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no
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A izrādījums
pārskats par savu darbību.

jādod

Preču un materiālu saraksta, kuras finieru

fabrikai atļauts saņemt bez muitas un

akcizes, papildinājums.
Sēnalu un neķīti ību literatūras sarakstsN°4.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1927. g. 22. novembrī

Nr. 124.

5 pēc

Apstiprinu amatos līdzšinējos vietas izpildītājus:
komandiera štāba priekšnieku
ģenerāli Aleksandri Kalēju,
Armijas

Kurzemes artilērijas pulka komandieri
pulkvedi Aleksandri Konradi-Kondra-

šovu,
Smagās
pulkvedi

artilērijas
pulka
Pauli Veimani un

komandieri

Galvenās.intendanturas pārvaldes mobilizācijas daļas priekšnieku pulkvedi Aleksandri Apsīti.
dienesta labā:

Vidzemes

Visām pilsētu un miestu valdēm.

Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojums
visām pašvaldības iestādēm par tautas
nobalsošanu 1927. g. 17. un 18. decembrī
izsludināts „Vald. Vēstn." š. g. 256. num.
Šī rīkojuma izpildīšana uzlikta pašvaldībām ar likumu (sk. 1922. g. Lik. krāj.
116.), un par katru novēlojumu vai nevērību pie tā izpildīšanas
vainīgajām
amatpersonām draud sods. Lai novērstu
varbūtējus traucējumus pie minētās tau-

ministrija uzaicina pilsētu un miestu valdes
izpildīt

sekošo:

1) Valdes locekļiem sīki jāiepazīstas ar
minēto centrālās vēlēšanu komisijas rīko-

jumu un jāiepazīstina ar to arī balsošanas
komisiju locekļi, kurus izvēlēs dome, bet
valdes loceklim, kuram
uzdota
tautas
nobalsošanas vadība,
jāgādā par
visu
rīkojumā "minēto prasību izpildīšanu noteiktā laikā un paredzētā kārtībā.
2)

Lai

divīzijas pārvaldes kapteini
uz 4. Valmieras kājnieku

Oskaru Krampi

pulku,
4. Valmieras kājnieku pulka kapteini
Fridrichu Hugo Kalniņu uz 5. Cēsu kājnieku pulku,
5. Cēsu kājnieku pulka kapteini Jāni
'Biti uz Vidzemes divīzijas pārvaldi,
Smagās artilērijas pulka kapteini Ansi
Birkenšteinu
uz Artilērijas inspektora
stabu un
12. Bauskas kājnieku pulka virsleitnantu Andreju Bergu uz Zemgales divīzijas pārvaldi.
§ 3-

Pārvietoju uz pašu vēlēšanos:
10. Aizputes kājnieku
pulka leitnantu
Jāni Rudgalvi uz 5. Cēsu kājnieku
pulku un
Kāja tiesu pārvaldes karalaika ierēdni
Lmili Jansonu
uz Smagās artilērijas

ģenerālis Bangerskis.

SAEIMA.
Sēde

22.

novembrī.

sēdi atklāj
priekšsēdētājs Dr. P. Kalpulksten 5.
Nolasa valsts dibināšanas svētku gadījuma
piesūtītas apsveikumu telegramas.
- arP citiem
sveicinājis Igaunijas parlamenta
priekšsēdētājs Einbunds.
J.
ļ^PUtatam
Celmam piešķir atvaļijumu braucienam
uz
ārzemēm
līdz
"ln

*cembrim.

turpinās debates par pieprasījumu
skmi
tās- RunāJ- Breikšs, L. Ausējs,
G M-,u
|V ">ergs, N. Maizels, L. Ozoliņš,
"zelinš, K. Dēkens un M. Lazertamkad N- Kalniņš kā refeknt!'H
evis atskatu par debatēm, Saeima ar
p
f47
' dibināt
^ balsmi pieprasījumu kā neparf^Tl"3

valskontroles pārskatus

s« -'24. un

1924./25. g.
PadomiSēch? aP'P rina valsts kontroles
"" koIe^Jas >°cekļus.
V» Lik urnu
par pilsētas tiesību piešķiršanu
"'«tiem noraida
.

jāuzrāda viņu
atrašanās
vietas.
jānolemj par komisijā vai
katrā
apakškomisijā
ievēlamo
locekļu
skaitu un tikai pēc tam padomes locekļi
iesniedz kandidātu sarakstus. Nobalsošana
notiek par sarakstiem, un iznākumi aprēķināmi piemērojoties tiem principiem, kādi
bij nolikti 1924. gada instrukcijā par padomes vēlēšanām
15. pantā. — Komisiju
velēšanu protokoli nekavējoties iesūtāmi
apriņķa valdei, bet komisiju un apakškomisiju locekļu vārdi un uzvārdi, kā arī
komisiju
atrašanās vietas paziņojamas
Centrālai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā

varētu

iz-

paredzētā laikā un kārtībā,

apkurinātas

siju vai apakškomisiju rīcībā no policijas

sētā vai miestā un ievēlēt balsošanas komi-

aizzīmogošanas

siju locekļus, kuru skaitu iepriekš noteic
dome no 3 vai 5 locekļiem.
3)
Ievēlēto komisiju un apakškomisiju
locekļu vārdi, kā arī balsošanas iecirkņu
atrašanās vietas jāpaziņo līdz š. g. 6. decembrim

4)
citu

centrālai

Par
jāgādā

vēlēšanu komisijai.

vajadzīgām telpām, urnām un
jau laikus

pilsētu

un

miestu

valdēm un jāraugās, lai viss nepieciešamais
būtu balsošanas laikā balsošanas komisiju
rīcībā. Tāpat minētām valdēm jārūpējas
pieaicināšanu kārtības uzpar policijas
pēc nobalsoturēšanai un jāgādā, lai
visus rīkojumā
prasītos
šanas sniegtu
ziņojumus noteiktā laikā un tāpat noteiktā laikā iesūtītu
centrālai
vēlēšanu
komisijai balsošanas materiālus.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.
Pašvaldības departamenta direktors
ļ. Zankevics.

apriņķu

RĪKOJUMS
un pagastu valdēm par 1927. gada
tautas nobalsošanu.

„Valdības Vēstneša" š. g. 256. numurā
publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas „Paziņojums par tautas nobalsošanu" un ,,Rīkojums visām pašvaldības iestādēm par
tautas nobalsošanu 1927. g. 17. un 18. decembrī. " Minētie «paziņojums" un „rīkojums" uzliek pašvaldībām svarīgus pienāar likuma
kumus, kuri tām jāpilda saskaņā
Vēstn."
.
(„Vald
nobalsošanu
tautas
par
1922. g. N° 141) 13. pantu un par kura
amatpersonām
pašvaldību
nepildīšanu
draud sods. Lai novērstu varbūtējas nepareizības, pašvaldības departaments uzizpildīt
dod pagastu valžu amatpersonām
sekošo:
.
augšminēto
1. Pamatīgi iepazīties ar
Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu un
iepazīties ari
dot iespēju ar šo rīkojumu
vēlēšanu (balsošanu) komisiju un apakšpadome
komisiju locekļiem, kurus pagasta
ievēlēs
.

Pēc šī rīkojuma saņemšanas ne vēlāk
2
pagasta padomes
kā 'io dienu laikā sasaukt
komisiju un va(balsošanu)
vēlēšanu
sēdi
izvēlēapakškomisiju
jadzības gadījumā
nolikta un
agrāk
jau
nav
šanai, ja sēde
jāizved uz
vēlēšana izdarīta. Vēlēšanas
Vispirms papamata.
proporcionalitātes
vai ir vajadzīgi
gasta padomei jānolemj,

Rīga

saņemti

vēlēšanu

balsošanas zīmītes, aploksnes un

4.

Pagasta

piederumi.
valdei

ir

jāizsūta

pa

visām

pagasta apdzīvotām vietām paziņojums,
kurā jāuzrāda vietas vai vietu nosaukumi,
kurās notiks š. g. 17. un 18. decembrī no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 8 vakarā
balsošana par likumprojektu, kura teksts
iespiests ,.Vald. Vēstn." 256. numurā un
izkārts katra balsošanas iecirkņa telpās
redzama vietā. Pagasta valdei ir augšējais
tikai jāpaziņo, bet no uzaicināšanas uz
balsošanu vai kaut kādiem citiem aizrādījumiem jāatturas. Paziņojums jāizdara ar
apkārtrakstiem, ar kuriem pa pagasta
iecirkņiem
iet ziņneši
pagastā parastā
kārtībā.
Apkārtrakstos apakš augšminētā
paziņojuma jāievieto sekošas ailes: 1) apdzīvotas
vietas numurs, 2) apdzīvotas
vietas nosaukums, 3) apdzīvotas vietas
saimnieka vai kāda viņa piederīgo paraksts
par paziņojuma lasīšanu un 4) tāds pat
pārējo šīs vietas iedzīvotāju viena pārstāvja
paraksts, ja tādi iedzīvotāji tur ir, kura pienākums to paziņot pārējiem iedzīvotājiem.
— Šie paziņojumi jāsavāc atpakaļ pagasta
valdē līdz 6. decembrim un jāpiešuj pie
sevišķas
akts, kura ierīkota
1927. gadā
tautas
5.

nobalsošanas ierosinājumam.
Kārtības

uzturēšanu

balsošanas tel-

pās un pie to ieejas, kā ari urnas un balsošanas materiālu
apsargāšanu līdz
viņu
nosūtīšanai Centrālai vēlēšanu komisijai,
noorganizē pagasta valde, apspriežoties ar
vietējo policijas kārtībnieku un aizsargu
nodaļu.
6.
Balsošanas materiālu nogādāšana no
apakšiecirkņiem uz balsošanas iecirkni pēc
balsošanas beigām ir pagasta valdes pienākums. Tāpat pagasta valdes pienākums
ir ,,rīkojuma" 31. pantā paredzēta paziņošana Centrālai
vēlēšanu komisijai pa
tālruni vai telegrāfu par balsošanas rezultātiem, kā ari tā paša rīkojuma 32. pantā
paredzētu materiālu un dokumentu nosūtīšana. Kuram no pagasta valdes locekļiem uzdots gādāt un būt atbildīgam par
izpildīšanu, ir jānoraksta pagasta valdes
protokolā. Paziņojumi Centrālai vēlēšanu
komisijai pa tālruni izdarāmi tikai tur,
kur tieši vadi vai citādi teclmiski atvieglojumi; pārējās vietās lietojams telegrāfs,
telegramām lietojams sekošs
pie kam
paraugs:

Centrvēl

Simt
Divi

četri.

. . — „par"

piecdesmit četri
simti

pagasta

— „pret"
valde.

7. Apriņķu valdes seko pagastu valžu
un padomju darbībai nobalsošanas lietā un
sper nekavējoties
soļus nepareizību
vai
nokavējumu novēršanai.
Tādēļ pagastu
valdes visu savu rīcību šajā lietā protokolē
un savu protokolu un ziņojumu norakstus
nekavējoties pa tālruni vai ar pirmo atejošo
pastu nosūta apriņķa valdei.

Rīgā, 1927. g. 21. novembrī. Xs 108143
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.
Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.
Nodaļas

vadītājs

P. Klinklavs.

un

apgaismotas telpas, pie kam jārūpējas,
lai telpas atbilstu augšminētā rīkojuma
prasībām. Uz nobalsošanas dienām iekritušas pagasta valdes un padomes sēdes un
cita tekoša darbība pārceļamas uz citām
dienām. Bez tam pagasta valdei jāapgādā,
resp. jāsaved kārtībā balsošanas aplokšņu
iemešanai noderīgas kastes (urnas) pēc
vēlēšanu iecirkņu un apakšiecirkņu skaita
un jānodod tās komisiju rīcībā 17. decembri ne vēlāk kā pulksten 8 rītā. Tajā pašā
laikā pagasta valdei jānodod minēto komipārstāvjiem

4.—

—,8

Balsojuši trīssimti piecdesmit

3.
Uz š. g. 17. un 18. decembri sagatavot un nodot vēlēšanas komisijas
un
event. apakškomisiju rīcībā nobalsošanas
nepieciešamās

Ls

personas

līdz š. g. 6. decembrim.

darbībai

...

par katru tālāku rindiņu
—.15
bcitu Iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ...-....- ,2:1
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. slud n.)
—,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

un ja atzīts tādus par vaja-

tad

materiāli,
zīmogi,
kā arī uz pagasta pašvaldības rēķina apgādāti rakstāmi materiāli un kastes (urnas)

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministris,

nobalsošanu

un ekspedīcija:

sēdes jau līdz š. g. 6. decembrim, liekot
priekšā noteikt, cik
balsošanas iecirkņi
un kādās vietās nepieciešami katrā pil-

6

pulku.

tautas

vest rīkojumā

pilsētu un miestu valdēm jāsasauc domes

§ 2.
Pārvietoju

Valdības rīkojumi un pavēles.

tas nobalsošanas darba un lieku sarakstīšanos un pieprasījumus šinī lietā, iekšlietu

§ I-

rindiņām

Tad

Rīkojums apriņķu un pagastu valdēm par

uzņēmumiem, kuriem

apakšiecirkņi

dzīgiem,

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

Rīgā, pilī K, l.Tel. N> 20031
_
Atvgrts
^ pulksten g

«
^^^^^^
--^r ^u

pusdienas.

1927. gada tautas nobalsošanu.

Kantoris

S^S^^^fej

apbedīšanu
Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde piektdien, pulksten

laikraksts

svētdienas un svētkudtenas

Jļ&mfiMģfeģ

Rīgā, pilī N9 2. Tel.Nb 20032

pavēle armijai un flotei.
Valsts Prezidenta

oficiāls

.znak katru dunu, ?^ mot

5,1,70

. -.10

rg^

Latvijas valdības

Iz

kara

ministra

pavēles

JVe 35.

Rīgā, 1927. g. 17. novembrī.
Pārvaldības

daļa.

§ 1Aizžogotāju-traleru diviziona komandieri
komandkapteini Briedi, kas 5 gadu laikā
patstāvīgi un sekmīgi vadot kara kuģi
,,Virsaiti" tuvos un ārzemju braucienos,
kā ari komandējot aizžogotāju-traleru diviziona kuģus no 1926. g. rudens, pierādījis
nopietnas zināšanas kuģu
vadīšanā un
stūrmaņu virsnieku specialitātē, ieskaitu
stūrmaņu virsnieku specislistos, ko ievest
minētā virsnieka dienesta gaitas sarakstā.
§ 3.
,,Valdības Vēstneša" š. g. 212. numurā
izsludinātos noteikumos par kurināmiem
materiāliem kara resorā skaitīt ievestus

dzīvē š. g. 6. oktobrī.
Līdz minēto noteikumu 27. pantā minētās instrukcijas izdošanai vajadzības gadījumos saņemt norādījumus no manis,
iesniedzot ziņojumus caur kara būvniecības
pārvaldi.
§ 4.
Noteikumu

par

kurināmiem materiāliem

kara resorā 23. pantā minētām amatpersonām
un
darbiniekiem
neizņemtās
malkas vietā sākot ar š. g. ziemas apkurināšanas periodu, t.i.Latgalē un Vidzemē —
no 6. oktobra, bet valsts pārējos rajonos —
no 15. oktobra, līdz turpmākam rīkojumam
izmaksāt naudu pēc aprēķina
Ls 56,50
par

1 kub.

m.

normalmalkas.
§ 5.

Malkas cenu ēdiena vārīšanai (Noteikumu 22. p.) sākot ar š. g. ziemas apkurināšanas periodu līdz
turpmākam rīkojumam nosaku Ls 9.50 par 1 kub. m.
normalmalkas.
§6.
Instrukcijas pie noteikumiem par dzīvokļu piešķiršanu kara resora darbiniekiem
(Kara ministra 1926. g. 2. pav. 6. § pielikums) 24. p. paredzētos gadījumos un
saskaņā ar noteikumu par kurināmiem
materiāliem kara resorā sākot ar š. g.
ziemas apkurināšanas periodu, t. i. 6.,
resp. 15. oktobri, un ziemas apgaismošanas
periodu, t. i. 15. oktobri, līdz turpmākam
rīkojumam
izmaksāt naudu valsts dzīvokļu īrniekiem pēc sekoša aprēķina:

par
„
„

1 kub.

m. normalmalkas —

1 kg petrolejas
1 kg sveču

Ls 9,50
„ 0,32
„ 2.—

Norāde: Noteikumu par kurināmiem
materiāliem kara resorā 21. p. un valsts
kontroles

š. g. raksts -N° 13109.
§7.

Kara ministra pavēle: 1924. g. N° 48,
1925. g. Ne 3, 1926. g. N« 7 § 4, X» 35
5 19,
No 32 § 16, un 1927. g. JNfo 19 §§ 25. un 26.
skaitīt atceltas Vidzemē un Latgalē ar
š. g. 6. oktobri, bet valsts pārējos rajonos —
ar

š. f.

15. oktobri.
§8.

Instrukcijas pie noteikumiem par dzīvokļu piešķiršanu kara resora darbiniekiem
18. un

19. pantu atvietot

ar

sekošo:

,,18. Ziemas periodā valsts dzīvokļu
apsildīšanai izdodama malka par brīvu
pec aprēķina 1,2 kub. m. normalmalkas
mēnesī uz katru krāsni".
,,19. Ja dzīvokļos ierīkota centrālā
apkurināšana, tad izpildāmi Noteikumu
par kurināmiem materiāliem kara resorā

..

8. panta 2. punkta nosacījumi".
§9.

Papildinot kara ministra 1926.'g. 35. pav.
1 § pielikuma 10. p., pavēlu: daļu komandieriem resp. priekšniekiem, dodot savu
piekrišanu pārvietošanai, dot ari atsauksmi
par pārvietojamo virsnieku vai pievienot
viņa tekošā gada atestāciju.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Pamatojoties uz jaunatnei kaitīgas literatūras apkarošanas komisijas šī gada
10. novembra sēdes lēmumu, izsludinu:
Sēnalu un neķītrību literatūras
saraksts JVe 4.
29. ,,Harrijs Pīls piedzīvojumi". Grāmatu
apgādniecība E. Meijers, Rīgā.

nepieciešamas, ja valdei tās nav zināmas,
bet specifikācijas sumas ari līdz 70 latiem
uzrādāmas, jo kopsumām pēc specifikacijām un grāmatām vajaga būt vienādām.
Darot augšminētos uzņēmumus uz šo
uzmanīgus, departaments aizrāda, ka gadījumā, ja ziņas par minētām sumām būs
iesūtītas
nepilnīgas, departaments būs
spiests šīs sumas pieskaitīt ar nodokli
apliekamai peļņai.
Bez tam vēl departaments aizrāda, ka
pēc likuma uzņēmumiem jāaprēķina ne*
vien ar nodokli apliekamā peļņa, bet ari
un procentuālais
maksājamais kapitāla
peļņas nodoklis un šie nodokļi saskaņā ar
likuma 100. p. jānomaksā mēneša laikā ne
gada pārskata apstiprināšanas dienas vispārējā pilnā sapulcē, pie kam departamentam iesūtāmiem gada pārskatiem katrā
ziņā jāpievieno Latvijas bankas kvītes
noraksts par minēto nodokļu nomaksu.
Gadījumos, kur tas nebūs ievērots, departaments būs spiests nodokli piedzīt.
Rīgā, 1927. g. 16. novembrī.
Nodokļu

30. „Zaka Bovdena ceļojumi un piedzīvojumi. Grāmatu

apgādniecība

Kliffords.
Neredzamais
cilvēks jeb Fakira noslēpumaina vara".
Izdevniecība A. Freiberg, Rīgā.

32. ,,Zvērkavis.

Piedzīvojumi

un

matu apgādniecība

Valdības iestāžu paziņojumi.

„Kometa", Lie-

pājā: komisijā A. Zemīša grāmatu
veikalā, Ventspilī
34. „Erosa Nedarbi" Džiovanni Bokačio.

,,Renesanses" apgādībā, Rīgā.
35. ,,Cīņa
par
Indijas
Karaļkroni".
R. Krafts. Grāmatu apgādiens ,,Kaija "

'g. un

Tieslietu ministrija paziņo, ka no š. g.
1. novembra
nodibināta
Stirnienes
dzimtsarakstu nodaļa ar darbības rajonu
Rēzeknes apr., Stirnienes pagasts un atrašanās vietu Stirnienes pagasta valdes namā.
Rīgā, 1927. g. 21. novembri.
Departamenta direktora v. J. Balodis.
Nodaļas vadītājs

°sauk

Rī&

apr
r

7794.

1267

Skrīveru pag.

Zemes gabals

Valsts

7795.

1543

Skrīveru pag.

muižas.
Zemes gabals JVs 31b,
izdalīts no Skrīveru

Tas pats
^
?-

Saskaņā

ar

noteikumu

par

jaunatnes

pasargāšanu no sēnalu un neķītrību literatūras (Vaid. Vēstn." 92. num. 1927. g.
28. apr.) šaī sarakstā uzņemto literatūru
nav atļauts:
1) izplatīt ar kolportieru palīdzību;
2) atklāti izlikt vai piedāvāt grāmatu
vietās
veikalos, kioskos, publiskās
vai atklāti izlikt tirgotavu telpās,
skatu logos vai citās no ielas redzamās vietās;
3) izplatīt sludinājumu vai kādā citā
pasūtījumu vākšanas ceļā;
4) piedāvāt pirkšanai;

5) izsniegt par maksu vai bez maksas
personām, jaunākām par 18 gadiem;
6) turēt skolu un jaunatnes bibliotēkās.

1927. g. 22. novembrī.

_

7796.

sētā.

lik.

142. p.

1. d.

Kriev?
Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maci ņš
Zemes vērtēs, daļas vadītāja vietā K. Šnor nieks

ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 1051

Valsts zemes fondi

(122. turpinājums.)

Zems gra-

-g

t; '3

2;

Nekustama īpašuma

matu nodajas

„

Atrašanās vieta

nosaukums

,£

476. p.

1. d. un 532. p. 1. d. 3. pkt. pamata apsūdzēto
bijušo Krievijas pavalstnieku
Jāni Miķeļa d.
Jegorovu, 39 g. vecu, kas ir 1 iri 64 cm
garš, slaika auguma, vienādiem pleciem, gaišiem
matiem, iegarenu gaišu seju, pelēkām acīm,
vidēju izliektu degunu un atkarus vidējām ausīm.
Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Jāņa Miķeļa d. Jegorova un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils 2. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

K.

Melnalksnis.
JV»

192.

1927. g. 15. novembrī.

Preču un materiālu saraksta, kuras akc.
sabiedrības ,,Daugava" finieru fabrikai
atļauts saņemt bez muitas un akcizes
(izslud. 1926. g. „Valdības Vēstneša 231.
numurā) papildinājums.
Rīkojuma JV° 171/26. g. 1. pantu, kurā
uzskaitītas preces un materiāli, kurus akc.
sab. ,-,Daugava" finieru fabrikai atļauts
saņemt bez muitas un akcizes, papildināt
ar precēm, kas muitojamas pēc ievedmuitas
tarifa 137. p. 1. pk., 143. p. 153. p., 1. un
3. pk. un 216. p.
Finansu ministris V. Bastjānis.
Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Aizrādījums

uzņēmumiem, kuriem jādod pārskats par
savu darbību.
Likumā par tirdzniecības - rūpniecības
uzņēmuminētiem
77. p.
nodokli
jādod pārskats par
miem, kuriem
darbību (akciju, paju, kooperatīvas un
citas peļņas sabiedrības, kuras darbojas
uz statūtu pamata), iesūtot departamentam specifikācijas par pārskata gadā izalgām, gratifikacijām, tantmaksātām
veida atalgojumiem,
cita
jemām
un
nav jādod norēķini),
kuriem
(par
avansiem
un aizņemieguldītiem
procentiem par
komisijām,
prot.
t.,
u.
tiem kapitāliem
vizijām vai cita veida tamlīdzīgiem atalgojumiem par dažāda veida pakalpojumiem aada laikā katrai atsevišķai per70 latiem, minētas
sonai konsumā pāri par
pēc departamenta
sastādamas
specifikācijas
Xs 2,
izstrādātiem paraugiem (veidlapas
nosausaņēmēja
naudas
* 7) uzrādot
pilnu adresi.
kumu, vārdu, uzvārdu un
adreses nav
latiem
līdz 70
Par sumām

Sekretāra
Latgales

palīgs Fr.

apgabaltiesas

Baumanis.

1. kriminalnodaļa,

saskaņā ar savu 1927. g. 7. oktobra lēmumu,
atsauc
,,Valdības Vēstnesī" 1923. g. 9. ap-

riļa

72.

numurā

iespiesto

sludinājumu

par

Osipa Osipa dēla Grickeviča
meklēšanu,
jo minētais Grickevičs ir atrasts.
Daugavpilī, 1927. g. 19. novembri.
Priekšsēdētāja
Sekretāra
Rīgas apr.

saskaņā

ar

savu

palīga

vietā O. Bluķis.

v. i. K- Smilti.nš..

1. īec.

miertiesnesis,

š. g. 17. novembra lēmumu,

meklē

Albinu-Albertu
Ādama
dēlu L o s i n s k u , piederīgu pie
Kaunas pils., 24 g.
vecu, apsūdzētu uz sodu lik. 574. p. 1. d.
Visas iestādes un personas, kurām būtu zināma
Losinska atrašanās vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus so(us viņa apcietināšanai un nogādāšanai

manā rīcībā.
Bulduros, 1927. g. 21. novembrī.
Miertiesnesis

JVs 1936.

F. N e i m a n i s.

Valmieras apr. 4. iec. miertiesnesis
izbeidz
Zamueļa
Jāņa
d. Kozlovski
meklēšanu, kas publicēta
,.Valdības Vēstneša"
1926. g. 12. janvāra 8. numurā, jo Kozlovskijs
ir atrasts.
Rūjienā.

1927. g. 19. novembrī.
Miertiesnesis

RīgasValmieras

—

7797.

Daugavgrlvas valsts gruntsgabali (FpvHTOB. yqacTKH

Rīgas pilsētā.

pēc

06p01H0H CTaTbH).
(Turpmāk

1927. g

N° 564.

V.

B ē r z o n s.

Zemkopības ministra v. i. K Krievs.
Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas vadītāja v. K. Šnor nieks.
*)

Skt. ,.Valdības Vēstneša"

1927. gada 236. numurā.

fabnkata ,,Le Furan" velosipēds,
pulksteņi, koferi un t. t. Biļetes dabūjamas Brīvības

ielā N° 38.

Iedzīvotāju

kustība

pilsētas

Pēc Rīgas

Rīgā.

statistiskā

biroja

paziņojuma

1927. gada oktobra
mēnesī reģistrēti (iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).
Dzimuši
Miruši
Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars
Latvieši

... 200 (242)

Pulkvedis (paraksts).
Darbvedis, kara ierēdnis Vanags.

Rīga
ārzemju

ceļojumu

un mantu

izlozi
šī gada 29. decembrī
sarīko Sociētē
Polvglotte par labu biedrības trūcīgiem
kursistiem, stipendijai
(veltītai nelaiķa
Z. A. Meierovica piemiņai) un kursu

mācības līdzekļu iegādāšanai. Vinnestos
biļetes ceļošanai 1928. g. pavasarīun vasarā

pa Baltijas valstīm un Vakareiropu (līdz
Neapolei un atpakaļ), tautas ģērbi, Fran-

Nacionālais teātris.
Trešdien, 23. novembri,
pulksten 7.30 vakarā, Bcrtona un Simona luga
„Z a z a" ar Liliju Š t e n g e I i titula lomā. Ceturtdien, 24. novembrī, pulksten 4.30 pēc pusdienas, skolniekiem A. Misē komēdijas,.Mariannas untumi" un ,,Ve neciešu nakts"
un franču romantiķu
deklamācijas. — Pulksten
7.30 vakarā, 38. un 28. pamatskolai par labu
,,S kr o d er dienas
R. Blaumaņa
komēdija
S i 1m a č o s". — Piektdien, 25. novembri, pulksten 7.30 vakarā, Bertona un Simona „Zaza"
ar Lilij^. Štenģeli titula lomā.— Sestdien, 26.novembri,
pulksten 7.30 vakarā, pirmo reia
E. Rostana drāma „Ē r g I ē n s" A. AmtmaņaBriedīša režijā, Parizes mākslinieka S. Lissima

176

(215) +24 (+27)

Vācieši .... 27

(39)

43

(41) —16 (— 2)

dekoratīvā ietērpā.

Krievi ....

40

(56)

29

Žīdi

42

PoJi un leiši .
Citi . . . . .

21

(27) +11
(31) + 8
(16) + 2
(7) + 4

Dailes teātris. Trešdien, 23. novembri, pulksten 7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām*
„Mīla stiprāka par nāvi". — Ceturtdien, 24. novembri, pulksten 7.30 vakarā, par
Vu" ar
tautas
izrādes cenām „Misters
Teodoru
Lāci titula lomā. — Piektdien.
25. novembri, Molnara velnu spēle ,,S a rkanās
d z i r n a v a s". — Sestdien, 26. novembri, pulkŽaķa Devala
sten 7.30 vakarā, pirmo reizi
mokas'.??
komēdija 3 cē(. „A k , šīs mīlas

(64)

34

(18)
10 (11)

19
6

Kopā V 340 (430)

307

(+29)
(+33)
(+ 2)
(+ 4)

(337) +33 (+93)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberkuloze 42 (51), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības
45 (44), vēzis 45 (43), asiņu izplūdums
galvas

kausa dobumā

vecuma
nespēks 15 (26), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, neieskaitot tuberkulozi 22 (12), vēdera
tifs 7 (7), nieru kaite 10 (6), šarlaks 1 (1),
difterits 0(1), garais klepus 1 (2), menin-

gitis 3
tifs

(3),

0 (0)

nāve

13 (13),

influenca 4 (2),
asinssērga

15 (22),

0

pašnāvības

nedabīga
9 (10), ma-

salas 0 (1).
Noslēgtas laulības

330

(280),

no

tām

pie garīdzniekiem 227 (196).
Lipīgas slimības. Pēc pilsētas

stati-

stiska

gada

biroja

paziņojuma

oktobra mēnesī
32 (56),

^

1927.

saslimuši ar vēdera

vis pazīstams pēdējos
gados. Viņš ir sp»»
apbrinc»skatuves pazinējs, īpatnējs talants un
Grācija i»
izveidotājs.
jami smalks situāciju

spēles gars autoram pirmaj ā vietā.

Literatūra.
1927.

Viga*
Artilērijas Apskats. 6./8. numurs.
1927. Artilērijas inspektora štaba-izdevum* -

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 23. novemon.

izsitumu tifu 0(0), paratifu 8 (18),

DevizeS

100 Francijas franku

186
* ,76—5
osm-25 2
9n2O-20>
jfVU

100 Beigas

"-

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa

»£
100 Šveices franku
™
100 Itālijas liru
f<^l
100
100
100
100

Māksla

J

8. gauS- .ļ"'j
Tieslietu ministrijas izdevums. K"!"'"
pie ,,Lētas ", Rīgā, Kr. Barona ielā 4.

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis.

tifu

šarlaku 99 (90),
garo klepu 5 (0),
difteriti 11 (8),
pertussis 0 (0),
masalām 53(32), rozi 4 (6), asinssērgu I (2),
Tetanus 0 (0), parotit. epid. 0 (0), influenci 0 (0). Iekavās atzīmētie skaitļi

Francija Kļu-

Devals ar savām komēdijām

Žaks

izsitumu

(0),

meklēšana

pilsētas
komendanturas
kareivja
Kļaviņa, Danieļa
Jāņa d., kas izsludināta
,,Valdības Vēstneša" 1926. g. 68. numurā.

un

vēl.)

17. novembrī.

Rīgas

Latvijas

Pieder valstij.

yCTb-,H,BHHCKOH KaSCHHOH

attiecas uz iepriekšējo mēnesi.
Izbeidzama

īpašnieka nosaukums

nosaukums

,

lēmumu,

Priekšsēdētāja vietā P. Bluķis.

Izglītības ministris J. Rainis.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

;

Zemkopības ministra v. i. K

cijas

pārvaldnieks

saskaņā ar savu 1927. g. 9. novembra
sodu

Pieder valstij.

(Turpmāk vēl.)
1927. g. 21. novembrī.

N° 55.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
uz

Zemes gabals _„Nelietojama kapsēta".

Jēkabpils pil-

Zemju pārvaldes priekšnieks E

Bri ko v s k i s.

meklē

-"

llūkstes

Atsvabinu no amata, uz paša lūgumu, Rūjienas notāru Jāni Radziņu, skaitot no š. g.
1. decembra.
1927. g. 19. novembri.
Tieslietu ministrijas

bij. Krievijas ?
tības ministrijas
npersoi*ia,
J

muižas.

Dāvids.

Daugavpilī, 1927. g. 17. novembri.

"No 6067.

RĪKOJUMS

Pavēle

Nb 31,
izdalīts no Skrīveru

Jēkabpils-

Iecelšanas.

Rīgā.

W ' '^4

reģ. N°Nfi

RīgasValmieras

o.

PAZIŅOJUMS.

īpašumu saraksts
lT^L

« Zemes grā.
Nekustamu īpašumu
4.
h„i,„
?« ~ matu
nodaļas
z.«
vieta
Agrākā īpašnieka n„
Atrašanās
Ka
n
nosaukums
nosaukums
g^

M

stāsti

no mežonīgiem rietumiem". Grāmatu
izdevniecība ,,Mars", Liepājā.
33. ,,Vīnoga , pēdējais mohikanietis". Grā-

F. Ķempels.
K. Kronbergs.

Nodaļas vadītājs

Rīgā.
31. „Sir Ralfs

(121. turpinājums.)

departamenta

direktors

A. Lapiņ,

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo

Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu.
Čechoslovaķijas kronu

'rn_28*

Joi'^n— \W

. .

i

«'fir-l^
'fs'oL. l^

JŽ'ZL.ļ$fl i

100 Holandes guldeņu

T-mM-'

Nacionālā opera.

Šovakar — ,,R a i m o n d

a".

Diriģents: Teodors Reiters. —Ceturtdien, 24.novembrī
„Vaidelote" pirmais atkārtojums.
Publika un prese jauno operu saņēma ļoti silti;
operai ir teksta un muzikālas īpašības, kas nevar
neaizraut un nesavilņot
visatturīgāko klausītāju. Diriģents: Teodors Reiters. — Piektdien,
25. novembrī, pulksten 8 vakarā Jāna K u b e lika
pirmais
vijoļkoncerts.
Kubelika vārds
pasaules vijolvirtuozu saimē mirdz starp pašiem
lielākajiem.
Kubeliku
pazīst ari
Rīgā: kad
pirms kara Kubeliks gandrīz
vienā laikā ar
Kretsleri spēlēja Rīgā, publika
vienādi uzgavilēja abiem tolaik pasaules dižākiem vijoļmeistanem. — Sestdien, 26. novembri, pirmo reizi
smī sezonā ,,C h o v a n š č i n a", galvenā diriģenta
Emila Kupera vadībā.
— Svētdien
27. novembri, pulksten 2 dienā, XI tautas izrāde „Begšana no sera Ja". — Pulksten
7.30 vakarā ,,0 t e 11 o".

100
100
100
100
100
1

-'

Vācijas marku
To'oR—13,''
Somijas marku
«5
Igaunijas marku ....-•
ļcL^I,®
Polijas zlotu
Knifr-SlJ" ?
Lietavas litu
_ - '
SSSR červoņecs
Dārgmetāli:
|
^^
? -*
.
Zelts 1 kg
*g4—102 ļ
Sudrabs 1 kg
Vērtspapīri:
g _i
g__lO0
•
5%' neatkarības aizņēmums.
9
gg—93
4% Valsts aizņēmums prem. .
60/ 0 Zemes bankas ķīlu zīmes
g6_97
zīmes
8% Hipotēku bankas ķīlu
Rīgas biržas kotacijas k°. lsi Jfs skuj e vl:'
priekšsēdētāj s J. *
Zvērināts biržas māklers '"

Redaktors: M. Aro«.

^

Rīgas apgabaltiesas

2. iec. tiesu

izpildītājs paziņo , ka 29. novembri
1927. g., pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Antonijas ielā N° 14a, dz. 17,
pārdos
Jēkaba Jakobsona kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par Ls 350.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1927. g. 10. novembrī.
20792a Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

(Fiesa

sludinot umi -

vušu

no mēbelēm

par Ls 200.

un

novērtētu

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rig , 5 rov. 1927 g.
2u832
Tiesu iz». O. Stellmachers

rt.l« e««3. civllnod.,.,
J^B
civilproc. lik. 1958. p.,
?
saSk oa ar
1927. g.,
Rigas apgabaltiesas
V iec.
nf ka 29. novembrī
atklātā
g. 30.tiesas
P'£a« nodaļas 1927.
tiesu izpildītājs
aug.
?ks nolasīts
?aziņo , ka 30. novembrī 1927. g.,
^
mir. MarXf«
oa* „Lindēs"
pulkst. 10 diena, Rīgā, Mīlgrāvja
00
Andreja
d. Lindes tēstaAndreja
tiņa
Jfc
L.JV° 5965
14,
Viļā
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu ielā
pārdos
m
novembrī.
izpildītājs paziņo, ka 29. novembrī T re i j a kustamo mantu, sastā21.
1927.
gRīgā
1927. g., pīkst. 11 dienā, Rīgā, vošu no vienas bufetes un noVeidners.
Priekšs ēd. v.A.
Sekretars^Kalve. Stabu ielā JVo 119, pārdos Nikolaja vērtētu par Ls 300.
"2
3
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Stāla kustamu mantu, sastāvošu
civilnodala,
īrrļ^abaltiesas
no automobiļa-taksametra un no- kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
**£„?!"civ. proc. lik. 1958. p., vērtētu par Ls 1700.
SaSIo ka 29. novembrī 1927. g.,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Sīgā, 2. nov. 1927. g.
2 831
atklātā tiesas sēdē
Ci " nodalās
Ti-su izo. O. Stellmachers.
g. 3. janvāri kā ari apskatīt pārdodamo mantu
1927.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
tto nolasīts
Marijas Indriķa m.
Rigas apgabaltiesas V iec.
Rīeā mirušās
Rīgā, 1927. g. 11. novembrī.
Oelsdzim.
Ennic (Kopitz),
tiesu izpildītājs
L.J*6019 20790a Tiesu izp. Ed. Kalniņš.
.

testaments.

Ss
ma

21 novembri.
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
Rigā, 1927. gPriekšsēd. v.A. Veidners. izpildītājs paziņo, ka 29. novembrī
Sekretārs A. Kalve. 1927. g., pīkst. 12 dienā, Rīgā,
20740a
Baznīcas ielā Ks 27/29, dz. 25,
Siea7 apgabaltiesas 3. civilnodala, pārdos Ervina
Johna kustamo
1958. p
civ.
proc.lik
,
X?3!r
1927. g., mantu, sastāvošu no mēbelēm
novembri
29.
ka
nazino,
un novērtētu par Ls 250.
atklātā tiesas sēde
min 'nodaļas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
1925. g. 4 aprīli
nolasīts
«ks
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
„Lejas Kreicu
pag.
Sidgundas
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
mājās mir. atraitnes Antonijas
Rīgā, 1927. g. 12. novembrī.
L. JVs 5921
testaments.
Cēmit
20791a
No 2376
21.
novembri.
g.
Rīgā 1927.
Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.
v.
Veidners.
A.
Priekšsēd.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
90739a
izpildītājs paziņo , ka 30. novembri
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodala, 1927. g., pīkst. 10 dienā, Rīgā,
36. p.
uz Latvijas civ. lik. kop.
Baznīcas ielā N° 10/12, pārdos
Diezīmes pamata, ar šo paziņo Judeļa Krasko kustamo mantu,
draugi
vispārībai, ka laulātie
sastāvošu no magoņu un ozola
jānīs Gusta d. Velēns un Anna koka mēbelēm un novērtētu par
Pētera m. Velēns, dzim. Neļķe
laulības Ls 1120.
savstarpīgo
noslēguši
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Krūknotāra
ie
Rīgas
J.
līgumu p
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
nov.
1927.
g.
reģ.
8.
landa
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
X» 170/29144 ar kuru viņi, atRīgā, 1927. g. 16. novembrī.
noslēgto
viņu
laulību,
tiecībā uz
20793a
JVa3112
79.
un
tējo
civ.
lik.
ir atcēluši vie'
Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.
paredzēto
laulāto
turpm. p. pL. Ws 5964
mantas kopību.
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
Rīgā, 1927. g. 15. novembrī.
izpildītājs paziņo, ka 30. novembrī
Priekšsēd. v.A. Veidners.
1927. g., pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Sekretārs A. Kalve. Voldemāra ielā JVs 33, dz. 11,
20261a
pārdos Zālamana Dikmaņa kuRigas apgabaltiesas 3. civilnodala,
stamo mantu, sastāvošu no viena
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt. divana un novērtētu par Ls 240.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
privāttiesību kop. 2451. p. pakā ari apskatīt pārdodamo mantu
uz
Eduarda
Kārļa
d.
mata,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Bankau lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas

pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1. nov. 1927. g.
publicēto 1927. g. 20. aug. Rīgā
mir. Kārļa Jēkaba d. Bankava
(Bankau),
1927. g. 25. jūlijā
pie Rīgas notāra
J. Purgala
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Kārļa Bankava
(Bankau) mantojumu
vai sakarā ar šo.mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, parāddevējietn u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās
par likumīgā spēkā gājušu. L.N°5680

Rīgā, 1927. g. 1. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
r8898a
Sekretārs A. Kalve.
Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
'958. p., paziņo , ka šīs tiesas
sēdē š. g. 28. novembrī attaisīs
un nolasīs 1927. g. 1. sept. mir.
Marlīzes Jāna m. Reinbergs testamentu.
LNq2452/27
Jelgavā, 1927. g. 19. nov.
Priekšsēd. v. Veiss.
?
20769a ___Sekretars Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1958. p., paziņo,
ka šīs tiesas sēdē š. g. 28. nov.
attaisīs un
nolasīs
1927. g.
'- augustā mirušā Pilupa Friča
u - Pabērza
testamentu.
Jelgavā, 1927. g. 19. novembrī.
- ""L.JN°2451/27
Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

—.

Liepājas

apgabaltiesa

"* Līzes Freiberg (Brīvberk)

lū-

guma un pamatojoties
uz 1923. g.

jnimarta "kurnu un civ. proc! lik.
2081
—2086. p.p., 1927. g. 13. okt.
"Oļema: I) parādu 3000 rbļ. pēc
'""gacijas .izdotas uz Johana
jsna d.
Freiberga (Brīvberka)
arau un cedēta
uz uzrādītāja
;du, un 1913. g. 21. septembrī
zum.
No
"J
1351, nostiprinātas
u"i
Freiberg
(Brīvberk),
d7 (Grankau) piedero0ramkau
gas nekustamas mantas Liepājā
2130 - atzīt
par
n iri"* -nm,'aksātu līdz ar visām

> «vēl*
R?2
zemesgrāmatu

lūdzējai

nodaļā
minētParāda izdzēšanu iz zemes
srām ,
naun 3 > iemaksāto naudu
g
at ti esas depozītā līdz
kredit
kuram tad

^r^

izmSslt-

'*ffi'
18->%
'waa

h^V

g

"

24

'

oktobri

č' - Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons.

'

Rīgā, 1927. g. 12. novembrī.

JVs 3171
Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

20794a

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu

izpildītājs pazino, ka 30. novembri
1927. g., pīkst. 1 dienā, Rīgā,
Baznīcas ielā JVs 17, II ūtrupē
pārdos Augusta Poritera kustamu
mantu, sastāvošu no šujmašīnas,
mēbelēm
un dažādam uzvalku
drānām un novērtētu par Ls 749.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1927. g. 15. novembrī.
Ns3021
20789a
Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rigas

apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

zirgiem, govīm, cūkām, mājputniem, mēbelēm, lauksaimniecības mašinām un inventāra
labības, siena un šujmašīnas un
novērtēta par Ls 1951.—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
20764a
Tiesu izp. (paraksts).
Latgales

'aziņo, ka 28. novembri 1927 g,
pīkst. 10 diena, Rigā, Cēsu ielā
Ns 29, pārdos Jāņa N a r u n a
kustamo mantu,
sastāvošu no
vienas trauku bufetes un novērtētu par Ls 200.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas
Rīgā, 5 nov. 1927. g.
20830
Tiesu bp

O. Stellmachers

Rīgas apgabaltiesas VI
tiesu izpildītājs

iec

apgabaltiesas

Ludzas
izpildītājs, kura
kancleja atrodas Ludzā, Vakzales
ielā JVs 24, pazino, ka 21. decembrī 1927. g.; pīkst. 10 rītā,
Ludzas apr.. Zvirgzdines pag.,
Runtostu muižas jaunsaimniecībā
tiks pārdota Viktora Čakša kustama manta, sastāvoša no divām
govīm, divām ķēvēm
un viena
kumeļa un novērtēta par Ls 380.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
20766a
Tiesu izp. (paraksts).

iecirkņa

tiesu

?

"€iiu iestāžu
sludinājumi.
?

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka 28. novembrī 1927. g,
pulkst 1 diena, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ne 76 dz 7, _

pārdos

vairāksolīšanā

leiba

Orela
kust'mo mantu,
novērtētu par Ls 7778 un sastāvošu no zirgiem un citām mantām
viņa daž?du nodokļa parāda segšanai
^ 19. novembrī 1927. g.
Rī-ā,
20838
Piedzinējs (paraksts).

paziņo, ka 30. novembri 1927. g,
1 diena, Rīgā, Brīvi»-as ielā
N° 24, veikalā, firm. ,C Pfeiffer
lieta
pārdos
Ābrama Boru c h s ono
n a kustamo mantu, sadāmu
tokas somiņām
stāvos
Nodokļu departamenta
^
un novērtētu
par Ls 2i2,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, dažādu maksājumu piedzinējs pakā ari apskatīt pārdodamo mantu ziņo, Ut 29 novembrī 1927. p..
varēs pārdošanas dienā uz vietas. pulksten 2 dienā, Rīgā, Hospitāļu
ielā _ JVs 21, dz. 1,
Rīga, 14. novembri 1927. g.
20842 Tiesu izpild J Z i r ģ e I s
ārdos vairāksolīšana
pīkst.

Rigas

izdos rakstisko izsolē
uki!. velis materiālu pii sanu:
1) Vadmala

300 mtr.

2) Audekls, linu nebalināts
350 .
3)
300 .
.
. strīpains
4)
dvieļiem
400 .
.
.
5)
.
nebalināts palagiem . . . 1125 ,
6) Bjazs vienkārši plats
15 0 .
7) Flanelets balts
300 .
8) Maisu audekls
150 .
9) Ode.es drāna
180 ,
10) Segas, vilnas
150 gab.
11)
bērnu
25 .
.
.
Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz rakstisku izsoli 7. decembri 1927 g." ieniedzami Aleksandra Augstumu slimnīcas kancleja līdz 7. decembrim
š. g., pīkst 12. D ošības nauda 10 proc. no piegādes kopsjmas.
Tuvākas ziņas, noteikumi un paraugi Aleksandra Augstumu slimnīcas kancleja no pīkst. 10—12 dienā.
L 3899
2C840

Pasta DD tiMrata departaments izilodioa rakt. sacensība
6 dec 1927. g, pīkst. 10 rītā uz dažādu veidlapu apm. 2500 rīses,
pasta, telegrāfa un telefona iestāžu saraksta 1500 eks., pasta tek.
rēķinu daļas konto īpašnieku saraksta 1000 eks un citu spiestuves
darbu izgatavošanu.
L 3883
20839
Drošības nauda jāiemaksā 10°/ o apmērā no piedāvājuma kops urnas.
Tuvākas ziņas izsniedz p. t. departamenta saimniecības daļā
darbdienās no pīkst. 11—13.

^

-

Pnekules virsmežniecīoa

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 14. decembrī, Priekules pagas'a nama,

apgabaltiesas VI iec. Elzas un Pēlēja Bērziņu kust
mantu, novērtētu
par
Ls —
tiesu izpildītijs

augošu mežu

un sastāvošu r o ozola k. bufete
paziņo, ka 2. decem b rī 1927. g., viņa dažādu nodokļa parāda seguz likvidējamiem fonda gabaliem pazeminātu līdz 60 proc. un
pulkst. 10 dienā, Rīgā. Brīvības
šanai.
ielā Ns 32, dz. 3, Krievu krājRīgā, 23 novembrī 1927. g.
un atdevu kāst s u. c. lietā, 20836
P piedzin. (parakstsl. II iec. mežniecībā Dinsdurbes, Asītes, Elkas un Nodegas novados
II ūtrupē Dārdos
Haima Š i ^
no
pēc celmu skaita 19 vienības no 36—1589 kokiem, vērtība
m a n o v i č a kustamo mantu, saNodokļu departamenta
Ls 40 - 761 un 1 vienību 86 kluči, vēttibā Ls 119.
stāvošu no mēbelēm un pianir.o
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 27. septembra
dažādu maksājumu piedzinējs paun novērtētu par Ls 3050.
ziņo, ka 1. decembri 1927. g., apstiprinātiem noteikumiem
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pulksten 2 dienā. Rigā, Tērba'as
Izsole sāksies pulkst. 12 diena.
ka ari apskatīt pārdodamo mantu ielā J£ 57/61, dz. 48,
Izsolē pielaidīs pe sonas, ku(as iemaksās izsoles komisijai 10%
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
pārdos vairāksolīšana drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc n Rīgā, 21. novembrī 1927. g
solīšanas drošības nauda jāpap ldina lidz 10° o no sumas, par kuru
Mārtiņa Sinka kustamo mantu, vienība nosolīta.
2f843 Tiesu izpild. J. Z 1 r ģ e I s
novērtētu par Ls 3417,55 un saKā drošības naudu pieņems ari: I) Latvijas valsts iekšējo aizRīgas apgabaltiesas Rīgas apr. stāvošu no pianino, harrroniuma ņēmumu
obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu z'tnes un valsts
1. iec. tiesu izpildītājs pazino, ka un meb, viņa dažldi nodokļa zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kreditiiedrību garantijas.
*
29. novembrī
1927. g., p|kst. parāda seg-anai.
Drošības naudas ciršanas vietu tīiīšanai un meža kultūru daibu
Rigī, 23. novembrī 1927. g
11 dienā, Mellužos, Bērzu ielā
izvešanai apvienotas vienā suma — 20°,o apmrā no vienības no20837
P.
piedzin.
(paraksts).
4,
pārdos
Ottonam
Niedrēm
JVs
solītās sumas, pie kam šī drošības nauda neiek atmaksāta
pieder, kustamo mantu, sastāvošu
Ciršanas vietas nolīra un kulurdarbus izved mežu resors.
Nodokļu departamenta dažādu
no mēbelēm un ? novērtētu par
Ja meži nopircis zemes ieguvējs drošības naudas cirsmu tīrīmaksājumu piedzinējs paziņo, ka
Ls 450.
28. novembrī
1927. g., pīkst. šanai un kulturdarbu izvešunai netiek ņemtts.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā
Ja par pirkto mežu visu naudu samiksā ne vēlāk kā mēneša
ari apskatīt pārdodamo mantu 1 dienā, Rīgā, Mednieku ielā JVs 6, laikā no izsoles dienas — līgums nav jāslēdz
dz. 4, pārdos vairāksolīšanā Zaras
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Virsmežniecība patur sev tiesību, izsludinātās vienības noņemt
Bērman kustamu
mantu, noRīgā, 1927. g. 16. novembrī.
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
vērtētu par Ls 625,56 un sa20796a
Tiesu izp. A. Ozoliņš. stāvošu no mēbelēm,viņas dažādu
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņa.

seftvestrētus titulus.

Rīgas

apgabaltiesas

Rīgas

apr.

nodokļa

parāda

segšanai.

Rīgā, 21. novembrī 1927. g.
i. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
paziņo, ka 30. novembrī 1927. g.
Piedzinējs Vimba.
29. novembrī 1927. g., ' pīkst. 20812a
pulkst. 10 diena, Rigā, Ģertrūdes
12 dienā, Mellužos,Kadiķu
ielā
Nodokļu
departamenta
dažādu
u c
ielā JVs 105, Jāņa Reinitca
JVs 5, pārdos Osvaldam Elceram maksājumu
piedzinējs
pazino,
Leo
prasībās pārdos Civjas,
pieder, kustamo mantu, sastāv, ka 29. novembrī ' 1927. g.,
polda un Nikolaja Idelzaku
no vienas peldu kabīņu ēkas no- pulksten I dienā, Rīgā, L. Kalēju
kustamo mantu, sastāvošu no
plēšanai un novērtētu par LslOOO. ielā JV? 66, veikalā, pārdos vairākspoguļiem, sLpmalinas, elektro
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā solīšanā lija un Meijera Izraelitan
pai
c.
un
novērtētu
motoriem u.
ari apskatīt pārdodamo mantu kustamu mantu, novērtētu par
Ls 1385.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. Ls 1080,— un sastāvošu no
izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgā, 1927. g. 16. novembrī.
mašīnām, viņa dažādu nodokļa
mantu
kā ari apskatīt pārdodamo
20797a Tiesu izp. A. Ozoliņš parāda segšanai.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rigā, 22. novembrī 1927. g.
Latgales apgabaltiesas Ludzas
20811a
Piedzinējs Vimba.
Rīgā, 17. nov. 1927. g
iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
20845 Tiesu izp J K a z a b i e r n s. kancle 'ja atrodas Ludzā, Vakzales
Rīgas
policijas
I. iecirkņa
ielā JVs 24, pazino, ka 19. de- priekšnieks
paziņo, ka š. g.
Rīgas apgabaltiesas III lec. cembrī 1927. g.," pīkst. 10 rītā, 3. decembri, pīkst. 10, I. Smilšu
tiesu izpildītājs
Ludzas apr., Zvirgzdines pag., ielā JVs 19, eksprešu kantora
ciemā, tiks pārdota telpās, tiks vairāksolīšanā pārdota
1927.
Veserovas
ka 28 novembri
paziņo,
kustama manta, Emmai un Gustavam Lavingiem
pulkst. 12 diena, Rīga, 1 Ķēniņu Jāna Tulovska
ķēves, viena piederoša dzīvokļa iekārta, Valielā 1* 21, ekspr kant, 2 utiupe sastāvoša no vienas
zirga un viena kumeļa-ķēvītes
frida Martinova u. c. prasības
Heinricha V u li s o n a pras pārkustamo un novērtēta par Ls 360,—.
apmierināšanai.
dos Judeļa Haita
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgā, 21. novembrī 1927. g.
manlu, sastāvošu no dzmi ziemss
Priekšu, (paraksts).
apskatīt pārdodamo mantu 20786a
un rudens mēteļ em un novērtētu kā ari
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
par Ls 730.
Daugavpils pilsētas policijas
Tiesu izp. (paraskts).
Izzināt sarakstu, novērtējumu, 20767a
1. iecirkņa priekšnieks paziņo
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
1927. g.,
Latgales apgabaltiesas Ludzas ka 25. novembrī
varēs pārdošanas dienā uz vietas. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura pulksten 12, Valdemāra ielā JVs 11,
1927.
g.
Vakzales
Rīgā, 17. nov.
tiks pārdotas vairāksolīšanā pils.
kancle 'ja atrodas Ludzā,
20844 Tiesu iza .1. Kuri'"-''"' » ielā JV° 24, pazino, ka 20. deR. Rafalovičam piederošas se10 rītā, košas mantas: dzīvokļa iekārta
tiesu cembrī 1927. g., pīkst.
iec.
4.
apgabaltiesas
Rīgas
Ludzas apr.. Ciblas pag., Kušneru valsts nodokļa segšanai.
izpildītājs, kura kancleja atrodas ciemā, tiks pārdota Salimona un
Minētās mantas varēs apskatīt
iela
>
1,
Pumpura
Rīgā, Andreja
ūtrupes dienā uz vietas.
Michafinas Valteru kustama mang.,
1927.
decembri
2 gopazino, ka 3.
20820a
Priekšn. (paraksts).
ta sastāvoša no mēbelēm,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Vaļņu iela vīm, 2 aitām, I teles, 2 cūkām,
Veinberga
Dzelzceļu virsv. mat. apgāde
Xo 30, pārdos Saula
6 zosīm, vienas šujmašīnas un
mantu, sastāvošu ne
izsludina raftii
izsoles
kustamu
inventāra
dažāda saimniecības
un
nokokvilnas baltaudekla
30. nov. 1927. g , uz jumta skārdu,
un novērtēta par Ls 603,—.
vērtētu par Ls 240.
melno — 600G0 kg.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari apskatīt pārdodamo mantu 1. dec. 1927. g., uz uzgriežņiem,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
dzelzs
- 50 00 kg.,
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 20765a
un rofiil
«acensīfiu
Tiesu izp. (pārak
Rīgā, 19. novembrī 1927.fcLatgales apgabaltiesas Ludzas 1. drc. 1927. g, U7 n'gFm dzelzs,
JVs 348 (
20795a
kvadrāta — 23500 kg.
iecirkņa tiesu izpildītājs, kufa
Tiesu izp- V. Požariskis.
Izsoļu un secen ibas sākums
kancleja atrodas Ludzā. Vakzales
pulksten 11 dienā. Dalībniekiem
de,
ka
28.
V
iec,
24.
paziņo
ielā
JV°
Rīgas a pgabaltiesas
droš bas na^ da n
cembrī 1927. a-, pīkst. 10 rītā, jāiemaksā 5%
tiesu izpildītais
priekšmetuiertības
Lipiedāvāto
Nirzas
pag.
_
apr..
Ludzas
i V 27. g
pārdota OnTuvākas ziņas
paziņo, ka 6 d. cemb
dz<0&t* vīrs
deksnas ciemā, tiks
7ieme
Timosenku
pulksten 10 dieni. Rīga ,
valdē,
Gogoļa
ielā
Jfc 3, ist 103.
/
un
Anastasijas
gorija
ielā J* 19, pārdos A eksandrs kustama
1*
L.J*3363
manta, sastāvoša no 20490
sašukustamo
Ozola
mantu,

g.

Alekssndra Angilui slimnīca
Rīgā, Aptiekas iela J* 15/17, š. g. 7. decembrī, pīkst. 12 diena.

20814

2*

grieftules

Priekules

rtfsmcžnif

cfftg.

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927. g. 12. decembrī, Bites tautas namā,

augošu mežu
uz

likvidējamiem

fonda

gabaliem

pazeminātu

līdz 60 procentiem.

I lec. mežniecībā,

Elkuzemes ūdens dzirnavu atgriezums, pēc
platības 1 vienība 2,00 havenībā Ls 47
IV iec mežniecībā. Bāte> novadā, pēc platības 3 vienibas no
0,45—1 98 ha, vē tīoā no Ls 38—184
V iec me.nieciba, Dzeldas un Bii ķu novados, pēc platības
7 vienības no 0,24—2,99 ha. vērtībā no Ls 5—446 un pēc celmu
sk-ita 4 vienības no 13—514 kokiem, vērtībā no Ls 5-327.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstipiinā iem nosacījumi

m

Izsole sāksies pulkst. i2 diena.
Izsolē pielaidīs personas, k.ras iemaksā) izsoles komisijai 10°/o
drošības naudas no attiecīgu v e ūbu izsludinātās vērtības. Pēc nosolišanas drošības nauda jāpapildina Ldz 10°/o no sumas, par kupj
vienība

noso'ī'a

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu
zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas. '
Urošnas naudas cršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu
izve>anci apvienotas vienā sumā — 20% spmfrā no vienibas nosol'tās sumas, pie kam ii drošības nauda netiek atmaksāta
Ciršanas
vietas notīra un ktlturdaibus

izved meži resors.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, drošības naudas
šanai un kulturdarbu izvešanai netiek ņemtas.
Ja par pirkto mežu visu naudu

samaksā

ne

ci smu

tīrī-

včlāk kā mēneša

laikā no izso'es dienas — līgums nav jāslēdz
Virsmežniecība patur sev t'.esību izsludinātās vienibas noņemt
no izsoles pēc sa iem ieskatiem
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mfžz'ņiem.
20814a

fpriefeule* vtismeinii

2*

1927._ g., pīkst. 3 p. pusd pārdos
Daugavpils nodaļas uzdevuma tas pašas bankas telpās Daugavpilī, Rīgas ielā 26,

^^i ^——- —-—
HIllipi/i

atklātā

I.

cif>o

decembri

Lat-'. tirdzn. un rūpn. bankas

vairāksolīšanā

dažādas ze ta iieta * , dārgakmeņus
dzelzs
un čuguna izstrādājumus u c. lietas.
Tuvāka* ziņas izsniedz ikd.enas m'n. bankas telpās Daugavpili,
Sīgas elā 26 no pīkst 10—2.
20833
Zvēr. biržas maklers P. Rnpners.

I
'

IZSOLE.

Liepājas muita, pamatojoties uz muitas likuma 138. p. 9., 477., 496., 561. un 633. p. p., 1927. g. 15
d
pulksten 10, muitas I. noliktavā, pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču ipaš
niekam ir tiesības tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes.
<5

M1*

1

pasta kv.

3
4

4047
2117
135

1
1. p. c.
5. b.

5
6

2380
498

1.

3057
3141

9
10

3088
3195

H

3198

13
14

3333
2648
4301

15

172173

16

172365

Kon.

.

sar.

*
3

8

Lad.

_

Poz.

pieteikumu

7

Prece

_

pre£j
. . .,

u

169580

—

3. p. 1.2.

.

ļ&

652

1
15
pr.zīme

320
140
18100
173

vai

pa dzelzceļu

pienākusi

,

?

Vērtība
venioa

un ivars

Kad
^

Stetines
Stetines
Možeikiem

Grāmatsējēju izstrād., 9, 8 kg
Papira izstrād., 123,9
Galdnieku izstrād., 11 kg
Ēters (sēra), 8 kg
Papira izstrād., 96,2 kg

Stetines

1 kaste B. E. 6

Papira

27

Vācijas

23

Dancīgas

Siegfried
Ursula
Dzelzsceļu

5. VIII
1. IV
22. VIII

26
27
24

Claus

23. IV

27

un

izstrād.

r, . .
Pre£u

.

,
Ls

1 paka 345
1 ķīpa U. B. C. 111
1 gab. A. H. 1/3
1 kanna S. 41211/8
3 kastes P. C. T. 3111/12, 3152

14. vii
23. XI

Lituania

precu nosaukums

Vietu skaits un zīmes

No kurienes

I

_

—

19/3

17

Ar

., „.

L-

M. J, Sērdiens
Apv. Balt. S-ba
V. Rufelds

10,—
8,—

Daetz u. Pernau

5,—
60,—

Šenker u. Co

grāmatas

0,50
svešvalodās, 3,7 kg un 0,5 kg
V. Šiller
ari
z
Pernau
n
:
"n
Pasažieru bagāža, br. sv. 28,5k
Nezināms
50,—
1—17
—
243 Baltara
16. VI
26
Londonas
1 koferis
1.
bag. kv.
208396
—
16. VI
26
—
1 paka
Pīti zīda izstrād., 0,565 kg
8,—
Nezināms
. la-e
1
Pasažieru lietas, br. sv.l 16,5kg 1298,59
396 Baltriger
10. IX
25
Londonas
1 koferis T. C. x S.
Koblencs
1.
Grāmatas svešvalodās, 5 kg
0,29
11
159 Baltonia
13. IV
27
Londonas
1 paka U. B. C.
U. B. C.
1.—la.
5
Reklāmas un papirs ar izgrez223 Baltara
1. VII
27
Londonas
1 ritulis un 1 vieta U. B. C. Libau
1,32
nojumiem, 4,27 kg
U. B. C.
1.
17
442 Bernhard
14. X
27
Hamburgas
1 kaste S. Schochmovitz
Ievārījumi, 37,6 kg
350,45
Gerhards u Hevs
y
la.
pr. zīme
67138 Dzelzsceļu
3. IX
27
Kedaniem
2 vietas D. R.
Koka izstrādājumi 35,7 kg
46,71
Rišmans «...
la, lbun
kāpt. dekl.
br.
sv.
111
kg
377 J. C. Jakob- 28. VIII
25
Kopenhagen. 2 kastes, B. A. S. F. 802438/9
Krāsas,
II.
sen
1 kaste W. G. G. L. 766634, 1 kaste
A. G. F. A. 567739
900,73
Krāsas, sv. 128,7 kg
Gerhards un He«
*
pasta kvīte
—
—
—
6. X
27
Engeres
1 paka. 628/5
Kartonažas izstrād., 2,11 kg
6,98
R. Riek.
pasta kvīte
—
—
—
14. X
27
Beļģijas
1 paka, 373
Glezna ar rāmi, (muit. 6 mtr)
13,91
E. Jakubovičs

Bez tam tanī pašā dienā tiks pārdotas dažādas konfiscētas kontrabandas preces, kā: manufaktūra, galantērijas preces, alkoholiski dzērieni, tabakas izstrādājumi u. t. t. un 1 ,.Chevrolet"
firmas vie
automobilis, 5 vietīgs, ar vaļēju karoseriju un 4 cilindru motoru zem 24 H. P. Automobilis novērtēts par Ls 1500,—.
20584a
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Jēkabpils apr. valsts zemju insp. v. izp.,
JēkabpiF, Pasta ielā Ns 64, 12. decembrī

1927. g., pīkst. 11 dienā,

iznomās zvejos tiesības
jauktā izsolē sekošos valsts ūdeņos:

d) klēts,

12) 2 ms. kartupeļi,

e) rija ar piedarbu,
f) pirts.
3) Solīšana sāksies no Ls 2000.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras
mam

nodos

līdz
izsoles

izsoles

sāku-

noturēšanai

pilnvarotam Valsts zemes bankas
1) Mazsunākstes ezerā, Snnākstes pag.;
pārstāvim:
2) Baltiņu ezerā, Sēlpils pag. (valsts daļā);
a) Drošības naudu '/b dalu
3) Ceplīt ezerā, Varnavas pag.;
no trešā pantā minētās
4) Baltezerā Mazzalves pag.;
sumas, t. i. Ls 400.
^ Mazzalves pag;
5) Melnezerā,
b) Centrālās zemes ierīcības
6) Linezerā, Mazzalves pag;
komitejas
atļauju, ka
7) Lielajā Akacī, Daudzeses pag.;
pircējam atļauts iegūt
8) Mazajā Akācī, Daudzeses pag;
no valsts zemes fonda
9) Sozejas upē, Lielmēmeles muižas robežās;
iedalītu saimniecību.
10) Daugavā, Alstiķes muižas robežās; un
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
11) Daugavā, Vīgantes muižas robežās;
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
Rakstiski piesolījumi iesniedzami ne vēlāk, kā līdzplkst. 10 rītā ierīcības komitejai vismaz divas
12. decembrī š. g, apliekot to? ar 80 sant. zīmogno dcki un pienedēļas pirms izsoles dienas.
vienojot klāt pusi no piesolītās sumas ka droš bas naudu.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus var dabūt valsts zemju inspekizsoles beigām, jāpapildina iecijas kancleja.
20815 makāstā drošības nauda līdz
'/s
daļai no nosolītās sumas. Pārējās
Viļukfis
4/5 daļas jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
pēc izsoles.

sv. 136 kg

Paziņojums.

un 1 ms. cigoriņi, sv. 11 kg, pēc

sūt.
Tukums
I—Rīga-Preču
JVs 124727, nosūt. Aleks. Krastiņš,
saņ. Kārlis Čuriņš;
13) 1 ms. kartupeļi, sv. 51 kg,
pēc sūt.
Žiguri—Krūzesmuiža
JVs 125252, nosūt. Klāra Riskums,
saņ. Klāra Riskums;

14) 1 ms. kartupeļi, sv. 94 kg,
pēc sūt. Pļaviņas—Rīga-Preču
JVs 126620, nosūt. Ieva CimtiņValsteine, saņ. Elza Nazarova;
15) 4 ms. kartupeļi, sv. 303 kg,
pēc sūt. Valmiera—Rīga-Preču
Ms 103693, nosūt. Alberts Markovs.

16)

san.

dubl.

1 mc. un

uzr.:

1 kst. salmi un I

siens, nepresēti, sv. 102 kg, pēc

sūt. Ligatne — Rīga - Preču
JVs 130220, nosūt. Jānis Neimans,
saņ. A./S. M. S. Kuzņecov;
17) 1 kurvis, lietots * klūdziņu,
sv. 27 kg, pēc sūt. Alūksne *—
Rīga-Preču
JVs 72391, nosūt.
Alvine Kleibachs, saņ. J. Ribels;
18) 3 mucas, tukšas, koka, sv.
114 kg, pēc sūt. Ērģeme—RīgaŠo prasību neizpildīšanas gadī- Preču JVs 7417, nosūt. Roberts
1927. g. 9 decembrī, Viļakas virsmežniecības kancleja
jumā pircējs zaudē iemaksāto Viļķins, saņ. dubl. uzr.;
drošības naudu un tiesību uz
19) 2 mucas, koka, lietotas,
saimniecību.
sv. 78 kg, pēc sūt. Ieriķi—Rīga1 pļerobežu iec. mežniecība jaunsaimn. Ns 237 un 227 pēc saRīgā, 1927. g. 22. nov.
Preču JVs 8903, nosūt. Valdemārs
gatavota materiāla vai urna 15 v;enības no 4 05-33,25 steri vēitībā
20779a
JVsa17826 KJaviņš, saņ. dubl. uzr.;
110 Ls 13—120,
Valsts zemes banka.
20) 4 mucas, koka, lietotas,
Malku paidos saskarja ar likumu par mežu un meža materiālu
sv. 100 kg, pēc sūt. Lode—Rīgapārdošanu un iz sniegšanu valstmežos (,V. V." Ns 82, 1925. g.).
Preču JVs 125458, nosūt. Georgs
Izsole sāksies pulksten 12 dienā
Stelcs, saņ. dubl. uzr.;
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
21) 2 mc, koka, lietotas, sv.
10°/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības. 25. un 26. novembrī š. g.,
81 kg, pēc sūt. Piebalga—RīgaPēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/ no sumas, pulksten 10 rītā,
0
Preču JVs 79349, nosūt. Antons
par kufu vienība nosolīta.
Perka, saņ. dubl. uzr.;
Vitsmežniecība patur sav tiesību izsludinātas un pārdošanai no22) 6 mc. koka, lietotas, sv.
lemtās vienības noņemt no izso l es pēc saviem ieskatiem.
125 kg, pēc sūt. Smiltene—RīgaTuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņa
Preču JVs 139643, nosūt. Jēkabs
20784
VtļāfttM virsniexniecīfia.
Māzins, saņ. dubl. uzr.;
sekošus no saņēmējiem neiz23) 1 mc, tukša, lietota, sv.
pirktus sūtījumus:
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
Valsts zemes banka izsolē
jāiesniedz Centrālai zemes
1) 1 mc. siļķes, sālītas, sv. 37 kg, pēc sūt. Bolvi—Rīgaatrod.Rīgā,Valdemāra ielā Ns 1-b, ierīcības komitejai vismaz divas 78 kg, pēc sūt. Salaspils—Rīga- Preču JVs 109156, nosūt. Kārlis
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija nesēļas pirms izsoles dienas.
Preču JVs 118869, nosūt. Kārlis Mūrnieks, saņ. dubl. uzr.;
24) 2 mc, koka, lietotas, sv.
likumu par aizdevumu nodrošiSaulīts, san. dubi. uzrād.;
5)
Tiesību
ieguvējam,
tūliņ
pēc
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
2) 1 mc. siļķes, sālītas, sv. 81 kg, 53 kg, pēc sūt. Ogre—Rīga-Preču
izsoles
beigām,
jāpapildina
ienekustamu mantu, un 1926. g.
pēc sūt. Piebalga—Rīga-Preču JVs 137534, nosūt. Jānis Kartiņš,
makāstā drošības nauda līdz i/ 5
31. marta papildinājumu pie ši dajai no nosolītās sumas. Pārējās JVs 79348, nosūt. sab. Piebalģas saņ. dubl. uzr.;
25) 2 mc, koka, lietotas, sv.
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes 4 daļas jāiemaksā Valsts zemes ekonom., saņ. dubl. uzr.;
/5
piedzīšanai
bankas aizdevumu
3) 1 kst. zivju, konzervi, sv. 76 kg, pēc sūt. Stāmeriene—Rīgabankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
Priekules
pag.
1) Liepājas apr.,
40 kg, pēc sūt. Malta—Rīga- Preču JVS 89605, nosūt. Alfrēds
pēc izsoles.
17. janvārī,
Preču JVs 89572, nosūt. Judel Pēča, saņ. dubl. uzr.;
1928. g.
namā,
Šo prasību neizpildīšanas gadīKil. Autonopoie, saņ. dubl. uzr.;
pīkst. 10 dienā,
26) 1 mc, koka, lietota, petrojumā pircējs zaudē iemaksāto
4) 4 riņķi malkas, bērza, skalpārdos atklātā vairāksolīšanā
lejas, sv. 49 kg, pēc sūt. Ogre—
drošības naudu un tiesību uz
dīta, sv. 341 kg un 3 ms. kartupeļi, Rīga-Preču JVs 137508, nosūt.
tiesību uz saimniecību ar ēkām, saimniecību.
sv. 262 kg, pēc sūt. Krimūnas— Augusts Kļaviņš, san. dubl. uzr.;
melioracijām un citiem zemes
Rīgā, 1927. g. 22. novembrī.
Rīga-Preču
Ns 92560,
piederumiem, kura atrodas Lienosūt.
27) 12 kst., koka * lietotas, sv.
20778a
JVsa 19071 Irma Brikmane,
pājas apr., Gramzdas pag.. Mazsaņ. dubl. uzr.; 83 kg, pēc sūt. Ogre—Rīga-Preču
muižas
jaunsaimn.
Valsts zemes banka.
5) 31 riņķis malkas, priedes, Ns 112766, nosūt. Mārtiņš
firamzdas
Bēr0,71 met. gara, sv. 1178 kg, ziņš, saņ. dubl. uzr.;
N° 10F un piešķirta Albertam
Valsts
zemes
banka
(skat.
Zemes
pēc
sūt.
Andreja d. Dikertam
Tirza—Rīga-Preču
28) 1 kst. redeles, tukša, koka,
ierīcības Vēstnesī Ns 24. lapas atrod.Rīgā,Valdemāra ielā JVa 1-b, JVs 93559, nosūt. Aleks. Baltiņš, sv. 23 kg, pēc sūt. Valka—Rīga3595).
pusē 13. zem kārtas Ns
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija saņ. Arvīds Baltiņš;
Preču JVs 111461, nosūt. Augusts
6) 6 kst. pudeles, stikla, sv. Meiers, saņ. dubl. uzr.;
2) Saimniecība sastāv no:
likumu par aizdevumu nodrošia) zemes kopplatībā 63,06 pūr- nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku 217 kg, pēc sūt. Jaunkalsnava—
29) 3 kastes, koka, lietotas,
vietas, no kurām aramzemes nekustamu mantu, un 1926. g. Rīga-Preču JVs 129416 , nosūt. sv. 60 kg, pēc sūt. Auce—RīgaLīcīts, saņ. akc. sab. Preču JVs 50055, nosūt. Fr.
48 pūrvietas,
31. marta papildinājumu pie šī Kārlis
b) koka dzīvojamā ēka, 42 pēd. likuma, paziņo, ka : Valsts zemes Tanheizers;
Dekmeiera jaunā aptieka, saņ.
7) 2 pakas makulatūras, sv. dubl. uzr.;
gara, 26 pēd. plata un 9 pēd. bankas aizdevumu
piedzīšanai
40
kg,
pēc
augsta,
1) Rīgas apr., Nītaures pagasta
sūt. Lode—Rīga-Preču
30) 1 koka kaste, lietota, sv.
c) mūra kūts, 76 pēd. gara, namā, 1928. g., 28. janvārī, JVa 125449, nosūt. Mārtiņš Ķiegals
27 kg, pēc sūt. Vecgulbene—Rīgaun
10
ped.
29 pēd. plata
saņ. dubl. uzr.;
pīkst. 10 dienā,
Preču Na 116159, nosūt. Elmārs
8) 4 kst. ābolu, svaigi, sv.
augsta,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
Kranis, saņ. Aleks. Levi;
462 kg, pēc sūt. Dzērbene—Rīgad) gubenis.
31) 2 koka kastes, nekrāsotas,
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
Preču JVs 57936, nosūt. Alvine sv. 107 kg, pēc sūt.
3) Solīšana sāksies no Ls 2000. melioracijām
Ogre—Rīgaun
citiem
zemes
Sniedze, saņ. Alvine Sniedze;
4) Izsolē varēs piedalīties perPreču JVs 112772, nosūt. Augusts
piederumiem, kura atrodas Rīgas
izsoles
sāku9)
1
kuras
līdz
kst.ābolu,
svaigi,
sv.
25
kg,
sonas,
Balodis, saņ. dubl. uzr.;
apr., Nītaures pagastā, Lakšu pēc sūt.
Rūjiena—Rīga-Preču
mam nodos izsoles noturēšanai muižas
32) 8 koka kastes , sv. 232 kg,
jaunsaimniecība, ar no- JVs 152186, nosūt. Jānis
bankas
zemes
Valsts
Meisters pec sūt. Tukums I—Rīga-Preču
pilnvarotam
saukumu ,,MeIlites Ns 1F" un san. dubl.
uzr.;
pārstāvim:
.
JVs 442979, nosūt. Levs Palmans,
ir
piešķirta
Dāvā
d.
Jānim
10) 1 ms. kartupeļu, sv. 86 kg
a) Drošības naudu ' 5 daļu Ķauķītim
saņ. dubl. uzr.
(skat. Zemes Ierīcības pec
20813a
minētās
pantā
sūt.
no trešā
Indra—Rīga-Preču
Vēstnesī JVs 34. lapas pusē 8. Ns
Rīgas-Pr. stac. pr ieķjnjparaksts).
104769, nosūt. Jānis Obusumas, t. i- Ls 400.
ierīcības zem kārtas JVs 8665).
fovic, saņ. dubl. uzr.;
b) Centrālās zemes
Iekšlietu ministrijas pasu nod.
2) Saimniecība sastāv no:
atļauju, ka
11) 2»»ns. kartupeļi, sv. 106 kg izsludina
komitejas
par nederīgu Harija
a)
zemes
kopplatībā
21,52
ha, P, sūt.
pircējam atļauts iegūt
Ligate—Rīga-Preču Frišfeldta ārzemju
pasi N° 4017
b) dzīvojamā ēka,
JNs 130227, nosūt. Jānis Rastoks
no valsts zemes fonda
izd. 1924. g. 21. maijā Rīgā " .
c) kūts,
saņ. Fricis Ābols:
iedalītu saimniecību.

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
dedzināmo mainu

Risas preču stac.

pārdos ūtrupē

>nwnOo

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

No š. g. 21. novembra sākot,

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu
nodaļa

Kaļķu

atrodas

ielā Ns 1.

Publikas pieņemšana no pīkst.
10—14, sestdienās līdz 12.
20817a
Nodaļas pārzinis
F. Braunšveigs.

IfBotsiiiis ostas tai
izdos slēgtā

izsolē

i

Naudas maks ai oauie

atstāts .Valdības Vēstneša- kanton. īpašnieks var viņu saņemt
turpat

10 līdz

katru

3.

dienu no pulksten
V
n

Tiek uzaicināti maksātnespējīgā
parādnieka
tirdzniecībā
Arnolda Jura d. Kule (Kūla)
kreditori uz

pilnu

sapulci,

kura nolikta uz 1927. g. 8. decembri,
pulksten 7 vakarā,
eksportnoliktavu
Ns 16 un 39 Rīgas apgabaltiesas namā
, zvērinātu advokātu telpās.
jumtu remonta
6. decembrī š. g.,

darbus.
Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
Ventspils ostas valdei līdz minētās dienas, pīkst. 12, ar uzrakstu:
,,Uz 6. decembra noliktavu remonta
Izsoles
dalībizsoli".
niekiem jāiemaksā ostas valdes
kasē Ls 130,— drošības nauda.
Tuvākas
ziņas un noteikumi
ostas
valdē darbdienās
no
pulksten 9—15.
2*
20816a
Ventspils ostas valde.

Vakts spirta i

degfiia

Rigas ai Man
Pionieru ielā Nr 4-a

pārdos īlii izsolē
1927. g. 7. decembrī,
pulksten

10,

dažādas

mašinas, aparātus,
ierīces un materiālus:

pildāmās mašinas 17 gab., korķējamās mašinas 10 gab., ogļu vē *tijamās mašinas (1 liela un 1 maza)
2 gab., tvaiku mašīnu līdz ārienei
pie tāsi gab., tvaika katlus2gab.,
maltuvi, kalpiona 1 gab., maltuvi,
ogļu 1 gab..spiediena trauku Igab.,
ūdensmērītājus2gab.,dzelzs traukus, oglēm 73 gab., velteni, dzelzs,
oglēm

1 gab., dzelzs trauku,
oglēm, veltenisks, ar kon augšdaļu 1 gab, aparātu pudeļu mazgāšanai, bir tēšanai un skalos,
kompl., filtrus, ūdens un degvīna, grants 7 gab., sūkņus
„Worthington" 3 g b., katlu aizsargu ventiļus 2 kompl., kastes,
dzelzs, ar caurumotu
dibenu
2 gab., vecu čugunu un čuguna
atkritumus6-10 ton.,vecu dzelzi,
dzelzs atkritumus
un tēraudu
8—12 ton., dzelzs mucas 14 gab.,
tukšas eļjas mucas 4 gab., kannas,
skārda ,9 gab., sukas, drāts kātiem, dažādas 1260 kg, stabu
lukturus , petrolejas 27 gab., kamanas, divjūgu 1 gab., mašīneļļu 2 muc, zilo mālu, glistu
6—10 vez., pudeles, dažādas
1167 gab., stiklu drumstalas līdz
70 ton., nolietotus elektriskus
piederumus —,
gumiju, vecu
38 kg, lakas atkritumus 3—4 ton.,
papira atkritumus 840 kg.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
drošības nauda 1QO/0 apmērā no
pārdodamo vienību novērtējuma
sumas.
Pārdodamos objektus var apskatīt un tuvākas zinas sniedz
valsts noliktava darbdienās ^o
pulksten 9 līdz 15.

2084''

Dienas kārtība:
1) visuma aprēķina sastādīšana
un pieņemšana;
2) zvērinā 'ta kuratora pārskats;
3) zvērināta kuratora atalgojuma

noteikšana;
4) konkursa

valdes vēlēšanas un
5) dažādi jautājumi.
Zvērināts kurators zvērināts
20827a

advokāts A. Bočagovš
Akcijas sabiedr.ba

J.G iMiriiIf.H
uzaicina

savus

ārflārfēju

akcionārus

uz

vicpātēiu

sapufci
15. decembrī 1927. g., pīkst. 7 v.,
Rīgā, 1. Kalēju ielā Ns 74, -dz. 3.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbavedēju vēlēšana
2) Sabiedrības darbības grozīšana

3) Sabiedrības nosaukuma grozīšana.
4) Pamatkapitāla samazināšana
uz Ls 100.000,—.

5) Apspriede par līdz šim ciestiem
zaudējumiem
un varbūtējā
piemaksa uz akcijām.
6) Dažādi no valdes un no akcionāriem statūtos noteiktā kārtībā iesniegtie jautājumi.
Gadījumā ia 15. decembri š. gnesanāktu noteiktais biedru skaits
tad notiks otra pilna sapulce
tam
29. decembrī š. g. turpat,
diena»
pašā laikā un ar to pašu
iekārtību, kura neskatoties uz
sprieradušos biedru skaitu, bus
20785a Valde.
dumu spējīga.
Rīgas priekšpilsētas ugunsdzese"

Kas
biedrības palīdzības un bēru
novembri
27.
svētdien,
sasauc
biedrības
š. g., pīkst. 10 no rīta,
telpās, Ērgļu ielā JVs 5,
ārkārtēju pilnu sapulci.
Dienas kārtība:
vētoša*
1) sapulces darbinieku
nolasīšana
2) 1927. g. protokola
.
no pilnas sapulces.
»
3) palīdzības un bēru kases
dacija.

sisiana4) likvidācijas komisijas veie*
priekšlikumi
u"
5) Dažādi
tājumi.
vaļļļe.

20808a

om .
-Ā/ Š.-Latvijas privātais?
nodaļa,
bards,, Liepājas
Graudu ielā Ns 28, paziņo. *
^
zemākpieves'
izdotā
viņas
zīme ir no tās >pašn'\"Ljgu
par n<£t *
un tiek uzskatīta
Ns 76497.
..

wv
,

Zvērināts aizgādnis ™*^
aņ
spējīgā Hermaņa Landn
krediton* „
pēdējā
uzaicina
rasties 10. dec. 1927. g- Pjrf
-\ Jd
no lita. kopīga viņu
Liepājas apgabaltiesas"'^ iga
konkursa nodibināšanas.
Zvēr. adv. <P*
L 3896 I

