
;lsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.

Saeimas prezidija paziņojumi.

ļ jK"ministra pavēle. NU 34

v.iipums par telefona satiksmi_ starp
Latviju un Somiju tranzīta caur

Igaun iju.
?I Pikojums par akcizes un patentu nodokļu
1' aprēķināšanu.

Rīkojums par baltkrievu vidusskolas

stundu plāna grozīšanu.

: R īkojums par Sēlpils stacijas atvēršanu.

Saeimas prezidijs .

uz likuma par kodifikacijas nodaļu (Lik.kr.
1926. g. 30) 4. panta un noteikumu par

'civildienestu (Lik. kr. 1927. g. 172) 5. panta
pamata, atsvabina no amata, uz paša
lūgumu, skaitot no š. g. 20. novembra,
Saeimas kodifikacijas nodaļas vadītāju
Balduinu Disterlo.

Rīgā, 1927. g. 28. oktobrī.

Pauls Kalniņš,
Saeimas priekšsēdētājs.

P. Juraševskis,
-» Saeimas sekretārs.

Saeimas prezidijs,
uz likuma par kodifikacijas nodaļu (Lik. kr.

926. g. 30) 4. panta un noteikumu par
civildienestu (Lik. kr. 1927. g. 172) 33. panta
pamata uzdod Saeimas kodifikacijas no-
daļas redaktoram Ernestam Treijam,
sākot ar š". g. 21. novembri, pagaidām
izpildīt minētās nodaļas vadītāja amatu.

Rīgā, 1927. g. 15. novembrī.

Pauls Kalniņš,
Saeimas priekšsēdētājs.

P. Juraševskis,
Saeimas sekretārs.

SAEIMA.
Sēde 15. novembrī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
ni? s pulksten 5.
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Nākošā kārtēja sēde otrdien, pulksten 5
pec pusdienas, jo piektdien, 18. novembri,
kā valsts dibināšanas svētkos, notiks svi-
nīga sēde pulksten 12.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Iz kara ministra pavēles JVs 34.

Rīgā, 1927. g. 12. novembrī.

Pārvaldības daļa.

§ 1-
Valsts gada svētkos, š. g. 18. novembrī,

visos garnizonos sarīkot karaspēka pa-
rādes pēc garnizonu priekšnieku norādī-
jumiem. Rīgas garnizonā parādes sākumu
nolieku pīkst. 12,30.

Parādi pieņems Valsts Prezidents.

§ 2.

Laikā no veckareivju atvaļināšanas līdz
jaunkareivju iesaukšanai dažas kazarmju
telpas parasti paliek pustukšas. Lai pēc
iespējas samazinātu telpu nepilnīgu iz-
mantošanu šinī laikmetā, uzdodu divīziju
komandieriem un tiesībās viņiem līdzīgām
amatpersonām iecelt sevišķas komisijas
ar kara būvniecības pārvaldes pārstāvju
piedalīšanos, kurām līdz 20. novembrim uz
vietām noskaidrot, kā varētu sagrupēt —
novietot karasēka daļas, lai dažas no pus-
tukšām telpām pilnīgi atbrīvotu un līdz
ar to viņās varētu pārtraukt apgaismo-
šanu, bet tās apkurināt tikai tikdaudz,
lai nebojātos ēku daļas viņās ierīkotās
ūdensapgādes ietaises un kanalizācija. Šīm
komisijām noteikt, cik bieži un kādā
skaitā 'atbrīvotās telpās jākurina krāsnis,
lai iekšējo temperatūru uzturētu virs
nulles.

Karaspēka vienību pagrupesanu pec
minēto komisiju atzinuma izvest dzīvē
nekavējoties uz divīziju komandieru
rīkojumu pamata, bet ziņas par atbrīvo-
tām telpām un viņās samazinātām ap-
kurināšanas normām pulku komandieriem
iesūtīt kara būvniecības pārvaldei, no-
rādot, no kura laika līdz kuram pārtraukta
apgaismošana un ievesta samazinātā ap-
kurināšana.

§3.

Kara ministra 1925. g. 4i. pav. 5. § pie-

likuma 70. pantu atvietoji; ar sekošo:
„70. Kara tiesu resora dienestā stāvošie

virsnieki paaugstināšanas ziņā pielīdzināmi
virsniekiem ar " pabeigtu militāro izglītību,
ia tie ir: . .

1) nobeiguši universitātes juridisko iz-

glītību, vai
2) beiguši kara juridiskos kursus, vai

3 noklausījušies universitātes juridiskās
fakultātes 4 kursus un izpilda kara

tiesu resora amatus ne mazāk par

5 gadiem".
To pašu pielikumu papildināt ar jaunu

70. a pantu: .
70 a kara tiesu resora virsniekiem ai

nobeigtu universitātes izglītību piešķirams
2 gadi izdienas saīsinājums tagadēja die-

nesta pakāpē."
§ 4.

Ievērojot to. ka virsnieki ieceļami ama-

tos vienīgi kandidātu saraksta kartība,

kara ministra 1926. gada20. pav. i § iz-

sludinātos noteikumu 37% 52 un 57

pantu, kā zaudējušus savu nozmi atceļu.

Tā paša § pēdējā teikuma vārda: Minētas

vietā lasīt: „Kaa ministra 1925. g.

§-

Kara ministra 1925. g. 38. pav. 3. § iz-

sludināto sarakstu kara resora amati m

kuros darbinieki ar pabeigtu augstāko

Stibu bauda tiesības, kādas paredzēta,

SSiSV valsts darbinieku atalgo-

jumu 43. pantā, papildināt sadi.

Galvenā intendanturas pārvalde.

Mobilizācijas daļas priekšnieks:

Virsnieku akadēmisko kursu vai

kara oliteelinisko kursu mtedan-

turas nozarē vai ārzemju kara
akadēmiju vai Krievijas hij. inten-
danturas akadēmijas vai kāļa tech-
nologinženiera.

Mobilizācijas daļas kara laiku apgādes —
statistiskās nodaļas priekšnieks un viņa
palīgs:

Virsnieku akadēmisko kursu vai
kara politechnisko kursu inten-
danturas nozarē vai ārzemju kara
akadēmiju vai Krievijas bij. inten-
danturas akadēmijas vai kara tech-
nologinženiera vai ekonomisko zi-
nātņu kandidātu vai tirdzniecības
zinību kandidāta.

Piezīme. Visos galvenās intendan-
turas pārvaldes un viņai padoto ie-
stāžu amatos, kā ari divīziju inten-
dantu amatos, kur paredzēti kara
technologinženieri, var būt ari kara
politechniskos kursus intendanturas
nozarē beigušie vai bij. Krievijas
intendanturas akdemiju beigušie.

Kara ministris ģenerālis Bangerskis.

Tulkojums.

NOLĪGUMS

par telefona satiksmi starp Latviju un
Somiju tranzītā caur Igauniju.

1. pants.
Sv. Pēterburgas starptautiskai telegrāfa

konvencijai pievienotā Starptautiskā regla-
menta (Parīzes 1925. gada caurlūkojums)
XXIV nodaļā (Telefona dienests) pievestie
noteikumi attiecas uz telefona dienestu
starp Latviju un Somiju tranzītā caur
Igauniju, bet viņiem pievienojami sekosi
papildinājumi un pārgrozījumi.

2. pants.
1. Telefoniskas sarunas pagaidām iz-

maināmas tikai starp Rīgu un Helsingforsu.
Viņas varēs izplatīt uz citām līgumslēdzošo
zemju pilsētām, tanī mērā, cik to atļaus
teclīniskie noteikumi.

2. Sarunas izmaināmas ikdienas starp
pīkst. 20 un 23. Tomēr līgumslēdzējas
puses apņemas, savstarpēji vienojoties un
raugoties' pēc apstākļiem, palielināt šī
dienesta ilgumu iespējamības robežās.

3. pants.

1. Takses vienības kopsuma par vien-
kāršu 3 minušu garu privātu sarunu no-
teikta 4,20 zelta franku apmērā, no kuriem
1,20 zelta franks pienākas Latvijai. 1,80
zelta franks — Igaunijai un 1,20 zelta
franks — Somijai.

2. Sarunas noteiktā laikā ir
Takses kopsuma par šīm sarunām noteikta
četrkārtīgā apmērā pret taksi par vienkāršu
privātu sarunu.

3. Takse par meteoroloģisku sarunu
pazemināta par 5O»/0 no takses par vien-
kāršu privātu sarunu.

4. pants.

Kas attiecas uz citiem, Starptautiskā
Parizes reglamenta XXIV nodaļā pare-
dzētiem fakultatīviem noteikumiem, līgum-
slēdzošas pārvaldes vienojušās par sekošiem

punktiem :

E. Steidzamas privātas sarunas.

§ I. Steidzamas privātas sarunas ir
pielaistas.

F. Zibeņa sarunas.

§ I. Zibens sarunas nav pielaistas līdz
kamēr šī nolīguma otrā panta § 2 paredzē-

tais dienesta " ilgums nav pietiekoši pa-
garināts.

G. Valsts sarunas.

§ i. (2) Pastāv steidzamas valsts sa-
runas un vienkāršas valsts sarunas.

§ 2. (5) Valsts sarunu ilgums nav ie-

robežots.
H. Abonementa sarunas.

§ 1. (I) Abonementa sarunas ir pie-

laistas.
§ 1. (41 Par abonementa sarunām ņem

sekošas maksas:

a) sarunu apklusuma laikā: pusi no
takses vienības ;

b) citā laikā: trīskārtīgu takses vienību.
§ 3. Ieinteresētas iestādes var atļaut

abonementa sarunas garākas par 6 mi-
nūtēm, ja netraucē sarunu normālo gaitu.

§ 6. (2) Papildsarunas uzskatamas un
taksējamas kā no jauna pieteiktas vien-
kāršas atsevišķas sarunas.

K. Tarifi. — Taksu ņemšana.

§ 6. Par sarunu apklusuma laiku
skaitās stundas no pulksten 21 līdz 8
(izsaucošas zemes likumīgais laiks), pie-
ņemot, ka priekš abonementa sarunām iz-
saucoša zeme ir tā, kurā abonementa sa-
runa ir pieteikta.

Apklusuma laikā takse par vienkāršu
privātu sarunu pazemināma takses vie-
nības triju piektdaļu apmērā.

L. Tarifu piemērošanas kārtība.
Sarunu ilgums.

!; 8. (2) un (3) Ja sarunas pieprasītājs
neatbild, no viņa maksa ņemama kā par
triju minušu garu pieprasītas kategorijas
sarunu. Ja izsauktais neatbild, nekāda
maksa nav ņemama.

Ja pieprasītājs vai izsauktais, atbildot
uz iepriekšēju izsaukumu, neatbild tomēr
uz galīgu izsaukumu, šī neatbildēšana uz-
skatama kā atteikšanās no sarunas. Šinī
gadījumā maksa ņemama kā par triju
minušu garu pieprasītas kategorijas sarunu.

N. Pieaicināšanas un pieteikšanas
paziņojumi.

§ 1. (4) Sarunas ar pieaicināšanas un
pieteikšanas paziņojumiem pielaistas. Šo
sarunu noritēšanā ņemami vērā ,.Comitē
consulatif International" norādījumi zem
virsraksta „Mode d'ētablissement des Com-
munications avec prēavis od avis d'appel"
norādījumi, — kuri papildina starptautiskā
reglamenta noteikumus (Parizes caurlūko-
jums) . Šī noteikuma priekšpēdējā posmā
otrais teikums, kurš sākas ar vārdiem
,,si le demandeur annule " atvieto-
jams sekošiem vārdiem: ,,Saņemšanas ie-
stādei tiek par to paziņots. Bez tam, ja
pieaicināšanas gadījumā pieprasītājs vēlas,
lai tiktu sūtīts otrreizējs paziņojums, par
tādu ņemama no jauna takse par pieaici-
nāšanas paziņojumu. Ja pirms savienoša-
nas vai, iepriekšēja paziņojuma gadījumā,
pirms ši paziņojuma, izsauktais abonents
(pieteikšanas gadījums) vai pieaicināta
persona (pieaicināšanas gadījums) paziņo,
ka viņš (viņa) nevar gaidīt sarunu, tad
pieprasītājam par to tiek paziņot un, pīe-

'' šanns paziņojuma gadījumā, viņš var
' savienošanas pieprasījumu,

neaicināšanas paziņojuma gadījumā savie-
nošanas pieprasījums atceļams gaitas kārtā.

O. Savienojumu iekārtošana un
pārtraukšana.

§ 2. (3) Ja sarunu izmaiņa ir diezgan
strauja, savstarpējai sarunu pieteikšanai
galu iestāžu starpā jānotiek tādā kārtā,
lai katrai gala iestādei, neatkarīgi no no-
tiekošas sarunas būtu sagatavotas mazā-
kais divas jaunas sarunas katrā virzienā.

§ 4. (5) Sastrēguma stundās katra
starptautiska ķēde jāapkalpo pēc iespējas
īpašai telefonistei.

5. pants.
Šis nolīgums stājas spēkā visvēlākais

pēc viena mēneša, skaitot no dienas, kad
viņu parakstījušas līgumslēdzējas pārvaldes

Rīgā, 15. jūnijā 1927.
Latvijas pasta un telegrāfa
virsvaldes galvenais direktors

A. Auziņš.

Helsinkos, 3. oktobri 1927.
Somijas pasta un telegrāfa
vi rsvaldes galvenais direktors

Albrecht.

Tallinā, 8. jumja 1927.

Igaunijas pasta un telegrāfa
virsvaldes galvenais direktors

G. ļallaias.
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Sludinājuma maksa:
a) tiesu sludinājumi I,di 30 vienslejīgām

rindiņām ... Ls 4. -
par katru tīlāku rindiņu .'5

b1, citu Iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu milnu ...• ....-

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. slud n.) _. —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1927. gada 15. novembri

Nr. 115.
Pārvietoju dienesta labā Kurzemes arti-

lērijas pulka virsleitnantu Aleksandri Kas-
parsonu uz Latgales artilērijas pulku

I un Vidzemes artilērijas pulka virsleitnantu
Hermani Kauliņu uz Zemgales artilērijas
pulku.

Valsts Prezidents G. Zem gals
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis



RĪKOJUMS
par akcīzes un patentu nodokļu

aprēķināšanu.
Aprēķinot akcizes nodokli no bezalko-

holiska kvasa, limonādes, augļūdens, si-
nalko, zeltera un minerālūdeņiem uz 1921. g
16. decembra likuma par akcizes nodokli

no šiem dzērieniem (Lik. kr. 234) pamata
un akcizes nodokli no tējas, kā ari tējas
augstāko pārdošanas cenu, uz 1922. g.
3. februāra likuma par tējas akcizes no-
dokli (Lik. kr. 44) pamata, ievērojams
1922. g. 30. jūnija likums par zelta frankos
noteiktiem nodokļiem, ņemot par likmes
reizinātāju 2,0.

Visu pārējo akcizes nodokļu, kā ari
patentu nodokļu aprēķināšanai reizinātājs
2,0 nav jāpielieto, jo noteikumi par šiem
nodokļiem uzskatami par saskaņotiem ar
1922. g. 30. jūnija likumu par zelta frankos
noteiktiem nodokļiem, kā ari ar 1922. g.
3. augusta noteikumiem par naudu.

Rīgā, 1927. g. 15. novembri
Finansu ministris V. Bastjānis.

Nodokļu depart. direktors F. Kempeis.

LĒMUMS JVs B-1078

1927. g. 12. novembrī.
Grozot Valsts Daugavpils baltkrievu

vidusskolas 1927./28. mācības gada stundu
plānu, iespiesto 1927. g. 20. augusta
,,Valdības Vēstneša" 184. numurā, aiz-
rādām, ka ticības mācības nedēļas stundu
skaits tiek pavairots līdz 5 stundām —- 4
stundu vietā.

Sakarā ar šo pārgrozījumu kopējo ne-
dēļas stundu skaitu pavairot no 127 (17)
uz 127 (18) stundām.

Izglītības ministris.J. Rainis.
Baltkrievu izglītības pārvaldes

priekšnieks V. Piguļevskis.

Apstiprinu.
1927. g. 12. novembrī.

Satiksmes ministris K. Krievs.

RĪKOJUMS JV» 476

par Sēlpils stacijas atvēršanu.
Ar.Jelgavas-Staburaga līnijas pagarinā-

šanas darbu pabeigšanu no Staburaga līdz
Sēlpilij, no 1927. g. 15. novembra tiek at-
vērta Sēlpils stacija visām komercopera-
cijārn, nosakot no šīs stacijas līdz Stabu-
raga pieturas punktam attālumu 6,1 km.

Sakarā ar to uzdodu :
1) rīkojumā JVs. 156., kurš iespiests

,,Valdības Vēstneša" 1924. g. 119. numurā
un ,,Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krā-
jumā" 1924. g. 20—23. numuros, papildi-
nāts un grozīts ar vēlākiem rīkojumiem,
tabeles JVs 13. iedales ar staciju apzīmēju-
miem ierakstīt aiz stacijas nosaukuma
„Staburags" — nosaukumu ,,Sēlpils" ar
sekošiem attālumiem:

līdz Staburagam — 6,1 km
,, Secei — 15,3 ,,
,, Daudzevai — 23,4 ,,
,, Taurkalnam — 44,1 ,,
,, Lāčplēsim — 52,6 ,,
,, Birzei — 60,1 ,,
, Vecmuižai — 68,7 „
„ Misai — 77,8 „
„ Iecavai — 88,5 ,,
„ Zālītei — 98,2 „
,, Garozai — 106,4 ,,
„ Jelgavai — 120,2 „

Bez tam minētās tabeles virsrakstā
„Staburaga" vietā ierakstīt „Sēlpils" ;

2) rīkojumā JVs 61, kas iespiests „Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 47. numurā un
„Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā"
1925. g. 8. numurā, papildināts un izlabots
ar vēlākiem rīkojumiem, , zem stacijas no-
saukuma „Sesile" ierakstīt nosaukumu
„Sēlpils" ar izdarāmo operāciju apzī-
mējumu „V".

Dzelzceļu galvenā direktora palīgs
K. Spriņģis.

Eksploataciias direktora vietā
Kļāvi ņš.

Finansu direktora vietas izpildītājs
ļ. Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Apstiprinu.
1927. gada 5. oktobrī.

Finansu ministra b.
J. Bokalders.

RĪKOJUMS JVs 320.

Finansu ministrijas nodokļu departa-
ments dara atklātībai zināmu, ka rīkojuma
par zīmognodokli 74. p. kārtībā dota at-
ļauja Ērģemes piensaimnieku sabiedrībai

Avots" Valkas ' apriņķī nomaksāt zīmog-

nodokli naudā Latvijas bankā par katriem
notecējušiem 3 mēnešiem ne vēlāk, ka

ceturtā mēneša beidzamā diena par ap-

rēķinu grāmatiņām un citiem izdodamiem,
kā ari saņemtiem dokumentiem, kurus
dokumenta izdevējs nebūtu apmaksājis
ar zīmognodokli.

Direktora v. E. Loske.
20182 Nodaļas vadītājs A. Bankins.

PAZIŅOJUMS.
Ievērojot to, ka ar Rīgas apgabaltiesas

III kriminalnodaļas š. g. 27. septembra
rīcības sēdes lēmumu atcelts 1927. g.
9. aprija lēmums par Augusta Celmiņa
izdotās brošūras ,,Kā Dievi cēlušies"
apķīlāšanu, minētā brošūra strīpota no
„Valdības Vēstneša" š. g. 91. numurā
izsludinātā aizliegto iekšzemes poligrāfisko
iestāžu ražojumu saraksta.

Rīgā, 1927. g. 14. novembrī. JVs 184235.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K.Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

PAZIŅOJUMS

Ainažos un apkārtnē dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba aiz-
sardzības departaments paziņo, ka K. Pe-
lekzirņa aptieka Ainažos uzņemta tautas
labklājības ministrijas aptieku sarakstā,
kuras izsniedz zāles valsts darbiniekiem
pret valsts darbinieku ārstu parakstītām
receptēm.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
JVs 249.

12527. Abramovičs, Iciks Ābrama d. —
24208/27. g. (22-VIII-27).

12528. Archipovs, Sidors Jāna d. —
24065/27. g. (29-V11-27).

12529. Archipovs, Sidors Jāna d. —
23877/27. g. (6-V11-27).

12530. Boze, Ernsts Jāna d. — 23464/27. g.
(31-111-27).

12*31. Cīruls, Krišs Kārļa d. — 24254/27. g.
(30-VIII-27).

12532. Džingulaitis, Klements Urzulas d. —
24462/27. g. (3-X-27).

12533. Fridenfelds, Jānis Jāna d. — 24069/27. g.
(28-VI1-27).

12534. Fogelson, Ella Berka m. — 24498/27. g.
(12-X-27).

12535. Freiman, dzim. Vinogradova, Paulīne
Pētera m. — 24463/27. g. (4-X-27).

12536. Gailis, Jānis Krišjāna d. — 16336/25. g.
(19-K-25).

12537. Grinvalds, Mārtiņš Friča d. —
24499/27. g. (7-X-27).

12538. Jakovickis, Ādams Donata d. —
22420/26. g. (20-IX-26).

12539. Javičs, Izaks Heima d. — 21287/26. g.
(6-VI1-26.)

12540. Kalniņš, Jānis Pētera un Ievas d. —
24395/27. g. (20-IX-27).

12541. Kirs, Līze Andreja m. — 19929/A/26. g.
(21-IV-26).

12542. Laks, Herberts Pētera d. —
24510/27. g. (10-X-27).

12543. Macijevskis, Staņislavs Pētera d. —
23138/27. g. (4-1-27).

12544. Malinš, Aleksandrs Friča d. —
20977/26. g. (17-VI-26).

12545. Melnacis, Antons Antona un Eliza-
betes d. — 22669/26. g. (12-X-26).

12546. Mazevski, dzim. Ritler, Anna-Emilija
Ādolfa m. — 24511/27. g. (8-X-27).

12547. Morgenšteins, Jānis Mārtiņa d. —
21526/26. g. (19-VII-26).

12548. Neilands, Eduards Simana d. —
12110/25. g. (10-1-25).

12549. Orbidans, Francis Aleksandra d. —
687/21. g. (34-/0. 21).

24605. Burkevič, Antonija Antona m. Jzim
15. aug. 1897. g. (j. st.) — Tas pats.

24606. Borisovs, Feodors Dmitrija d., dzim
13. maijā 1910. g., pied. pie Augšpils pagasta. —
Pazinot dzīv. vietu Ludzas 2. iec. miert. u2
No 2* 186 no 26. okt. 1927. g. (I-XI-27), apv. uz
sod. lik. 624. un 627. p.

24607. Bērziņš, Jēkabs Pētera d., apm.
23—28 g. v., pied. pie Ipiķu pag. — Valmieras
apr. 4. iec. miert. r. Ni> 462 no 24. okt. 1927. g.
(I-KI-27), apv. uz sod. lik. 574. p. 1. d. — Apciet.

24608. Brezinskis, Jēkabs Pētera d., dzim.
1903. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas 2. iec. miert. uz N° 1579 no 20. okt. 1927. g.
(2-XI-27), apv. uz sod. lik. 49. un 591. p.

24609. Cvetkov.- , , Aleksandrs Antona d., dzim.
1910. g., pied. pie Vijēnu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Viļēnu iec. miert. uz JV° 5121 no 28. okt.
1927. g. (4-XI-27), apv. uz sod. lik. 469. p. 1. d.

24610. Daugelonoks, Vladimirs Ādama d.,
23 g. v., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas pils. 14. iec. miert. uz Ne 430 no 15. okt.
1927. g. (4-Xl-27), apv. uz sod. lik. 276. p. 1. d.

24611. Dukāts, Verners Viļā d., dzim. 21. febr.
1895. g., pied. pie Jaungulbenes pag. — Krim.
pārv. Rīgas nod. priekšn. r. no 26. okt. 1927. g.
(29-X-27), apv. zādzībā. — Apcietināt.

24612. Dudženko, Filips Lariona d., 26 g. v.,
pied. pie Rēzeknes pils. — Rīgas apr. 4. iec.
miert. r. Ne 353 no 15. okt. 1927. g. (29-X-27),
apv. uz sod. lik. 581. p. 2. d. — Apcietināt.

24613. Dobrecovs, Kuzma Maksima d., 47 g.
v., pied. pie Silajāņu pag. — Rīgas 13. iec. miert.
r. N° 598 no 14. *okt. 1927. g. (2-XI-27), apv.
uz sod. lik. 276. p. 284. p.

24614. Erman, Elza-Emilija Eižena m., dzim.
19. janv. 1906. g., Latvijas pilsone. — Paziņot
dzīv. vietu Krim. pārv. Rīgas nod. priekšn. r. no
1. nov. 1927. g. (3-XI-27), apv. krāpšanā.

24615. Grinbergs, Edgars Jāņa d., dzim.
25. jul. 1881. g., Latvijas pils. — Krim. pārv.
Rīgas nod. priekšn. r. no 22. okt. 1927.g. (28-X-27).
apv. zādzībā. — Apcietināt.

24616. Gribovs, Leiba Movša d., dzini. 15. apr.
1903. g., bij. Krievijas pav. — Krim. pārv. Rīgas
nod. priekšn. r. no 26. okt. 1927. g. (2-XI-27),
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

24617. Gils, Voldemārs Paula d., dzim. 1909.£.
pied. pie Sēmes pag. — Rīgas pils. 2. iec. izmekl.
tiesn. r. Ne 2398 no Ik okt. 1927. g. (l-XI-27),
apv. uz sod. lik. 51., 591. p. — Apcietināt.

24618. Golubevs, Vikuls Konstantīna d., 16 g.
vecs. — Zemkop. un amatn. kol. dir. Irlavā
telefonogramaN?941 noSl.okt. 1927. g. (2-XI-27),
izbēdzis no kolonijas. — Apcietināt.

24619. Gailits, Augusts Jēkaba d., dzim.
1897. g., pied. pie Vietalvas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas pils. 1. iec. miert. uz N» 345/25. no
30. martā 1927. g. (2-XI-27), apv. uz sod. lik.
574. p. 1. d.

24620. Kazanovič, Dore Izaka m., apm 25 g.
v., Polijas pavalstn. — Paziņot dzīv. vietu nod.
departam. akc. nod. uz JV°759/20no 1926.g.27. okt.
(l-XI-27), apv. uz kr. akc. lik. 1202. p.

24621. Korolkovs, Teodors Toma d., dzim.
18. apr. 1887. g., pied. pie Rīgas. — Kriminālās
pārv. Rīgas nod. priekšn. r. no 28. okt. 1927. g.
(2-XI-27), apv. zādzībā. — Apcietināt.

24622. Karš, Dore Jēkaba m., 32 g. v., pied.
pie Jelgavas. — Jelgavas apr. miert. r. Ns 617 no
29. okt. 1927. g. (4-XI-27), apv. uz sod. lik.
581. p. — Apcietināt.

24623. Kuškins, Filips Pāvela d., dzim. 1884. g.
Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 4. iec.
miert. uz JVs 1545 no 22. okt. 1927. g. (3-XI-27),
apv. uz sod. lik. 591. p. 1. d.

24624. Kozba, Izraels Šmuiļa d., 45 g. v.,
pied. pie Daugavpils pils. — Paziņot dzīv. vietu
Daugavpils 2. iec. miert. uz JVs720/27 no 23. okt.
1927. g. (l-XI-27), apv. uz sod. lik. 407. p.

24625. Liepiņš, Jānis Kārļa d., dzim. 19U7. g.,
pied. pie Rikteres pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 5. rec. miert. uz JVs977 no 24. okt. 1927. g.
(3-XI-27), ap.v. uz sod. lik. 574. p.

24626. Makušovs, Jānis Andreja d., dzim.
1886. g., pied. pie Kapiņu pag. — Pazinot dzīv.
vietu Rīgas apr. 4. iec. miert. uz JVs 170 no* 17. sept.
1927. g. (3-KI-27), apv. uz sod. lik. 574. p. 1. d.

24627. Mengels, johans»Augusts Jāņa d.,
dzim. 1894. g., pied. pie Kalnciema pag. — Jel-
gavas apr. miert. r. Ns 616 no 29. okt. 1927. g.
(4-XI-27), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Apciet.

24628. Makreckaja , Jekaterina Simana m.,
dzim. 27. aug. 1902. g., pied. pie Bukmuižas pag.
— Krustpils iec. miert. r. Ns797 no 25. okt. 1927. g.
(l-XI-27), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Apciet.

24629. Marciems-Marcinskis, Jānis Jura d.,
20 g. v. — Zemkop. un amatn. kol. dir. Irlavā
telefonograma JVs930 no 25. okt. 1927. g. (1 -X1-27),
izbēdzis no kolonijas. — Apcietināt.

24630. Minkovs, Išajs (Juchna) Zālamana d.,
44 g. v., pied. pie Minskas gub. — Pazinot " dzīv.
vietu nod. depart. akc. nod. uz Ns 320/19 no
22. okt. 1927. g. (3-XI-27), apv. uz akc. sod. lik.
1068. p.

24631. Okuns, Ābrams Leiba d., apm. 63 g. v.,
pied. pie Vidzi miesta. — Pazinot dzīv. vietu nod

12550. Orbidan, Veronika. — 687'21. e.
(35/G.-21).

12551. Pavulens, Mārtiņš-Zigfrids Andreja d
— 24353/27. g. (13-IX-27).

12552. Rikmans, Jūlijs-Voldemārs Brenča d
— 24357/27. g. (13-IX-27).

12553. Ribakovs, Vasilijs Ivana d. —
15074 25. g. (11-VI11-25).

12554. Ribakovs, Vasilijs Ivana d. —
15721,25. g. (5-IX-25).

12555. Zeberliņš, Fricis Kristapa un Līzes d.—
24165 27. g. (6-VIII-27).

12556. Stalbe, Ernsts Jēkaba d. —
24087 27. g. (25-VII-27).

12557. Stalbe, Eduards Jēkaba d. —
25420,27. g. (13-X-27).

12558. Šmidts, Kārlis Mārtiņa d. —
24447'27. g. (29-IX-27).

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis (paraksts).

Meklējamo personu saraksts JVs 339.
24601. Aronsons, Josefs-Leons Moiseja d.

35 g. v., bij Krievijas pav. — Rīgas pils. 1. iec
izmekl. tiesn. r. Ns 3720 no 20. okt 1927 g
(4-XI-27), apv. uz sod. lik. 574. p. 2. d. — Apciet

24602. Aizikovs, Dāvids Haima d., dzim
25. aug. 1906. g., bij. Krievijas pav. — Kriminālās
pārv. Rīgas nod. priekšn. r. no 29. okt. 1927. g.
(3-XI-27), apv. zādzībā. — Apcietināt.

depart. akc. nod. JV? 514/20 no 26. okt. 1927. g.
(l-XI-27), apvainots uz akc. sod. lik. 1202. p.

24632. Podžuks , Jāzeps Mikeļa d., dzim.
21. dec. 1891. g., pied. pie Steiles pagasta. —
Daugavpils 2. iec. miert. r. Ns 979/27 no 29. okt
1927. g. (2-XI-27), apv. uz sod. lik. 574. p. 1. d. —
Apcietināt.

24633. Paklevs, Aleksandrs Ivana d., dzim.
1872. g., Krievijas pav. — Rīgas 12. iec. miert. r.
Ns 1685 27 no 5. okt. 1927. g. (2-XI-27), apv. uz
sod. lik. 276. p. 1. d. — Atvest spaidu kārtā uz
nopratināšanu.

24634. Pozdņakovs, Dmitrijs Alekseja d.,39 g. v., pied. pie Naujenes pagasta. — Pazinot
dzīv. vietu Daugavpils 3. iec. miert. uz N° 1035
no 18. okt. 1927. g. (29-X-27), apv. uz sod. lik.581. p 1. d.
,oon- Riekstinš . Aleksandrs Kārļa d., dzim1889. g. Rīga. — Rīgas 9. iec. miert. r. Ns 785 no
21 okt 1927. g. (3-XI-27), apv. uz sod. lik.591. p. 1. d. — Nogādāt mekl. dēļ iepriekšējasnopratināšanas.

24636. Savickijs, Alfons Augusta d., 19 g vLatvijas pilsonis. — Rīgas pils. 15. iec. miert r '

rto™°-- 1927- 8- (1 "x'-2'?), apv. uz sod.lik. 27b. p. — Apcietināt.
24637. Simans, Fricis Pētera d. 15 g vecs

^-nLn- zernk °P- un amatn. kol. dir. telefonogr.Ns 930 no 25. okt. 1927. g. (l-XI-27). izbēdzis
no kolonijas. — Apcietināt.

24638. Zibins, Matvejs Grigoriia ri ^^
pied. pie Latvijas. — Pazinot dzīv , '?' l3. iec. miert. uz Ns 1164 no 27 „>ll i
(3-XI-27), apv. uz sod. lik. 276 '„T '^24639. Zaure, Ernsts Kārļadd7im,pied. pie Annasmuižas pagasta ' __ p-?-7. iec. izmekl. tiesn. r. Ns 2899 no 2fi 11 ^ t
(4-XI-27), apv. uz sod. lik. 596 n - a ' l927

24640. Zigmonts, Juris Josifa d dzirnuLatvijas pilsonis. — Pazinot dzīv „„1 ^3. iec. miert. uz Ns 368 'no 21 0kV ,Ji(2-XI-27), apv. uz sod. lik. 276.ļ'92'24641. Šarnas, Osvalds Mikeļa d aDmopied. pie Kaunas gub. — Pazinot d7ī 8 'nod. depart. akc. nod. uz N° 428 20 n\ **
1927. g. (l-XI-27), apv. uz akc. sod ,n,° ??? «

24642. Tralle, Jūlijs Jāna d. 24 L"" -
Paziņot dzīv. vietu Rīgas p'ils. 14 j Pr „.-
Ns 485 no 22. okt. 1927. g. (28-X-27* ai, m-
lik. 574. p. 1. d. ''' apv .uzj,

24643. Vīnzarajs, Hermans Jāna d14. janv. 1891. p., pied. pie Rīgas ' *
11. iec. miert. r. Ns 1134 no 19. okt 73(4-XI-27), apv. uz sod. lik. 574. p i h , '24644. Valters, Boļeslavs Ludvigad«Latvijas pavalstn. — Rīgas 11. iec ' ill

Ns 1310 no 3. okt. 1927. g (4-XI 271 *
sod. lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt. PV -'

24645. Veikšans, Broņislavs Matveja d a ?1894. g., pied. pie Šķaunes pagasta. — ZiC?
izmekl. tiesn. r. Ns 1561 no 18 okt uS*
(3-XI-27), apv. uz sod. lik. 467. n -1 pf:l
dzīv. vietu. azi*

24646. Veikšans, Vitālijs Matveja d vi1905. g., pied. pie Šķaunes pagasta. — fa« ™flo pat]

Izlabojums :

„Vald. Vēstn." Ns 96/23. g. mekl. pērs 3Ns 98, pkt. 7518 tiek meklēts Jānis FričalĶīķis un ne Jānis Kriša d. Kīkis. (M Ž Noim*
23. VIII). ' w*

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G-Tifentāls.

Darbvedis (paraksts).

24603. Akmen, Ērika Eduarda m., 17 g. v
pied. pie Kokneses pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas pils. 14. iec. miert. uz Ns 344 no 22 okt
1927. g. (3-XI-27), apv. uz sod. lik. 581. p. 1 d

24604. Burkevičs, Antons Jura d., dzini
27. maijā (j. st.) 1856. g. — Valmieras apr. 2. iec
miert. r. Ns 577 no 28. okt. 1927. g. (4-XI-27)
apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt

Māksla.

Dailes teātris. Trešdien, 16. novembrī, pun.
sten 7.30 vakarā, par tautas izrādes' cenšu
J. Raiņa „MīIa stiprāka par nāvi"vai
Turaidas Maijas traģēdija 25. reizi. — Ceturt-
dien, 17. novembrī, pulksten 7.30 vakara
austrumnieku luga ,,M i s t e r s V u". — Pļeķ
dien, 18. novembri, pulksten 2. dienā, pai
tautas izrādes cenām jautrā komēdija „jāt.
nieku drudzi s". — Pulksten 7.30 vakari,
21. reizi velnu spēle 26 ainās „Sarkanai
dzirnavas". — Sestdien ,,Misters Vu"

KURSI

Rīgas biržā, 1927. gada 16. novembri.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,177-5,1»!
1 Anglijas mārciņa 25,20-25,25

100 Francijas franku 20,20-20,50
100 Beigas 71,95-72,65
100 Šveices franku 99,60-100,35
100 Itālijas liru 27,95-28,40
100 Zviedrijas kronu 139,15—139,85
100 Norvēģijas kronu 137,00-137,55
100 Dānijas kronu 138,55-139,25
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,25-15,55.
100 Holandes guldeņu 208,75-209,»
100 Vācijas marku 123,20-124,10
100 Somijas marku 12,98-13,12
100 Igaunijas marku 1,375-1,385
100 Polijas zlotu 57,00-^1,»
100 Lietavas litu 50,85—51,70

1 SSSR červoņecs — - ~

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg 95-103

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums. . . 98—ļļ*ļ
4% Valsts aizņēmums prem. . . 9?""ļlf
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .. ®

at8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—S"
Rīgas biržas kotacijas komisijas .

priekšsēdētājs J. Skujevla

Zvērināts biržas māklers P. Rup""'

Redaktors: M. Arons.

Līkumo un mlnistro *eta
Doteikop krājūE

1927. gada 22. burtnīca
Iznākusi un dabūjama Valsti
tipogrāfijā, pili, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas «r Ple'

prasījumiem.
Burtnīca maks*."

bez piesūtīšanas Ls 0,38
ar piesūtīšanu „ 0,43

Saturs:
192) Likums par tirdz liecības

līgumu starp Latviju un
Padomju Sociālistisko Re-

publiku Savienību (un pats
īīonm«>

Galvenā štāba 1927. gada
neoficiāls izdevums.

Kara klausības
likums,

ar visiem grozījumiem
un papildinājumiem

Maksā: brošēts eksemplārs
tipogra'ija saņemot . j'j5
ar piesūtīšanu pa pastu , >

Dabūjams ,
Valsts tipogrāfija, P «i- ,staM
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-^^Ttiesas I civlln.,
RlgaS Pi l,k 2-3, 295, 298.,
«jci'-i! 3ii op. pamata, uz

3J9 -SUedalūgumu viņa
rleiaia08 s

ā pret Gustavu
'»ļ'cjt. «mi Ls 2223

-Jriias parāda uzaicina

fināluW, Naniju
<&** ir o9D un Leoa,'

u Eme*
n kuru dzives vietas

^navz nātnas, ierastie

ff:mēnešu Liki no šī sludi-

gffitrublicēšanas dienas .Vaid.

*£*pielikti pi!nva:a 'P ,i» Rīgas-Valmieras zemes-

& iodf|« *P'* ciba un no-

«.«ā laiki ne-
J
d!sies personīgi vai caur piln-

u tiks nolikta t.esas scde
\;as klausīšanai aizmugunskt.

Rigā, 21. oktobrī 1927. g.

Priekšsēd. b. P. Leitans.

r^T^aitiesas 3. clvilnodaja,

' „i ar civilprocesa likumu
Jgļ ar šo paziņo, ka 1927 g.

^'novembrī minētas nodaļas

Slati tiesas sēde tiks nolasīts

HP7 e. 8. martā Svetciema pag.
līcikuikuļos" miruša Miķeja

'ffld Ozola 1926. g. 22. jaņ-
"plRigas notāra j Purgala

slēgtais mantojuma līgums.
Rīgā 1927. g. H. nov. L.JV95492

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20[44a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata ar šo paziņo
vispārībai, ka Ābrams Aba d.
Itkins un Taube Zalmana meita
Levitanus, noslēguši priekšlau-
libas līgumu pie Rīgas notāra
K Sumberga 7. oktobri 1927. g.
re. 34/5671, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu, noslēdzamo
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību,

l.nov. 1927. g. L. JVs 5670.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Rīgas apgabaltielas 7. iec. tiesu

izpildītājs, kura kancleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1,
paziņo, ka Rīgas Komercbankas
Ls 10238 ar% prasības segšanai,
pēc Rīgas apgabaltiesas 4. civil-
nod.sprieduma uzrakstu 1926. g.
26. martā ar JVs 573, 16. februārī
1928. g., pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civilnodajas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem
tiks pārdots Makša Meijera
Simsona nekustams īpašums, kurš
atrodas Rīgā, m. Nometņu ielā
JVs46, VI hipot. iecirknī ar zemes
grāmatu reģistra JVs273 (grupa 56
grunts JVs80) un sastāv no pilsētas
dzimtsrentes gruntsgabala;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 50.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem parLs40.000 un 6100 kr.
cara rbļ.;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodajas kancleja.

1927. g. 7. novembrī.
20228a Tiesu izpild. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šī gada 28. novembrī attaisīs
un nolasīs 1926. g. 4. oktobri
mirušā Mārtiņa Jura d. Gaņģa
testamentu. L. JVs 2339/27.

Jelgavā, 1927. g. 12. novembri.
Priekšsēdētāja v. P. Efferts

20149a Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 15. oktobra
lēmumu un pamatodamies uz

civ. proc. lik. 1401. un civ. lik.
X sēj. 1239. p. pamata paziņo,
ka pēc 1925. g. 28. novembra
mirušā Timoteja Pāvela d. Pav-
lova ir palicis mantojums, kurs
atrodas Jaunlatgales apr., Tilzas
pag., un sastāvošs no daļas
jaunsaimniecības JVs 391F ieda-

lītas no Ruskolovas muižas, kā-dēļ uzaicina visus, kam būtuuz so mantojumu, vai saskaņāar to kādas tiesības, pieteikttas augšminētām miertiesnesimsešu mēnešu laikā, skaitot no
si sludinājuma iespiešanas dienas
,,valdības Vēstnesī". JVs3865

Kārsavā, 15. oktobrī 1927. g.
17776a Miert.v.i.J.Lietaviets.

Latgales apgabaltiesas Ludzas2. iecirk ņa miertiesnesis, pama-todamies uz savu š. g. 18. oktlēmumu un saskaņā ar X sējuma
I. d. 1239. un!241. p. p. un civ
proc. lik. 1401. un 1402. p p'
uzaicina 1920. g. 14. septembrī
mituša Jēkaba Antona d. Adiana
mantiniekus pieteikt savas man-tošanas tiesības uz nel. atstāto
mantojumu — nekustamu īpa-
šumu, atrodošos Pildas pagastā,
Snitku viensētā un Mērdzenes'
pagastā, Pušmucovas muižā, sešumēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Pēc minētā termina notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. JVs 2130.

Ludzā, 18. oktobrī 1927. g.
Blakus lietas JVs 179.

17778a Miert. J. Konrāds.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 11. oktobrī
apstiprināta dāvināšanas līguma
pamata Ilža Andriva m. Indan
ieguvusi no Magdalinas Jāņa m.
Vigiļevskas nekustamu īpašumu
Ls 3000 vērtībā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas no 3 gabaliem JVsJVs 1,
9 un 11, kopplatībā 39 des.
1547 kv. sāž., Daugavpils apriņķī,
Rudzatu pagastā, Kurcinu sādžas
zemes robežās. J* 47400.

Daugavpilī, 1927.g. 12. oktobrī.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17480a Sekr. pal. A. Neikens.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 14. oktobri
apstiprināta dāvināšanas līguma
pamata Jānis Franča d. Luka-
ševiēs ieguvis no sava tēva
Franča Donata d. Lukaševiča
nekustamu īpašumu Ls 300,—
vērtībā , pastāvošu no Ašenica
folvarka atdalīta zemes gabala
JVs 2 ar nosaukumu ,,Vilku-Sala" .
16,465 ha, vairāk vai mazāk,
platībā, Rēzeknes apriņķī, Ata-
šienes pagastā. >"s 47402.

Daugavpilī, 1927. g. 14.oktobn.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17481a Sekr. pal. A. Neikens.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. H. oktobri
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata, Emma
Matīsa m. Kalniņ ieguvusi no
Kazimira Pētera d. I kaunieka

par Ls 300,— nekustamu īpašumu
0,481 ha platībā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes ga-
bala Ns 9 ar nosaukumu ,,Kro-
dziņi" , Rēzeknes apriņķī, Bar-
kavas pagastā, Stalidzanu sādžas
zemes robežās. J* 47405.

Daugavpilī, 1927.g. 14. oktobrī.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17482a Sekr. pal. A. Neike'ns.
Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 14. oktobrī
apstiprināta dāvināšanas līguma
pamata Paulis Anša d. Purviņš
ieguvis no Franča Donata d.
Lukaševiča nekustamu īpašumu
Ls 300,— vērtībā, pastāvošu no
Ašenicas folvarka atdalītiem ze-
mes gabaliem JSšJVs 1 un la, ar
nosaukumu ..Vidējas" 16,225 ha
kopplatībā, Rēzeknes apriņķī,
Atašienes pagastā. 47407.'

Daugavpilī, 1927.g. 14. oktobrī.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17483a Sekr. pal. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. novembri 1927 g.,
rlkst. 10 diena, Rīgā, Rēvelei
ielā M 28/30, pārdos Morducha
un Paulrs Jakobsonu kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 880.

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

Rīgā, 12 nov. 1927. g 20245
Tiesu izp O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas V lec.
tiesn izpildītai»

paziņo, ka 25. novembrī 1927 g,
pulkst 10 dienaRigā, Valdemāra
iela J\6 56, pārdos Leopolda
Johansona un Jēkaba S u -
pēra kustamo mantu, sastāvošu
no dažādām konzervu fahukas
mcšinām, konzerviem, vieniem
decima'isvsriem u c un novērti tu
pai Ls 3730.

Izzināt sarakstu, novērtējumi',
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vieta'

Rīgā, 1 nov. 1927. g. 21248
Tiesu izp O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas V lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 28. novembri 1927. g.
pulksten 10 dienā, Rīgā, Brīvī-
bas ielā M 153, II torgoa
pārdot Augusta Griezes
kustamo mantu, sastāvcSu no
vienas rakstāmmašīnas, 500 vēj-
lukturu stikliem un 10C0 zelteia
pudelēm un novērtētu par Ls 350.

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

Rīga, 9. tov. 1927 g. 2 246
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo ka 21. n> vembrl 1927. g.,
pulksten 1 diena Rīga, Marijas
<elā J* 68, dz. 4, p ā r d o s Ābrama
Š e i c h a t a kustamo mantu, sa-
stāvošu no dvīvokļa iekārtas un
novērtētu par Ls 880.

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

Rīgā, 5 novembrī 1927. g.
20238 Tiesu izp. J Ori nioi.

Rīgas apgabaltiesas Vili lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. novembrf 1927. g.
pulksten 10 dienā, Rīgā, Maiijas
ielā J* 70, dz. 10, pārdos Vik-
totijas K ū v a 1d kustamo mantu,
sastāvošu no m°belēm un no-
vērtētu par Ls 410

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

Rigā. 7. novembrī 1927. g.
20239 Tiesu izpild. 1. 0 r i n i o s.

Rigas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu Izpildītāji

paziņo ka 23 novembrī 1927 g,
ī u ks en 1 diena, Rigā, Maiijas
ielā N> 95, pārdos Osvalda
Z a I i ša kustamo mantu, sastā-
vošu no elekktriskās iekārtas un
citu un novērtētu par Ls 250.

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

Rigā, 7. novembri 1927. g.
20241 Tiesu izp. J Otiaios.

Rīgas apgabaltiesas I lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. novembrī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rigā, Minste-
rejas ielā I* 1, trauku veikalā,
Mozesa Jolfe un citu kreditoru
prasībās pārdos Meiera Krā-
mē r a kustamo mantu, sastāvošu
no traukiem un novērtēt i par
Ls 1941,80.

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

kiga. 16. novembri 1927. g.
20235 Tiesu izp J. O r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas I lec.
tiesu Izpildīti}!

paziņo, ka 26. novembri 1927. g,
pulkst. 10 dienā, Rigā, Ķemerejas
ielā J* 7, akc Sab .Ilgeciema
Manufaktūra" prasibj pārdos
lohanna B r a n d t a kust. mantu,
sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par i s 874.

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

Rīgā, 16. novembrī 1927. g.
202:6 Tiesu urp J Ori nields

Rīgas apgabaltiesas V lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 30. novembrī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rigā, Patversmes
ielā J* 22. pārdos Hermaņa
R u d z ī š a kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena pianīno un
novērtētu par Ls 7C0.

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

Rigā, 5. nov. 1927. g. 20247
Tiesu izp. U. Stellmachers

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 23. sept.
apstiprināta dāvināšanas līguma
pamata Jānis un Georgijs Ser-
geja d. Viksniņi ieguvuši no
sava tēva Sergeja Daņiela d.
Viksniņa katrs tiesības uz
5'des. nekustamā īpašuma,
25,50 des. platībā, pastāvoša no
Balvu-Aleksandropoles muižasat-
dalita zemes gabala JVs 12, Jaun-
latgales apriņķī, Balvu pagastā.

Daugavpilī1927. g. 23.sept.
Ns 47858.

Vec. not. v. pal. E. Kriķis.
17598a Sekr. pal. A. Neikene.
Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 18. oktobri
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata Jakubs
Parfeja d. Koblanovs ieguvis no
Fedota Fedota d. Kolosova par
Ls 1200,— viņam piederošās
tiesības uz pusi nekustama īpa-
šuma 21 des. 253 kv. sāž. platībā,
pastāvoša no Kaunatu muižas
atdalīta zemes gabala Rēzeknes
apriņķī, Kaunatu pagastā.

Daugavpilī, 1927.g. 18. oktobrī.
JVs 48044.

Vec. not. v. pal. E. Kriķis.
17771a Sekr. pal. A. Neikens.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 26. novembri 1927. g.,
pu'ksten 10 dienā, Rīgā, Daugav-
malas tirgū JV» 138, firmas .Brāļi
Bērns* prasībā pārdos Rāma-
zana un Sakīra K i r i m o v u
kustamo mantu, sastāvošu no
traukiem un novērtētu par Ls480.

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

Rīgā, 16. novembrī 1927. g.
20237 Tiesu izp. J Orinfelds,

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. novembrī 1927. g.
ulksten 10 dienā, Rīgā, Audēju

ielā J* 13, Fdipa Hermana, Vulfa
Leikina, akc. sab .Merkatura*
u. c. kreditoru prasībās, pārdos
I un 11 izsolē Chaima Š i m a -
n o v i č a kustamo mantu, sastā-
vošu no veikala iekārtas, rakstam
galdiem un dtžādām galantērijas
precēm un novērtētu par Ls 8034.

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

R'ga, 16. novembrī 1927. g.
20234 Tiesu izp J. G r i n I e I d s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Jura Sīmaņa d. Pekalna
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no tiesībām uz 24' -
des. zemesManuchnovas-Zeļenaja-
Grīva pūstošā, kuras platība
63 desetīnas , atrodošās Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Kacēnu pagastā,
par kura īpašuma pārējās daļas
īpašniekiem skaitās Jūlija Simana
m. Jakobson un Ottons Sīmaņa d.
Pekalns . ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to, paziņojumu
4 mēnešu laikā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas ideālās daļas īpašnieku
bez kādiem aprobežojummiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JVs 47178.

Daugavpilī, 1927. g. 13. okt.
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.
L7304a Sekret.-darbv. J. Strads.
Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 12. oktobri
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Jons Mateuša
d. Livdans ieguvis no Heinricha
Mikeļa-Ipolita d. Previš-Kvinto
par Ls 5082,— nekustamu īpa-
šumu 23,121 ha platībā, pastā-
vošu no Griguļu folvarka atdalītā
zemes gabala ar nosaukumu
,,Ezermala", Daugavpils apriņķī,
Kapiņu pagastā. JVs47391* .'

Daugavpilī, 12. oktobrī 1927. g.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17476a Sekr. pal. A. Neikens.
Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 13. oktobrī
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata Feodors
Anisima d. Vorobjevs ieguvis
no Jevdokima Marka d. Homja-
kova par Ls 300,— nekustamu
īpašumu, pastāvošu no zem-
niekiem piešķirtās zemes gabala
JVs 47,platībā ' l des. 1585 kv. asis,
Rēzeknes apriņķī, Ružinas pa-
gastā, Paramonovkas sādžas ze-
mes robežās. JVs47393.

Daugavpilī, 1927.g. 14. oktobrī.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17477a Sekr. pal. A. Neikens.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 13. oktobrī
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamala, Magdalēna
Ignata m. Pīpers ieguvusi no
Kārļa Ādama Dominika d. Bo-
rovika par Ls 600,— dzimts-
lietošanas tiesības uz pilsētas
gruntsgabalu 314 kv. asis platībā
ar ēkām Daugavpilī, III iecirknī,
142. kvartālā, Ks 5, Liepājas
ielā zem policijas Ns 4 un Baz-
nīcas ielā zem policijas JVs 95.

Daugavpilī, 1927. g. 14.oktobrī.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17478a Sekr. pal. A. Neikens.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 13. oktobri
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata, Boļeslavs
Pētera d. Paukšte ieguvis no
Kazimira Pētera d. Paukšte par
Ls 3000,— viņam piederošās
tiesības uz pusi nekustamā īpa-
šuma 19,9 ha platībā, pastāvošu
no Ķirupes muižas atdalīta ze-
mes gabala ar nosaukumu ,,Ko-
šuvkas mājas", Daugavpils ap-
riņķī, Liksnas pagastā, pie Ko-
ŠuVkas ezera. JVs 47398.

Daugavpilī, 1927.g. 13.oktobrī.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

17479a Sekr. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iecirkņa miertiesnesis, pama-
todamies uz savu š.g. 18. oktobra
lēmumu un saskaņā ar X sējuma
1. d. 1239. un 1241. p. p. un civ.
proc. lik. 1401. un 1402. p. p.,
uzaicina Mērdzenes pagastā ,
1927. g. 4. martā mirušā Antona
Tadeuša d. Jekimana manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz nel. Antona Jekimana
atstāto mantojumu, atrodošos
Ludzas apr., Mērdzenes pagastā,
Jakubinsku ciemā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. JVs 2132.

Ludzā, 19. oktobrī 1927. g.
Blakus lieta JVs 180.

17779a Miert. J. Konrāds.

Ārlavas pagasttiesa pamatojo-
ties uz savu lēmumu no 1927. g.
19. oktobra izsludina, ka Jānis
Krūmiņš un tā sieva Dārta
Krūmiņ dzīvo Arlavas pagastā
Vītoliņu mājā, pieņem bērna vietā
(adoptē) Frici Krūmiņu, dzim.
1902. g. 14. janvārī, ' piešķirot
adoptējamam visas adoptivbērna
tiesības.

Personām, kūjām pret so adop-
taciju būtu ierunas vai iebildumi,
tās jāpieteic šai pagasttiesai sešu
mēnešu laikā skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas ,,Vald. Vēstn.'

Pēc šī termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi netiks pieņemti
un adoptacija tiks no pagasttiesas
apstiprināta.

Dvietes pagasttiesa, Ilūkstes
apr., pamatojoties uz savu 1927.g.
4. oktobra lēmumu un uz pagast-
tiesu likuma 108. un 109. p.p. ar
šo izziņo, ka Dvietes pagasta
Straumes JVs88 mājās dzīvojošais
Juris Jura d. Smagars pieņem
bērna vietā — adoptē savas sievas
no pirmā vīra dzimušo meiteni
Mariju Staņislava m. Voicuk,
dzim. 1920. g. 24. janvārī, pie-
šķirot viņai visas likumīga bērna
un mantošanas tiesības, kā ari
uzvārdu Smagar.

Varbūtējus iebildumus pret šo
adopciju var iesniegt šai pagasta
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.", bet pēc šī termiņa
notecēšanas iesniegtie iebildumi
netiks ievēroti un adopcija tiks
apstiprināta.

Dvietē, 1927. g. 4. oktobrī.
16349a Priekšsēdētājs (paraksts)

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Alfrēda Anča d. Svārpstona
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala pēc

plāna JVs 2, platībā 24,28 des.
vairāk vai mazāk, atrodošās
ļaunlatgales (bij. Ludzas) apr.
Rugāju (bij. Balvu) pagasta Mie-
drumala (Ņedrumala) urošcisce,
kuru īpašumu lūdzējs mantojis

no Anča Svārpstona, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kuramir
kaut kādas tiesības uz minēto

nekustamo mantu, iesnieg t komi-
sijai par to paziņojumu 4 menesu

laikā skaitot no izsludināšanas
dienas „Vald. Vēstn.", pretēja

gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātam un
minētie: lūdzēja mantojuma de-
vējs Ancs Svārpstons un pec tam

ari pats lūdzējs varētu tikt

ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītā: nekustamas
mantas īpašniekiem bez kādiem

aprobežojumiem az netīrīda

mas pārdošanas un hipoteka-

risku apgrūtinājumu tiesībām.
Daugavpili. 1927. g. U- ota.

JV° 47186.

Komis. priekšsēd E. Helvichs.

17303a Sekret. -darbv. J. Straus.

Rīgas apgabalties.3.civilnod.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p
piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi lānisPētera dēls Tālmans un Jevge-ņija Jāņa meita Tālman, dzim
Lacis, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Kruklanda 21. oktobrī 1927 g
reģistra >fe 161/27550, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillik. 79. un turpm. p.p
paredzēto laulāto mantas ko-
P'DU- L. JVs 5792.

Rīgā, 8. nov. 1927. g.
Priekšsēd. A. Veidners

'9544 ^ejcretarsA
^

Ķaive.
-ilgas apgabalt. 3. civilnod.

uz Latvijas civillikumu kop.
16. p piezimes pamata , paziņ
vispāribaL ka laulātie draugi
Kārlis Kārļa d. Brandts un
Marija Mārča m.Biandt, dzim.
Kalniņ, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Valmieras notāra
E KI ngenbtrgi 14 oktoorī 1927 g
reģistra ^ 11/3507, ar kuru viņi,
attiecība uz_ viņu no sirgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillik
9. un turpm. p. p. paredzēto

laulāto mantas kopību
Rīgā, 1 nov. 1927.g. L.J*570I.

Priekšsēd. v. A Veidners
18922 Sekretārs A. Kalve

3Igas apgabalt. 3. civilnod.
jz Latvijas civillikumu kop
56. p, piezīmes pamata paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Hermans Andreja d. P u n g a un
Helene Kr slapa m. P u n ga dzim
Bazilevičs-Kņažikovskaja noslēguši
savstarpīgo Iaulīnas l-gumu pie
Rīgas notāra J. Kruklanda 13 okt
1927. g., reģ. tk 1.6/2c972. ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p
paredzēto lau'āto mantas kopību

Rīgā, 1. nov. 1927. g. Nb 5689.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

'8923 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Augusts Vodemārs Augusta d.
Liepa un Olga Kārļa m. L i e p a,
dzim. Ecman noslēguši savstarpīgo
lauiības līgumu pie Rīga notāra
A. Meike 11. oktobri 19^7. g. reģ.
Nb 5674, ar kuru viņi, attiecībā
iz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši viet< jo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rigā, 1 nov. 1927.g. NŠ5674
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18^24 Sekretārs A. Kalve

ilgai apgabalt. 3. civilnod.,
iz Latvijas civillikumu kop.
36. p piezīmes pamata, pazini
vispārībai, ka laulātie draugi
Jēkabs Ernesta d. Rasmans
un Valdina Kārļa m.Rasmans

zim. Priedens, noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rigas
notāra J. KrūManda 11. oktobrī
1927. g. reģistra Ms 153 26682
ar kuru viņi, attie ībā uz viņu no
slēgto laulibu, it atcēluši vietējo
civillikumu 79 un turpm. p p
saredzēto laulāto mantas kopību

Rīgā, 1. nov. 1927. g. L.Jfc £669
Priekšsēd. v. A Veidners.

18025 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šī gada 28. novembri attaisīs
un nolasīs 1927. g. 6. martā
mirušā Pētera Jāņa d. Puķana
(Pukiana) testamentu.

Jelgavā, 1927. g. 12. novembrī.
20147a L. JV» 1966/27.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelho fs,

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šī gada 1. decembrī attaisīs
un nolasīs 1926. g. i. janvāri
mir. Jēkaba Ernesta d. Skrabis
testamentu. L. JVs 2390/27.
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
20148a Sekretārs Mittelhofs.

18926 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3 civilnod.,
m Latvijas civillikumu kop.
36. p. p ezīmes pamata, ar šo
paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Voldemārs Jāņa dēls
Dūmiņš un Erna-Berta Pētera
meita Dūmiņ, dzim. Miķelson no-
slēguši savstarpīgo līgumu pie
Smiltenes notāra V. Ludeksa
12. aprilī 1927. g. reģistra
te 81342, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgtoo laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
19. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

» 2. nov. 1927. g. L. JVs5692.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

IM30 Sekretārs A. K a I v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzLatvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata ar še paziņo
vispārībai , ka laulātie draugi
"gars Kārļa dēls Sprincis un
tmvUu Indriķim., Sprinc, dzim.
jwt, noslēguši savstarpīgo lau-
"as līgumu pie Rūjienas notāra

J-Kadzina 2 . jūlijā 1927. gadā,ļ»ra JYS 92036, ar ku r u
"V, attiecībā uz viņu no-a<*to laulību , ir atcēluši viet.oviHikumu 79. un turpm. p. p.
Paredzēto laulāto mantas kopību.1 nov. 1927. g. L. JVs 5695.

Pnekšsēd.v .A. Veidners.
=SL_^gretara A. Kalve.
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Rigas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23 novembri 1927. g.,
pīkst. 1 diena, Rīga, Marijs iela
JM°_9S p ārdos II torsos Osvalda
Z a 1ī ša kustamo mantu, sastā-
vošu no kurpn. zoļu rantu pūce-
jamās mašinas un novērtētu par
Ls 340.

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

Rīgā, 7. novembrf 1927. g.
20240 Tiesu izp. J. G r i n i o s

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu Izpildītājs

pa:iņo, ka 24. novembrī 1927. g.,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Reveles
ielā JVš 66, pārdos Jāņa
D i n d o n a kustamo mantu sa-
stāvošu no 3 zirgiem_ un 3 at-
speru ratiem un novērtētu par
Ls 500.

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

Rīgā, 7. novembrī 1927. g.
20242 Tiesu izpild J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 24. novembrī 1927. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Matīsa
ie ā 137,_ pārdos II torgos .Edu-
arda D ū m i ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no 1 vulkanizācijas
katla un c. m. un novērtētu par
Ls 920.

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

Rigā, 7. novembrī 1927. g.
20243 Tiesu izp. J. G r i n i o s

Rigas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25 novembrī 1927. g..
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Rēveles
ielā Ns 75, pārdos II torgos
Marijas G r ī n f e 1d t kustamo
mantu, sastāvošu no 1 zirga 12 g.
veca un novērtētu par Ls 450.

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

Rīga, 7. novembrī 1927. g.
2'244 Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas IX iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22 novembrī 1927. g. _,
pulkst 10 diena, Rīgā, Elijas iela
Ns 4, veikalā, pārdos I un II tor-
gos Hilela H e r ši c a kustamo
mantu, sastāvošu no gultam un
1.ovērtētu par Ls 410.

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

Rīg<ī, 7. novembrī 1927. g.
20233 Tiesu izp. V. Strauss

Rīgas prefektūras 3. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š.g. 24. novembrī
pīkst. 10,30, Rīgā, Stabu ielā
JVs 23, dz. 16, tiks pārdotas
vairāksolīšanā pils. Robertam
Hertcam piederošas mantas —
zāles garnitūra Napoleona stilā,
sast. no zofā un 6 maziem un
2 lieliefn krēsliem; garnitūra ap-
vilkta ar balti-zelt. puķainu drēbi;
apa[š galds uz 5 kājām, grīdas te-
piķis, rieksta koka viendurvju
skapis un rieksta koka bufete,
novērtētas par Ls 558,80, pie-
dzenot šo sumu par labu slimo
kasei.

Apskatīt pārdodamās mantas,
kā ari izzināt to novērtējumu,
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā, 1927. g. 15. nov. JVs 31434
20217a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas prefektūras 3. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g.25. novembrī
pīkst. 10,30, Rīgā, Elizabetes ielā
JV° 55, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. Elizabetei Štilcs
piederošās tafelklavieres (,,Tres-
selt" firmas), novērtētas par
Ls 227,68, piedzenot šo sumu par
labu slimo kasei.

Apskatīt pārdodamās klavieres
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā, 1927. 15. nov. JVs 31526.
20218a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apr. priekšnieka palīgs
paziņo, ka 1927. g. 28. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Ropažu pagastā,
Vilktaures mājās tiks pārdota
Fricim Kondratam piederošā ku-
stamā manta, sastāvoša no vienas
brūnas govs, vērtībā Ls 103,85,
ienākuma nodokļa piedzīšanai
par 1926. g., saskaņā ar nodokļa
dep. rakstu JNe 65754.

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

Rīgā, 1927. g. 14. novembrī.
20206a JVs P/10577/1.

Priekšnieka pal. (paraksts).
Rīgas apr. Skrīveru iec. pol.

priekšnieks paziņo, ka 1927. g.
24. novembrī, pīkst. 10, uz nedē-
ļas tirgus Rembatē, pārdos
atklātā izsolē Andrejam Slas-
portam, dzīv. Lielvārdes pag.,
piederošu kustamu mantu, sa-
stāvošu no vienas teles, 2 g. vecas,
novērtētas par Ls 30 un aprakstīta
priekš valsts nodokļu piedzīšanas.
Apskatīt pārdodamo mantu varēs
ūtrupes dienā uz vietas.

Skrīveros. 1927, g. 14. nov.
20201a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apr. Skrīveru iec. pol.
priekšnieks paziņo, ka 1927. g.
2. decembrī, pīkst. 10, uz nedēļas
tirgus Jaunjelgavā, pārdos at-
klātā izsolē Andrejam Straz-
diņam, dzīv. Skrīveru pag., pie-
derošu kustamu mantu, kā: vie-
nas atsperu ecēšas,vienas ragavas,
vienus dzelzsasu ratus, novērtētu
par Ls 66 un aprakstītu I Rīgas
pils. slimnīcas direkcijas prasībā.
Apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Skrīveros. 1927. g, 14. nov.
20202a Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas apr. priekšn. pal. II iec.
dara zināmu, ka 1927. g. 30. no-
vembrī, pīkst. 12 dienā, Salgales
pagasta Šuneļu mājas, soda nau-
das iekasēšanai,atklātā vairāk-
solīšanā, pret tūlītēju samaksu
tiks pārdota Līnai Vecmanei
piederoša atsperu ecēša, novērtēta
par Ls 15. Ecēša apskatāma
pārdošanas dienā uz vietas.

Jelgavā, 1927. g. 14. nov.
20197a Priekšnieks (paraksts).

Jēkabpils apr. priekšn. pal. I iec.
paziņo, ka saskaņā ar Nod. dep.
r. JVs 120000 no 1927. g. 4. aug.
1927. g. 28. novembrī, pīkst. 10,
Sērenes pag. Dambju mājās tiks
pārdota Pētefam Smoļenskam
piederoša kustama manta,
sastāvoša no vieniem dzelzs-
asu ratiem, septiņiem prie-
des koka dēļiem un 30 gab. prie-
des koka latām un novērtēta par
Ls 40, dēļ ienākuma nodokļa
iekasēšanas.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
20195a Priekšnieks (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kancleja
atrodas Zilupē, Elizabetes ielā
JVs 2, paziņo, ka 1927. g. 7. de-
cembrī, pīkst. 10, Šķaunes pag.
Landskoronas muižā tiks pārdota
Voicecha Urtana kustama manta,
sastāvoša no divām govīm tin
vienas teles un novērtēta par
Ls 320. Izzināt sarakstu, no-
vērtējumu, kā ari apskatīt pār-
dodamo mantu, varēs pārdošanas
<Stenā uz vietas.
20181a Tiesas izp. v. i. O. Vilks,

•*"v ' ' "

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izuildītājs, kura kancleja
atrodas Zilupē, Elizabetes ielā
JVs 2 paziņo, ka 1927. g. 10. de-
cembrī, pl'kst. U' rītā. Pasienes
pag., Grišino ciemā tiks pārdota
Anastasija Kirltoviča kustama
manta, sastāvoša no viena zirga,
vienas govs un vienas teles un
novērtēta par Ls 310. Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
20180a Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

pa. dos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
melioracijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Cēsu
ap iņķī, Ērgļu pagastā, Ērgļu
muižas Vecmuižā (Jaunsaimniecība
JVs 12 F) un ir piešķirta Jurim
Brimerbergam (skat .Zemes
Ierīcības Vēstnesī' >fe 77, lapas
pusē 15, zem kārtas JVs 40303).

2) Saimniecība sast-.v no:
zemes kopplatībā 19,53 ha.

3) Solīšana sāksies no Ls 500.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izseles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas pār-
stāvim: a) drošibas naudu '/s no
treša pantā minētās sumas, t. i.
Ls 100; b) Centrālās zemes ierī-
cības komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsole jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemak-
sātā drošibas naudalīdzVno nosolītās sumas. Pārējās 4 /s
jāiemaksā Valsts zemes ban-
kai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto dro-
šības naudu un tiesību uz saim-
niecību.

1927. g. 14. novembrī, Nsa 3975o
20224 Valsts zemes banka.

Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1927. g. 25. novembrī,
pīkst. 2 dienā, Liepājā, Julianes
ielā JVs 48, pārdos vairāksolī-
šanā Zamuela Broche kustamu
mantu, novērtētu par Ls 58 un
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas,
viņa 1926. g. un 1927. g. dzīvokļa
un kanalizācijas nodokļa parāda
segšanai.

Liepājā, 1927, g. 12. novembrī.
20190a Piedzinējs (paraksts).

Rīgas pol. I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 25. novembrī,
pīkst. 10, I. Grēcinieku ielā JV° 26,
tiks vairāksolīšanā pārdoti
Calelim Zolotuchinam piederoši
trīs maisi saules puķu sēklu, no-
taksēti kopā par Ls 48,63, Rīgas
kopējās sllimo kases prasības
segšanai.

Rīgā, 1927. g. 14. oktobrī.
20216a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apr. priekšnieka palīgs
paziņo, ka 1927. g. 28. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Salaspils pagastā,
Kalnpieraiņu mājās tiks pār-
dota Kristīnei Skrastiņai piede-
rošā kustamā manta, sastāvoša
no vieniem darba ratiem, vērtībā

i4, ienākuma nodokļa pie-
dzīšanai par 1926. g., saskaņā ar
nodokļa dep. rakstu JVs 72370.

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

Rīgā, 1927. g. 14. novembrī.
20206a M? P 10363 I.

Priekšnieka pal. (paraksts)

Zemkopības ministr, kultur-
technlski nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministri;
š. g. 27. oktobrī ir apstiprināji!
.Liepupes* meliorācijas sabiedr
statūtus.

Sa'jiedrība ir ievesta melioraci
las sabiedrību reģistra II daļa^
319. 1. p. ar J* 469.

Sabiedrlbss valdes sēdeklis
Valmieras apr., Liepupes pag,
namā, c. Limbažiem.

Nodaļas vad. v. J. P elsis.
20124 Darbvedis Briedis

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā JVš lb,
pamatojoties uz 192j. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie ši
likuma, paziņo, ka:
Valsts zemes bankas aizdevumu

pied sišanai
1) Pļaviņās, Pļaviņu pilsētas

valdes telpās, 1928. g. 10. janvārī,
pulkst. 10 dienā,

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1927. g. 22. novembrī,
pīkst. 1 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 26, veikalā, pārdos vai-
rāksolīšanā Ezriela Meieroviča
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 1304 un sastāvošu no āboliņa
Sēklas, viņa zjmogsoda nodokļa
parāda segšanai. 20227a

Rīgā, 1927. g. 15. novembri.
Piedzinējs A. Krauklis.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1927. g. 22. novembrī,
pīkst. 1 dienā, Rīgā, I. Grēcinieku
ielā JVs 29, veikala, pārdos vai-
rāksolīšanā Arona Straža un
Lapidus kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 599 un sastāvos'.
no apaviem, 1926. g. % peļņas
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1927. g. 15. novembrī.
20229a Piedzinējs Treilons

€fft*u iestāžu
sludinājumi.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1927. g. 21. novembrī,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Lāčplēša
ielā JVs 75, dz. 18, pārdos vai-
rāksolīšanā Šajā Cernina ku-
stamu mantu, novērtētu par

Ls 278 un sastāvošu no mēbelēm,

viņa dažādu nodokļa parāda
Se

Rfgā
ai

1927. g. 15. novembrī.

20225a Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs

Ja no, ka 1920. g. 21 novembri.
oikst' I dienā, Rīga, Merķeļa iela

f* 2' pārdos vairāksolīšana
Pētera Taimiņa kustamu mantu.
novērtētu par Ls 960 un sastāvošu

no biljardu galdiem, viņa dazadu

nodokļa parāda segšanai.
"°S io27. g. 15. novembri.

2022la^ edzjri!lf
A.

Krauklis.

I atvijas universitāte i/sludina

nar nederīgu nozaudēto ārsta
* [- -k. "I 186 izdotu no sis

S?%*rt3
Dimperan vardu.

Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

izsludina š. g. 28. novembri rakstisku izsoli
uz: Magnetu tēraudu . . • ? ļUW kg

3-vad. komutatoru auklu 1000 m
Izsole notiks minētā datuma pulkst. 10, Pastz-telegr. departa-

menta materiālu iegādāšanas un inventāra nodaļa, Aspazijas bulv.
N° 15 Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10° o apmērā

no piedāvājuma kops.mas. Ns 3794 1* 21131
Techniskie un izsoles noteikumi saņemami darbnīcas komerc-

nodeļī, Slokas ielā 1* 2, darbdienās no pulkst. 10—12 un 12,30—14.

Pasta un telegrāfa d-ta gahenl dotaizsludina š. g. 2. decembri "

raftstisftu izsali
tz: skrūvspīlēm ,„_

miliampermetriem o ^
kokvilnas lupatām cJ;

. m/t auklu ? '
^ 95on 8

Izsoles un terhniskie n teikumi saņemami darbn k-™* m
Slckas ielā Ns 2 dubd. no pīkst. 10—12 un no I2 30-14 **|Ļ

Izsoles dal bniekiem jāiemaksā drošības nauda 10°/ a
piedāvātās kopsumas. ° P^ērj t,

Izsole no iks minētā dajumā pulkst. 10, p. t. D. maleri i ^''dāšanas un inventāra nodaļā, Aspa ijas bulv. Nš 15. o* "&?

Jiļudas izīabojums.
,Va dibas Vēstneša* š. g 14. novembra 256. numura ievietota

Mežu depattamenta sludinājuma par augoša meža pārdošanu izsolē
š. g. 30. novembri nepareizi uzrādīts, kaMežu departaments pārdos
mežu .mutiska* izsolē ;_ vajaga būt un jālasa: Mežu departaments
pīrdos laistītā izsole u t t. 19931

Varakļānu virsmežniecība

pārdos mutisks izsolē
zemāk minētas dienas un vietas

augošu mežu:
II 16. decembrī 1927. g. Boikovas pag. valdes telpās:
III iec. mežniecības Murmastienes novadā pēc platības 16 vie-

nības no 0,2—10,3 ha, vērtībā no Ls 14—498, Borkovas novadā,
pēc platības 7 vienības no 0,7 —2,5 ha, vērtībā no Ls 20—690;
Lsinas novadā 1 vienība, pēc platib.-s 1,2 ha, vērtibā Ls 614.

2) 19 decembrī 1927. g Varakļānu virsmežniecības kancleja:
II iec. mežniecības Varakļānu novadā — Strumpnīcas, Zirgu

Salas, Padagas, Vecuma, Suņastes, Slavas, Kristaputva, Robežnīcas,
Vidus-Salas un Sēņu-birzes nogabalos, pēc platības 86 vienības
no 0,09—1,25 ha, vērtībā no Ls 22—1200 un pēc celmu skaita
20 vien'bas no 4—587 kokiem, vērtībā no Ls 12—144.

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g.
15. apriļa likuma pamata (iesp. ,.Valdības Vēstneša" Nš 82) un
zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. septembra apstiprinātiem
nosacījums iem.

Izsole šausies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10 proc. drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10 proc. no sumas,
par kādu vienība nosolīta.

Ciršanas biļeti saņemct pircējam jāiemaksā skaidrā nauda par
katru pārdošanas vienību, uz kuru izņem biļeti: 1) Valsts ienākumos
ne mazāk ka 20°/o no pārdošanas sumas; 2) mežu departamenta
speciālos līdzekļos drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un meža
kultūru darbu izvešanai vienā sumā — 20% apmēra no vienības
pārdošanas sumas; šīs drošības naudas pāriet mežu departamenta
ticībā un netiek atmaksātas Ciršanas vietas notītīs un izcirtumus
apmežos mežu resors.

Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs — drošības
nauda c'ršanas vietu tītīšanai — 20°/o «pmērā — nav jāiemaksā.

Skaidrā naudā ienuksāto operācijas drošības naudu ieskaitīs
pēdējā maksājumā.

Ja par p rkto vienību visu naudu samaksā ne vēlāk ka mēneša
laikā no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.

20186 Varakļānu virsmežniecība.

Bruņn ecības virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1927. g. 17. decembrī, Irlavas pagasta namā,

augošu mežu un sekvestrētu sagatavotu
dedzināmu malku:

i. Remtes iec. mežniecībā, Remtes novadā, pēc celmu
skaita 16 vienības no 6—32 kokiem, vērtība no Ls 12—140. Plāņu
novadā — pēc platības 6 vienības no 0,28-0,53 ha, veriība no
Ls 135—345. Zantes novada — pec celmu skaita 2 vienības no
26 kokiem kat a, vērtibā no Ls 32—53.

II. Aizupes iec. mežniecība, _ Aizupes novada, pēc
platības 33 vienības no 0,24-2,70 ha, vērtība no Ls 27—1910.
Jaundziiu novadā, pec platības 46 vienibssno 0 22—9 24 ha, vērt.bā
no Ls 112—38L0 Zutēnu no ada — pēc platības 8 vienības no
0,20—0,31 ha, vēitībā no Ls 85—165.

III. Grenču iec. mežniecība, _ Bruņniecības novada,
pēc plalibas 3 vienības no 0,19—0,48 ha, vērtibā no Ls 105—690;
pēc celmu skaita 5 vienības r.o 10—12 kokiem, vērtībā no Ls 55—75.

IV. Jaunpils iec. mežniecībā, Struteles novadā, pēc
platības 3 vienības no 0,39—1,45 ha, vērtibā no Ls 156—425; pēc
celmu skaita 10 vienibasno 32—100 kokiem vērtibā no Ls 14—70.
Laukumuižis novadā, pēc platības 1 vienību 0 17 ha par Ls 75
Jaunpils novadā, pēc platības 1 vieniba 0,59 ha par Ls 330; pēc
celmu skaita 2 vienības no 7—17 kokiem vērtibā no Ls 35—72.

V. Lestenes iec, mežniecībā, Lestenes novadā, pēc
celmu skaita 11 vienības no 4—20 kokiem, vēitbā no Ls 25—150.

Sekvestrēti augoši koki un sagatavota
dedzināmā malka.

II. Aizupes iec. mežniecībā, Aizupes novadā, 1 vie-
nība — 1233 koU un 136,05 steri, vērtibā Ls 910. Sagāzušās
grēdas pieņemama; bez pārkraušanas

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. septembrī
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies plk*t. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās Izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pec nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no

sumas, par kuru vienība nosolīta.
K3 drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz

jēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valstizemes bankas6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas
Drošības nauda cirštnas vietu tīrīšanai un meža kultūru daibu

izvešanai apvienotas vienā sumī — 20% apmērā no vienības pār-
došanas sumas, pie kam šī drošības nauda pa'iek Mežu departa-
menta rīciba. Ciršanas vietis satīrīs un izc;rtun.us apmežos mežuresors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež-ziņiem.
20184 Bruņniecības virsmežniecība.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Jēkabpils apr. priekšn. pal ,;,
paziņo, ka saskaņā ar JaunfelVTiec. miert izp. JVs 2259 un Sd. r. JVs 118430, 1927.g. 28 Zpulksten 14, Seces pag
mājās tiks pārdota M;lLibergam piederoša kustam!manta, sastāvoša nu ln
āboliņa un 1 birkav. sie
novērtēta par Ls 84, dēļ ^nākun soda naudas iekasēšanas

Izzināt sarakstu, novērtējumi,
ka ari apskatīt pārdodamu
varēs pārdošanas dienā uz
20196a_ Priekšnieks (pai

Liepājas-Aizputes apr. 3. robejapsardzības raj. priekšnieks
ka 1927. g. 15. decembrī, Uln
pag. Labragas muižā, pieg.rubģ!
policijas posteņa nometnes tiki
pārdota atklātā vairSksolišai
izskalota no jūras ',/2 kub,
priežu malkas.

Tuvākas ziņas Liepājā, H«-
maņa ielā JVs 1*6, 3. robežapsardi
rajona priekšn. kancleja.
20192a Priekšnieks (paraksts .

Praulienaspag valdeKcHddoDi
tūdaļ vajadzīgs

darbveža palīss,
pilnīgi iestrādājies un spējigspat-
stāvīgi strādāt. Alga Ls 80-90
mēnesī, brīvs dzīvoklis ar apsildu
un apgaismošanu.

Pieteikties rakstiski vai per-
sonīgi pagasta valdē. .1* 20118

Rīgas policijas 6. iec. pr-' ts iz-
sludina par nederīgu neziudēti
karakl. apliecību JVs 5976, īzdo»
8. jūnijā 1927.g no 6. Rīgaskp.
komandiera uz Alekša

^
Určis v

Latvijas univesitātes leģitimācija
kartiņa Ns 11549 uz Augusles
B e 1m a n s vardu pazaudēta m
ar šo tiek izsludināta par nederīga

Latvijas universitātes leģitin*
cijas kartiņa Ns 11886 uz Ksenija,
K r a s t i ņ š vardu pazaudēta 3
ar šo tiek izsludināta parnedeng:

Līvānu pilsetaTvalde izslīd»
par nederīgu nozaudēto atvaļini-
juma apliecību Nš 13986/18971,1
izdotu no Daugavpils kcra apriņķi
priekšnieka 1923 g 5 / 9- lebniin
uz Spungina Joseļa Smuļai »
vārdu -—^3

Mežu departaments te'*
par nederīgu ierc ču atļauju « '« ;
Izdotu 1922. g. 30. oktobri L*'
virsmežniecības 19. apgaitas mež-
sargam Pēte'im KarUnam

Ķieģeļu pag.valde izsludina M
nederīg. sekošus nozaudētus W
kumentus: 1) karaklausības£
JVs 3971, izdotu no 4. Valmieiļ

kājn. pulka komand. W*- y
8. jūlijā uz Alberta Petepj
Izaka v.; 2) Latvijas ieksz. m

JVs857, izd. no Ķieģeļu pag-v
^1922. g. 14. sept. uz Ro«gl

Mārča d. Martinsona v- "*]

Sunākstes pag. valde ļiVOļ

apr., izsludina par nederīgu *
zaudēto Latvijas ieksz. pas'. ļ
no Saukas pag

^
valdes 1«J

28. aprilī ar JVs 2393, ^ «J
Minnas Jāna rņ. Lasmanv^J

sludinājum*
Papildinājums

sludi īājumam .vaa B?zeyd
š. g. 255._nnmur. pyKl
savstarpīgas k edi b d.i

^turamo biedru sapulci- #
sludinājum; P. S. PAfl
pašās beigās jslasa: .* jod
tO dtecemft" .- ..^

Uz Krievu savienības » kif

ka.es š _-J>"_Xft ___
tējās vispare.as bedru

^
lēmuma pamata __* <tf

krāj-aizd ,kase Pyc^^,^Marijas iela Ņ* 5 1922. «"
Rigas apgabaltiesa
29 novemt" ar* ° „o:

Pieņemšana ikdienas "J 1§-

līdz pulkst l _*_2_fl&*
20223 Likvidācija* *

šoseju un zemesceļu d-ta 1.rojma inženisn
sava kancleja R gā, Lāčplēša iela 24, dz. 8, š. g. 25. novembri ulk

izdos otrreizējā jaukta iziolē iazakp»mt|iii
1382 kub. mtr granitakmeņu un 1F33 kub mtr. granitakmerm &pārvešanu no Rīgas—Ķekavas vecās šosejas klm. 7,810 iJL ^
12,600 uz i taisnojumumu. Drošības naudj j'iennksā Ls 80CTuvāka zinas ka r cleiī L 38nx

Pasta un telegrāfa departaments
izsludina rakstiskas izsoles: 1*

5. decembri, pulkst. 10 no rīta, uz 580 ton. dzelzs cinkoto stiepuli;
9. decembiī, pulkst 10 no rīta, uz 270 000 izolatoriem.

Drošibas nauda lG°/o apmēra no piedāvājuma vērtības. Tuvākas
ziņas saimniecības daļā no pīkst. 11—13. N°3798 20132
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