
paziņo, ka 17. oktobi š. g., pīkst.
12 dienā, Daugavpili 3, Janvāra
ielā te 47, 15801

pildos tairftsoīlol
Efroima Vazbucka kustamo
msntu, novērtētu par Ls 300 un
sas āvošu no vienam klavieiēm,
viņa dažādu nodokļa parāda seg-
šanai

Daugavpils pilsētas policijas
II iec. priekšnieks

paziņo, ka 17. oktobrī š. g, plkst _
11 dienā, Dtugavpilī, Saules iela
te 17, 15803

pārdos viielii!
Leibas Feigelsona kustamo
mantu, novērtētu p-r Ls 307 ī'n
sastāvošu no dažādam mēbelēm
viņa dažādu nodokļu parādu seg-
šanai

Daugavpils pilsētas policijas
II iec. priekšnieks

paziņo, ka 17. iktobiī š g.. pīkst,
li dienā. Daugavpili, Valdemāra
ielā te 37, 15804

pārdos lairāksoliiā
Mejera Mankoviča kustamo
mantu, novērtētu p*r Ls lf0 ua
sastāvošu no daž dīm mēbelēm,
viņa dažādu nodokļa paritu seg-
šanai.



Jelgavas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina par ned. nozattd.
Latvijas iekšzemes pasi te 20025,
izd. no Rīgas prefekta 4. aprilī
1927. g. uz Aleksandra Trofima d.
Fomina v. 13346a

Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izslud. par ned. nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi JVs 252, izd. no
Dobeles pag. valdes 9. jūnijā
1920. g. uz Matildes Indriķa m.
Birznieks v. 13347a

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apr., izslud. par ned. nozaudēto
karaklausības apliec. JVs 12953,
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
1923. g. uz kafa dienestam ne-
derīgam pils. Grigora Kazimira d.
Molachova v., dzim. 1890. g.

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apr., izslud. par ned. nozaudēto
karaklausības apliec. JVs 13165,
izd. no Ludzas kafa apr. priekšn.
1923. g. uz kafa dienestam ne-
derīgā pils. Gailana Donata Cipri-
jana v., dzim. 1885. g. 13365a

Tirdzn. un rūpn. akc. sab.
senāk

A. Gluchovski
valde uzaicina sabiedrības ak-
cionārus uz

ārkārtējo vispārējo akcionāru
sapulci,

kūja notiks sabiedrības telpās —
Rīgā, Pils ielā JVa 24, dz. 12, —
šī gada 21. oktobrī, pulksten 6

pēc pusdienas.

Dienas kārtība
1) Valdes ziņojumi.
2) Revisijas komisijas ziņojumi

. 3) Vispār, akcionāru sapulces lē-
mumi uz valdes un revīzijas
komisijas ziņojumiem.

4) Valdes un revīzijas komisijas
vēlēšanas.

5) Dažādi priekšlikumi.
15847 Valde.

Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izslud. par ned. nozaud. zirga
pasi JVs 7655/155, izd. no Glūdas
pag. valdes 25. janv. 1926. g. uz
Krišjānim Musinām piederošu
bēru ķēvi. 13348a

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apr., izslud. par ned.,nozaudēto
karaklausības apliec. JVs 12982,
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
1923. g. uz kara dienestam ne-
derīgā pilsoņa Jefima Dmitrija d.
Uļjanova v. dzim. 1894. g.

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apr., izslud. par ned. nozaudēto
karaklausības apliec. JVs 13109,
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
1923. g. uz kara dienestam ned,
pils.Boleslava Jāna d. Senkana v.,
dzim. 1894. g.

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apr., izslud. par ned. nozaudēta
karaklaudsības apliec. JVs 12475,
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
1924. g. uz kara dienestam ne-
derīgā pilsoņa jezupa Benedikta
d. Malachova v. dzim. 1884. g,

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apr., izslud. par ned. nozaudēto
karaklausības apliec. Ne 12979,
izd. no Ludzas kafa apr. priekšn.
1923. g. uz kāta dienestam ne-
derīgam pils. Viktora Ksavera d.
Silkana v. 13366a

Sporta biedrības „MARSS"
kārtēja pilna

biedru sapulce
tiek sasaukta svētdien, šī gada
9. oktobrī, biedūbā, Vidzemes
šosejā Ne 22-a, pīkst. 30 no rīta,

Dienas kārtība.
1) Sapulces amata personu vēlēs.
2) Iepriekšējās, šī gada 8. maija,

pilnas biedru sapulces proto-
kola nolasīšana un pieņemšana.

3) Valdes ziņojumi.
4) 1927./28. gada ziemas sezonas

darbības plnns.
5) Biedru un iestāšanas maksas

noteikšana 1928 gadam.
6) Valdes kandidāta vēlēšanas.
7) Dažādi jautājumi un priekšlik.

Piezīme. 1) Sapulce uz stst.
§ 29. piezīmes 2. pamata skai-
tīsies pilntiesīga pie katra sa-
nākušā biedu skaita.

15S50 Valde

JCatvijas tirgotāji*
bankas

ārkārtēja vispārēja
akcionāru sapulce

notiks šī gada 27. oktobri, pulk-
sten 15, bankas telpās, I. Smilšu

ielā K? 7.
Dienas kārtība.

1) Vēlēšanas.
2) Dažādi jautajiem.
15693 Valde.

Maksātnespējīgo parādnieku:

Aifonsa Krastiņa
un

Harrija Šitce,
tirg. zem firmas .Cicero, zvēri-
nāts kurators sasauc Šo parād-
nieku kreditorus uz

kreditoru sapulci
Rīgas apgabaltiesas namā ši gada
10. oktobrī, pulksten 18.

Dienas kārtība.
1. Konkursa valdes vēlēšanas.
2. Dažādi jautājumi.
Zve'ināts kurators, zvēr.advokāts

15692 A. Libinsons.

Galveņu īntendanturas pārvalde
noturēs

vafostisfou izsoli,
izdodot piegādāt:

1) kareivju šņorzābakus 23.000 pārus
21 kareivju garos zābakus ....... 7.000 .

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

naudu, tad tā iemaksājama Latvijas bankā, ga'venās intendanturas
pārvaldes depozitu rēķiiā D. N° 406; kvitē jāīesnlecz izsoles komi-
sijai kopā ar piedāvājumu.

Piedāvājumi izpeldami saskaņā ar .Likuma par darbiem un pie-
gādēm valsts vajadzībām* 39. un 40. p.p. un iesniedzami slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu: .Apavu izsoLi*.

Cena nosakāma par vienu pāri, franko intendanturas galvenā
mantu noliktavā, Rīgā. te 3150 15856 _

Tuvāki nosarījumi gnlvenas intendanturas pārvaldes mantu daļa.

Aleksandra
brīvprātīgo ugunsdzēs. b-bos

mantu iztoze
22. un 23. septembrī 1927. g.
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243 248 249' 25l ' 252 256 «09, 823, 842, 878, 887, 896,
259; 260, 2^; 263; 264; īS,', 925, 944, 951, 972, 986, 987,
266, 269, 270, 274, 275, 280, 10000.
285, 286, 287, 290, 292, 293, vinnēti «ņemami Ludzas
295 298 302 312, 317, 322,

Vinnesti saņemami Ludzas

326, 328, 330, 336, 343, 353, īelā te 24 viena menesa laika

359, 360, 361, 366, 378, 385, no izsludināšanas dienas, pirm-
388, 389, 395, 406, 413, 455, dienās trešdienās un piektdienām

St: S; S. S, % 81 - »«• ^ T'vT694, 771, 779, 807, 818, 831, ņemtie vinnesti nak par labu

841, 867, 868, 910, 925, 936, biedrībai.
947, 957, 958, -960, 968, 987, ļ558J . Valde.

Vecmuižas virsmežniecība
izdos

jauktā izsolē
1927. g. 17. oktobrī, Tomes pag. nama, c. Ogr,

saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(Vaid. Vēstn.* te 54, 1927. g.),

III iec. Siltša Ns 18 mežsarga
dzīvojamas un saimniecības ēkas

būvdarbus.
Iemaksājama drošības nauda Ls 403,—.

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

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

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zimognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms iz*oes sākuma
slēgtas aploksnes izsoles komisijai, vai iesūtāmi Vecmuižas virsmež-
niecībai, caur Vecmuižu ar uzrakstu uz aploksnes: ,1927. g.
17. oktobra izsoles komisijai.* Aploksnes ar nepilnu drošības
naudu neatzīs.

Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējam nav tiesibas solīt mutiski
par tām vienibam. uz kurām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.

Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 d:enu laikā
jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem. bwplani.em un maksas aprēķiniem
var iepazīties Vecmji?as virsmežniecībā

15854 Vecmuižas virsmežniecība.

Cīravas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 3. novembrī, Grobiņas pilsētas valdē, Grobiņa,

augošu mežu.
III iec. mežniecība, Dunalkas novadā, pēc celmu skaita 1 vie-

nību vērtībā 1270; Rāvas novadā, pēc platības 1 vienību 5,54 ha,
vērtībā Ls 1022 un pēc celmu skaita 10 vienlbss vērtībā no Ls 80
līdz 454; Aisteres novadā pec celmu skaita 3 vienības, vērtībā no
Ls 81-776.

IV iec. mežniecība, Līgutu novadā, pec celmu skaita 22 vie-
nības, vērtībā no Ls 82—1280.

V iec. mežniecībā, Iļģu novadā, pēc celmu skaita 15 vienības,
vērtībā no Ls 10—50.

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

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

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vēttlbas.
Pie nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no sumas,

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

ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zinies un valsts
zemes bankas 6°/0 ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņiem.
1927. g. 24. septembrī. Nš 455.

15386 ? Cīravas virsmežniecība.

Valsts spirta un degvīna Rīgas noliktava
(Pionieru ielā >6 4-a)

pordos ļauntā izsolē
šī gada 10. oktobrī, pulks'eu 11 diena,

sekošus materiālus un priekšmetus.
19 ozola mucas no 3,'4dēļiem, 30 sp. tilp., noderīgas lauku \in-

Tūpnlekiem.
30 koka mucas ro eļļas, darva', petrolejas u. c.
860 vecas degvīna transportkastes, noderīgas reņģu, zemeņu un

citu dārz?ju pīrvadāš nai, sekoša lieluma: 66x66x21 cm un
19x58x58 cm.

4 ton veca skārda un stiepuļu.
Izsole* dalībniekiem jāiemaksā se'<oši nodrošinājumi: rak-

stiskiem dal.bniekiem lO^/o no piedāvājumu kopsumas, bet mu-
tiskiem : uz mucām — Ls 60,—, kastēm — Ls 10,—, bet uz
skārdu — Ls 4.—.

Pārdodamos objektus var apskatīt un tuvākas ziņas sniedz
,VaWs noliktavā darbdienās no pulksten 9—15 3157 15855

Z. H. Lauhsnlnitiiecības poruolde,
Kalpaka bulvārī JV»6, dz. 4, istabā 14, piektdien, 7. oktobrī š. g,
pīkst. 12, zdos mutiska mazāksolīšanā bez pēc-
torgiem 1* 15699

valsts Jaungulbenes pils ēkas remonta
darbus kopsumā par Ls 2884.

Tuvāki paskaidrojumi saņemaļmi lauksaimniecības pārvaldes
būvniecības un techniskā nedala, istabā Ms 14 Rakstiski lūgumi,
pielaist mazāksolīšanā, nomaksāti ar 40 sant. zimognodokli līdz ar
drošības naudu Ls 70 iesniedzami ne vēlāk par pīkst. i2 izsoles dienā

Pasta un telegrāfa vfnnlta oalvinā darbnīca
izsludina vanst. izsoli

š. g. 19. oktobri uz:
1) Po.ctlana pamatiem 3500 gab.
2) Pernicu . ._ 3500 kg.
3) Zibeņnovedeja oglitēm . . . 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 nodaļā, Aspazijas bulv. Ws 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama droubas nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsumas. JMe 3119 1* 15707

Artilērijas laboratorija Liepājā, Kara ostā,
sarīko 3. novembrī 1927. g., pulksten 11,

rakstisku izsoli
uz sekošu moSfain īm aparātu piegādi .-

1) Krītamais veseris sprāgstvielas jūtīguma noteikšanai;
2) Elektriskais punktiodēšanas «parāts;
3) Ventilators;
4) Urbmašina.
Drošības nauda: uz izsoli 3°/o no piedāvājuma sumas; līguma

nodrošināšanai 10°/o no līguma sumas. Piedāvājumi iesūtāmi artilē-
rijas laboratorijai līdz 1927. g 3. novembrim pulkstei 11. Katalogus
var apskatīt artilērijas laboratorijas saimniecības daļā daiba dienās
pulksten 9—15; turpat ari sniedz tuvākus paskaidrojumus. Tech-
niskos unjzscles noteikumus uz pieprasījumu izsūta pa pastu. Pie-
gāde 2 mēneši no līguma noslēgšanas. 2* 15792

Ualiī-Madonij apr. ceļa inženiera, Smiltenē,
sava kancleja, Vēveru ielā Ns 3,

izdos 7. oktobri š. g., pulksten 12 dienā,

rakstiskā un mutiskā izsolē:
Koka tilta remonta darbus pār Sēdes upi uz Valkas-Strenču-Rīgas

IIa šķ. ceļa; drošības nauda Ls 75.
Tuvākas ziņus kancleja no pulksten 9-15. 15852

Šoseju un zemesceļu valde
Iš. g. 10 oktobrī, pīkst. 11, va!des telpās, izdos

1) otrreizējā jauktā (mutiskā un rakstiskā) izsolē: 35,40 metru
w ' gara koka ti'ta, uz d elzsbētona balstiem, būvi pār Lielo Juglu,
ļjļ pe Rikteres muižas, drošības nauda L? 2400 un
f 2) jaukta (mutiska un rakstiskā) izsole: tilta būvi pār Plafenes

I
upi uz Ventspils-TalS' .i I šķ. ceļa pie P atenes krogus, drošības
nauda Ls 1000.

Tuvākas zi' as un paskaid ojumi parastā darba laikā valde,
Gogoļa iela 3, ist 403 ^ 15853

_

Madonas virsmežniecība

pārdos mutisko izsolē
1927. g. 2. novembrī, Ērgļu muižā, piensaimnieku sabiedrības telpas

augošu mežu
pēc platības un celmu skaita no I, II un III iecirkņu mežniecībām
pēc sekoša sadalījuma:

A. Ar takses cenas pazeminājumu par 60%.
I irc. Katiiņ.is mežniecībā.

1) Ērgļu novadā 2 vienības vēitībā uo Ls 28—72
2) Katriņas novadā 1 vienība vērtibā Ls 84.

II iec. Vecpiebalgas rrežniecībā.
1) Gulbēres novadā 3 vienības vērtībā Ls 172—437.
2) Devenas novadā 1 vienība vērtībā Ls 386.

III iec. Ērgļu mežniecībā.
1) Maz-Ozolu novadā 35 vienības vērtībā no Ls 68—687.
2) Ogres novadā 14 vienības vērtībā no Ls 44—891.
3) Ērgļu novadā 21_ vieniba vērtibā no Ls 33—1598.
4) Jumurdas novada 3 vienības vērtībā no Ls 26—55.

B. Par pilnu taksi.
II iec. Vecpiebalgas mežniecībā.

1) Veļķu-Ogres novada 1 vienība vērtībā Ls 1409.

111 iec. Ērgļu mežniecībā.
1) Ērgļu novada 4 vienības vērtība no Ls 105—1704.
2) Vestienas novadā 4 vienības vērtībā no Ls 265—358.
3) Jumurdas novadā 1 vieniba vērtībā Ls 151.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis persoīas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10°/o drošības naudas no novērtētās sums, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz lC/# no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas datujamas vir.mežniecības kancleja un pie attie-
cīgiem iecirkņu mežziņiem.

15796 Madonas virsmežniecība.
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