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Latvijas vaJdfbas
iznāk katru atenu, *i)*mot

nodokļu inspektoru iecirkņu robežas.
Pārgrozījumi un papildinājumi instrukcijā kases operācijām, grāmatvedībai
un norēķiniem muitās.
T

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. K a 10 i ņ š pulksten 5.
iesūtīto likumMinistru kabineta
par
apdrošināprojektu
bezdarbu nodod sošanu pret
tialās likumdošanas komisijai.
Steidzamības kārtā

pieņem likumu

par

'pagastu padomju, apriņķu valžu un revīzijas komisiju vēlēšanām 1928. gadā. Pēc
lauku
pašvaldības
šī likuma pirmajām
vēlēšanām jānotiek nākoša gada februārī.

Runas

stundas

tam

nāk

no

11—12

apspriešanā

līdzekļiem

jaunu vagonu

^PNlls^P^
" ^^P

Nākošā sēde otrdien, 15. novembri,
pulksten 5 pēc pusdienas,
jo piektdien,
11. novembrī, notiek Lāčplēša ordeņa
kavalieru

svētki.

un pavēles.
lēmums.

Valsts drošības un sabiedriska miera
uzturēšanas labā pastiprinātas apsardzības
stāvokli, kurš izbeidzas š. g. 15. novembri,
pagarināt uz 6 mēnešiem, t. i. līdz 1928. g.
15. maijam, 15 kilometru platā pierobežas
joslā gar Latvijas Igaunijas robežu, uz
rītiem no Kalna Pededzes, pēdējo ieskaitot, līdz Latvijas robežai ar Sociālistisko
Padomju Republiku Savienību, gar visu
Latvijas-Socialistisko Padomju Republiku

Savienības

robežu

un

Ministru prezidents un
iekšlietu ministris M. Sk ujenieks.

būvei.

Apstiprinu.
Rīga, 1927. g.3. novembi
Finansu ministra b.
J. Bokalders.

Rīkojums

Nr.

un norēķiniem

muitās.

Instrukcijā kases operācijām, grāmatvedībai un norēķiniem muitās (Vaid. VC'stn.'
n»26. g. 68. un 69. num.) izdarīt sekošus pārgrozījumus un papildinājumus:
Līdzšinējais teksts.
31.

Jaunpieņemtais

pants.

31.

'tas, kuru atrašanās vietās ir Latvijas

teksts.

pants.

dokumenta, nepārsniedz Ls 2000,—. Maksājumi, kas pārsniedz Ls 2000,—, iemaksājami Latvijas bankas nodaļā.

Muitas, kuru atrašanās vietās ir Latvijas
bankas nodaļas, pieņem maksājumus, ja
tās kopsuma, pēc katra atsevišķa iemaksas
dokumenta, nepārsniedz !
. Mak, iemaksājumi ,kas pārsniedz Ls 2500,
sājami Latvijas bankas nodaļā.

46. pants.

46. pants.

as nodaļas, pieņem maksājumus, ja

?s kopsunia. pēc katra atsevišķa iemaksas

Avansa sumas iemaksājamas uz avansa
rēķina, par kura atvēršanu attiecīgai personai jāgriežas muitā ar lūgumu.

Avansa sumas iemaksājamas uz avansa
rēķina, par kura atvēršanu attiecīgai personai jāgriežas muitā ar lūgumrakstu.

47. pants.

47. pants.
rēķinā

iemaksātās sumas var
izlietot avansa īpašnieka, vai uz viņa
lū guma pamata, citas personas maksājumu
segšanai.

Strīpot.

avansu sumas var
skaitīt no vienas uz otras personas avansa
a, ja par to abu rēķinu 'īpašnieki
,'esniedz muitai parakstītu lūgumu.
49. pants.

Muitas kase pieņem uz avansa rēķina
sumas pie iemaksas zīmes (par. .No 17),
' no Ls 200,— līdz 2000,—, bet ne
vairāk kā divi reizes dienā no viena maka. Sumas . kas pārsniedz Ls 2000
mājamas Latvijas bankā.
Piezīme: Ja vienā dienā nepieciešami
iemaksāt vēl papildu avansus, tad to
ar pieņemt tikai ar muitas priekšnieka atļauju.

58. pants.

pants.

Par sumām, kuras saskaņā ar iesniegto
lūgumu pārvedamas uz citu avansa rēķinu,
atzīmējams grāmatas 3. ailē attiecīgs lūgums un avansa rēķina
nosaukums un
numurs, uz kura suma pārvedama, bet
par atmaksājamām avansa sumām uzrādāms grāmatas 3. ailē muitas-kopsēdes
lēmuma numurs, uz kura pamata atmaksa
izdarāma.

Strīpot.

pants.

pants.

Gadījumā, ja maksātāja maksājums nokārtojams, norakstot maksājamo suiiiii nu
cita avansa maksātāja konta, tad par to
jābūt
attiecīgam
uzrakstam
ar avansa
maksātāja parakstu uz dokumenta, pēc

Strīpot.

kura maksājums aprēķināts.
67.

pants.

Iemaksas zīmes par

6/. pants.

iemaksātām avanbankas kvitēs, lū-

sa sumām. Latvijas
gumi par avansa sumas pārvešanu no
viena avansa rēķina uz otru. lūgumi un
muitas kopsēdes lēmumi par avansu somu atmaksām un avansu saraksti, nosūtami valsts kontrolei, kopā
nešu norēķiniem.

Iemaksas zīmes par iemaksātām avansa
sumām, Latvijas bankas kvitēs, lūgumi
un muitas kopsēdes lēmumi par avansu
sumu atmaksām un avansu saraksti nosūtami valsts kontrolei
kopā ar kases
mēnešu norēķiniem.

ar kases mē-

Muitas

departamenta

direktors E. Dundurs.
E.
Osis.

Virš^rāmatvedis

Rīgā. 1927. g. 3. novembri.
Pārvaldības daļa.
§ 2.
Novērots, ka dažas pārvaldes, karaspēka daļas un iestādes nepiegriež vajadzīgo vērību savu tekošu un rezerves krājumu pareizai un lietderīgai glāb
uzturēšanai un pienāc
Konstatēti gadījumi, kad:
1) labākās glabātuves ilgāku laiku aizņemtas no resoram nederīgām un nevajadzīgām mantām, kas sen būtu likvidējamas vai nododamas darbnīcās kā materiāls, bet tai pašā laikā vajadzīgiem
krājumiem
2)

telpu

krājumi

Strīpot.

49. pants.
Muitas pieņem uz avansa rēķina

2)

nav ievietoti

tur. kur

sumas

pie iemaksas zīmes (par. .Y° 17). sākot no

Ls 500.— līdz Ls 2500,— .bet ne vairāk
kā trīs reizes dienā no viena maksātāja.
Sumas, kas pārsniedz Ls 2500,—, iemaksājamas Latvijas bankā.

instrukcijām

pastāvošiem
par

mantu

3)

noteikumiem
un

uzturēšanu kārtībā, nākas atzīmēt, ka šīs
instrukcijas
savā saturā vairāk
teorētiskas dabas, kur prasības uzstādītas, rēķinoties
ar ideāli
iekārtotām noliktavām, bet ne piemērojoties mūsu reāliem
apstākļiem.
Turklāt šie noteikumi nav
pieejami un
lietošanai
apvienoti
viegli
veidā, bet meklējami vairākos
parocīgā
vadošos rīkojumos.
Pavēlu:
1) pārvalžu priekšniekiem, katram savā
pārzinās nozarē, izstrādāt izsmeļošus
pārvaldes
.
noteikumus par
dājamo mantu glabāšanu, uzturēnu, rēķinoties ar
šanu un ,"
konkrēti pastāvošiem apstākļiem. Instrukcijas iesniegt man apstiprināša
nai:

un atsevišķo

nolik-

noliktavas

atbrīvot no karaspēkam
nederīgām un nevajadzīgām mantām,
nododot
tās attiecīgām darbnīcām
vai likvidējot likumā noteiktā kār-

viņiem

glabāšanu

karaspēka daļu

tavu
priekšniekiem
attiecībā
uz
viņiem uzticētām mantu noliktavām,
piemērojoties iepriekšējā punktā minētiem noteikumiem un katras atlabātuves īpatnējiem ap'
ikļiem, izstrādāt sevišķas instrukcijas, kurās īsi un konkrēti noteikt
pārzināšanas, mantu glabāšanas, uzturēšanas un, ja vajadzīgs, atsvaiglaišanas kārtību, katrā :
bātuvē.
Šīs instrukcijas izkaramas
noliktavās redzamā vietā:

trūkst;

apstākļiem un lietderības vajadzētu
būt.kas var būt par iemeslu sarežģījumiem
un traucējumiem pie viņu izdošanas karaspēka daļām:
3) telpas pienācīgi nevedina, kādēļ tur
uzkrājas lieks mitrums, kas izsauc mantu
bojāšanos (novērots Sapieru pulkā):
4) pie mantām, kuras pēc savām īpašībām prasa periodisku ieeļļošanu un pārvēdināšanu, tas pienācīgā laikā netiek
izdarīts.
Tāpat pie dažādu iegādes projektu sasastādišanas ne vienmēr tiek ņemti vērā
apstākļi, kas saistās ar iegādājamo mantu
glabāšanas un atsvaigošanas prasībām.
Piecriežoties

48. pants.
pār-

—,80

51. pants.

un

48. pants.
Iemaksātās

-

Avansa sumas var iemaksāt ari Latvijas
bankā, sākot no 500 latiem, pie kam no
bankas izsniegtās kvitēs nododamas muitai
iegrāmatošanai. Bankas kvitē jābūt uzrādītam, ka suma iemaksāta kā
avanss
muitas nodokļu segšanai.

tībā:

pēc

Piezīme: Avansa rēķini nav atverami
tām importa firmām, kurām ikm
maksājumi nesasniedz Ls 30.000,—.
Gadījumā, kad
pēc avansa rēķina
6 mēnešu
atvēršanas izrādītos, ka
laikā mēneša norakstījumi caurmērā
nesasniedz Ls 30.000,—, tad rēķins
slēdzams.
ansa

c) no privātiem par kairu viensl. rindiņu
(par obligat. slud n.)
.
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

51. pant^

Iz kara ministra pavēles Nr. 32.

un papildinājumi instrukcijā kases operācijām,

grāmatvedībai

katru

184

1927. g. 5. novembri.

Pārgrozījumi

s un ekspedicija:

par

Avansu sumas var iemaksāt ari Latvijas
bankā, sākot no 200 latiem, pie kam
no
bankas
izsniegtās
kvitēs
nododamas muitai iegrāmatošanai.
Bankas
kvitē jābūt uzrādītam, ka suma iemaksāta
ka avanss muitas nodokļu maksājumu
segšanai.

līdz

novembri.

sludinājumi
vienslejigu rindiņu ...

Rīgā, pilī Jfc 1. Tel. J* 20031
Atvērts no pulksten 9—3

uz vakariem no

pēdējās gar Latvijas-Polijas
robežu
Maz-Bornei, pēdējo ieskaitot.
Rīgā, 1927. g. 8

Kantori

pieprasījums

skolu lietas. Pieprasījumu komisijas referents N. Kalniņš ziņo, ka komisija
pieprasījumu noraidījusi.
Kad šaī
lieta runājuši
vēl K. P a u 1 u k s un
L. Ausējs, debates vēla laika dēļ pārtrauc un sēdi slēdz.

Tāpat
steidzamības kārtā pieņem nolīgumu
starp Latviju un PSRS par juridisku palīdzību civillietās un likumu par
papildu

8vētdienasunsvētkudienas

j^P^J MĶRSPgju^

Rīgā, pilī M 2. Tel. j*20032

Ministru kabineta
Sēde 8. novembri.

HĒfš

Sludinājumu maJua:
-iejigām
rindiņām
...
. . .
Ls
par kairu tālāku rindiņu
-

a) tiesu slud

b* citu Iestāžu

Valdības rīkojumi

SAEIMA.

-fi gf

Redakcija:

Pec

Ministru kabineta lēmums par pastiprinātas apsardzības pagarināšanu pierobežas joslā.
kabineta sēde š. g. 8. novembri.
Hinistru
, kafa ministra pavēles Ņo 32.
?efgavas, Daugavpils un Rēzeknes apriņķu

oficiāls laikraksts

x^^

4)

5)

mantu

noliktavas

šo

izvēlēties,

ķinoties

ar

mantu

mērķiem

un apstākļiem;

rē-

izlietošanas

pie dažādu iegādes projektu un plānu
sastādīšanas ņemt vērā iegādājamo
mantu
uzturēšanas un glabāšanas
prasības un normālas
anas
iespējas;

6) inspicējošām amatpersonām un pārvalžu priekšniekiem biežāki uz vietām
pārbaudīt
mantu
glabātuvju
stāvokli un glabāšanas kārtību;

7) atbildība

par mantu nepareizu glabāšanu un uzturēšanu kritīs ne tikai
uz tām amatpersonām, kuru tiešā
pārziņā viņas nodotas, bet ari uz
tām, kurām pienākas pārraudzīt un
sekot viņu glabāšanai un uzturēšanai
kārtībā un nebojātā stāvoklī.

daži karavīri spor
citu sporta biedrību sai pret Armijas sporta klubu, kura
rindās visiem karavīriem vajadzētu sastāvēt.
Tāda rīcība ienes karavīru starpā
šķelšanos un pat naidu. Lai šo nevēlamo
un kaitīgo parādību novērstu, aizliedzu
karavīriem
atklātās sporta
čīkstēs pret Armijas sporta klubu.
čīkstēs

ruts. ka
uzstājas

Privātās sporta organizācijās karavīri
var sastāvēt saskaņā ar Kara ministra
1924. g. 5. pav. 2. § nosacījumiem.

§ 6.
Saskaņā ar likuma par atvaļināto karavīru tiesību
valkāt
karavīru
ietērpu
6. pantu, no aktivā kara dienesta atvaļinātiem virsniekiem, sanitarvirsniekiem un
kara
ierēdņiem, kam
piešķirta
tiesība
valkāt karavīru ietērpu, atšķirībai no aktivā dienestā stāvošiem karavīriem, uz
svārku un mēteļu uzplečiem, sākot no
pogas līdz iešūšanas vietai plecā, uzšūt
ieroču šķiras krāsā * 2 cm. platu
zigzagveidīgu lentīti, kā tas norādīts šai pavēlei pievienotā zīmējumā.
Pielikums: zīmējums.

§ 8Kara ministra

3) Preiļu miests.
4) Aiviekstes pagasts.
„
5) Jasmuižas
,
6) Kalupes
7) Krustpils
8) Līksnas
9) Līvānu
10) Preiļu
11) Ungurmuižas .
12) Rudzātu
13) Vārkavas

14) Višķu
15) Vīpes

pili.

II iecirknī:

1925. g. 41. pav. 5. § pie-

likumā izsludināto noteikumu 59.un64.pantu izteikt šādi: .
,,59. Arsti-kapteiņi, veterinarārsti-kapteiņiļtm farmaceiti-kapteiņi iegūst tiesību uz

paaugstināšanu

par

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ārstiem-pulkvežiem-

leitnantiem, veterinarārstiem-pu. 'kvežiemleitnantiem un farmaceitiem-pulkvežiemleitnantiem pēc 4 gadu izdienas pēdējā
dienesta pakāpē, ja viņi nodienējuši kā
kara ārsti, kara veterinārārsti vai kara
farmaceiti ne mazāk kā 8 gadus un ieņem amatus, kuri paredzēti attiecīgai dienesta pakāpei "
„64.
Ārsti pulkveži-leitnanti, veterinarfarmaceitiārsti-pufkveži-Ieitnanti
un
pulkveži-leitnanti iegūst tiesību uz paaugstināšanu par ārstiem-pulkvežiem, veterinarārstiem-pulkvežiem un farmaceitiempulkvežiem.pēcne mazāk kā4gadu izdienas
pēdējā dienesta pakāpē, ja viņi nodienējuši
kā kara ārsti, kara veterinārārsti vai kara
farmaceiti ne mazāk par 10 gadiem un ja
ieņem amatus, kuri štatos paredzēti attiecīgai dienesta pakāpei.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Apstiprinu.

Rīgā, 1927. g. 8. novembri.
Finansu ministris V. Bastjānis

Rēzeknes apriņķa
nodokļu
inspektoru
iecirkņa

robežas.
1 iecirkni:
1)
2)
3)
4)
5)

7) Ozolmuižas
II iecirknī:
1) Varakļānu miests.
2) Viļānu
3) Atašienes pagasts.
4) Barkavas

5)
6)
7)
8)
9)
10)

»

Jēkabnieku

Kalnciema

21) Vircavas
22) Zaļenieku

6) Jaunauces
Īles

Rīgas apgabaltiesas
priekšsēdētājs

Lielauces
Mežmuižas

»

18) Ukru
19) Vadakstes

20) Vecauces .
21) Vilces
Jelgava.
Nodokļu inspektoru kaoclejas
direktors
Nodokļu departamenta
'
F. Ķempels.
vadītājs P. L i e p i ņ š.

Nodaļas

Apstiprinu.
Rīgā, 1927. g. 8. novembri.
Finansu ministris V. Bastjānis.

apriņķa

inspektoru

robežas.
I iecirknī:

Q\ Līvānu

ziņas.

turpinājums. )

Patentu valde paziņo, ka izdotas sekošas

.

pilsēta.

iecirkņu

Rīgā

—

— liķieriem.
Tam

,,Pepermint'

pašam — zīmējums
—

ar

liķierim.

Tam pašam — zīmējums ar

Nq 4298. Firmai ,,Maison Moet & Ciiandon", Epernay, Francijā — zīmējums ar
uzrakstu „Carte Blanche" — šampanietim, visāda veida dzirkstošiem un nedrīkstošiem vīniem.
No 4299. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu „Brut Imperial 1914" — tām
pašām precēm.
No 4300. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu „Brut Imperial" — tām pašām
precēm.

1927.

V> 4272.
Firmai „ J. Dupant & Cie",
Beauvais (Oise), Francijā — zīmējums
(zilonis) — drejatāju un galdnieku precēm.
K° 4273. Firmai ,.Eugene Schūller",
Parizē. Francijā — vārds ..L'Oreal" —
kosmētiskiem un ķīmiskiem produktiem.
1274.
Firmai ..Eugene ,,Perraudm ,
Adolph Beder et .M-me Nicole Jeramee".
Parizē. Francijā — vārds ..Tricalcine" —
farmaceitiskiem produktiem.
Tam pašam — vārds ..Oxvmentliol" — farmaceitiskiem produktiem.
Sociētē en nom collectifCharles Heidsieck". Reimsā, Francijā — etiķete
ar uzrakstu ..Charles Heidsieck" —- šampanietim.
Tīnai
Vereinigte
StahlDūsseldorfā, \'ācijā —
\verke
zīmējums (trīs burti ,.U" aplocē) — dzelzs
un tērauda precēm.
-278. Firmai ,,.M-me Marie Elisabeth
Henriette Heidelberger", Reimsā,
Francijā — zīmējums (zeltīta etiķete ar
unpanietim.
sudraba strīr

..

g. 8.

sēd*

novembrī .

vecāko
1. Ieceļ līdzšinējo
kandidātu pie Latgales apgabaltiesa^

tiesu

ksandru
papildu
Doku par

miertipj
pie tās pašas apgabaltiesas.
2. Nolemj iesniegt Saeimai
rata
šanai starptautisko konvenciju nar^
kotiskām vielām.
3.

Pieņem un nolemj iesniegt Saej.
1) likumprojektu par Ventspils-Zi!
Sociālistisko

Padomju
RepaļS
Savienības robežas dzelzceļ a Ii»
un šīs līnijas attiecīgu aUaroj
R

un

savienojumu, ka ari visu j
dzelzceļam piederošo ēku un gj

.

slīgo būvju koroborēšanu uz
vārdu
satiksmes
ministrijas ^»
sonā, un

2) likumprojektu par valsts un „,
valdības darbinieku pensijām .

Ārlietu

ministri

vakar apmeklēja

F. Cielenu

Igaunijas

sūtnis Se

jamaa, Vācijas sūtnis Dr. Ko sten
Lietavas

sūtnis

sūtnis Lorencs

i

Bizauskas.

Māksla.
Nacionālais

teātris.

1 resdien,

9. novtst

pulksten 7.30 vak., Lilijas
Erikaspin
uzstāšanās Bertona un Simona j)opularajž i
,,Zaza ". — Ceturtdien, 10. novembrī, pulks
7.30 vakarā, Rīgas Latv. skolotāju biedrībai ļ
komēdija
labu Gavo
jautrā
Šokolādi
princese". -— Piektdien, 11. novembri, pu
sten 7.30 vakarā,
tautas izrādē Elinas ZIB
vecum s". — Se
komēdija Bīstamais
12. novembri,
pulksten
7.30 vākt
dien,
Franču romantisma 100 gadu
J. Raiņa prezidijā, ar Dr. M. Valteram
un Misē komēdijām ,,M a r i a n n a s un
un ,,Venēciešu nakts".

..

..

Ievērojams

izrīkojums

Nacionālā

teātri fc

sestdien, 12. novembrī. Tas būs veltīts frat
Izrādīs fraa
romantisma 100 gadu atcerei.
slavenā romantika Misē komēdijas ,,Mariai
nas untumi'' un ,,Vene ciešu nak;
izglītības
Pirms izrādes svinīgs akts
J. Raiņa prezidijā, Latvijas un Francijas (liru
orķestra un kora izpildījumā, Dr. M
akadēmiska runa par
franču romantismu
izrādi ieaicināts ari Francijas sūtnis. \
vispār būs svinīgs abu tautu kulturelas
šanas raksturs,
tāpēc sagaidāma mūs
ģentās publikas plaša piedalīšanās.
Dailes teātris. Trešdien, 9. novembi
sten 7.30 vakarā, Molnara
velnu spēli
kanās dzirnavas". — Ceturtdien,
vembrī, pulksten 7.30 vakarā, par tautas
par nāvi"
cenām „M ī 1a stiprāka
Turaidas Maijas traģēdija. — Piektdien, Jl.it
vembrī, pulksten
7.30 vakarā „Sai
dzirnavas". — Sestdien, 12. novembri, pd
sten 7.30 vakarā, austrumnieku luga ,.Misu'
V u". — Svētdien, 13. novembri, pu
cenām
ki
dienā, par tautas izrādes
..E dēties

No 43Q\. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu ,,White Star" — tām pašām
precēm.
No 4302.
Tam
pašam —
zīmējums
(gaiši zila etiķete)
ar uzrakstu
,,Moet
Ghandon" — tām pašām precēm.
No 4303. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu ,,Grand Cremant Imperial" —
tām pašām precēm.

darbība,

Ministru kabineta

Padomju Krievijas
zīmē-

Achard & Glotin", Bordeaux, Francijā —
zīmējums ar uzrakstu „Curacao Triple Sec"
N? 4296.

Valdības

dār

zs".

Literatūra.
World

Agriculture.

Summer 1927

Ns 2. Translated from Dr. M. VVartO»,
Peuple Letton (Valters & Rapa, S. A., Riga, '
Latv i a

Number.

Ekonomists.

Nz 21.

(Turpmāk vēl.)

Rūpniecības nodaļas priekšnieka

Nt 117.

apliecības par preču nozīmju reģistrēšanu:

Penkules
Rubas
Sesavas
Sniķeres

1) KrustpUs

ka Limbažu notāra Bruno Bausākot ar š. g. 4. noro a ņ a kantoris,
Limbažos, Parka ielā
vembri, atrodas

(4

17) Tērvetes

nodokļu

paziņo,

Patentu

Lielvircavas

Daugavpils

.

Priekšsēdētājs A. B ū m a n i s.

Lielplatones

Ceirefam,

jums (zvaigzne) ar uzrakstu ..Prima" —
diegiem.
No 4290.
Firmai
,,Leo
Lammertz",
Aachenā, Vācijā — zīmējums (bumba) —
visāda veida adatu fabrikātiem.
No 4291. Akciju Sabiedrībai Rīgas Konzervu fabrika ,,S. K. F.", Rīgā — zīmējums
(trīsstūris) ar burtiem ,,S . K. F." — dažāda
veida zivju, sakņu un augļu konzerviem.
Akc. sab. ,,L. W. Goegginger"
N° 4292.
Rīgā — zīmējums (buru laiva) — ķilavām.
JV? 4293.
Konzervu fabrikai „Diana",
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu ,,Diana" —
šprotēm un vispār zivju konzerviem.
Firmai ,,Sociētē Menier", PaN° 4294.
rīzē, Francijā — zīmējums ar uzrakstu
,,Cliocolat Menier" — šokolādei.
Firmai
,,Les
Heritiers
de
JV° 4295.
Marie Brizard & Roger M. B. Glotin".

Rīga, 1927. g. 7. novembri.

12) Naudītes
13)
14)
15)
16)

„

Valdības iestāžu paziņojumi.

Auces pilsēta.
Bēnes pagasts.
Bukaišu
pagasts.
Elejas
Jaunsvirlaukas .

M.

No 4297.

Nodaļas vadītājs P. L i e p i ņ š
„
,

JV» 4289.

Prima" — pos;ām.

uzrakstu ,,Cacao-Chouva" — liķierim.

12) Varakļānu
13) Vidsmuižas
14) Viļēnu

II iecirkni :

7)
8)
9)
10)
11)

Dricēnu
Gaigalavas
Maltas
Ružinas
Sakstagales
Silajāņu

Nodokļu inspektoru kanclejas Rēzeknē.
Nodokļu departamenta direktors
F. Ķempels.

19) Valgundes
20) Vecsvirlaukas

vārdi „Columbia

vārdu

11) Stirnienes

»
»

18) Tēteles

1)
2)
3)
4)
5)

,

8) Rēznas

Dobeles pilsēta.
Auru pagasts.
Bērzmuižas pagasts.
Dobeles
Džūkstes
Garozas
»

Līvbērzes
Ozolnieku
Pēternieku
Platones
Salgales
Sīpeles
Svētes
Šķibes

Rēzeknes pilsēta.
Andrupienes pagasts.
Bērzgales
Bukmuižas
B
Kaunatu

6) Makašenu

iecirkņu

I iecirknī:

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

,

Nodaļas vadītājs P. L i e p i ņ š,

robežas.

7) Glūdas

Krāslavas
Naujenes
Piedrujas
Pustiņas

inspektora kancleja Krāslavā
Nodokļu departamenta direktors
F. Ķempels

Jelgavas apriņķa

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kapiņu

Nodokļu

Apstiprinu.

inspektoru

Krāslavas pilsēta.
pagasts.
Aulejas
Asūnes
Dagdas
Izvaltas

11) Skaistas

Rīgā, 1927. g. 8. novembrī.
Finansu ministris V. Bastjānis

nodokļu

inspektora kancleja Daugav

Nodokļu

.V? 4279. Tabakas fabrikai „Akc. Sab
G. J. Šereševskij". Rīgā — vārds „Eva" tabakas precēm.
J* 428©. Tam pašam — vārds „Skauts'
— tām pašām precēm.
4281.
Firmai ..Stockholms Galvaniserings Fabrik", Liljenomenā, Zviedrijā
—zīmējums (šķēres) — visāda veida cinskārdam.
kotām un galvanizētām jumtu
Firmai ..Brāļi Streiff". Rīgā
Jfc 4282.
— zīmējums (vīrietis ar uzrakstu ,,Streiffa
mājturības kafija" — kafijai.
Firmai ..Gillette Safety RaJ* 4283.
zor Co, G. m. b. H.", Hamburgā, Vācijā —
zīmējums (vīrieša krūšu tēls) — neapstrādātiem un pa daļai apstrādātiem necēliem
metāliem.
Ns 4284. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu ,.Record" — tām pašām precēm.
N» 4285.
Tam pašam — zīmējums (vīriešu krūšu tēls) — tām pašām precēm.
Firmai ,,General Motors CorN° 4286.
poration", Michiganā, Amerikā — vārds
,,Oakland" — automobiļiem.
.Petrol",
Ns 4287.
Firmai „Sabiedr.
īp. A. KuJImann & W. VVeinberģ", Rīgā
— zīmējums (gulbis) ar uzrakstu „ Viscosin'
— visāda veida mineraleļļām.
N° 4288. Boleslavam llenda, Rīgā —

KURSI.

vietā K. Šnakenburgs.
Patentu

valdes priekšnieks

|.

Rīgas

Purics

biržā, 1927. gada 9. novembri.

Devizes
Latvijas

soda konsulāta
jaunā adrese ir sekoša :

Čikāgā

Latvian Consulate,
30 North Lasalle Street,
Chicago, Illinois.
Latvijas

soda vicekonsulata
Los Andželesā

Latvian Vice Vonsulate,
317 South Olive Street,
Lo i Angeles,
Calitornia, U.S. A.
Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1927. g. 3. novembra lēmumu,
izbeidz
Evelines Antona m. Muižnieks
meklēšanu. (Skat. ,.Valdibas Vēstneša" 1924. g.
17. numurā.)
1927. g. 5. novembri. Mi 5751.
Tiesas loceklis M e I v i I s.
Sekretārs (paraksts.)
Valmieras apr. 2. iec. miertiesnesis

atsauc ,.Valdības Vēstnesi" 1927. g. 12. marta
57. numurā iespiesto sludinājumu par Jevgeņijas
Alekseja
m. Miro|ubovas
meklēšanu, jo
pēdējā ir atrasta.

5,177—5, 11

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas

25

franku

>fe 120.
vietā (paraksts.)

-^^

71

100 Šveices franku

"'55 f ~i£i
28,10—«£

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas

100 Dānijas kronu
100 Čechoslovaķijas
100 Holandes

136,40—1*.

tS

,38,5

kronu

. .

guldeņu

100 Vācijas marku

'5,25—«g
208,55—**
'23 , 03-uv

13,
^C J
L-»
'**.
57
'£M ' *

100 Somijas marku

100
100
100
I

'""|S

139,05— *

kronu

Igaunijas marku
Polijas zlotu
Lietavas litu
SSSR červoņecs

50,85-5'^
—

Dārgmetāli:

""

„.,,
3425-^

Zelts Ikg
Sudrabs 1 kg

^

Vērtspapīri:
^

5P/ 0 neatkarības aizņēmums.

•
^f^iūū
4°/0 Valsts aizņēmums prem. . ?
XlsQ
..
6°/0 Zemes bankas ķīlu zīmes
!*
>—*
zīmes
8% Hipotēku bankas ķīla
Rīgas biržas kotacijas komisijas
.y
priekšsēdētājs J. Skuj* ^
Okrni
Zvērināts biržas māklers M.

>

Valmierā. 1927. g. 5. novembrī.
Miertiesneša

-^S^

20

100 Beigas

Redaktors:

M. Aroos.

toru

pārdos
II
izsolē % un piedzišanas izdevjma segOskara
Bertboldu iimi 12. janvāri 1928. g, pīkst. 10
mantu, sas'avošu
no no rīta, Rīgas
apgabalt. sēžo aile,
mēbelēm un novērtēta par Ls
1C00
ūtrupē pārdos
Izzināt sarakstu, novērtē jumu^

(fiesu

sludinājumi
^-"?"T^abaltiesas
R,?

,

s

3. civilnodaļa

lik. 2011., 2014. un
^amata paziņo, ka pēc

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rigā, 8. novembrī
1927. g
1P503 Tiesu Izp I Ot i n I e 1d s

Jāņa
meitas
furg, <*™- Bole ir at-

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

Bertas,

r nantojums un uzaicina,
lantojumu. vai
*ff a ar to, tiesības kā mantilegatarijiem, fideikomiSSem.
kreditoriem
un t. t.,
^^Ei
iesības minētai tiesai
no
n&iešu laikā, skaitot
^Knāiuma iespiešanas dienas.
savas
personas
minētās
termiņā
uzrādītā
is augšā
bas tad viņas atzīs kā
zaudējušas.
25. oktobrī

^^E

1927. g.

-ēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs
A. Kalve.
^^C
apgabaltiesas

4. civilnodaļa,

77. p.

laul.

par

un

publ.

97 martā Rigā mirušas

7

£«

prasības

Emīlijas
kustamo

saziņo, ka 28. novembri
10 rītā,
pulksten
Rigi,
iela Ns 7,
Aģentūras
Augusts Kalniņš cn b d i
pārdos
Jelgavas tūku

apgabaltiesas

II

lec,

tiesu izpildītāji

ka
tiesa
paziņo, ka !6 novembrī
1927. g,
1927. g. Amālijas
5
pulkst.
12 diena, Rīga, Bērzaunes
m.
Rūdolfa
Breķe,
Antonijas
iela
dz.
4. pārdos
J* 3,
lietā pret
d.
dzini Borner. prasības
Osvalda Karuļa
kustamo mantu,
Breķe
Spriča
par
^Eduardu
aizmuguriski nolaulības šķiršanu
kas 191 l.g.
sprieda: šķirt laulību,
94 jūlijā (v. st.) Rīgā slēgta starp
Amāliju
Brēķe
un
Eduardu
dzimušu Borner;
Antoniju Brēķe,
prāvnieku nepilngadīgos bērnus—un meitu
dēlu Osvaldu Bruņu
prasītājas
Olgu atstāt
Mirdzu
audzināšanā un kopšanā.
civ. proc. lik.
Ja atbildētājs

728.. 731. un 74H. p p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
ies likumīgā
Rīgā, 5.

spēkā.

novembri

1927. g.

Priekšsēd. b. v. i. L. Briimmers.
Sekretāra
v. Stūre.
19317a

Krustpils iec. miertiesnesis, paities uz Jāņa Jēkaba d.
Rupinata lūgumu, civ. proc. lik.
14«'l. p. un civ. lik. X sēj. 1239.

sastāvošu

no mete.ēm

un novēr-

tētu par Ls 225.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt

pārdodamo

mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas
Rīgi, 28. okt. 1927. g
J* 3012
19504

Tiesu izp E d. K a I n i ņ š

<l|ti

apgabaltiesai

IV lec.

kancleja

ierakstīts

R gas -Valmieras

reģistra
no Rīgas

1868 nedaļā
un sastāv
apriņķī, Edinburgā, uz
ju(as krasta, pie Edīnbutgas parka
zemesgabala atiodoši valsts Bulduru muižas dzimtsientes grunt;gabala ar burtu ,A", cēc agrais

rei rmas Ns 726 F. aptverošu 2810
kv. asis lielu zemes gata u, oz
kura at oda? būve ūdens driedina ava, divstāvu
nams ar ledus
pagrabu un šķūnis;
2)
īpašums
priekš
publskas
pārdošanas novērti ts uz Ls 95X00;

3) uz īpašuma _ guļ_ hipotēku
par
paradi
un
apgrūtinājumi
457/5 .90;
4) pie piedalīšanās ūtrupe jāiemaksā
10°no novērtēšanas
sumas un jāuzrāda
apliecība no
ti .'slietu ministrijas pat nekustama
iegūšanas

ipzš-ma
5)

tiesībām;

zemesgrāmatas

uz

šo i pa-

lamu tiek vesta; Rigas-Valmieras
zemesgrāmatu
nodaļā;
6) personām, kurām
i: kādas

tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu ne, ie aiž,
jāuzrāda
tādas līdz ūtrupes dienai;
7)
visi
papīri
un dokumenti

rieiB Izpildīti]!,
kūta

nekustamu īpašumu
zemesgrāmatu
nodaļas
muižu
zemes gruntsgabalu zemesgrāmatu

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīga 8. r.ovembtī 1927. g.
I95>2 Tiesu izp J. Grinfelds

zināmu,

dara
oktobrī

Miķeļa
ro. Maksimovič
kopīgi pied ;rošo

Mā staļu

16*10.

Rīgas

Katrinei

kuri

iabrikas
akc. sab. bij A. Dumpi kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
manufaktūras
un
novērtēt 1 par

pamata,

Fišmanim, atr. Kairīnei
m. Maksimovič" . Valentīnei Miķeļa m
Maksimovič
Tallina i Miķeļa m. Maksiīovič
un
Vladimira

1927. g

.Latam!
prasībās

Ls

Izraelim

atrodas

Rīgā,

atliecoties

iz

pārdodamo

nekust,

Andreja
Pumpura
ielā
Jfe
1, īpašumu ir atvērti
publiskai appaziņo, ka 21. novembrī 1927. g, skatīšanai
Rīgas
apgabaltiesas
pulks* en 10 rītā, Rīgā, Antonijas 3 civilnodaļas kancleja.
ielā N° 9, dz. 2, p ā r d o s Eliasa
Rīgā, 7. novembrM927. g.
Jo elso na kustamo mantu, sa19508
Tiesu izp. A. O z o I i ņ š
stāvošu no skapja
un tualetes ar
3

spoguļiem

un

novērtētu

p»

Ls 460.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

Rigas

apgabaltiesas

kuja

kancleja

atrodas

Rigā,

Dzir-

19517 Tiesu izp. V. Požariskis

atstāto
savas tiesības uz nelaiķa
mantojumu:
25 des.
zemes ar

Rlgaa

pulkst

ēetrām
dažādu

paziņo, ka

1913. g.

Krustpils

pag.
Sarķos
Jēkaba
d. Rupinata mantiniekus

Indriķa

minētam

pieteikt

miertiesnesim

ēkām, augļu dārzu
un
kustamu mantu — sešu

mēnešu laikā

no šā sludinājuma
inas dienas ,,Vald. Vēstn".
Kruspili, 4. nov. 1927. g. N° 584.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 8. nov. 1927. g.

Hi 25T8

apgabaltiesas

VI

dzīšanai

lec.

rieto Izpildīti]!

12.

janvārī

1928.

g.,

10 no rīta, Rigas apgabal-

tiesas

sēžu

ministr jas

par

5)

zālē.

šuma tiek vi stās Rigas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā:

pulkst.
10 dienā, Rigā, Tērbatas
ielā Nš 48. Ernesti Pope un cilu
lietās
pārdos
A nas
Oijer

ginkā ūtrupē pārdos
Eduardam

19507

Tiesu izp.

Rīgas

apriņķa 2. iec. tiesu Izpildītājs
paziņo, ka 25. novembrī 1927. g.,
pulkst. 2 dienā, Olaines pagasta
Rozenbeiģos

pārdos

Mārtiņa

generalpilnvara, kura izdota viņas vīram Jūlijam Dāvā d.
A |(enam
un
apliecināta
pie
Cisu notāra V. Kremera
1921. g.
18. martā
zem reg. Ns 351,—
iznīcināta.
19453a
Cēsīs, 7. novembrī
1927. g.

varēs

Rīgā, 25. oktobrī 192/. g.
195(5
Tiesa izp. I Z i r ļ e 11

Aļlen

Miertiesnesis

I.

Gārsenes

Ilūkstes

apr.,

savu 29.

sept.

Puchalskijs.

pag.

tiesa,

pamatodamās

uz

pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas apgabaltiesas
izpildītājs, kura

8. iec. tiesu

varēs

pārdošanas

dienā uz vietas.
1927. g.

Rīgā, 7. novembrī
19513

kancleja

Rīgā, Andrēja.Pumpura

atrodas

ielā N° 1,

paziņo:

1) ka Tirdzn. nama Br. Popovi,
tirdzn. un rūpn. bankas,

Latvijas

Rigas apr. 2. iec. tiesu izplld.
paziņo, ka 22. novembrī

1927. g.

pulksten
dienā,
Siguldā.
"2 U
Lakstīgalas
viesnīca,
pārdos
Reinholda
Dzeņa
kustamo
mantu, sastāvošu no 4 skapjiem,
9
gultām,
spoguļiem, skapīša,
kumodes, košetes galdiņiem un
novērtētu

par

Izzināt
kā

Ls

10U0.
novērtējumu,
pārdodamo mantu

sarakstu,

ari apskatīt

varēs

pārdošanas

dienā

Rīgā, 7. novembrī 1927. g.
19512 Tiesu izpUd. E. L I e p i ņ š
Rigas

apgabaltiesas

Rīgas Baltijas

savstarpējās

biedrības
un
Ls 25898,20

citu prasībās par
ar % „„ izdcv

9. februāri

kredit

1928. g., pulksten

civil10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
1927. g. lēmumu,
nodaļas sēžu zālē, uz
dēls
Jēkabs
paziņo,
ka
Jura
Sprindžuks
un viņa likumīgā publiskiem torgiem tiks pārdots
otros torgos
m. Sprindsieva Marija Jura
Jēkaba Kreicberga
iuks, dzini. Sprindžuks, dzīvojoši
mājās,
Gārsenes pag. Kukulēnu
nekustams īpašums
adoptē
Voldemāru
Pētera
d.
Sprindžuku, dzimušu
30. aprilī

1904 i;..

piešķirot

adoptējamam

visas

miesīga bērna tiesības.
Personas, kurām pret šo adop-

kiiļS
atrodas
Rīgā,
Mūrnieku
hipot. iecirknī ar
Ielā -V 7, III
jVs 2122
zemesgrāmatu reģistra
(grupā
37. grunts
Ns 97.) un
sastāv

no

pilsētas

dzimtsrentes

ciju būtu
kādi
iebildumi, var
gruntsgabala 290 kv. asu platībā
ziņot par to šai pagasta tiesai ar uz vīna atrodošamies ēkām;
no
sešu mēnešu laikā, skaitot
2) ka
īpašums priekš
publišī sludinājuma
iespiešanas dienas
torgiem
apvērtēts
par
,.Valdības Vēstnesī". Pēc min. skiem
Ls 80000.
laika notecēšanas nekādu
iebil3) ka bez augšminētās prasības,
dumu nepieņems un pag. tiesa
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
adopciju apstiprinās.
parādiem par Ls 802(36 .74, Tiešo
Oārsenē. 30. sept. 1927. g.
nodokļu departamentamLs987,30
Priekšsēdētājs
I.
Indans.
un Rigas pilsētas valdei Ls 0,48
un soda naudu;
Gārsenes pag. tiesa,
4) ka personām, kuras vēlas
Ilūkstes apr., pamatodamās
uz
torgiem dalību ņemt jāiesavu 29. sept. 1927. g. lēmumu, pie
zalogs — desmitā daļa
paziņo, ka
dēls maksā
Jānis Jēkaba
Jakubnvičs
sieva Minna

un viņa likumīga
Pētera m. Jaku-

ts, dzim. Rubens, dzīvojoši
Gārsenes pag. Butkenu
mājās,
adoptē Ermini Rubens, dzimušu
11. dcc. 1912.g., piešķirot adoptējamai visas miesīga ' bērna tiesības un uzvārdu ,.Jakubovičs .
Personas, kurām pret šo adopciju būtu
kādi
iebildumi, var
ziņot par to šai pag. tiesai sešu
nituešu laikā,
skaitot
no
šī
slu dinājuma
iespiešanas
dienas
.-valdības Vēstnesī". Pēc min.
laika no tecēšanas nekādu
iebildumu

nepieņems

ado pciju

un

pag.

apstiprinās.
3<i. sept.
?ētājs

I.

1927. g.
Indans.

Rl8&s apgabaltiesas
tiesu Izpildītājs
J2*. ka 21. novembrī
1
'
10 dienā
?Bs?'!*
ļjjļ/f/H. eksprešu

' ra8ā,

Gara

tiesa

1 lec.
1927. g.
1 Kalēju
kantora

"JHJ1 ,,5 '
konventa telpās,
?»» rmgerrtuta
un citu kredi-

no

apvērtēšanas
sumas
stāda priekšā apliecība

un
par

jāto,

īpašuma

tieslietu

ministrijas

nama, pārdos
Kiišjīņa
K i s s a kustamo mantu, sastāvošu no govs, 4 bišu saimēm,
kamanām

un

medību

novērteiu par

Izzināt

bises

un

īpašuma iegūs nas tiea bām ;
5) zemesgrāmatas
uz šo īpašumu ti:k vestas higas-Valmieras
zemesgiāmatu
nodaļa;

6)

personām,

kurām
ir kādas
uz pārdodamo n kustamo
ipaSumu, kas
pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz ūtrupes
dienai;
tiesības

7)

visi

Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu nodaļā.
ir
kādas
Personām, kurām
tiek

vestas

uz pārdodamo īpašumu,
nepielaiž, tādas
pārdošanu
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
tiesības

kas

dienai.

un

attiecošies
uz
pārdodamo
kustamo
īpašumu
ir Mvēiti

kā ari apskatīt

Banka*

papiri

Ls

10323.80

prasību

ar

varēs pārdošanas

1927. g.

19510

Tiesu

Rīgas

veltu ves

un

par Ls 1100.
sarakstu, novērtējumu,

I iec. tiesu izp.,

ku[ a kancleja atro-las Rīgi, Dzirnavu ielā J* 37, dz 2, paz ņo:
1) kiedittru
Ls 36104,91 prasību tr % un piedzišanas izdevumu segšanai
(2. janvāri
1928
gadā, pulkst. 10 ro rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zilē,

pārdos

Fe! iks»m Brūvējam
piedeiošo

nekustamu īpašumu,
ierakstīts

Rīgas-Valmieras

emesgrčmaiu

nodaļas
muižu
zemes gruntsgabalu zemes&rāmstu
reģistra
18 5 nodali in sasiiv
Jarn-Bulehi o«.
no Rīgas apriņķi,
J* 57 atrodošā
Lielā prospekti

sumas

un

jāuzrada

drēbju

preses

apliecība

no

pārdos vairāksolīšanā

ki ari apskatīt pārdodamo
mantu
varēs pitdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 2. novembrī
19509

1927. g.

Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š

Clstu iestāžu
sludinājumi.
Nodokļu

departamenta

maksājumu

piedzinējs

pa1927. g,

ziņo, ka
16. novembrī
pulkst 1 dienā
Rīgā, Elizabetes
ielā M 18, dz. 3,

Nodokļu departamenta

Ventspils

maksājumu
piedzinējs
paziņo, ka 15 novembrī 1927. g,
pīkst.
11 dienā,
R ga, Elizabetes

dara

ilī.

Rū]

solīšanā

Zalmana
novērtētu

Liišica
kustamo mantu,
par Ls 970,20 un sastā-

vošu no rakstāmgalda, rakstāmmašīnas, viņa 1925. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.
19519

Pledz.

Nodokļu

1927. g

H e i b ov i c

parāda

segšanai.

I95j1 Piedzinējs
Veselavas
par

A

pag.

nederīgiem

1927. g
Krauklis.

valde izsludina
sekošus

Jokumentus:

1)

nozauLatvijas

iekšz. pasi, izd. no Veselavas
pag. valdes I. apr. 1921. g
uz Pētefa Jāņa d. Metaka vārdu;
2) kara klausības apliecību, izd.
mi kara apr.

pr-ka 6. nov.
uz Pētera

tēja Pētefa d. Purina vārdu.

Artilērijakomand
ndejuma

piedzinējs

pa-

Zizuma

vārdu.

pārdoti

piederošie
divi
veidā, parāda Ls I

izjauktā

-anai
par
strādnieku
ēšanu pret nelaime-

ap-

tspili, 5. nov. 1927. g.
Priekšu, (pārak
Rēzeknes

1. iec.

apriņķa

priekšnieka

palīgs dara zināmu,
vembrī 1927. g., pīkst.

jevai.
Norisi:

dzlv.

ka

10,

Bērzgales
pa
i, novērtētu

10, dēļ

uz
departanodokļa parāda

Nodokļu

ienākumu

Aprakstītās
mantas
var
skatīt
noteiktā dienā uz

Rēzeknes
1.

apriņķa
palīgs
dara

iec.

vembrī

priekšnieka

zināmu, ka
1927. g., pīkst
10,
Nirišu vieii-

6 g. vecas, piederoša pils. Ļubov
Razumejevai, dzīv. Bērzgales pa-

tamenta
ienākumu
^egšanas.
Aprakstītās
skatīt

pārdos vairāksolīšanā

19468a

Elija kustarro mantu, nevērtētu
par Ls 310 un sastāvošu
no viena flīģeļa,
viņi
1926. g,

nodokļa

mantas

noteiktā

dienā

Rēzeknes
apriņķa
1. iec. palīgs dara

ienākuma
nodokļu
parāda
segšanai.
Rigā, 8. novembri 1927. g.

Bērzgales
viensētā,

Piedzinējs

A.

Mednis

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paz rjo, ka 15. nov. 1927. g.. pulksten 12 dienā, Rīgā, Parka ielā
M 3, dz 2,

pārdos vairāksolīšanā
Icika
kustamo
mantu,
par
Ls 50 54 un sano
šujmašīnas,
viņa
1925. g. %-/ 0 peļņas
nodokļa
parāda segšanai.
Rīgā,

8. novembri

19516

Piedzinēis

Rīgas polic.

2.

1927. g.
(paraksts).

iec.

priekšu.

paziņo, ka 23. novembri 1927. g.
pulkst.
10 rītā, Brīvības bulv. Ns 3,

pa-

var
uz

ap-

vietas

Priekšu, pal. (paraksts).

Raiks,

19518

ap-

ks pārdota atklātā
vairāksolīšanā
kustama
maut
-a no 1 govs, palsas spalvas.

ielā Ns 57/59, dz, 29,

21. novembri

priekšnieka
zināmu, ka

1927. g., pīkst.

pag.

12,

inkinat

tiks
vairāksolīšanā

pārdota
kustama

sastāvoša
no
I aitas, baltas

1 sienas
vilnas, un

atklātā
manta,
spoguļa,
i

melnas
vilnas, piederoša
pils.
Jekaterinai
Maksimovai,
dzīv.
Bērzgales pagastā. Vankinas vietilovertetu uz Ls 42,70, dēļ
Nodokļu departamenta ienākuma
nodokļa

parāda

Aprakstītās
skatīt noteiktā

segšanas.
mantas
var

ap-

dienā uz vietas.

I'riekšn. pal. (paraksts).
Rēzeknes
apriņķa
1. iec. palīgs dara

priekšnieka
zināmu, ka

19. novembrī 1927. ļ., pīkst. 10,
Bērzgales
pagastā. Niriš'
tiks pārdota atklātā vairāksolīšanā

kustama

tnant.

1 no I govs. tumši brūnas
spalvas,
pils.

4

g.

Ļubov

vecas,

piederoša

Razumejevai,

dzīv.

Bērzgales pagastā, Nirišu
sētā, novērtētu uz l.s 38,30, dēļ
departamenta
nekust,
Jāņa Čandera
kustamo mantu, Nodokļu
sastāvošu
no: viņa
dzīvokļi
un mant. nodokļa parāda segšanas.
Aprakstītās
mantas
var
apviesnīcas . Imperial' iekaltas koodienā
uz vietas.
vēnīia p»r Ls 13 9*3
1048' skatīt noteiktā

pārdos»airāksolisana

Rigas polic. 2. iec. prieksn.
paziņo,

ka š. g. 17. novemb i
pulkst. 10 rīti, LieliVērmaņa parkā,

pūrdos oūIrflKsoliJanfl
ūtrupē

Zelmas Re mp e t er s
no:
mantu, sastāvošu
svariem, kopvēit bi
par

rersrnu
Ls 700.

IC488

Rīgas

pol.

2.

iec.

priekšu.

ka š. g. 17. nivem'rri,
pulksten
10 rītā, Lielā Vērmaņa
parkā,
paziņo,

Rēzeknes

apriņķa

II
ku

29. novembrī
12
dienā,
Kaunatu
p.
Spruktu sādžā, tiks pārdota

klātā
manta

vairāksolīšanā
-a
no

sarkanas
spalvas
sarkanbaltraibas

svariem,

kopvcilibi par

Bauskas apr. priekšnieka
palīgs I iec.
izsludina, ka 1 g. 16. novembrī,
p lksten 10 rit», pie Bauskai apr.
Bauskā.
priekšrieka
pāivaldes,
Pili iela Nt 52.

p ārdos niriboiu

un
I
spalvas,

pie-

dziv. Kaunatu
sādžā, novērtētu
uz Ls 130, dēļ
|u departamenta
ienākumu
gšanas.

autas
lienā

I.

Rēzeknes apriņķa
iec. paligs dara

var
apvietas.

uz

priekšnieka
zināmu, ka

Kaunatu pat
tika pārdota atklitāvairāksoHsnaf
ma

manta

ša

un

soda naudas
19522

no

Kaun.enta

ienākumu
'.r

Jāzepam Klivemm apraksti: j
sastāvošu no 1 gov
nomas
paiāda
piedzišanas.

at-

kustama
1 govs.

ārlim
Ģēģerim,
pagastā. Spruktu

ūtrupe,
Jūlijas
T r*š k o
sast' vošu no:
tamo
manta,

peronu
Ls 200.

priekšnieka

zināmu, ka.
1927. g., pulksten

1. iec. palīgs dara

pflnfos rolrflkjolītanfl

parLsSZOS dēļ 19224 g
Voldemāra

ka
12
ielā
Jātā vairāk-

gastā, Norišu viensētā, novērtētu
uz Ls 84. 05, dēļ Nodokļu depar-

departamenta

ziņo, ka 15 novembri
1927. g.,
pīkst. 12 dienā. Rijā, Valdemāra

kustamo

Rigi, 2. noiembtī

tiks

policijas

zināmu,
g., pulksten

1. pal. (paraksts).

pārdos vairāksolīšana

H o i m a n a,

Jēkaba
kustamo
manto, novērtētu pat Ls 228 un
sastāvošu
no
mēbelēm,
viņa

namā,

pilsētas

priekšnieks

menta

dažādu

II

nodokļa

pagasta

kustamo

Rīgā. 8. novembrī 1927. g.
19497 Piedzinējs F.Fieibergs.

pārdos vairāksolīšanā
19?5. g ienīkuma

dienā uz vietas.

mantu,
sētā. tiks pārdota atklātā
vairāknovērtētu
par
Ls 607 un sastāsolīšanā
kustama
man;
vošu no adītām
rre:ēm, viņa
? no 16 birkavām
1927. g. °/0 peļņas nodokļa parida
piederoša pils. Ļubov
Razumesegšanai.
Š p i t c. Norbertv

un

?

Rīgas apgabaltiesas

kori

apgabaltiesas

novērtētu
Izzināt

dažādu

ūtrupē

izp. E. L iepin I.

kustamo mantu, sastāzāģu
gatera,
drēbju

Vimbas
vošu no

par

jumiei

paziņo, ka 19. novembri
1927. g., Mostova,
pulkst.
10 dienā, Nītaures pag. novērtētu
ūdens dzirnavās, pārdos
Jāņa stāvošu

Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apr.

1927 g.

Rigas apr. 2. iec. tiesu izplld.

bliskai apska išanai Rīgas apgabal-

195C6

dienā uz vietas.

Rīgā, 7. novembri

ra^
iauksaimr

un cita
ira
un

Jaungulbenes

15 novembrī
2 dienā,Rīgā, lieli Ķēniņu

dažādu maksājumu

Tlesn Izp. E. Liepiņš.

pret

Pārdodamo
mantu var
skatīt
un novērtējumu
uzzināt

pa1927. g.,

ielā Ns 21, etspr. kantorī,

varēs pārdošanas dieni uz vietas.

nepu-

tiesas 3 civilnodaļas kancitjā.
Rigā, 7. novembiī 1927. g.

arkliem

piedzinējs

Rīgā, 7. novembri

novērtējumu,
pārdodamo
mantu

dokumenti

dokumenti, atBuldjtu
muiz s
g u tsvalsts
īpašumu,
uz pārdodamo
gabala ar agrāko M 37-1 grupas,
apgabaltiesas
Rīgas
ir ieskatāmi
reformas
apkas
pēc agrārās
3. civilnodaļas kancleja.
zīmēt» ar J* 897 F, aptveroša
1927.
g.
Rīgā, 1. novembrī
800 kv. asis lielu zemes gabala
19436a
Tiesu izp. J. Grinios.
apbūvēta ar ēkām;
2) īpašums pr.ekš publiska* pārRīga» apgabaltiesas
došanas novērtēts uz ls 31. 000;
Rīgas apr. l.iec. tiesu izp.,
3) uz īpalumu
guļ Irpotekn
parādi
cn
angrutiaajusoi
par
kura kancleja atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 37, dz. 2, paziņo: Ls 51857,40 ar
jā4) pie piedalīšanai u rapš
bankas
hipotēku
1) Latvijas
no novērtēšana*
K%
ts 22238, akc. sab. .liepājas iemaksā
Visi

un

papīri

pulksten

Ls 940

sarakstu,

hipotēku

par nekustamu

Nodok|u departaments.
ziņo, kr

vairāksolīšanā

Blaumaņa

Liepāji, 1. novembrī
1927. g.
19498 Piedzinējs A. Krauklis

maksājumu

pārdos

ielā N> 55.

paziņo, ka 23. novembrī
1927. g,
pulksten
10
dieni,
Inčukalnā,

parādi

ka 110 tieslietu ministrijas puses publ.
nav šķēršļu minētām personām
Jēkabam
īpašumu
un
iegūt nekustamo
5) ka zemesgrāmatas
uz šo
īpašumu

guļ

par
Ls
5500
un 565
cara rubļ ;
4) pie piedalīšanās ūtrupē jāiemaksā
10°/0 no novēi (ēšanas
sumas
un
j. uzrada
apliecība no

Rīgā,

zināmu

1 samaksi
gaiļa kustamu mant:
:tiem,

Rigas apr. 2. lec. tiesu Izplld.

novetetu par Ls 300.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

uz

jas,

ūtrupes

pārdos vairāksolīšana

uz vietas.

apriņķī,
no
Rigas
Madlienas
draudzē
atiodošitn
no Aderkašu

3)

1 dienā,

tiesa,

ēmumu, dara

ielā Ni 21, dz. 2,

dažādu

Š m i d t a kustamo mantu, sastāvošu no zirga un 4 cūkām un

2)
īpašums
priekš
publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 4000;

pulkst.

Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rigas apgabaltiesas

zemes gruntsgabalu zemesgrāmatu
reģistra Ns 952 nodaļā un sastāv

muižai zemnieku zemes atdalītās
.Vec-Circeņu" mājam;

departamenta

pagasta

-!7. g. 21. novembrī,
no pulkstJaun;ts māgulbenes pagast;

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka 16. novembri
1927. g ,

Nachmana
kustamo
Rozenberga
kustamo mantu, Judina
sastāvošu no zirga, zirga aizjūga mantu, novēnētu par Ls 210 un
uzvalkiem,
no
viņa
un vāģiem tn novērtētu par Ls 370. sastāvošu
Izzināt
sarakstu
novērtējumu, 1926 g. ienākumi nodokļa parāda
segšaiai.
it ari aps' tatit pārdodamo
mantu

kustamo
mantu,
sastāvošu
no
nekustamu īpašumu, paziņo, ka 24. novembri 1927. g,
mēbelēm un novērtētu par Ls 18*5.
19357a
Miertiesnes. (paraksts).
pulksten
1 dienā, Skultas pag.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kufš
ieraks'Its
Rigas-Valmieras
Cēsu apr. 1. iec. miertiesnesis, kā ari apskatīt pārdodamo mantu zemesgrāmatu nodaļas zemnieku B usu krogu, pārdos Aleksandra

pamatodamies uz civ. proc. lik.
1460 45. p. un saskaņā ar savu
1927. g. 5. nov. lēmumu ar šo
paziņo, ka Karlīnes
Kārļa
m.

Nodok{u

A. Ozoliņš

Rigas apgabaltiesas

Rigas apgabalt.
Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

piede ošu

pulksten
1 dieni, Rigā, Audēju
ielā i* 6, veikali, _

pardjs vairāksolīšanā

19311

Andriksonam

Jaungulbenes

dažādn maksājuma piedzinējs paziņo, ka
15. novembri
1927. g.,

6) pe sonām, kurām
ir kādas
tiesības uz pardedamo nekustamo
īpašumu, ras pārdošanu nepielaiž, N e u m a n a, Zakela Jozeia kujāuzrada tādas līdz ūtrupes dienai;
stamo mantu, novērtēta par Ls 283
7) vīsi papīri un dokumenti atun sastāvoša
no dāmu
adītām
tiecošies uz pārdodamo nekustamo
jakām, viņa
1925. g. ienākuma
īpašumu ir atvērti publiskai apskanodokļa
parāda
segšanai.
t šanai Rīgas apgabaltiesas
III ciRīgā, I. novembri 1927. g
vilnodaļas kancleja.
IP499
Piedzinēis A Krauklis.
Rigā 5. novembrī 1927. g.

Rīgā, 7. novembri

16. novembri 1927. g,

Nodokļa departamenta

nekustama

tiesībim ;
zeme grāmatas uz šo īpa-

1. iec. tiesu izp., paša

Rīgas apr.

navu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:
1) Alfrēda Reneslsca Ls 2073,80
prasības ar 6*/» un izdevumu pie-

uzaicina mirušā 18. febr.

tieslietu

īpašuma iegūšanas

1 Latvijas omv
giātntt ņa
zč'o a ?
:īv*i a

v

ap-

1

LATVIJAS BANKA
izdos šī gada

29L novembrī, pulk;ten

izsolē pārdos mutiskā
izdo! iacl (mutiskā bd rakstisks)
priekš
platu
71 cm

12,

46000

rakstiskā izsolē

metru

ar nodošanu

Alūksnes

nodaļas ēkas jaunbūvi,
Alūksnē, tirgus laukumā.

Pied'vājumi
apmaksā i ar zimognodokli, īlegtā aploksne ar uzrakstu .Uz rakstisku izsoli 1927. g 29 novembrī, iesniedzami Latvijas
bankas valdei R gā. Valdemāra iela Ss 2 a, sekretariātā, š. g 29. novembrī, pulksten 12.
Dro'ības najda Ls 35 0. jeb attiecīgi garantija
Noteikumi un tuvākas cita* bankai
samnitcbas
daļa, Rīga,
Valdemāros irla Ns 2a, darba dienās no pīkst
19456
10—14' 2

Hnu-pakulu audekla

labības maisiem piegādāšanu,

(noizsoles sludinājums
kļūdas izlabojot, sekosi

grozīts:

galvenā

intendanturas

iranro

mantu

Galvenās

noliktavā,
telpas

1; kv ia. c. 1925. g. atd. 1, 2, 4 un 5; kv. 24, c. 1923. g,
1 un 2; kv. 26, c. 1925. g, atd. 1, 2. 4—6.
Garanša 35. apg.,
kv. 22, c 1920. g., atd. 10, c. 1923. g,
atd. 1; kv. 23 c. 1920 g. atd. II, c. 1923. g., atd. 1 un 2;
kv. 32, c. 1923 g., atd. 1.*
vienībā
Nt 32,
ailē
suga'
uzradīto; priede, bērzs,
.Koku
m alksn., egle, vietā vajaga būt: bērzs, priede, m. alksn., egle.
Šliteres virsmežniecībā : vienioā Ns 32, ailē .Atstājamo sēklinieku
skails* uzrādīto 14 vietā vajaga būt 54; vienībās Jfcf* 22 līdz

uzrādītā
.11 Sūdes iec. mežniecībā* vietā vajaga būt
.111 Sūdes iec. mežniecībā".
Balvu vi smežniecībī: vienībā Nt 2 tekstā uzrādīti kv. 19 vieta
vajaga būt kv 18
Sēlpils virsmežniecībā:
vienības 1*3* 3—8 atrodas
Sēlpils novadā,
26 tekstā

bet

Rīga,

septembra
izsole nepārdotas vienības (.i.h
'?
.Valdības Vēs nesi* J* 185):
Šliteres virsmežniecības vienbas Afe>fe 1, 8 un 13;
z
lmaar
uzraksti:
-Ļ'
Rakstskī piedāvājumi slēgtās aploksnēs
Sī gada 5. oktobpa izsolē nepārdotās
vienības (slud nmirr
'
palulu audekla izsoli 15. novembri 1927 g* un lūgumi dej pielai«H
"
Vēstn.* J* 197):
iesūtāmi
zimognodokli
šanas mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu
Sasmaka? v'rjmefnieclbas J*J* 2, 12, 16—21, 23—25;
intendanturas
pārGalvenās
vai nodolami līdz izsles atklāšanai
vienība; (slud nodr
Valdemāra
iela Ns 10,12, Ši gada 13. oktobra izs 15 nepārdotās
valdes rāitikas dajss priekšniekam. Rīga,
Vēstn.* J* 2 3):
dz 1-a, vai izsoles diena — izsoles komisijai.
Vec-Salaces virsmežniecības
vien'bas Nš J* 3, jo I3_ig
Piedāvājumi uz liiu-pakulu audekli jānodrošina Ls 0,14 no katra
30-33, 35, 36, 40, 44 un 49;
piegādāt
vēlas
uzņēmējs
metra, kuru

Valdemāra
15. novembri, pulksten

„„ nniksten

ielai) s. g.. Šī

10-15.

nosacījumiem
interesenti
pat iepapārvaldes pārt kas daja, darbdienas
L.

3591

1*

18590

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar zīmognodokr, slēgtās aploksnēs
er uzrakstu
iz<ole 21. novembri*, kā ari rakstiski
.Asenizācijas
lūgumi dēļ pielaišanas pie mutiskas izsoles, lidz ar drošības naudu
Ls 240 apmēra, skaidiā nauda, vai attiecīgā
likumā paredzētos
vērtspapīros, iesniedzami
pārvalde
līdz izsoles dienai, pīkst. 10

Izsole notiks Kara būvniec bas pārvaldes imob ļu un mobilizāciju
daļa, Rīga, Citadelei 24.
Turpat var uzņēmēji iepazīties ar noteikumiem par asenizācijas darbu izvešanu katru dienu no pīkst. 9—15
Izsole galīga, bez pecizsoles.
L. 3558
2
18392

Pasta un

rakstiskas

notecēšanis

Lipnas

dienai.

Mežu

departamenta.

virsmežniecība

pārdos mutiskā
1927. g. 9. decembrī, Lipnas

izsolē

virsmežniecības

materiālu.
I

pēc takses.

iec. mežniecībā.

no Ls 65—1980

Briežu dārza novadā
1 vienība pēc celmu skaita 4724
koki, vērtībā Ls 728.
Ozoli novadā 1 vienība pēc ce'.mu skaita
138 num. koki,

num

ver

tībā Ls 75.
vēttībā

novadā

pēc

celmu

skaita

novadā

no Ls

II

iec

4

vienības

mežniecībā.
pēc

platības

tībā

no Ls

no

104—1741.

Iļ iecirkņa
mežniecībā.
novada 2 vienības, pēc platības no 1,73—15.C0 ha, vēr233—1063.

3) Ar takses cenas pazeminājumu
I

iecirkņa

us:
£000 m.
2 00 gb.

pulveri

....

500 gb.

Bmnakmeni

par

60%.

mežniecībā.

nodaļa, Sloka; ielā Ns 2. darbdienas

no nl st

10—12 un no 12 30—14

Dzelzceļu uirsualdes materiālu apgāde
ka 17. novembri 1927. g. noturamā
rakstiskā sacensībā uz
apakšzemes telefonu kabeli uzrādītais daudzums
19514

tiek pavairots

par 400 mtr. un kopzumā Iztaisa 1591 mtr.

Šoseja un zemesceļa tt-ta 1.roiroa Inženieri
savā kancleja Rīgā, Lāčplēša

ielā Ns 24, dz.

8, š.

izdos mazāKurasītājiem

I

iecirkņa

80%.

mežniecībā.

Ozolu novadā 1 vienība platība 5,90 ha, vērtībā Ls 78.
Lipnas novadā 1 vienība platība 4,55 ha, vērtībā Ls 203.

Katlešu

II iecirkņa
mežniecībā.
novadā 4 vienības pēc platības no 0,62-0,92 ha, vēttibā

no Ls 7-25.

5) Sekvestrēti materiāli.
1 iecirkņa
Liepājas

novadā

mežniecībā.

I vienība 7 gab. būvbaļķi, vērtībā

6) Sagatavoti

Ls 32.

materiāli.

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 9.

decembrī, Alūksnē, Jaunā

pilsētas māja,

10 vienības

no 0.15—2,70 ha, vettibā no Ls 130—1607; un pēc
340—418 kokiem, vērtībā Ls 200-411.
10 vienības na 0,44—2,98 ha, vērtībā no
Ls 184—1853.
Mežu pārdos uz mežu un mežu materiālu pārd.šanas
1925
g
15. aprija (iesp. .V. V.' Ns 82) un zemko;ī as ministra
1927. g
19 un 27 septembra apstiprinātiem
noteikumu un ncsacijumu pamata
lz'ole sāksies pulksten 12 dienā
Izsolē pielaidīs
personas, kuras
iemaksās izsoles komisija
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības
Pēc nosolīšanas
drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no sumas
celmu skaita 2 vienības no
Bejas novada, pēc platības

'

19459

pulksten

10 rītā, kantora publikas
atklātā
vairākso-

telpās, pārdos

līšanā
neizsniegtos
pasta
sūtījumos atrastās
mantas.
19460a Kant.priekšn.J.Kjaviņš.

Rīgas
daļa

pref

fdminist

izsludina

par

ativā

neJerīcu

no-

vieglā

ormaņa str dnieka braukšanas atļauju uz Gustava Reinholda Mārtiņa d. Dūduma vārdu
Ns 71,
izdotu

no

28. febr.
Rīgas
iz.ludina

Rīgas

pref.

adm.

192/. g.

Makašēnu

pag. valde . R;

apriņķī, izsludina par nedi
nozaudētus sekošus dokumentus
1) iekšz. pasi ai N» 111",
no Rēzeknes apr. pr-ka
palīga uz Aleksandra Trm
vārdu; 2) iekšz. pasi ar '
izd. no Makašēnu pag.
uz Julijas Višker vārdu; 3)
pasi ar Ns 2060, izd. no Ri
apr. pr-ka 1. iec. palīga uz
Skladnevas
v.; 4) iekšz
ar Ns 94, izd. no Makašēnu.pat
valdes uz Antona Jaudzema v

nod.

SŽid&ātti
mtuāinuājuml

19491

kāja apriņķa
priekšnieks
par nederīgu, kā zuduša

N'zaudēta Polijas pase, izdoa
no Polijas konsu a Rigā 19. maijā
1927. g. Ns 2206/27 uz Jēkaba
Rozenberga

vardu,

skaitīt par nederīgu.
Pamats:
Rīgas

kūju

Polijas

pase

izdota

no Poi.as konsula Riā 4. jūnijā
1927. g. Jfe 2477/27 uz KUras

Pamats:

R gas

prefektūras

III iec
pr ka ptotokols Mš 2284
19496
no 8 novembra 1927. g.
Latvijas
universitātes
leģitimācijas
kartiņa
Ns 9867 uz Friča
Zandata
vadu pszaudēta un
izsludināta

par

nederīgu.

19494

.
13.

Bauskas
aizsargu
pulka
Vecsaules nodala izsludina
par

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

telpās.

kārtība:

1) Zvēiināla kuratora
viņa peņeinS:na;

pārskats m

2) Atalgojuma

noteikšana
nātam kuratoram;

3) Konkursa

4) Dažādi

valdes vēlēšams;

saimnieciski

Rīgā, 4

tiri-

jautājumi

novembrī

1927. g.
Zvērināts kurators,
19186 zvēr. adv. pal. J Dambek*'«s

Akc. sab,

Pirm. priv. lombards
izūtrupēs

23. novembrī

1927. t,

pulksten ldiena, Lombarda telpā
pašu nama, L. Kalēju ielā J* 18/20.
ieķīlātas,

līdz

bet
nenokārtotās
J* 175500.

ķil«

ūtrupē

ķīlas
jānokārto ne vēPriekules polic. iec priekšnieks lāk par 22. novembri š. g.. ze\U
par
izsludina
nederīgiem,
kā un sudraba
nokārtoUns
lietu
nozaudētus, zemāk minētos dokujāmāk»
izdarāma
laikā, pretēji
mentos, izdotus no Skodas pag.
proves
valdes izdev.mi.
valdes, Lietuvā, uz
Fortunata
Pārdošanā nāks: briljanti, zeļu
Veselis vārdu:
1) Lietuvas pasi, sudrabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki.
Nsun datums nezināmi; 2) Lietukažoki, velosipēdi, šujmašīnas, raa
nozīmētās

vas robežas
3) dažādas

pārejas
kvītes.

atjauja

un

19380a

Likumu dd niiDiJlfū Kabineta

Doteitoū krāps.

1927. gada

Iznākusi

21.

burtnīca

un

182)

Likums
košanu.

183)

Pārgrozījumi
likumā par
akcizi
no naftas produk-

184)

tiem.
Likums

par

izstāžu sarī-

par

atvaļināto
tiesību
valkāt
karavīru ietērpu.
Likums
par starpniecības
un komisijas uzņēmumiem.
Pārgrozījums
noteikumos
par
valsts
zemes fonda
piešķirto zemju izpirkšanas
līgumiem.
amatu
Jaunu
saraksts
karaspēkā.
Noteikumi par valsts un
karavīru

185)
186)

187)

188)

privātu

186)
190)

Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pili, istaba 1.

Dienas

nederīgu, nozaudēto ziedojumu
vākšanas listi ar Ns 11, apstiprinātu
no
Bauskas
apr.
pr-ka
30. jūlijā
š. g.
Nā 5741-11

par civildienestu.

Maksā brošēts eksemplārs
tipogrāfijā saņemot
Ls 0,15
ar piesūtīšanu pa pastu ....
„ 0,18

novembrī, pīkst. 181

apgabaltiesas

prefektūras

Iii iec. pr-ka
protokols
Ns 2283
no 8. novembra 1927. g.
19495

Nozaudēta

Kreditora sapulci
š. g. 24
Rīgas

dabūjama
Valsti
tipogrāfija, pili, 1. istaba, kur
arī vienīgi
jāgriežas ar
pie
par kādu vienība nosolīta.
prasījumiem.
Ciršanas biļeti saņemot, pircējam jāiemaksā skaidrā
Burtnīca
naudā
maksā:
par
kattu pārdošanas vienību, un kuru izņem biļeti: 1) val.ts ienākumos
bez piesūtīšanas Ls 0,16
ne mazāk kā 20% no patdašanas
sumas, 2) mežu departamenta
ar piesūtīšanu
„ 0,18
speciālos līdzekļos droš bas nauda ciršanas vie u tīrīšanai
Saturs:
20% ap-

Noteikumi

jCip-rao» a-fcsmeiniecīfro.

priekšnieks
paziņo, ka š. g. 24. novembrī,

Alūksnes virsmežniecība

mežniecībā
I iecirkņa
mēra no vienības paidošanas sumas ; ši drošības nacda
Kbšk'nas novadā 1 vienība 10 gab. būvbaļķi, vērtībā Ls 21.
pāriet mežu
egles papira malku un departamenta rīcība un netiek atmaksāta.
Citšanas vietas satīra
Kloškinas novadā 1 v.en ba 2.',75 stētu
mežu
resors.
3,75 steru priedes stutmalka Ls 55.
Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs, — drošības
1 vienība 139,00 steri dedzināmās malkas,
Kloškinas novadā
nauda ciršanas v etas tīrīšanai nav jāiemaksā.
Ls 105.
Ska drā naudā iemaksāto
operācijas
dtošības
naudu
ieskaitīs
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
pēdēja maksājumā.
apstiprinātiem nosacījumiem un mežu pārdošanas likuma pamats.
Ja par pirkto melu visu naudu samaksā ne vēlāk lā
mēneša
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
dienas, līgums nav jīslēdz.
iemaksas
izsoles _ komisijai laika no izso'es
personas, kuras
Izsolē pielaidīs
Kā drošības naudu pieņems ari:
f) Latvijas valsts iekšējo aiz10 proc. drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības. ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas
ķīlu zīmes un Valsts
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina lidz 10 proc. no sumas, zemes bankas 6%
2) banku
ķīlu
zīmes;
un kredītbiedrību
ea6
par kurn vienība nosolīta
rantijas.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizVirsmežniecība
izsludinātas
patur
sev
tiesības
vienības
noņemt
ņēmumu obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu -zīmes un valsts no izsoles pēc saviem ieskatiem.
xemes bankas &>,!ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.
Tuvākas
ziņas
virsmežniecības
kancleja
un
pie iec mežziņiem.
Dtošības naudas cirš>nas vietu tīrīšanai un meža kultūru datbu
19458
^lūfta-rae» cirarnexniecī6a
izvešanai apvienotas vienā surnī — 20°/0 apmēra no vienības pārMežu departadošanas sumas, pie kam šī drošības nauda paliek
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs nn izcirtumus apmežos mežu
visa pirkšanas suma
Par sekvestrēto un sagatavoto materiālu
išnomaksā nekavējoši pēc nosolīšanas.
un pārdošanai
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātas
taviem ieskatiem.
nolemtās vienības noņemt no izsoles pec
iecirkņu mežziņiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie

Rīgas galvenā pasta

tieK

austošu un atmirušu mežu.

par

virsmežniecības vienību JSfe 11;
I
Bīriņu virsmežniecības vienības NsNs 3 un 4;
Ši gada 20 oktobra izsolē nepārdotās
vienības (slud. nodr
v^.
Vēstn. * Ns 2 8):
'***
Baldones virsmežniecības
vienības N>N> 1, 5, 12—18 21
*
30, 32 un 33;
»
Ši gada 26. oktobra izsol
nepšrdotās vienības islud nolr .mi
? v*u
Vēstn. JS& 211):
Rembates virsmežniecības vieni u M 1.
No ērtējumi pa'iek negrozīti siskarā ar augšā pievestiem
,\'ta
Vēstn." publicētiem sludinājumiem.
Mežu pārdos saskaņa ai
Mes
departamenta
š. g. 23. novembra skd nājuma
noteikumiem ir*?
.Vaid. Vēstn.* Ns 13i).
|ļjp
JTCcmmm depotiamen's
Benkavas

g. 23. nov. pl. 10, Ro ?. e n b e r g,
dzim.
Gutman
vardu, kuru skaitīt par nederīgu

Bliežu dārza novada 3 vienbas, pēc platības no 17,96—22,03 ha,
vērtība no Ls 126-490.
un
novadā
1 Jaunlaicenes iecirkņa mežniecībā
pēc plalības
Ozolu novadā 1 vienība, pēc platības
5,40 ha, vērtībā Ls 80. 7 vienības no 0.34—5 ha, vērtībā no Ls 63—1344
Lipnas novadā 2 vienības, pec celmu skaita 239 un 325 num.
IV Kolberģā
iecirkņa mežniec bā, Alūksnes novadā, plc platības
koki, vēr.īoā Ls 27 un 17
3 vienības no 0,16—033 ha, vēnībi no ts 320—697; un pēc celmu
skaita 1 vienību, 22 kokus, vērtība
II
iecirkņa
mežniecībā.
Ls 52
I.azberga
novadi pēc
Katlešu novadā 3 vienības, pēc platības no 0,75—18.98 ha, vēr- celmu skaita 2 v enības no £6-60 kokiem, vērtībā no Ls 164—236.
V Bejas
iecirkņa
mežniecībā, Vizikuma
tībā no Ls 78-1162.
nov.,
pēc platības

4) Ar takses cenas pazeminājumu

22.

.
1000 kg.
I
Sacensības
notiks minētos datumos pulkst. .10, p. t materia'u karaklausības
apliecību
Ns 308, *
Maksātnespējīgas parādnec«
iegādāšanas un inventāra nedala, Aspazijas buli'.
izdotu ro viņa
1919. g 7. okt.,
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā dreš bas nauda lO'/ o apmērā no uz Hirša
Jankeļa d. LevenAS „LINI"
piedāvājuma kopsjmas.
L 3724
19435
1,.
š t e i n a vārdu.
19184
kreditori liek uzaicināti uz
Techniskie un sacensības noteikumi saņemami darbnīcas komerc-

koks,

2) Ar takses cenas pazeminājumu par 30°/o.
Katlešu

sj) 25. novemAri
. .

pamatiem

iaufztā izsolē dxelx6etona
tilta 1* 2 un J* 10 at
ailam 2 m 6uees
daiAu
immešcanu
uz KoknesesVecbebru šos. km 0.683 un km 4,030
0,46—3,09 ha,
Drošības nauda Ls 350 par katru tiltu
Tuvākas ziņas kanclejī.
L. Jfe 3728
19515

621 num.

Ls 808.

Katlešu
vērtība

1 vienība

Gnlitu

L. 3731

novada 3 vienības pēc celmu skaits
no 12-60 kokiem,
no Ls 22—182 un 26 vienības pēc platības no 0,48—4,18 ha,

Liepājas

*
M/t auklu
Ebonita

paziņo,

Lļpnas
vēitība
vērtība

sacensības

kancleja,

augošu mežu, sekvestrētu un sagatavotu
1) Ar novērtējumu

darbnīca

S fj> IT. novemAri uz:
Priedes dēļiem I un II lab.
. .
100 kub. m.
Kokvilnas audeklu
1000 tek. m.

19520

lidz līguma

departamenta

izsludina

ar:
Sludinājuma noteikumus (10. lapas puse) papi'dināt
.Apvienotās drošības naudas ciršanas
vietu tīrīšanai un kulturdarbu izvešanai nomaksu \ar nodrošināt ar Latvijas
bankas
garantijām
ar
termiņu

telegrāfa

galvenā

nevis Seces novadā.

gada

^
11 rītā.

Kfta minist ija< kara būvniecības pārvalde izsludina 21. nov
1927 g , pīkst. 10 dienā, anufi*fžu un raftsilsfzai
izsoli

nodrukātā
.Namiķa
Slotas virsmežnincibā:
vienībā
Ns 3, tekstā
apg.* vietā vajaga būt: .Namiķa apg.*, vienība Ns 8, tekstā
nodrukātā
novada"
\ietā vajaga
būt .Gārsenes
. Oānsenes
novadā".

**?».

augošu mežu;

Rīga

Iecavas virsmežniecībā:
vienībā Ns 25,
tekstā uzrādītā
.kv 75, asenizācijas daibu, apm. 1800 kb. mtr
izvešanai
viena gada laikā
retaine
1^27. g„
vajaga būt: no kara spēka daļu un iestāžu ieņemtam
^
c. 1927. g.,
atd. 1—4' vietā
ēkām Rigā — Arsenālā
.kv. 75, retaine 1927. g., atd. 1, c. 1927. g., atd. 2—4" .
(v. Nometņu laukuma
Ns 84a), Baldones ielā Ns 1, Techniskās
vienība Ns 29, tekstu izteikt tekoši :
kazai mēs (Slokas
ielā), Bolderājā, Daugavgrīvā
un Mangaļsalā.
,SBieŠa24. apg., kv. 17, c 1925. g, atd. 1; kv. 18, c. 1925. g.
atd.
atd.

izsoli

1927. g. 23. novembrī, Rīga, Latv'ešu biedrībā, agrākās
Meža
tamenta
izsolēs nepārdoto

in'endanturas Pārvaldes
(le-eja no Elizabetes
ielā Ns 10/12, dz. 1-a.
notiks

Izsole

Ar izsoles un techniskiem
zīties Galvenās irtendantjras

Jtležu departaments
paziņo, ka 1927, g. !6. novemrra
mežu
drukāts .Valdības Vēstneša" 230. numutā)

Jtleiu departaments

pārvalde

Galvenā intendanturas

191)

ī pašumu

apdroši-

nāšanu finansu ministrijas
apdrošināšanas nodaļā.
Noteikumi
par
labības
rezervēm.
Rīkojums par apsardzības
ministrijas padomes noteikumu atcelšanu.
Lēmums par
13. mēneša
algas izmaksu.

nuiaktura,

mēbeles un t. t

19^85

Valde

II Rīgas Atietu Klubs izsludini
ziedojumi
nozaudēts
kluba
vākšanas liste Ni 14 kluba kaio>>
iegādāšanai
par labu, sakarā *'

ka

25 gadu

jubileju

1927. g., aU»»*ļ

a;
no Iekšlietu ministrijas
no 24. marta Ns 181078 un reģistrētu
Rī/ļas pretektura 192?- i
Min IW*
25. maitā Ns 2359
skaitāma

par

ned

lietošsfl";

rigu

Paziņojums.
Saskaņā

ar
Liel-Susēji
apkārtnes piensaimnieku sabied'
pag. g. 27. dec. ārkārtējas pMJ
biedru sapulces lēmumu,
Susejas un apk. piens, sa

likvidēt,

nolemts
tamdēļ šīs
sabiedrības

kreditoriem

ar visām prasībām t urpmāk w
griezās pie Liel-Susejas

J^^H
piens, sabiedr. likvidācijas Irfl»""
sijas, kurā ievēlēti: Kār
p. Mu<
Mazzaiv»
m., Roberts Zemīts no
Brug*
Osiņu m.
un Albert?
no Mēmeles pag. Iskalņu «•
bovič no Mēmeles

Liel-Susejas un apk. »• *
17607a
likvid. komisija.
Liepājas
Paziņo, ka ar
tiesas lēmumu no 13. oktofl

apg^

1927. g. ir nodibināta
konkursa
valde par
jīgā Bēra Levina

maksātn***"
manu

sēdeklis atrodas
Stendera
ielā K

kuras

19455a

Konkursa

I
vaļā'-

