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fr Vispārīgie noteikumi.

1. Privātām personām, valsts un paš-
i valdības iestādēm, juridiskām personām,

uzņēmumiem un organizācijām pasta un
1 telegrāfa departaments izsniedz zem se-

košiem nosacījumiem:
a) radiofona abonementa

a't ļaujas uztverošo radioiekārtu
uzstādīšanai un radiofona priekš-
nesumu uztveršanai;

b) atļaujas radioaparātu
un radiopiederumu ra-
žošanai (izgatavošanai);

c) atļaujas tirdzniecībai
ar radioaparātiem un
to piederumiem.

2. Vienreizējai radiofona priekšne-
i sumu un aparātu demonstrēšanai ir ja-
I izņem iepriekšēja pasta un telegrāfa de-

parlamenta atļauja, ja šī demonstrēšana
I apmeklētājiem vai publikai notiek ārpus
I ražošanai, tirdzniecībai un abonentam

atļautām vietām. Par demonstrēšanu
maksājama vienreizēja maksa pēc radio-
fona priekšnesumu abonēšanas takses un
atļaujas izņemamas p. 11. minētās
iestādēs.

3. Vietējam tirgum ražojamie radio-
aparāti (šo noteikumu 23. p.) un visi no
ārzemēm ievestie radioaparāti,ari izjaukta
veidā un būvkastes nododami pārbaudei.
Par pārbaudi ņemama atlīdzība pec zī-
mogošanas takses. Zīmogojami ari visi
zīmogošanas taksē uzskaitītie radiop-e-
derumi. Taksē sevišķi noradīto radio-
piederumu pārdošana vai tāļāknodosana

bez zīmogošanas takses nomaksas aiz-

liegta.
Par pārbaudītiem vai zīmogotiem uz-

skatami tie radioaparāti un piederumi,
uz kuriem atrodas pasta un telegrāfa de-
partamenta radiomatkas vai ifpiedurai

.P.TD. Radio", „P.T.D.", -Pļ^D .,

.P.T.V. Radio", „P.T.V." un „P.T.V.G.D. .

Piezīme. Iespiedumus izdara pasta
un telegr. departamenta pilnvaroti
ierēdņi veikalos vai noteiktas dienas
attiecīgās iestādēs.

4. Pārbaude un zīmogošana jāizdara
un maksas pēc takses jānomaksā tam
tirdzniecības vai ražošanas atļaujas īpaš-
niekam, kurš radioaparātus un radiopie-
derumus ievedis vai ražojis.

5. Tirdzniecības un ražošanas atļauju
īpašniekiem jāved grāmatvedība vai kar-
totēka, pēc kuras katrā laikā būtu kon-
statējams cik aparātu un piederumu iegā-
dāts, ražots, pārbaudīts, zīmogots, kam
nodots un cik atrodas krājumā.

Piezīme. Ziņas krājamas tikai par
tiem aparātiem un piederumiem,
kuri

^
sevišķi minēti zīmogošanas

taksē p.p. 1., 2 , 3. un 4.
6. Radioaparātu un piederumu ražo-

šanas un tirdzniecības atļaujām izbeidzo-
ties, tās laikā jāatjauno. Ražošanas vai
tirdzniecības izbeigšanas gadījumā radio-
aparātu un piederumu krājumi jālikvidē
saziņā ar pasta un telegrāfa departa-
mentu viena mēneša laikā.

7. Aizliegts ar visādām ierīcēm iz-
starot elektromagnētiskos vai līdzīgus
viļņus, induktīvā vai konduktivā ceļā
traucēt telegrāfa, telefona un radiostaciju
vai atsevišķu radio iekārtu darbību un
satiksmi. Ierīces īpašniekam traucējumi
jānovērš uz pasta un telegrāfa departa-
menta pieprasījumu noteiktā laikā.

8. Pasta un telegrāfa departamenta
pilnvarotiem ierēdņiem ir tiesība pārlie-
cināties par šo noteikumu pildīšanu un
izdarīt kontroli ražošanas telpās, nolik-
tavās, tirgotavās, citās aparātu atrašanās
vietās un pie radiofona abonentiem.

9. Sarakstu radioaparātiem un piede-
rumiem, kurus aizliegts ievest Latvijā
periodiski izsludina pasta un telegrāfa
departaments. Katra radioparata un te
piederumu sūtījuma ievešana no ārzemēm
(resp. izņemšana no muitas) pielaižama
tikai ar katrreizēju pasta un telegrāfa
departamenta atļauju.

Radiofona abonementa
atļaujas.

10. Radiofona priekšnesumu uztver-
šanai Latvijā ir katrā gadījumā jāizņem
iepriekšēja radiofona abonementa atļauja
un par radiofona priekšnesumiem ir jā-
maksā abonēšanas maksa pēc atsevišķas
radiofona priekšnesumu abonēšanas takses.

Pasta un telegrāfa departamentam ir
tiesības izsniegt amata personām dienesta
vajadzībām bezmaksas radiofona abone-
menta atļaujas.

11. Radiofona abonementu atļaujas
izsniedz un abonēšanas maksas jāno-
maksā Rigā radiofona abonentu kantorī,
citās pilsētās — telefonu kantoros un
visos pastkantoros.

1. piezīme. Radiofona abonementu
neatkarīgi no iekārtas reģistrēšanas
vietas, kur pastāvīgi maksa par abo-
nementu, var nomaksāt visas šinī
pantā uzskaitītās iestādēs. Pēdējas
par nomaksu paziņo reģistrēšanas
iestādei nomaksas reģistrēšanai.

2. piezīme. Nepilngadīgiem pilso-
ņiem atļaujas izsniedzamas uz vecāku,
aizbildņu vai mācības iestāžu galvo-
jumu par kaitīgu abonementa no-
maksu termiņos un noteikumu pil-
dīšanu.

atļaujas; izgatavot kristaldetektora uztve-
rošo iekārtu ; izgatavot un mēģināt visādu
tipu un veidu uztverošos lampiņu radio-
aparātus ; uzstādīt un lietot vienu uztve-
rošo radioiekārtu atļaujā uzrādītā vietā
un ierīkot tikai vienu ārējo antenu, ievē-
rojot noteikumus par antenu būvi; uz-
tvert un klausīties visus radiofona staciju
priekšnesumus tikai vienā vietā un vie-
nās atļaujā norādītās telpās.

Piezīme. Par savām vajadzībām
izgatavotiem radioaparātiem un ra-
diopiederumiem vienreizēja maksa
pēc takses radioaparātu un radio-
piederumu zīmogošanai nav jāmaksā.

15. Pieslēgt radioiekārtai ar pagari-
nātam telefona auklām citas telpas (citus
dzīvokļus, atsevišķas istabas un t. t.)
atļauts tikai tādā gadījumā, ja šo telpu
īpašniekam ir atsevišķa uz to radiofona
abonementa atļauja.

16. Atļaujas īpašnieka dzīves vietas
maiņas gadījumā par to iepriekš rakstiski
jāziņo iestādei, kurai radioiekārta pie-
teikta. Izbraucot no pastāvīgās dzīves
vietas uz īsāku laiku atvaļinājumos, va-
saras atpūtās, sanatorijās, uz jachtām,
laivām, nometnēm vai eksperimentēšanas
nolūkos un ņemot savu radioiekārtu līdz,
par to iepriekš rakstiski jāziņo iestādei,
kurai radioiekārta pieteikta, norādot prom-
būtnes laika ilgumu. Par šo laiku
iepriekš nokaitējams abonertents un par
atjauto iekārtas pārvietošanu iestāde iz-
dara atzīmi uz abonementa atļaujas, kura
viņas īpašniekam jāuzglabā pie pārvie-
totās iekārtas un jāuzrāda pie kontroles
Šinī laikā radiofona priekšnesumu uztver-
šana, saskaņā ar 14. p., atļauta tikai vienā
vietā. Pastāvīgā dzīves vietā antena
iezemojama.

Piezīme. Ja radioiekārtas līdzņem^
šanas laiks nepārsniedz 3 (trīs) dienas
un atļaujas īpašnieks pastāvīgi atro-
das pie pārnestās radioiekārtas, tad
pārnešanu var iepriekš nepieteikt

17. Pārtraucot abonementu uz laiku
antena, zemes vads un radioiekārta no-
ņemami. Radioaparāts un vajadzīgie
piederumi (telefoni, lampiņas un skaļruņi)
labi iesaiņojami un kopā ar abonementa
atļauju nogādājami iestādē, kurā radio-
iekārta reģistrēta. Iestāde sainim uzliek
lakas zīmogu tā, lai sainis bez zīmoga
bojāšanas nav attaisāms un nodod saini
atļaujas īpašniekam uzglabāšanā lidz
abonementa atjaunošanai, kas atzīmējams
uz atļaujas un pēdējā uzglabājama pie
piederumiem.

Ja atļaujas īpašnieks, nemaksājot abo-
nēšanas maksu, savu radioiekārtu pār-
traukuma laikā lietojis (resp. zīmogs
bojāts ar saiņa vaļā taisīšanas pazīmēm
un t. t.), no viņa iekasējama minētā
maksa kā nokavēta par visu pārtraukuma
laiku pēc takses radiofona priekšnesumu
abonēšanai.

18. Abonementa izbeigšanas gadījumā
par to jāziņo iestādei un abonements
tiek skaitīts par izbeigtu ar tekošā abo-
nementa mēneša izbeigšanos, līdz kuram
laikam ari noņemama antena, zemes
vads uu likvidējama radioiekārta (pārdo-
dama, izjaucama un t. t.), nomaksājams
abonements un atļauja nododama iestādei,
kurā radioiekārta reģistrēta.12. Ja par radioiekārtu abonēšanas

maksa nav nomaksāta ilgāk kā par 3 (trim)
mēnešiem, tad izsniegta atļauja skaitās
par anulētu un radio iekārta par neatļautu.

13. Radiofona abonementu atļaujas ir
personīgas un viņu nodošana citam per-
sonām aizliegta. Atļaujas uzglabājamas
pie radioiekārtas un uziadamas pie abo-
nementa nomaksas. Atļaujas īpašnieks
ir pilnā mērā atbildīgs par citu personu
rīcību ar viņa aparātiem 7. un 20. panta
minētos gadījumos.

14. Radiofona abonementu atļauju
īpašniekiem ir tiesības savam vajadzībām:
iegādāties uztverošos radioaparātus un
piederumus privātas firmas un uzņēmu-
mos, kuriem ir attiecīgas tirdzniecības

Likvidējamo iekārtu atļauts nodot per-
sonām, kurām ir aiļaujas radiopiederumu
glabāšanai.

19. Atļaujas nozaudēšanas gadījumā
par to jāziņo iestādei izsludināšanai
.Valdības Vēstnesī". Pēc 14 dienām,
skaitot no izsludināšanas dienas, iz-
ņemams atļaujas dublikāts. Visus iz-
sludināšanas un kanclejas izdevumus
sedz abonents — nozaudētājs

20. Aizliegts uztvert adresētu radio-
korespondenci (kā radiotelegrafa; tā radio-
te'efona) un izpaust viņas saturu ; ņemt
kaut kāda veida atlīdzību, ja abonents
aiļauj savu radioiekārtu lietot citām per-
sonām ; izplatīt pret atlīdzību pa radio-

fonu saņemtās ziņas bez sevišķas pasta
un telegrāfa departamenta atļaujas, no-
drukāt tās laikrakstos vai speciālos iz-
devumos.
Atļaujas radioaparātu un
radiopiederumu ražošanai.

21 . Radioparatu un piederumu ražo-
šanai (izgatavošanai) ir katrā gadījumā
izņemama iepriekšēja pasta un telegrāfa
departamenta atļauja, kuras izsniedz uz
rakstiska lūguma pamata' personām un
uzņēmumiem, kuri spējīgi ražot radio-
piederumus. Lūgumam jāpieliek aplie-
cināts rūpniecības zīmes noraksts un at-
tiecīgais zlmognodoklis.

Piezīme Uzņēmuma ražošanas
spējas pārbauda pasta un telegrāfa
departaments.

22. Radioaparātu izgatavošana atļauia
tikai pēc pasta untelegrafa departamenta
apstiprinātām šemām.

23. No katra izgatavojamā aparātu
tipa pasta un _ telegrāfa departamentam
iesniedzama šā tipa aparāta priekšpuses
ārējā fotogrāfija vai zīmējums, šemas
2 eksemplāros un parauga aparāts pār-
baudei. Pēc pārbaudes aparātu un pār-
baudes rezultātu aktu izsniedz ražotājam
atpakaļ. Šemu apstiprina, ievērojot pār-
baudes rezultātus.

1. piezīme. Paraugaparata izgata-
vošanu pasta un telegrāfa departa-
ments pieļauj uz radicfonaabonementa
atļaujas pamata.

2. piezīme. Par parauga aparātu
pārbaudi ņemama atlīdzība pēc zī-
mogošanas takses.

3. piezīme. Ar šemu apstiprināšanu
un ražošanu atļaujas izsniegšanu
pasta un telegrāfa departaments ne-
uzņemas nekāda veida atbildību par
varbūtējiem patentu likuma pār-
kāpumiem.

24. Paraugaparatam un visiem tālāk
ražotiem aparātiem jābūt vienādiem, glīti
un labi nostrādātiem (stabilas izbūves,
ar drošiem savienojumiem, kas dotu
labus aparāta iekšējos elektriskos kon-
taktus.

Uz katra aparāta jāatzīmē redzamā
vietā uz sevišķas platīfes, iegravējot vai
iededzinot aparāta tips, tekošais aparāta
numurs un ražošanas iestāde.

25. Ražošanas atļaujas īpašniekam ir
tiesības iegādāties ražošanai nepiecie-
šamos radiopiederumus un sastāvdaļas;
ražot radioaparātus un piederumus sa-
skaņā ar šo noteikumu 22, 23.
un 24 pantu; savus ražojumus
nodot vai pārdot personām un uz-
ņēmumiem ar radio tirdzniecību un
ražošanas atļaujām. Atļauts izvest ražo-
tos aparātus uz ārzemēm un uzstādīt uz
kuģiem radiotelegrafisku sakaru vajadzī-
bām, nemaksājot par to nekādus radio-
fona nedokļus.

26. Ražošanai nepieciešamo paraug-
aparatu, radiopiederumu un sastāvdaļu
ievešanu no ārzemēm pielaiž tikai ar
katrreizēju pasta un telegrāfa departa-
menta atļauju.

27. Aizliegts nodot aparātus un pie-
derumus personām, kurām nav to glabā-
šanai un lietošanai attiecīgas atļaujas.
Atļaujas tirdzniecībai ar ra-
dioaparātiem un to piede-

rumiem.

28. Tirgoties ar radioaparātiem un to
piederumiem var vienīgi iepriekš izņemot
pasta un telegrāfa departamenta atļauju.
Lūgumam jāpieliek apliecināts tirdznie-
cības zīmes noraksts un attiecīgs zlmog-
nodoklis.

29. Atļaujas tirdzniecībai ar radioapa-
rātiem un to piederamiem sadalās 2 (divās)
kategorijās:

I kategorijas atļaujas
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pasta un telegrāfa departamenta izsludi-
nāto sarakstu, iegādāties no personām,
uzņēmumiem un iestādēm radioaparātus
un to piederumus, kuri ražoti Latvijā
pēc pasta un telegrāfa departamenta ap-
stiprinātām šemām, izvest tos uz ārzemēm,
nodot šos piederumus atkalpārdevējiem,
iepriekš nomaksājot par tiem visas ra-
diofona zīmogošanas maksas un tirgoties
ar šiem priekšmetiem.

II kategorijas atļaujas īpaš-
niekam ir tiesības iegādāties no per-
sonām, uzņēmumiem un iestādēm
Latvijā tādus vietējā ražojuma un ār-
zemju radioparatus un to piederumus,
par kuriem ir nomaksātas visas
attiecīgās radiofona zīmogošanas maksas
un tirgoties ar tiem.

30. Abu tirdzniecības kategoriju at-
jauju īpašniekiem ir tiesības pārdot tikai
radiofona abonementu un ražošanas at-
ļauju īpašniekiem radioaparātus un to
piederumus un izdarīt pārdoto radio-
aparātu instalāciju, pie kam jāievēro no-
teikumi par antenu būvi.

31. Personām, kurām nav radiofona
abonementa atļaujas, ir atļauts pārdot
radioaparātus vai piederumus vienai
uztverošai detektora vai lampiņu radio-
iekārtai, ja pie iegādāšanās šīs personas
izpilda abonēšanas pieteikumu un iemaksa
abonēšanas maksu par minimālo abonē-
šanas laiku, saskaņā ar taksi radiofona
priekšnesumu abonēšanai. Tirdzniecības
atļaujas īpašnieks ir atbildīgs par pie-
teikumu un iemaksātās abonēšanasmaksas
nodošanu attiecīgām (11. p.) iestādēm
ne vēlāk kā trešā darba dienā pēc pie-
teikuma izpildīšanas. Gadījumā, ja pircējs
atsaucas uz izdoto atļauju, kuras viņam
nav klāt, pie pārdošanas jāatzīmē pircēja
personība un dzīves vieta pēc pases un
par to ne vēlāk kā trešā darba dienā jā-
ziņo attiecīgai iestādei.

32. Tirdzniecības atļauju īoašniekiem
ir tiesības demonstrēt publiski un atse-
višķām personām pārdodamos aparātus
un piederumus, pie kam par demostrēšanu
atsevišķu maksu par labu Pasta un tele-
grāfa departamentam neņem, ja šī de-
monstrēšana notiek atļaujā minētās telpās.
Demonstrējot, pārdodot un poligrāfiskā
ceļā reklamējot skaidri un nepārprotami
jāaizrāda,ka radioaparātu un to piederumu
iegādāšana padota radiolikumam (1923. g.
4. jūnija likums) un radiofona noteikumiem.

33. Ja abonementa, ražošanas un
tirdzniecības atļauju īpašnieki nepilda

šos noteikumus Pasta un telegrāfa
departamentam ir tiesības:
a) atņemt vai anulēt izdotas atļaujas,

neuzņemoties nekādu atbildību par
zaudējumiem, kuri varētu celties sa-
karā ar atļauju atņemšanu;

b) piedzīt no ražošanas, tirdzniecības un
abonementu atļauju _ īpašniekiem līdz
desmitkārtīgam ' apmēram zīmogošanas
nodokli par tiem radioaparātiem un
piederumiem, kuri tālāk nodoti vai
pārdoti nezīmogoti vai nepietiekoši
apmaksāti;

c) saukt pie atbildības uz 1923. g.
4. jūnija likuma par radiostaciju ie-
rīkošanu un lietošanu 9. p. pamata
(sodu likumu 407. p.II. d.)

Šiē noteikumi stājas speķa ar
1927. g. 1. novembri.

Atceļot līdzšinējos zemāk minētos
noteikumus
1) visu radiofonu abonentu, radio-

eksperimentatoru un radioaparātu
un piederumu ražošanas atļauju
īpašnieki padoti šiem noteikumiem;

2) visas izsniegtās atļaujas tirdznie
čībai ar radioaparātiem un to pie-
derumiem uzskatamas un derīgas
kā I. kategorijas tirdzniecības at-
ļaujas.

Ar šo atcelti .Valdības Vēstneša"
1925. g 257. un 271. numurā izsludi-
nātie :

1) noteikumi radiofona vispārējai
lietošanai,

2) noteikumi radioeksperimentatoriem,
3) noteikumi par tirdzniecību ar radio

aparātiem un to piederumiem,
4) noteikumi par radio aparātu un

piederumu ražošanu,
5) ssraksts personām, kurām bez

pārbaudījuma izsniedzamas radio-
eksperimentatora atļaujas,

6) programa radioekspeiimentatoru
pārbaudei,

7) P. T. V. cenu saraksts radiofona
uztverošiem aparātiem un to pie-
derumiem un

8) augstāk minēto noteikumu papildi-
nājumi izsludināti „Valdības Vēst-
neša" 1926. g. 172. numurā.

Pasta un telegrāfa departamenta
direktors A. J a g a r s

Eksploatacijas pārvaldes priekšnieka
vietas izpildītājs V. Krūmiņš

Techniskās pārvaldes priekšnieka
vietas izpildītājs H. Resnais
Nodaļas vadītājs J. L i n t e r s

<
Apstiprinu.

1927. g. 19. oktobrī.
Satiksmes ministris

K.Krievs.
TAKSE

radiofona priekšnesumu abonēšanai.
(Izdota uz Radiofona noteikumu 10. p. pamata).

Maksa latos
Abonements kam un kādām vajadzībām

gadā mēnesi

1. Radiofona abonentiem personīgām un.ģimenes vajadzībām . 21.— 2.—
2. Valsts un pašvaldības iestādēm, slimnīcām un sanatorijām —

iestāžu vajadzībām 10.50 1.—
3. Bezpeļņas biedrībām, kulturelām organizācijām un viņu

nodaļām, kooperatīviem un radio organizācijām 42.— 4.—
4. Kinematogrāfiem, kafejnīcām, viesnīcām, firmām, veikaliem

un visiem citiem peļņas uzņēmumiem — ilgstošiem publi-
skiem priekšnesumiem . . . .- 210.— 20.—

5. Par atļauju radiofona priekšnesumu uztveršanai bez maksas Vienreizējs
iekasējams pie atļaujas izsniegšanas (no p. 11.) uzskaitītiem
vienreizējs Ls 1.—

6. Par vienreizēju publisku radioaparātu un radiofona priekš-
nesuma demonstrēšanu (par 24 stundām) iepriekš iemaksājot
un izņemot atļauju „ 5 —
Piezīme. 6. pants attiecināms uz gadījumiem, ja aparātus un priekšne-

sumus demonstrē publikai ārpus atļaujā uzrādītās uzstādīšanas vietas.
7. Pantos 1., 2., 3. un 4. minētās mēnešu abonēšanas maksas par jūniju, jūliju

un augusta mēnešiem maksājamas pusapmērā.
8. Visīsākais radiofona priekšnesumu nepārtrauktas abonēšanas laiks ir viens gads.

Abonements jāmaksā par katru pilnu uztverošo radioiekārtu.
Piezīme. Abonementa izbeigšana pirms viena gada tiek pieļauta:

a) ja iekārtas īpašnieks tiek iesaukts aktivā kara dienestā un iekārta
jālikvidē ;

b) ja pārceļas uz pastāvīgu dzīvi uz ārzemēm un par to iesniedz no-
teiktus pierādījumus, un

c) iekārtas īpašnieka nāves gadījumā. Ilgstošas slimības (kas pārsniedz
1 mēnesi) un citos līdzīgos gadījumos, kas padara radionoteikumu
izpildīšanu neiespējamu, jautājumu izšķir Pasta un telegrāfa depar-
taments.

9. Abonements skaitās no pieteikuma izpildīšanas dienas, skaitot iesāktu pusmē-
nesi par pilnu pusmēnesi. Abonēšanas maksa nomaksājama vismaz par
trīs mēnešiem uz priekšu.

10. Abonēšanas maksas nokavēšanas gadījumā par katru pilnu nokavētu mēnesi
no abonenta iekasējams abonements divkāršā mēneša abonēšanas maksas ap-

mērā. Abonements 'neskaitās par nokavētu, ja to maksā par tekošoklai^
mēnesi. Sat »

11. Mācības iestādēm, skolām, patversmēm, neredzīgiem un kara invalīdiem
zaudējuši ne mazāk _kā 5C% darba spēju, abonēšanas maksa par rarj' i
priekšnesumiem nav jāmaksā.

Šī takse stājas spēkā ar 1927. g. 1. novembri.
Ar šo atcelta 1927. g. .Valdības Vēstnesī" Ne 88 izsludinātā takse rnfona priekšnesumu abonēšanai.,a"Pasta un telegrāfa departamenta direktors A. Ja gars

Eksploatacijas pārvaldes priekšnieka v. i. V. Krūmi ņš
Techniskās pārvaldes priekšnieka v. i. H. Resnais

*

Radionodaļas vadītājs J. Linters

Apstiprinu.
1927.g. 19. oktobr .

Satiksmes ministris

TAKSE
K Krlevi

radioaparātu un radiopiederumu zīmogošanai.
(Izdota uz radiofona noteikumu 3. p. pamata.)

1. Par uztverošo lampiņu radioaparātu, ari izjauktā veida, būvkastu un
radiopastiprinātāju pārbaudi, skaitot no katras lampiņas vietas
aparātā . ._ Ls 5.

2. Radiolampiņam (elektronu) no katra kveldiega — tīkliņa — anoda
komplekta kopējā balona n 2_
bet ja radiolaropiņas pārdošanas cena nepārsniedz Ls 10,— ieskaitot "

3. Galvas dubulttelefoniem un atsevišķām skaļruņu galviņām ar pārdo-
šanascenu līdz Ls 10,— ieskaitot % ]
tiem pašiem ar pārdošanas cenu no Ls 10,01 līdz Ls 20.— ieskaitot „ o «

4. Skaļruņiem:
a) maziem ar pārdošanas cenu no Ls 20,01 līdz Ls 50,— .... „ 3^
b) vidējiem , „ „ n „ 50,01 B „ 150,— .... jj jT
c) lieliem „ „ „ virs „ 150,— „

^5. Gada zīmogošanas paušalsuma tirdzniecības atļaujām par sīkiem
radiopiederumiem (skat. radiofona noteikumus 29. p.).

I kategorija II kategorijj
a) Rīgā. _ Ls 500,- Ls 100-
b) Liepājā 300,— „ 60,-
c) Jelgavā, Daugavpili 250,—„5rjd) Cēsīs, Valmierā, Ventspilī un Rēzeknē ....... 200,— „ $r
e) Pārējās pilsētās 150,— „ 30,'-
f) Miestos un uz laukiem „ 100,— „ 25,-

Ši takse stājas spēkā ar 1927. g. 1. novembri.
Ar šo atcelta «Valdības Vēstneša" 1925. g. 257. numurā izsludinātā „Radiofom

zīmogošanas takse radioaparātiem un radiopiederumiem".
Pasta un telegrāfa departamenta direktors A. J a g a r s.

Eksploatacijas pārvaldes priekšnieka v. i. V. K r ū m i ņ s. ,
Techniskās pārvaldes priekšnieka v. i. H. R esn ai s. '

Nodaļas vadītājs J. Linters.

Valdības iestāžu paziņojumi

Rīgas apgabaltiesas
priekšsēdētājs

paziņo, ka Madonas notārs Ēvalds
Osten-Sakens, sākot ar 1927. g.
13. oktobri, savu kantori Madonā, no
Skolas ielas No 19 pārcēlis uz
Tirgus ielu Ks 4.

Rīgā, 1927. g. 19. oktobrī.
Priekšsēdētājs A. Būmanis.
Sekretārs O. Blumbergs.

Dzelzceju ziņas.
Dzelzsceļu eksploatacijas direkcija pa-

ziņo, ka vilciens M>212, ar kuru Reņģes-
Jelgavas iecirkni pārvadā pasažierus,
viņu bagāžu, bagažu-preci, pienu un
pasažieru ātruma sūtījumus, bet Jelgavas-
Rīgas iecirknītikai pienu, bagāžu preci
un pasažieru ātruma sūtījumus, sākot ar
24. oktobri apgrozīsies pēc sekoša iz-
mainīta saraksta : vilciens N° 212 no
Reņģes aties pīkst. 11.30, Aucē pienāks
pīkst. 12 01, aties pīkst. 12 23, Bēnē
12.40-13.04, Penkulē 13 16-13.18, Ab-
guldē 1327—13.34, Krimūnās 13.48—
15.01, Glūdā 15.13-15.23,Tēivetē 15.33-
15.35, Jelgava pienāks pīkst. 15.49. No
Jelgavas aties kā paātrināts preču vilciens
ar Ns 2002 pīkst. 16.29, Daibē pienāks
pīkst. 16 55, aties pīkst. 16.57, Olainē
17.13-17.16, Torņakalnā 18 01 — 18.15,
Rīga pas. pienāks pīkst. 18 25.

Atpakaļ no Rīgas tukšas piena kannas-
bagažu preci un pasažieru ātruma sūtī-
jumus, bet no Jelgavas tālāk līdz Reņģei
ari pasažierus un viņu bagāžu pārvadās
tapāt ka līdz šim ar vilcienu N°2001/213
kura saraksts netiek gronts.
Dzelzceļu eksploatacijas direktora v. i

J. K {a v i ņ š
Rīcības daļas vadītājs R e z g a 1 s,

Jaunas valstis.

Lietava.
Latviešu valodas kursi Kaunā.

Latvju-lietuvju vienība organizē Kaunā
latviešu valodas kursus. LTA

Māksla.
Nacionālais teātris. Piektdien, 21. oktobri

pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē R. Blaumaņi
jautrā komēdija „N0 saldenās pudeles',
ar dziesmām un dejām. — Sestdien, 22. oktobri.
pulksten 7.30 vakarā, Bertona un Simoni
„Z a z a", kurai ārkārtīga piekrišana publikā
Titula lomā Lilija Štengele. — Svētdien,
23. oktobri, pulksten 2 dienā, tautas izrādi
Elīnas Zālītes komēdija „Bīst a ma/s ve-
cu m s". — Pulksten 7.30 vakarā, J. Janševska
komēdija „Precibu viesulis".

Dailes teātris. Piektdien, 21. oktobri, pulksten
7.30 vakarā ,.Sarkanās dzirnavas'. -
Sestdien, 22. oktobri, pulksten 7.30 vakar!
,,Mīla stiprāka par n ā v i" vai Turaidas
Maijas traģēdija. — Svētdien, 23. oktobri, pulk-
sten 2 diena, par tautas izrādes cenām „Ede-
nes dārzs". . — Pulksten 7.30 vakara
„Sarkanās dzirnavas".

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 21. oktobri.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,177—5, 18]
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,*

100 Francijas franku 20,20-20,»
100 Beigas 71,85-72, »
100 Šveices franku 99,60—100,.
100 Itālijas liru 28,15—28,5
100 Zviedrijas kronu 139,35-W
100 Norvēģijas kronu 135,85—136,-
100 Dānijas kronu 138,60—139

^100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15, »
100 Holandes guldeņu 208,05—209,
100 Vācijas marku. ' 123,30—124.;
100 Somijas marku 13,00—W-
100 Igaunijas marku 1>"',*100 Polijas zlotu 57,00—«'.ļj
100 Lietavas litu 50,85—51,»'

1 SSSR červoņecs — — "

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-344!
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98H*4% Valsts aizņēmums prem. . . 98~„ļ
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .. 92__

o78°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—9'
Rīgas biržas, kotacijas komisijas .

priekšsēdētājs J. Skujevi
Zvērināts biržas māklers M. Okmi»

Redaktors: M. Arons.

Līgums ar Itāliju.

L'etavas valdība, kā laikraksti ziņo,
apstiprinājusi nesen noslēgto tirdznie-
cības līgumu un šķīrējtiesas konvenciju
ar Itāliju. LTA.



C

(fiesu
tludinafurni.

Rīgas apgabalt. 3. clvilnod.,

saskaņ ā ar civilprocesa 1 kūma
1958. P. pa«oo, ka 1927. g
1. novembrī minētas nodaļas at-
klātā tie as sedenolasīs 1927. g
20. auguvta, Rīga miruša Kārļa
Jēkaba d. Banka va (Bankau)
testamentu.

Rīgā, 18 okt. 1927.g L. Xs 5680
priekšsēd v. A. B 1 u me n t a 1 s.
17698 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.

) 958. p, paziņo, ka šīs t'esas
sēdē 1927. g. 3. novembri attaisīt
un nolasīs 1925. g 29 jūnijā
mir. Mārtiņa Jāņa d. S k u d r e te-
stamentu.

Jelgavā, 18. oktobrī 1927. g.
|L. 1* 2362/1927. g

Priekšsēdētāja v. P. E 1 i e r t s,
17736 Sekretārs M i 11 e 1h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojo'ies uz civ proc. lik.
1958. p paziņo, ka šis tiesas
sēdē 1927. g. 27. oktobrī at-
taisīs un nolasīs 1920. s>. 7. janvārī
mir. Friča Miķeļa d. K r a s t i ņ a
testamentu.

Jelgavā, 18. oktobrī 1927. g.
[L. Ns 2383/1927. g.

Priekšsēd. v. P. Eiferts.
17735 Sekretāra Mi t tel hofs.

Vectnulžas pagasta tiesa,
pamatojoties uz sava nolēmuma
6. oktobrī 1927. g un 276 p. pag
tiesu ustava dara zināmu, ka
Jāņa Straģis (Strēķis) Katrines
d., dzim. 9. jūnijā 1911. g. adopcija
no laulāta paja Jāņa un Katrines
Ozoliņiem no ikta caurskatī-
šanai pie šīs pagasta tiesas
17. novembri 1927. g.

Ierunas pret min. edopciju var
pienest tikai līdz min. termiņam.

Vēlāki pienesumi n?tiks _ieveroti
un adopcija t ks apstiprināta

Vecmuižā, oktobrī 1927. g.
17365 Pagasta tiesa.

Vānes pagasta tiesa
uzaicina pieteikties tiesai 3 mē-
nešu laikā no publicēšanas dienas
visas tās persoms kupm būtu
kādi iebildumi pret Annas Veltas
Mirdzas B ē n e f e 1 d, Viļā un
Annasm., dzim. 1923. g. 3. martā
adoptēšanu uz Annas Veltas
Mirdzas S t r u s s vārdu.

Vānē, 13. oktobri 1927. g. J* 12.
Priekšsēdētājs (paraksts).

17442 Darbv. Birkensteins.

Mazsalacas pagasta tiesa,
uz sava lēmuma pamata 7 jūlijā
š. g., uzaicina 22. novembrī 1910. g.
mir. Jēkaba Hansa d Nurmika
mantiniekus, kreditorus un visas
citas personas, kam varētu būi
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot
no sludinījuma iespiešanas dienas
.Valdības Vistneri*. 2

Tiesības un prasības, par kuram
nebūs paziņots tiesai min. laika,
atzīs par zaudētām uz vis em
laikiem. 9287

Mazsalaces pag. tiesā, 15. jūlijā
[1927. g. J* 104

Priekšsēd O.Kmmholc.
Darbveža v. (paraksts).

R,l«» Mg«b*ltieui IV lec
tie» Izpildītāji.

kūta kancleja atrodas Rīgā,Andreja Pumpura ielā Ns 1
paziņo, ka 29. oktobrī 1927. g
pulksten 10 rītā, Rīgā, Kronvalda
bulv. J* 10, dz. 1, pārdos
Christiana B o e g a kustamo
mantu, sastāvošu no rakstāmgalda
un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 18 okt. 1927. g. Ns 3123
17840 Tiesu izp. V. PoŽarlskt s.

Rīgas apgabaltiesu IV lec.
tiesa Izpildīti]!,

kara kancleja atrodas Rīgj,
Andreja Pumpura iela Ns 1. pa-
ziņo, ka 2. novembrī 1927. g,
pulkst. 10 rītā, Rīj»ā. Baldones
ielā N* 3, pārdos Jāņi Berg-
m a ņ a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu pat
La 288

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

Rīgā, 19. okt. 1927. g. JM» 143
17841 Tiesa izp. V. P o ža r i 8 k i t.

Rīgas apgabaltiesas V lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. novembrī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā B Ivības
ielā Ns 121, pārdos Viļā B_oit-
m a ņ a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu pa:
Ls 572.

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

Rīgā, 13. okt. 1927. g. 17844
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas V lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. novembrī 1927. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Terbatas
ielā 1* 70, pārdos N kolaja
Dimanta kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena rakstāmgalda
un novērtētu par Ls 200.

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

Rīgā, 4. okt. 1927. g. 17843
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgai apgabaltiesas V lec.
tiesu izpildītais

paziņo, ka 28. oktobrī 1927 g.,
pulkst 10 diena, Rīga, Valde-
māra ielā N° 56, pārdos Leo-
polda Johansona kustamo
mantu, sastāvošu no vienas rak-
stāmās mjšinas un novērtētu par
Ls 400. _

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

Rīgā, 19 sept. 1927 g 17812
Tiesu izp. O. Stellmachers

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. 1 lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 3 novembrī 1927. g.,
pulkst. 12 dienā, Daugmales pag.
.Mežbreņča" mājā pārdos
Jāņam Alnpam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
vienas ķēves, vienas raspuskas,
vi«na arkla, apm 10 pud em
mistra, apm. 20 pudiem auzu un
vienas ķēdes un novērtētu par
Ls 316

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

18. oktobri 1927. g
17847 Tiesu izp A. O z o 1 i ņ š

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. I lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 3. novembrī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Ikšķiles pag
.Barkavas Silos* pārdos
Dāvam Šulcam riedeošo
kustamo mantu, sas'avošu no
vienas ķēves un vienas govs
un novērtētu par Ls 500

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

18. oktobrī 1927. g.

17848 Tiesu izr>. A Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas
Rigas apr. 1. lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 3. novembrī 1927. g,
pīkst. 11 djena, Daugmales pag
.Dūju" māji, pārdos Mārti-
ņam Andersonam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
vienas bragas sie-a, vienas teles
un vienas rasptskas, bet otra
ūtrupē no diviem zirgiem un
divām cūkām in novērtētu par
Ls 660.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā art apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdcšanaa diena uz vietas

17. oktobrī 1927. g
17849 Tiesu izp. A. Ozoli ņš

' «

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinēja pa-
ziņo, ka 26. oktobri 1927. gadā,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Jauniela
N»_25 29, dz. 8,
pārdos vairāksolīšanā
Nikolaja Sper linga kustamo
mantu, novērtētu par Ls 840 un
sastāvošu no 1 rakstāmmašīnas un
mēbelēm, viņa 1925. un 1926. g.
ienākuma nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 6. oktobrī 1927. g.
17828 Piedzinējs A. Ozoliņi

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 27. oktobrī 1927. g.,
pulksten 12 diena, Rīgā, 1. Zirgu
ielā Nš 911, dz. 9,

pārdos vairāksolīšanā
Alberta L e i 11 a n t a kustamo
mantu, novērtētu par Ls 1090 un
sastāvošu no 1 dzelža naudas
skapja un ozolkoka d ēbju skapja,
viņa dažādu nodokļa parāda seg-
šanai.

Rigā, 6. oktobri 1927. g.
17835 piedzinēja A. Ozoliņš

Nodokļu departamenta -
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 27. oktobrī 1927. g,
pulkst. 10 diena, Rīgā, Bukaišu
ielā J* 1/3, pārdos

otrreizējā vūlrfikiolišona
firmas .Organia' kustamo mantu,
novērtētu par Ls 874 un sastāvošu
no viena tvaika kaila, viņa
li-25/26. g. g. °/o peļņas nodokļa
parada segšanai.

Rigā, 20. oktobrī 1927. g
17836 Piedzinējs J. Mednis.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 27. oktobri 1927. g,
pulks'.en 14, Riga, Rēveles iela
I* 75, dz. 18,

pārdos vairāksolīšanā
lāņa Liepiņa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 500 un sastāvošu
no mēbelēm, viņa 1921. g % peļņas
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 11. oktobri 1927. g
17837 Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28 okt. 1927. g., pulk-
sten 12, Marijas ielā >fe 21-a, veikala,

pflrdos Mlrflksolišanā
Jachnina Zalmana kustamo mantu,
novērtētu par La — 12541,— un
sastāvošu no mēteļiem, viņa da
žādiem nodokļu patāda segšanai

Rigā, 21. oktobrī 1927. g.
17860 Piedzinējs (paraksts)

Nodokļu departamenta
dažādu maKsājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28. cktobrī 1927. g
pīkst 12 dieni, hīgā . Parka iela
/* la, dzlv. 7,

?ārdos laiiitiolilini
Cirli-Sprincsona Seveļa ieķīlāto
kustamo mantu, povettētu par
Ls 732,— un sastāvošu no mē-
belēm, viņa 1926. g. °/o/» peļņa;,
un ienākuma nodokļa parada
segšanai.

R.gā, 21. oktobri 1927. g.
17856 Piedzinēji (paraks's).

Nodokļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 27 oitobrī 1927. g,
plicst. 1 diena. Riga Kr. Barona
ielā Nk 26. veik ,

pārdos vairāksolīšanā
Meieroviča, Ezrieļa kustamo
mantu, no trtēto par Ls 1304 un
sastāvošu no āboliņa seklām viņa
zīmogsoda nodokļu , parādu seg-
šanai.

Rīgā, 20. oktobri 1927. g.
17858 Piedzinēja A. Krauklis.

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 5. novembrī 1927. g,
pulksten 10 diena, Doles pagasta,
Doles muižas .Augškaala pie
Daugavas* pārdos Mārtiņam

L a z d i ņ a m p'ederošo kustamo
mantu, sastāvošu no trīsiem vek-
seļiem kopsumā par Ls 1900 un
zvejas tiesībām ar desmit kurv-
jiem, divām kazlām un sešiem
kokiem un novērtētu par La 490

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

20. oktobri 1927. g
17845 Tiesu izp A. Ozoliņ š.

Rigas apgabaltiesas
Rigas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 5 novembrī 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Baldones pag.
Milās', pārdos KārļamVil-

1e r a m piederošokustamo mantu,
sastāvošu no viena zirga, vienas
govs, vāģiem, ragavām un aizjūga
un n veitetu par Ls 280.

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

18. oktobrī 1927. g.
17846 Tiesu Izp. A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28. oktobrī 1927. g.,
pulksten 1 diena, Rigā, Kcrmanova
ielā M 24, dz. 4,
pārdos vairāksolīšanā
Rudin a, Jankela kustamo mantu
novērtētu par Ls 1556 un sastā-
vošu no klavie ēm, viņa 1926. g
ienākuma nodokļu parāda seg-
šanai.

Rīgā, 20. oktobri 1927. g.
1~859 Piedzinējs A. Kraukli» .

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28 oktobri 1927. g.,
pīkst. 1 diena. Rīgā, Brīvības
ielā Ns 42, dz. 18,
pārdos vairāksolīšanā
Notela E p š t e i n a kustamo
mantu, novērtēto par Ls 265 un
sastāvošu no buletes, galda un
krēsliem, viņa 1923. g. ° ,, peļņas
un ienāk, nodokļa parada segšanai.

Rīgā, 20. oktobrī 1927. g.
17857 Piedzinējs D e r i n g s.

Rīgas pol. I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 1. novembrī, I
pīkst 10, Kungu ielā NŠ30, dz. 2,
pārdos vairāksolīšanā
Cipai A 1p e r o v i č piederošas
6 vatētas gultas sega;, notaksētas
kopā par Ls 56 40, Rīgas un ap-
kārtnes mājkalpotāju atsevišķās
slimo kases prasību segšanai

Rīgas polic. 1. iec. priekšn.
paziņo, ka 1927. g. 1. novembrī,
pulkst 10 rītā. Rīgā, m. Kalēju
ielā Ns 15, restorānā .Kloster-
pagrabs'

aānlos «aiisolBā
Ma garietai Amatnieks pie-
derošus 12 ozola koka krēslus,
notaksrtus par Ls 116,72, Rīgas
un apkārtnes ēdienu un dzērienu
uzņēmumu kalpotāju slimo kases
prasības seašanai. 17827

Skrudalienes pagasta tiesa,
Ilūkstes apriņķī, pimato ot'ej uz
sava lēmuma 17. oktobri 1927. g-,
un pagasttiesu lik. 276. un 277. p. _ p.,
izsludina atklātībai, kā Fortunats
un Anele Anisimoviči, dzīv.
Skrudalienes paga ta, .Taboras"
mājā, pieņem bērna viett (adoptē)
Helenes Misjuns ārlaulībā dzi-
mušo dēla. .Leonginu", dzimušu
1914. g. 28 martā, piešķirot adop-
tējamam visas likumi Jās bērna
tiesības un dodot vārdi .Leongina
Fcrtunata d Aņisimoviča*.

Personas, kurām pret šoadopciju
būtu kādas ierunas, tiek uzaicinātas
pieteikties šai pag'sta tieši sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši slu
dinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī" trešo reizi. 2

Pēc min. termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi vairs netiks pie-
ņemti un m<n. adopcija skaitīsies
par likumīgi spēkā stājušes.

Priekšsēdētājs (paraksts).
17605 Darbvedis K. To mso ns.

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja a'rodas fīgā,
Andreja Pumpura ielā Ns 1,
paziņo, ka 28 oktobrī 1927. g.
pulksten 10 ritā, Rīgā, Marijas
iela J* 7, pārdos Vilhelma
K e i z e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no četrvietīga automobiļa,
firmas .Ford', 11 z. sp. un novēr-
tētu par Ls 900.

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

Rīgā. 19. okt. 1927. g. J* 3122
17839 Tiesu izp.V. P o ž a r i s k i s.

Jiara būvniecības pariafdes
Xiepājas būiju grupa.

Liepājas kara osta. Ličplēša iela Nš 24, izsludina uz 1927. gada
28. oktobri, pulksten 11,

jauktu galīgu Izsoli
uz klozetu uzstādīšanas darbiem
ēka J* 53 11 grupa, _ Liepājas kara osta par sumu apm. Ls 5200,—

Rakstiski oiedivajumi slēgtās aploksnēs kā ari lūgumi pie-
laišanai piedalīties mutiska izsolē, apmaksāti ar 40 sant zīmog-
nodokli iesniedzami grupai izsoles dienā līdz pulkst. 11.

Izsoles d§lib .iekiem jāiemaksā drošbas nauda Ls 520, pie kam
kā nodr šin>jumi tiks pieņemti: a) skaidra nauda; b) valsts vai
valsts garantēti vērtspap-ri pē: iinansu ministrijas noteiktā kursa un
c) Latvijas bankas garantijas Citāda veida nodrošinājumi netiks
pieņemti.

Tuvākus noteikumus un iepr. darba maksas aprēķinu var ap-
skatīt kara būvniecības pīrvaldes Liepājas būvju grupas kancleja,
darba dienā» no pulkst. 9—15. 1* 17258

Madonas virsmežniecība

izdos jauktā izsolē
27. oktobri 1927. g, pulkst. 12 dienā, virsmežniecības kanc'ejā,
Zelgovsk s muiža, saskaņa ar likumu par darbiem ua piegādēm
valsts vajadzībām (.V. V." J* 54. 1927. g.):

Vecpiebalgas II iec. mežniecības Crsto N» 8 apgaitas mežsarga
dzīvojamas un saimniecības eku jaunbūves ; iemaksājamā drošības
nauda I s 350,—.

Piezīme. Sīkākus noteikumus sk. Madonas virsmežniecības
slcdinajumā .Valdibas Vēstnesī' Ns 211 no š. g. 29. septembra.

17797 Madonas virsmežniecība.

Cesvaines virsmežniecība
izdos 1927. g. 5. novembrī, pulksten 12, virsmežniecības kancleja,

jauktā izsolē,
saskaņā ar likuma 2. p. par darbu izdošanu un materiālu piegādā-
šanu valsts iestādes (.Vaid. Vēstu * Ns 54 — 1927. g.) sekošus

būvdarbus:
111 iecirkņa mežniecības N» 22 Liezeres apgaitas mežsarga saim-
niecības ēkas jaunbūvi; iemaksājamā drošības nauda Ls 130,—.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas
valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, t) Latvijas
hipotēku bankas un Valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa,
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus meža resora
būvdarba izdošanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un
zimognodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minēto nodrošinājumu
un zimognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles komisijai, vai iesūtāmi Cesvaines virsmež-
niecībai, caur Cezvaini, ar uzrakstu uz aploksnes: .1927. g. 5. nov.
izsoles komisijai." Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs

Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu

laikā jānoslēdz līgums.
Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem vai

iepazīties Cesvaines virsmežniecībā.
17796 Cesvaine* pirsme£niecī6a.

Ainažu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 21. novembrī, Rozēnu pag. namā, ca.ir Staiceli,

augošuun atmir.mežuun sekv.materiālus:
1. iec. mežniecībā, Ainažu novadā, pēc platības 7 vienības no

0,38—2.27 ha, vērtībā no Ls 81 —5 4 un pēc celmu skaita 4 vien.
no 570—1862 koki, vērtība no Ls 561 — 1325 un sekvestrētus mate-
riālus 1 vienību: dedz. malku 68,34 seri, stutmalku 85 st, baļķus
80 g*b. 28,05 m, vērtībā Ls 484.

Rūjienas III novadā pec celmu skaita 1 vienību — 136 koki,
vērtībā Ls 83 un sekvestrētus materiālus 1 vienību: 56 slīperus,
32 baļķus, 64 klučus, stutmalku 14,41 st. un dedzināmo malku 8 st.,
vērtībā' Ls 60.

2 iec. mežniecībā, Rūjienas 111 novadā, pēc platībai 6 vienibas
no 0,65—1,20 ha vērtībā no_ Ls 183—421 un pēc celmu skaita
1 vienibu — 622 koki, vērtībā Ls 189 un sekvestrētus materiālus
3 vienības: 52 baļķus 21,28 m, 11 slīperus 3,05 mun dedzināmo
malku no 36—112 st, vērtībā no Ls 26-98

Rozēnu novadā, pēc platības 6 vienības no 0,30—6. 25 ha,
vērtībā no Ls 14—888

Puršenu novadā, pec p'atības 2 vienības no 2,78—6,24 ha,
vērtībā no Ls 242—726 un sekvestrētus materiālus 1 vienību —
349,56 st. dedzināmas malkas, vērtībā Ls 379, no kūjas 165.07 st.
izvesti pie Staiceles stacijas.

Vilzenu novadā, pec platības 4 vienības no 1,28—3.83 ha,
vērtibā no Ls 945—1750.

3. lec. mežniecība, Ungurpils novadā, pēc platības 13 vienibas
no 0,47—2.39 ha vērtībā no Ls 37—847.

4. iec. mežniec ba, Rozēnu novadā, pec platības 24 vienības ro
0,21—5,43 ha, vērtībā no Ls 39 — 1379 pēc celma skaita 2 vien.
no 134-307 ko'ri. vērtbā no Ls 148—200 un sekveMr. materiālus
1 vienību — dedzināmo maiku 137,45 st., papīrmalku 38,80 st,
baļķus 64 gab. 12,80 mun dažādai zāģētus materiālus 22,51 m',
vērtībā Ls 1017.

Rūjienas II novadā, pec platības 14 vienibas no 0,33—1,08 ha,
vērtībā ro Ls 20-375 nn pēc celmu skaita 1 vienību 1263 koki,
vērtibā Ls 141.

Limšeiu novadā, pēc platības 8 vienības no 0,20 — 2,11 ha,
vērtibj ni La 35-318.

Stakenbergu novadā, pēc platības 1 vienību — 6.47 ha, vērtība
Ls 1

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembrī apstiprinātiem nosacījumiem.

le sāksies pulkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/„

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

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

Drošības naudas ciršaras vietu tīrīšanai un mežu kultūra dsrbu
izvešanai apvienotas vienā sumī — 20*to apmērā no vienības pār-
došana* sumas, pie kam šī drošibčs nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un zci tumu» apmežos meža
resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec
mežziņiem.

17795 JtinaitM rhrimeinieciAo

Rīgas polic. 1. iec. priekšn.
paziņo, ka š g. 2. novembrī, pīkst.
10 rīta, m Ķēniņa ieli Nt 1,

idos vairāksolīšanā
Fricim M ī 1 h a u p t a m piederošu
amerikāņu rakstāmgaldu un .Mer-
cedes* sistēmas rakstāmmašīnu
notaksētu kopā par Ls 90,14,
XIII Rigas kopējās slimo kases
rrasītas segšanai. 17825

Rīgas polic. XII iec. pr-ks
paziņo, ka 1. novembri 1927. "g.,
pulksten 10 rītā,

pirdos publiskā fairāksolīšanā
Vidzemes šosejā 1* 111, ķīmiskas
fabrikas .Jugla* mantu, sastāvošu
no 1 naftas motora .Pērkons',
novērtētu pat Ls 752

Pamats: Latvijas apdrošināšanas
sabiedr pret strādn neli mes gad.
rak«<s N? 9842 17*31

Rīgas polic. XII iec. priekšn.
paziņo, ka š g. 1. novembri, pīkst.
10 rītā,

pārdos publiski lairākioUšanā
Vidzemes šoseja }& 88, dz. 1,
Teodo a Jirgensona mantu,
sastāvošu no 2 smagā ormaņa
atsperu raspuskām, novērtētu ,par
Ls 137,72

Pamats: Darba insp slimo krsu
lietīs raksts J* Ds. 9188. 1783i

Dzelzceļu ilr.taldei miterialo apgāde
izs'udina š. g 2. novembri,

pulksten 12,

raksi- izsali
900 tn. kurināmā koksa un
200 tn. kalēju akmeņogļu

iegādei.
Izsoli rotures Rrgā, Oo^oļa

ielā 3, istaba 120 Izsoles piedā-
vā) imi jānodrošina ar naudas
sumu. vai citu piemērota garan-
tija 2°/0 apmērā no visa piedā-
vājuma vēitmas

Tuvtkas z'ņas izsniedz dzelz-
ceļu virsvaldes 120 istabā no
pulksten 11—13. Nš3458 17854

Kjūdas Izlabojums.
.Valdības Vēstneša^ š g.

17. oktobra 233. n.nuia ievietotā
Rīgas poli;. IX. iec. priekšnieka
sludinājumā p»r Vilhelma K u r -
mīta ksrakl. apl. nozaudēšanu
ievie.esies kļūda: iespiests: c'z m

S g , bet vaiaga būt un jālasa:
«!«**» ĪSOS 4 ' 7855

Purmsātu pag. valde izsludina
par ned

i.apr.
ir tn.

d. ir nede-

kafa apr. pārv.i
_

1 g-
15. dec. ar Nš 24- to III

dai ista apliecību uz
Xndrēja lāņa d. v.



Iespiests Valsts tipogrāfijā

§ 32. Uzraudzības padomei, bez
viņai no likuma piešķirtiem uzde-
vumiem, piekrīt:
1. direkcijas locekļu kandidātu

uzstādīšana:
2. skatīt iepriekš cauri visus jau-

tājumus, kuru izšķiršana pie-
krīt vispārīgai sapulcei, un dot
atsauksmes par šiem jautā-
jumiem;

3. noteikt nekustamu īpašumu
pirkšanu un pārdošanu;

4. izšķirt šaubas, kuras ceļas di-
rekcijai izpildot savus pienāku-
mus, un kuras neprasa vispā-
rīgās sapulces izšķiršanu;

5. apstiprināt darbvedību un rē-
ķinvedību ;

6. skatīt cauri pret direkciju cel-
tās sūdzības;

7. revidēt darbvedību un sabie-
drībai piederīgās naudas sumas

. § 33. Uzraudzības padomes
lēmumi tiek parakstīti un izpildīti
no priekšsēdētāja vai viņa vietn.

§ 34. Uzraudzības padomes
atalgojumu noteic vispārīgā sa-
pulce. Atalgojums var sastāvēt
vai no noteiktas sumas, procen-
tuālas daļas no tīrās peļņas, vai
ari no abu atalgojumu vaida sa-
vienojuma.

§ 35. Tiešā darbības vešana
un pārzināšana piekrīt direkcijai,
kura pēdējā top no uzraudzības
padomes priekšā likta pilnas sa-
pulces apstiprināšanai.

Direkcijai ir tiesība tekošās dar-
bības vešanai izvēlēt no sava vi-
dus vai ārpus tā vienu vai vai-
rākus veikala vadītājus, kuru ap-
stiprināšana piekrīt uzraudzības
padomei.

Sabiedrības direkcija noteic
caur attiecīgiem līgumiem veikal-
vadītāju pilnvaras, viņu dienesta
ilgumu un atalgojumii "normu, sa-
skaņā ar budžetu.

§ 36. Direktoru dienesta il-
gumu un viņu atalgojumu uz uz-
raudzības padomes priekšlikumu
noteic vispārīgā sapulce. Visiem
direktoriem jābūt Latvijas pilso-
ņiem. Direktori savu priekšsēdē-
tāju izvēl no sava vidus.

§ 38. Direkcijai, bez viņai no
likuma piešķirtiem uzdevumiem,
piekrīt:
1) saņemt naudu par akcijām un

izdot pēdē;ās;
2) pārvaldīt sabiedrības mantu

un īpašumu, kā ari pārzināt
visu darbības vešanu;

3) pieņemt un atlaist ar uzrau-
dzības padomes piekrišanu
veikala vadītājus;

4) pieņemt un atlaist ierēdņus,
kā ari visādu pilnvaru izgata-
vošana:

5) noteikt naudas izlietošanu, no-
guldīšanu un nodrošināšanu
saziņā ar uzraudzības padomi;

6) noteikt apdrošināšanas prē-
miju normu un noteikumus,
izgatavot polises, pieņemt ār-
zemju pārapdrošinājumus ar
uzraudzības padomes pie-
krišanu;

7) noteikt zaudējumus un atlī-
dzības samēru, kā ari izmak-
sāt šīs atlīdzības par riskiem,
klipus sabiedrība uzņēmusies-

8) sastādīt gada pārskatus, bi-
lances un budžetu uzraudzības
padomes pārbaudīšanai un
vispār, sapulces apstiprināšan

Direkcijai tieši padoti visi bie-drības ierēdni un aģenti, kuriemdirekcija izsniedz attiecīgas nil-
varas.

Direkcijas locekli piedal
raudzības padome-; s
oomdeveja balsi, ja viņi nav tanī

tika ari uzraudzības pado-
«ekļi .

rosināšanas nodaļas
priekšnieks

IV It ft #*I Valsts 2lrgu audze<ava . Oktes muižā \
IIV 111 Pag" Pārdod 8 novembrī š.g., pulkst 11'_

lUllMI* solīšanā izbrāķētus 9 dart>,
- 3 ftumelus un 5 slauc j*or|

fltvīBMA Ttrešdien, 2. nov. š. g., pīkst. 3 n ,
Ulr&BPe» Kalku ielā N« 9, Rīgas pils krājka
tas pašas kases uzdevuma, uz attiecīg. personas rēķina

atMātā vaiiāftsolišanfl 7 of>liga-
uz nekustamo īpašumu Rīga, Gustava iela 6, IV hipotek
zemes fcrām. N» 2271,54; grunts Ns 118. '

Tuvākas ziņas Rigas pils. krājkase.
178f0 Zvēr, biržas maklers T. Summ

Paziņojums

Finansu ministrijas tirdznie-
cības un banku nodaļa paziņo,
ka saskaņā ar kreditiikuma X sa-
dal. 37. pantu (Lik. kr. 1926. g.
144) un vispārējās sapulcesl927.g.

6. aprija lēmumu Baltijas sav-
starpējā kredītbiedrība Rīgā,
pārgājusi uz ministju kabineta
izdotiem savstarpējo kredītbie-
drību normalstatutiem (Lik. kr.
1926. g. 155).

Tirdzniec. un banku nod.
priekšnieka v. V. Gailīts.

17650a Revidenta v. (paraksts).

Paziņojums.
1927. g. 15. oktobrī finansu

ministrs apstiprinājis statūtus
Tirdzniecības un rūpniecības ak-
ciju sabiedrībai

„M 1 N E R A L",
kuras mērķis ir:

1) importa, eksporta, tranzīta
un vietējā tirdzniecība ar dažāda
veida naftas un darvas produk-
tiem, taukiem, ķimikālijām un
citām precēm uz sava rēķina
un komisijā;

2) iegūt, būvēt un izmantot
dažādas rūpniecības iestādes.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
kurš sadaļas 500 akcijās, par
Ls 200— katra.

Valde atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina Latvijas

pilsoņi:
1. Julius Maimins, dzīv. Rīgā,

Strēlnieku ielā Ns 2, dz. 5.
2. Rasja Maimins, dzīv. Rīgā,

Strēlnieku ielā K° 2, dz. 5.
3. Nikolajs Eiche, dzīv. Rīgā,

Baznīcas ielā J\9 24, dz. 1.-
Bij. Krievijas pavalstnieki:

4. Izraels Kagans, dzīv. Rīgā,
Lāčplēša ielā JY° 16, dz.* 7.

5. Hana Kagans, dzīv. Rīgā,
Lāčplēša ielā Ns 16, dz. 7.

Tirdzniec. un banku nod.
priekšnieka v. V. Gailīts.

17379a Rev, A. Zalpeteris.

Iekšlietu ministrijai
iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:
1) Ģederts Domiņš, ari Doninš,

ari Knolbachs 'ar sievu Annuj
meitu Līviju, dēliem: Kārli
un Robertu, dzīvojoši Rīgā,
Pērnavas ielā Na 25, dz. 41,
kuri vēlās saukties uzvārdā
„Domiņš",

2) Mārtiņš Petrušis ar sievu Annu
dzīvojoši Rīgā, Strazdu ielā
Ne 2, dz. 5, kuri vēlās saukties
uzvārdā „Priedkains",

3) Fricis Pautiņš, dzīvojošs Tu-
kuma-Talsu apriņķī, Kandavā,
Palejas ielā Na 12, kurš vēlās
saukties uzvārdā .Rindnieks',

4) Jēkabs Timuks-Zuiķis ar
sievu Emiliju, dzīvojoši Rīgā,
Rumpmuižas ielā Ns 24, dz. 2,
kuri vēlās saukties uzvārdā
,,Timuks ",

5) Helēne Spaile, dzim.Bažanovs ,
dzīvojoša Rīgā, Švarcmuižas
ielā Ns 1, dz. 1, kura vēlās
saukties uzvārdā .Bažanovs',

6) Pēters Sleikšs, ari Sleidzis ar
sievu Kristīni, dēlu Alfrēdu
un meitu Emīliju, dzīvojoši
Cēsīs, Zaķu ielā Ns 18, kuri
vēlās saukties uzvārdā —
,,Sleikšs ".

Varbūtēji iebildumi , pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu , iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā , pēc minētā
termiņa notecēšanas , lūgumus
izpildīs."Rīgā, 1927. g. 18. oktobrī.
17670a Ne 33506.

Administratīvā departam.
viecdirektors V. Ludiņš.

Pasu nodaļas
_vaditā|a v. P. Kurzemnieks.

L. U matemātikas un dabas
zinātņu fakultātes stud. grāmat
Ne 7310 uz Aitura Garševica v.
nozaudēta un ar šo tiek izsludin.par nederīgu. 17824

Rigas polic. 8. iec. p -ks izslu-dina par neder, nozaud. karakl
apliec Ne 368, izd 1920. g.
13. Iebr. no Rīgas kara apr. p-ka
neder. kaakl apl uz ErnestaKristapa d. Il'nerj v, dz 1885.?.2c-. marta, pie Aizputes pils, dzīv.Matsu iela 45. dz. 40. 17828

Rig's polic. 8. iec. pr-ks izslu-
dina par neder, n zaud karakl
apliec. N» 35531, izd. 1927 g25. martā no Rīgas kara apr. p-ka
uz Kurta Emiļa d. Piberga v.,dz. 1906, g. 21. martā, pisd. pie
K'gas pils. dzīv. Marijas ielāN? 83/85, dz. 79 17829

Paziņojums.
Finansu ministrs 1927. g: 18.

oktobrī apstiprinājis se-
košus apdrošināšanas A.S. ,,Rīgas
Unions" statūtu grozījumus, kas
pieņemti minētās sabiedrības š. g.
1. oktobra ārkārtējā vispārējā
akcionāru sapulcē.

Pārgrozīto statūtu jaunā redak-
cija ir sekošā:

§ 1. Uz šo statūtu pamata ir
nodibinājusies apdrošināšanas ak-
ciju sabiedrība ar nosaukumu
,,Rīgas Unions" ar galveno sē-
dekli Rīgā.

§ 2. Sabiedrības mērķis ir:
a) kustama un nekustama īpa-

šuma apdrošināšana pret
uguni, zibeni un eksplodē-
šanas briesmām:

b) transporta apdrošināšana t.
i. vērtību un preču apdroši-
nāšana, kā ari kuģu (kasko)
un citu pārvietošanas lī-

dzekļu apdrošinās, pret visā-
diem nelaimes gadījumiem,
kur/i varētu notikt ceļā, pie-
stātnēs un uzglabās.vietās;

c) valoru apdrošināšana;
d) atsevišķa un kolektīvā ap-

drošināšana pret nelaimes
gadījumiem;

e) atbildības pienākumu ap-
drošināšana;

f) apdrošināšana pret ielau-
šanās zādzību;

g) stikla apdrošināšana;
Ar valdības atļauju sabiedrība

var uzņemties ari citas apdrošinā-
šanas operācijas.

Tukuma I stac. pr-ks ipar nederīgu nozaud nēapliec. Ns 35349, par
Tukums I—Kārsava ^ 27

Lūt9ijos Universitātes mācīto» un rzmēšlnsjumu mežniecība
1927. g. 21. novembrī, Vecauces pagasta valdes telpās, Aucē,

pārdos mutiskā izsolē

sagatavotu malku sekosās vienībās.
T^~~ " š3
M .3 ;§• Daudzums ,5 w
Še,™ Apgaitas kvart. Malka pēc koku sugām. kub. asīs. 2; Sn a>z; ? s 3— > ^ ~

1. Strazdiņa, kv. Ne I Egles, krauta kub. asīs, 7 pēd. gara Vs kub. ass 40
-, Ne 5 „ „ „ asīs, 7 ,\ 'ķ » » fū
» >6 7 „ „ „ 7 „ „ ft -- - «°

jVo 9 - , 7 ,, „ '" " I9n
2. Strazdiņa, kv. Ne 1 Jaukta bē'r 'za-apses, krauta 7 pēdu kub. asis, 1 arš. gara 3/,2 kub. ass 120

;, Ne 3 „ „ „ „ „ „ » » in /i2 » » f"
3. „ „ Ne 3 „ „ „ „ „ „ „ ,,

l
» » 0

4- „ „ Ne 3 , „ „ .. -. - » » l " » °
5- „ „ Ne 3 „ .. , ., t, » 2 „ „ 0

6. ,, No 3 „ „ >, .. » » A » " u

7. ',', " Ne 3 Apses, krauta 7 pēd. kub. asīs, 1 arš. gara .... 2 „ „ 60
8 j\fo 3 ,,., .. '

l '4 """9. ,, ,, Ne 3 Bērza, ,, .,- ,.,, » ,, *% » » '>
10. Dirvena, kv. '.Ne 76777 Priedes, krauta kb. asīs, 7 pēd. gara 2 „ ,, 130

,, Ns 66 67 Egles, „ „ „ „ l »»'-1]- » ,--Ne 66/67„._un 76/77 Celmu malka, 7 pēd. kub. asis &ķ „ „ 79
12. Mucenieka, kv. Ne 26 Bērza, krauta, kub. asīs, 7 ped. gara % ,, ,, 73

„ Ne 26 Apses, „ „ „ „ . » < ? fk » u 73
13. „ No 13 Priedes, krauta 7 pēd. kub. asis, 7 ped. gara ... 3'/8 ,, „ 94
14. „ „ Ne 13 ,, „ „ .. »» » ? ? ? 3 » <> ^0
15. ,, No 13 ,, „ „ ., « ... „ - • 3 „ ,, 90
16. ,, „ Ns 13 ., „ „ „ „ .. „ . . . 4 „ „ 120
17. „ ,, Ns 17 ,, „ „ „ „ „ ? ? ? 25/8 „ „ 79

Solīšana sāksies pīkst. 2 dienā. Solīšanas dalībniekiem jāiemaksā pirms solīšanas 10% drošības
naudas no vērtētās sumas skaidrā naudā, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās sumas.
Ja par nosolīto vienību pircējs tūliņ pēc izsoles samaksā visu pienākošos sumu, drošības nauda tiek ie-
skaitīta maksājumā un līgums nav jāslēdz.

Sagāzušās malkas grēdas pieņemamas bez pārkraušanas pēc saraksta. Katras sugas malkā var
būt citu sugu piejaukuma līdz 2%.

Mežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem vel
izsoles dienā.

Tuvākas ziņas mežniecības kancleja, Aucē. 17537a Mežniecības pārzinis.

Latvijas Universitātes mācības un iz-
mēģinājumu mežniecība

pārdos jauktā izsolē 1927. g., 21. novembrī, Aucē, Vecauces pagasta
valdes telpās augošu mežu uz parastiem mežu departamenta līgumu
nosacījumiem.

Izsoles vien. Ne 1, Zvirbuļa apg., kv. Ne 49, atd. 2, platībā 2 ha,
uovērtēta^Ls 1410,—.

Solīšana sāksies pulksten 2 dienā.
Mutiskā izsolē piedlaiīs personas, kuras iemaksā izsoles komisijai

10% drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10% no nosolītās sumas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi nebūs nodro-
šināti ar drošības naudu 10% apmērā no piedāvātās sumas, netiks
atzītas.

Ciršanas biļeti saņemot pircējam jāiemaksā skaidrā naudā:
1) 20% no pārdošanas sumas, 2) apvienota drošības nauda ciršanas
vietu tīrīšanai un kulturdarbu izvešanai — 20% apmērā no vienības
pārdošanas sumas; šī drošības nauda pāriet mežniecības rīcībā un
netiek atmaksāta. Ciršanas vietas satīra un kulturdarbus izved
mežniecība.

Kā 10% drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību; 2) Latvijas bankas
vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas; 3) banku akcep-
tētus čekus, kup nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā
jāapmaina.

Mežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no
izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas mežniecības kancleja, Aucē.
17536a Mežniecības pārzinis.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina sek. rakst. izsoles

26 okt. _ 1927. g uz tauvu
tērauda, drāts — 3o2"tek. mtr.

27. okt 1927. g uz terpentinu
I lab. 2000 kgr. inerto).

27. okt. 1927. g. uz krāsām
dažādam, pēc saraksta

27. okt. 1927. g. uz plākšņu
dzelzi II lab :

1) 1,65 x 1000 x 2000 mm —
60C0 kg;

2) 1,65 xl250 x 2750 mm -
6000 kg. 17132

27. okt. 1927. g. uz vilnas
dzīļu, sūkņiem — 400 kgr.

Izzoles sākums pīkst. 11 rītā.
Dalībniekiem jāiemaksā drošības
nauda uz tauvu il°/o un uz pārējiem
£°/o nopiedāvājumu vērtības. Tuvī-
kas ziņas dzelzsceļu virsvaldē, Go-
goļa ielā Ns 3, ist. 103. Nš 3352 1*

Kursīšu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē augošu mežu, pēc

platības un celmu skaita.
23. novembrī 1927. g., Rubas pagasta valdes telpās.

III iec. mežniecībā, Reņģu un Kursīšu novados, pēc platības
10 vienības no 0,22—0,63 ha, vērtībā no Ls 115—328; un pēc celmu
skaita 1 vienību no 81 koka, vērtībā Ls 337.

24. novembrī 1927. g., Ezeres pagasta valdes telpās.
III iec. mežniecībā, Ezeres novadā, pēc platības 17 vienības no

0,11—1,73 ha, vērtībā no Ls 11—569.
25. novembrī 1927. g., Kursīšu pagasta valdes telpās.

II iec. mežniecībā, Kursīšu un Ezeres novados, pēc platības
47 vienības no 0,15—4,29 ha, vērtībā no Ls 14—478.

26. novembrī 1927. %., Žvārdes pagasta valdes telpās.
I iec. mežniecībā, Kursīšu, Žvārdes un Striķu novados, pēc

platības 28 vienības no 0,14—4,07 ha, vērtībā no Ls 39—244;
un pēc celmu skaita 2 vienības no 99—176 kokiem, vērtībā no
Ls 51—202.

IV iec. mežniecībā, Žvārdes, Jumpraviešu un Ķerkliņu novados,
pēc platības 5 vienības no 0,15—2,53 ha, vērtībā no Ls 46—348.

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 15. IV.
1925. g. likuma (iespiests ,,Valdības Vēstneša Ne 82) un zemkopības
ministra 1927. g. 19. un 27. septembra apstiprināto nosacījumu
pamata. — Izsolē sāksies pulksten 12 dienā.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%
drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas, par
kuru vienība nosolīta.

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

Ciršanas biļeti saņemot, pircējam jāiemaksā skaidrā naudā
par katru pārdošanas v'ienību, uz kuru izņem biļeti: 1) valsts ienā-
kumos ne mazāk kā 20% no pārdošanas sumas, 2) drošības naudas

ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu izvešanai apvienotas
vienā stirnā — 20% apmērā no vienības pārdošanas sumas, pie
kam šī drošības nauda paliek Mežu departamenta rīcībā. Ciršanas
vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienibas noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas zinas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežzi-

m I76oga Kursīšu virsmežniecība.

fL Piektdien, š. g. 28. oktobrL pīkst. 3 p.pfirmas
LitrUD©" B &1 Šrruījan uzdevuma, firrms telpas, lielā

Grēcinieku ielā 3. uz tā rēķina, uz kuru tas attiecas

oā*ii vairāksolīšanā naža tumi tiffls
err, „,«?« 5k;ra K. C. mazos, 4'0 grodus šķ. E. R. mazos un
5S0 grosi-s. sĶ.i

^
kļ]rj 8trodļļs krājumā koku apstrādāšanas

36 gr* sus, sķ r\
^ ?

iabrikā, Konsulu iela U __
Pauraug. apskatam. iw»e

^ ^^ ^^okmjans
17oOij

Jātnieku pulks
Daugavpilī, Viļņas ielī >* 103,
š. g 4 novembri, pulksten 10

pārdos niiHii
3 6 kumeļus. 17597

Brlgu pc$. valdei,
Ludzas apr, (dzelzc. stac. Zilupe)
steidzīgi vajadzīgs pilnīgi iestrād.,
atbildigs par savu darbu

darbveža palīgs.
Vēlēšanas notiks š. g. 11. nov ,

pīkst. 12, Brigu pag. namā '
Reflektanti var ierasties personīgi,
vai iesūtīt lūgumu, klātpieliekot
dokumentus par agrāko nodarbo-
šanos, veselību, vecumu, ģimenes
stāvokli, ka ari ja iespējams, ap-
liecību par polrisko un kriminālo
uzticamību Vēlams neprecējies.

Alga Ls 80,— mēnesī pie b iva
d ivokļa, apsildīšanas un ap-
gaismošanas. 17801

Rigas prefekt. adm. nod. izslu-
dina par neder, kā sadegušus ,
automobiļa num. N» 265. >7832

Daugavpils pils. polic. II iec.
priekšnieks

paziņo, ka 3. novembrī 1927. g.,
pulksten 10, Daugavpilī, Iebrau-
cama ielā Ns 70,
pārdos vairāksolīšana
Glaza Icika kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 217 un sastāvošu
no dažādam mēbelēm, viņa da-
žādu nodokļu parādu segšanai.

17673

Viļakas virsmežniecības
.Vaid. Vēstn.' N» 233 no 17. ok-
tobra 1S-27. g. iespiestā sludinā-
juma par būvdarbu izdošanu

viiDlliaNr.IiiopfaDoiz.olii.
17800 Vijākas virsmežniecība.

Daugavpils pils. polic. II iec.
priekšnieks

paziņo, ka 3. novembrī 1927. g„
puiksten 10 dienā, Daugavpili.
Rīgas ielā Nš 66,
pārdos vairāksolīšanā
Anželiķas V i t or t kustamo mantu,
novērtētu par Ls 116,04 un sastā-
vošu no naudas kases, viņa da-
žādu nodokļu parādu segšanai.

1/ 674

&ažādļ
sludinģjUīnļ r

Brīdinājums
1927. gada jūlija mēnesi *

dūmā gājuse

bīanno ttatt*
(pārvedu vekselis) par

doll. 124,40 c, .
akceptēta 1927. g. 14. H
S. Joffe — Liepājā. "j^M
nas termiņš 1927. g. 31. °

Visas naudss iestādes , K* f
privātpersonas tirk brīdina
minētās trattas pretimnemsan -

1927. g. 1. oktobrī. ]?
Ch. Raschkes — Berlin C-

14780 Oriinstr. 4.

HHHBHHM^BB

Tirdzniecības akciju sabiedrības

„ELEKTROLUX'
likvidācijas komisija nr ?c
ciņa visus min. akc sab.

kreditorus
pieteikt savas prasības Jikvidi;
cij s komisijai sešu mēnešu laiki
skaitot no šā u?aic'n«/t«n« (*»
dināšanas dienas .Valdības Vej;
nesi". Pēc minēti termiņa ne
tecēšanas prasības vairs netiu
ievērotas. "Likvidācijas komisija.

Vislatvijas lauksaimnieku krāj-

aizdevu sabiedrības

„ZELTA LATS"
valde izsludina par nedeng»
krājgrāmatiņu Nt 2»2/1131 , B;
sniegtu 192?. gada 27. msi|> «
Dāvida Miķeļa d. Senkm«!
vardu _J3
Tirdzniecības un rūpniecību*

akc. sab.
„BRĀĻI ERHARDT"

ārkārtēja
pilna sapulce

notiks 1927. gada 14 novemt;
pulksten 5 vakar?, RIga» Kāv *

buiv. N> 15, dz. 6.
Dienas kārtība

1) Lēmums psr nekust, ip».
Monētu ielā J*14*P?'"sanu ar hipotēku paradiem-

2) Priekšlikumi. , ,.

17822 V a1o

Valmieras sioiia it
maniu

tatereļas izlOXti
1927. g. 16. oktobra

vkhliii'
16 26 34 46 47 59 70 71 .

90 94 95 96 97
101 102 103 107 115 l>:

156 161 179 188 189
217 240 266 276 289 291
317 325 339 345 352 358 I365 389
407 410 413 417 426 432 «443 452 456 457 466477492533 534 55) 553 5:4 591 i

597
606 6 5 66 657 6:4 674 68

688 689 694 695
703 718 732 739 742 747 761

762 768 772 787 794 796 7971
803 814 821 840 843 850 891
900 918 933 9j7 944 949 96!

985 991
1018 1019 1038 1057 10651073
1106 112i H28 1136 11391143

1153 1158 U62 1163 1170 11)2
1207 1208 1215 1237 12421756

1261 1293
1302 '301 1312 1324 1334137i

1376 1380 1383 1393 1397
1424 1429 1430 1437 14421418

1460 1467 1479 1482 1486 1488 -
1496

1500 1511 1525 155615671»
1583 1586 1592 1594 lf95

1610 1613 1615 1630 1684 K
1707 1718 1725 172617511i»
1807 1812 1819 1829 1841

1855 1862 1867 1873 1892 189i
1903 1916 1930 1944 1948195i

1958 1964 1968 1984
Mantas saņemamas p'e E

Spielberga kga Valmier;
Rīgas ielā Ns 25, viena mēneši
laika no izsludmāšanus dienai.
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