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rīkojums.

..

Līdzšinējais saturs

Grozītais un papildinātais saturs

§ 1

§ 1

I kategorija:

II grupa

Ls 32,—

Piezīmes:

h)

; pa telefona pal. nodaļu darbības pagarināšanu jārūpējas šo nodaļu abonentiem;

Par katru

papildu

I kategorija
Piezīmes:
h)
; telef.

aparātu,

....

II grupa

Ls 36,—

palīgnodaļās

obliga-

torisko 6 stundu darbības laiku
ar

i) no telefona nodaļu abonentiem iekasē I grupas abonēšanas maksu,
neskatoties
uz darbības laiku un
pievienoto abonentu skaitu.

§2.

departamenta

atļauju

var
pagarināt

§ 11
Piezīme.
rija.

Gada sākums skaitās no 1. ap-

uz 14 stundām, ja to ierosina mazākais puse no visa abonentu skaita;
i) no abonentiem telef. palīgnodaļās
ar 6 stundu darbības laiku iekasē
I
grupas abonēšanas maksu
vai § 12. Aparāts atrodas
centrāles rajonā,
Ls 24— gadā; telef. palīgnodaļās,
ja viņš no centrāles ir ne tālāk par
kurās ar departamenta atļauju ie3 klm. skaitot taisnā gaisa linijā.
vests 14 stundu darbības laiks, aboJa aparāta attālums no centrāles
nenti maksā Ls 36,— gadā.
ir lielāks par 3 klm., — tas skaitās
§ 2. Par katru galvenam aparātam vai
par
ārpus centrāles rajona esošu.
pie abonenta uzstādītam komutatoram vai numeratoram pievienotu
papildaparatu

Piezīme.
Rīgā automātiskās centrāles
abonenti un provincē kara, robežsargu un meža resori ar katrā atsevišķā gadījumā dotu departamenta
atļauju
var uzstādīt
un pievienot
centrālei
savus komutatorus,
ierīkojot un uzturot kārtībā saviem
līdzekļiem attiecīgos papildaparatus
un vadus, pie kam šinī paragrāfā
minēto
papildaparata
abonēšanas
maksu tad nemaksā.

§6. Par katru

papildu

§ 6. Par papildzvanu, gadā:

zvanu

gadā

Ls

8—

Ls

a) sausās telpās

8,—

b) mitrās telpās vai ārpus telpām

: 12,—
vai
numeratoru
ar
Par
komutatoru
§ 6'.
vienu savienošanas
katra numura:
t^

ja.
£
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Par katru mitrās telpās uzbadītu valsts aparātu, gadā Ls 16,-

s

'- Par P ul ksteņa
salīdzināšanu
ugunsgrēka paziņošanu,
2> .
'

.

"

vadu

TO

d.

c

&c

w

W

ā

n
ojo

c.

"

gadā

tuo

no
RJ

c.

o.

*cud

§ 13. Par galvenā aparāta pievienošanu
Ls 30,—
I kategor. Ls 3 — 4— 7— 8,-10,—
—
16
—
11,-13
„
3—
6
—
II
..
„
„ 3,-8,-14,-18,-21III
bet kopsumā ne mazāk, kā par attiecīgas
kategorijas un grupas galvenā aparāta abonēšanas maksu. Par katru nākošo savienošanas vadu kā par attiecīgās kategorijas
un grupas galveno aparātu.
)a komutators vai numerators
Piezīme.
§ 14. Par galvenā aparāta pārvietošanu
ir abonenta īpašums, tad numuru
vai papildu aparāta, ieslēga, papiltanī vietā
bet
ņemama,
nav
maksa
du zvana pievienošanu vai pārvietovadu
ar
ņem par katru savienošanas
sanu:
saskaņā
maksu
abonēšanas
centrāli
§
15
ar §§ 1., 3. un 4.
Piezīmes
iekasē§ 62. Par sarunu naudas
šanas aparāta, 5 sant. tipa.
technisku uzraudzību, gadā Ls 8,—
Piezīme. Bojājumus iekasēšanas apavai lierātā labo aparāta īpašnieks
rēķina.
sava
totājs uz
§ 17. Par galda aparāta apmainu
telpās vai ārpus
§ 8. Par mitrās
pret
sienas aparātu vai
,
telpām uzstedjtu parātu
otrādi, neskatoties uz to,
kur aparāts atrodas . . . . Ls 6,—
minētās abonēšanas maksas
savienota
Piezīme,
ja aparāta maiņa
l6,-lf
gadā
ar aparāta pārvietošanu, iekasējamas
tr abonenta īpaļa
aparāts
Piezime
tikai §§ 14. un 15. minētās maksas,
ņemama.
gurns tad šī maksa nav
ugunsvai
laika
pareiza
§ 9. Par
. Ls 4.
paziņošanu , gada
-i
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Ls

par katru _ tālāku rindiņu
bcitu Iestāžu sludinājumi par katru
. ....
vienstejīgu rindiņu ...
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. slud n.)
.
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

-

—,25
—,0

r4

c6

**r

tfi

g«ka

LS
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Liepājas
Rīgas un
maksa
centrāļu abonenti
laika papareizā
katru
par

Piezīme.

ziņojumu

Grozītais un papildinātais

Piezīme.
a) Ostas pilsētās
II
kategorijas abonentiem, kuru darbība
saistīta
ar kuģošanas sezonu, abonēšanas laiks var būt ari trīs mēneši;
b) abonementu gada sākums skaitās
no I. apriļa.
§ 12. Galveno aparātu pievieno tuvākai
centrālei. Aparāts atrodas centrāles
rajonā, ja tā attālums no centrāles
nepārsniedz 3 klm. gaisa linijā. Pretējā gadījumā aparāts atrodas ārpus
centrāles rajona.
Piezīmes,
a) Aparāta pievienošana tālākai
centrālei iespējama tikai kā
izņēmums ar katrā atsevišķā gadījumā dotu departamenta
atļauju,
pie kam departaments nosaka tādam vadam virs §§ 1.—4. minētām
abonēšanas maksām vēl tālsatiksmes
konkurences maksu; šāda vada ierīkošana apmaksājama saskaņā ar
§ 15. piezīmi e); b) abonentam pievienotie< no vienas un tās pašas viņa
dzīves vietas divām vai vairākām
centrālēm ir noliegts:
c) ja dažādu
apstākļu dēļ aparātu nav iespējams
pievienot tuvākai centrālei vai ja
tā pievienošana
tuvākai
centrālei
izmaksā ļoti dārgi, aparātu var pievienot ar departamenta
ziņu tālākai centrālei, maksājot § 4. minēto papildattāluma maksu; vada
ierīkošanas izdevumi jānokārto saskaņā ar § 15. tikai par tādu vada
daļu, kāds ir aparāta
attālums
ārpus viņam tuvāk esošās centrāles
3 klm. rajona.
§ 13. Par galvenā aparāta pievienošanu centrālei
Ls 30,—
Piezīmes,
a) Pievienošanas maksu no
sezonas abonentiem ņem pilnos apmēros pirmo reizi pieteicoties; pie
katras nākošās sezonas abonementa

aparāta

pievienošanas

*

' "3

maksu

ņem

saskaņā ar §14;

b) § 12. piezīmes a)
gadījumos pievienošanas maksti ņem
1 3 apmēros resp. Ls 10,—.
§ 14. Par galvenā aparāta pārvietošanu
vai §§ 2., 5., 6., 6' un 6-. minēto papildierīču
pievienošanu
galvenam
aparātam vai viņu pārvietošanu: . .
§ 15
Piezīmes
e)§ 12. piezīmes a) gadījumos ierīkojamais vads visā savā faktiskā garumā apmaksājams ar § 15. minēto
likmi un centrāles rajona atvieglojumu ierīkošanas ziņā nepiešķir.
§ 17. Par aparātu vai papildierīču

apmaiņu, ko pieprasa ahonents, bez viņu pārvietošanas
Ls 6,—
Piezīmes,
a)
Ja aparāta vai papildierīču maiņa savienota ar viņupārvietošanu, tad iekasējamas tikai §§ 14.
un 15. minētās maksas: b) p
ratu, papildierīču istabas vadu i
iekšējās iekārtas
bojājumu
izlabošanu, kas cēlušies aiz abonenta
vai tremu vairi
nentam
jāatlīdzina

L

saturs

§ 9'. Par aparāta
mikrotelefona
dezinficēšanu pilsētu un miestu centrāļu
3 klm. rajonā:
a) reizi mēnesī, gadā . . . Ls 6,—
b) par katru reizi virs 12
reizēm gadā
„ —,50
c) atsevišķa dezinfekcija
. ,, —,75
Piezīmes,
a) Ārpus 3 klm. rajona bez
minētām
maksām abonentam
jāsedz
ari
dezinfektora
komandēšanas un ceļa izdevumi:
b) privāta
mikrotelefonu
dezinficēšana
pie pilsētu un miestu centrāļu abonentiem noliegta.
§ 11

valsts telefona lietošanas taksē (satiksmes ministra 1925. g. 30. martā
un iespiesta
Valdības Vēstneša"
1925. g. M> 81; takses vēlākie
grozījumi un papildinājumi iespiesti ,.Valdības Vēstneša" 1925. g. JVg 144, 1926. g.
K? 142, 1927. g. M2JN2 2, 71 un 179) ievest sekošus grozījumus un papildinājumus:

Uzdodu

rindiņām

rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.
1927. g. 26. novembri.

apstiprināta

Sludinājumu maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vtenslejīgām

fak

un zaudējumi.

§

§ 18

18

c) par telefona numura paturēšanu nākošai sezonai . . Ls
§

Grozītais un papildinātais
saturs

Līdzšinējais saturs

Grozītais un papildinātais saturs

Līdzšinējais saturs
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Piezīme.
Šo maksu
iekasē, ja abonets atsauc vai groza savu pieteikumu
uz §§ 13.—17. paredzētiem darbiem.
iesākti,
no abonenta ieJa darbi
kasē faktiskos izdevumus, bet ne
mazāk par Ls 2, .

§ 20. Soda nauda par maksāšanas

termina nokavēšanu līdzinās
nokavētai
stirnai, bet ne
vairāk par
Ls

§ 21.

3,—

.

e) galvenā aparāta ierīkošanai izsniedz
valsts aparātus ar piederumiem. Papildu aparātu ierīkošanai valsts aparatus izsniedz tikai pēc tam, kad
apmierināti visi pieteikumi uz galv.

aparatiem;
f) abonentiem
nav tiesības pieprasīt
§§ 13.—18. minēto darbu izvešanu
noteiktā laikā.
Visus darbus izved
pieteikumu iesniegšanas kārtībā.
Ārpus kārtas darbus izved tikai gadījumos, kur abonents uzrāda pa-

matotu šādas ierīkošanas vajadzību,
trīskārtīgu
iekasējot no abonenta
16.—18. paredzēto
§§ 13., 14. un
maksu.
§ 22. Par katrām 3 minūtēm vieLs 0,10
tējās sarunas
8 26

a) dienā (no

pīkst.

9—22)

trīskārtīga

• •
§ 19
Piezīme.
Šo maksu iekasē, ja persona
uz kuras vārdu telef. abonements
pieteikts, atsauc vai groza savu
pieteikumu uz §§ 13.—17. paredzetiem darbiem. Ja darbi jau iesākti,
tad no darbu atsaucēja iekse faktiskos izdevumus, bet ne mazāk
par Ls 2,— un ari ne vairāk par
visu viņa saskaņā ar §§ 1.—9. un
§§ 13.—17. izdarīto iemaksu kopsumu.
§ 20. Soda nauda par katra maksāšanas termiņa nokavēšanu
līdzinās rēķina
stirnai, bet
Ls
augstākais ir.

puse

:
§ 29
b) Par tālsarunas pieteikumu,
kura nenotiek aiz nepareizas
numura vai nosaukuma uzdošanas, ja nepareizais nuLs
murs atbildējis

no

§ 21
e) \jisus §§ 1., 2., 3., 5., 6., 6'. un 7.
minētos aparātus un citas ierīces
dod valsts. Abonentam piederošos
uzstādīt
aparātus
un
ierīces var
pietikai ar attiecīgas centrāles
krišanu un ziņu;
f) visus §§ 13.—18. minētos darbus izved abonentu pieteikšanās kārtībā,
ierīPieprasot
telefona satiksmes
košanu ārpus kārtas vai vienojoties
ar centrāli par darbu izvešanu noteiktā laikā, §§ 13., 14.. 16 un 17.
minētās maksas iekasējamas
tnskārtīgā apmērā.

Vārdu ,,Virsvalde" taksē visās vietās atvietot ar „departaments".
Šie grozījumi un papildinājumi stājas spēkā š. g. 1. decembrī.
Pasta un telegrāfa departamenta direktors A. Jagars.
Eksploatacijas pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš

runas no sarunu punkta

§ 26
a) dienā (no

.

Latviešu

. Ls

0,10

10

gadu

vembrī,
pīkst.

8—20)

trīskārtīga

b) naktī (no pīkst. 20—8) puse no § 23.
noteiktās maksas.

klubā.
Galda

0,20
kura

pieteiktu
nenotiek

otra

korespondenta

bildēšanas dēļ

tālsarunu,
viena vai

pulksten
Pēc

Par pārējām maksām izsniedz
maksātāja vēlēšanos kvīti pret
'
Ls 0.30 samaksu;

uz

vakarā,

30.

no-

Virsnieku

sēdes kopmielasts.
klubā
līdz

izņemamas

28. novembrim.

Sestdien

Nacionā-

laimīgais dēls.)

neatLs

0,20

§ 30

dl § 3. III un §§ 22.-27. minētās maksas gadījumos, kur sarunu ved no
sarunu punkta, nomaksājamas sarunu pieteicot.

svinīgās

kaitis

Nacionālais teātris.

§ 30

c) abonenti-privatpersonas un pašvaldības iestādes §§ 13.—18. uzrādītās
iepieteikumu
nomaksā
maksas
sniedzot § 3. un §§ 22.—29. minētās
— 10 dienu laikā, skaitot no rēķina
izrakstīšanas dienas;

7

Padomes

notiks

lais teātris
pirmo reiz izrādīja
franču
0,20
rakstnieka
Edmunda
Rostana
gabalu
„Erglēns\ (Par „ērglēnu" še nosaukts
Reichstates hercogs, lielā Napoleona ne-

Piezīme.
Punktā a) minēto maksu iekasē, ja sarunu atsauc pirms 1 stundas, skaitot no sarunas pieteikšanas
laika,

b) valsts iestādes un amata personas,
kuras maksā
par telefonu ar
vispārējā valsts budžetā paredzētām sumām, visas maksas nokārto mēneša laikā, skaitot no rēķina
izrakstīšanas dienas, bet 10 dienu
laikā pēc budžeta izsludinājuma § 15.
minētā maksa nokārtojama līdz ierīkošanas darbu iesākšanai;

sēde

Rostans

Rīgas

svešs: jau vairāk

teatfu
gadu

kara sākuma vācu teātris

publikai
priekš

nav

pasaules

izrādīja ar la-

panākumiem
viņa jautro, brašo
lugu „Sirano Beržerak" un krievu teātris
biem

(Ņezlobina
vadībā)
atkal
sentimentāli
jūsmīgo „Erglēnu", kur titula lomā sea) visi abonenti nomaksa §§ L, 2., 3 višķi izcēlās jaunais ievērojamais aktieris
(I un II). un §§ 4.—9'. (a un b) uii- Ļichačovs. Tomēr ar prieku var liecināt,
nētās maksas par pusgadu uz priekšu, ka režisora Amtmana-Briedīša saizņemot § 11. piezīmē a) minētos gatavotā „Erglēna" izrāde pārspēj citreisezonas abonentus, kuri maksā par zējo krievu teātra izrādi — tiklab mākslinieciskā iekārtojumā un iestudējumā, kā
3 mēnešiem.
b) valsts iestādes un
amatpersonas, ari greznā ārējā ietērpā (Lisima dekorāAri atsevišķie tēlotāji minami ar
kuras _ maksā par telefonu ar cijas).
pilnu atzinību.
Titula
loma J. Lejivispārējā
valsts
budžetā paredzētām stirnām, kā ari ārvalstu ņ a m piestāvīgāka nekā minētam krievu
pārstāvībās visas maksas, izņemot aktierim, un tēloja viņš to viscaur izjusti
Tāpat J. Osis
p. c.) minētos rēķinus līdz Ls 5 — un ar labu nosvērtību.
laikā, kā vecais grenadiers, Jūlija Skaidrīte
kopsumā. nokārto mēneša
kā hercoga māte,
A Mierlaukskā
skaitot no rēķina izrakstīšanas dienas; ja valsts iestādēm un amatpervecais
ķeizars,
J.
Ģermānis
kā
grafs Meternichs, Anna Jakobsone
sonām valsts budžeta novēlotas pieņemšanas dēļ šos rēķinus
nav ie- kā sazvēmiece grāfiene Kamerata, un ari
spējams nokārtot mēneša laikā, tad pārējie mākslinieki un mākslinieces bija
tomēr tas jāizdara ne vēlāk, kā 10 katrs teicams savā lomā, kādēļ ari izrādienu laikā pēc valsts budžeta iz- des kopiespaids bija visai labs.
sludināšanas. Visas §§ 13.—15. miPublikas bija pilns nams un ta izradi
nētās pievienošanas un ierīkošanas uzņēma ar sirsnīgu atsaucību.
—J —
maksas jānokārto pirms darbu iesākšanas;
Dailes teātrī sestdien sāka izrādīt franča
c) privātpersonas un pašvaldības iestā- Zaķa Devala
komēdiju
„Ak, šīs
des §§ 13.-18. minētās maksas nemīlas mokas. . ." (Kārļa Jakobsona
tulkojuma).
kārto, pieteicoties uz telefona aboKomēdija sarakstīta ļoti innementu. § 3. (III), un §§ 23.-29. teliģentā
veida, smalkos toņos par sie
minētās maksas jānokārto 10 dienu vietes sirdi un īstās laimes meklēšanu un
laikā, skaitot no rēķina izrakstīšanas atrašanu. Ap šo meklēšanu vijas divi
dienas, ja rēķina
sunia pārsniedz mīļākie, no kuriem
viņa vienu, bagātLs 5,—; rēķinus līdz Ls 5,— iekasē nieku, bezgalīgi mīl, bet vi ņš ne tā,
_
knmēr otrais mīļākais,
kopā ar abonēšanas naudu,
mazāk turīgais,
d) §§22.—27. un § 29. minētās maksas atkal viņu bezgalīgi mīl, kamēr viņa nē!
sarunu punktos jānomaksā sarunu Komēdijas
nopietnais
gala
iznākums:
pieteicot,
viņa atsvabinās no mīlas

5 31-

sadodas laime kopa

Notikumi

mokām

un

uz mūžu ar pēdējo

ar
skaisto izrādi risinās tik
Par pārejam maksām izsniedz uz viegli un patīkami, ka no
garlaicības nemaksātāja vēlēšanos kvīti pret Ls0,30 viena viela visa
gabalā nevar
domāt.
"

labi

iepītais un izvestais humors

modināja publikā daudz jautrības. Ari
J. Priede izpildīja labi pārdomātu pirmā
mīļākā resp. vīra lomu.
No mazākām

Māksla.

Piezīme.
Šo maksu iekasē, ja sarunas
pieteicējs atsauc: vienkāršu sarunu
pirms 3 stundām, steidzamu sarunu pirms 1 stundas paiešanas no
sarunas pieteikšanas laika.
a) visi abonenti nomaksā §§ L—3.,
I, II un §§ 4.-9. minētās maksas
par pusgadu uz priekšu;

Nacionālas

atceres

§ 29

b) Par
pieteiktu
tālsarunu,
kūja nenotiek aiz nepareiza
num ura vai nosaukuma uzdošanas
Ls

Miķelsona

Rīga.

§ 22. Par katrām- 3 minūtēm sa-

c) Par

8 31

s 32
'
un pašvaldības
a) privātpersonu
iestāžu aparātus, izslēdz no centrales līdz maksājumu nokārtošanai,
pie kam abonēšanas vai pamatmaksu
aprēķina ari par izslēgšanas laiku,
bet par nomaksas termiņa nokavējumu iekasē § 20. paredzēto sodu.
Gadījumā, ja ' 7 dienu laikā, skaitot
no aparāta izslēgšanas dienas, pieprasītā maksa tomēr nav vēl nokarabotota-telefona
iestādes " skaita
nentu par izbeigtu un aparātu noņem
norēķināšanās
izpiedzenot
pēc
trūkstošo maksu.

3—

maksa un

maksa un
22—9)
b) naktī (no pīkst.
§ 23. uzrādītās maksas.

4,—

Piezīme.
Maksas ņemšana par
paraW
nav attiecināma uz valsts
iestādēm
un amatpersonām un
ārvalstu n stāvībām, kuras no tās ir brīvas
§
a) privātpersonu un
pašvaldība,
iestāžu aparātus izslēdz
no cen
trales, aprēķinot abonēšanas
maks»
ari par izsniegšanas laiku,
un par
nomaksas termiņa nokavēšanu
je
kase § 20 noteikto sodu.
Ja septiņu
dienu laika pec aparāta izslē
gšanas
rēķinu tomēr nenokārto,
abonements
tiek uzskatīts par izbeigtu
aiz abonenta vainas un aparāts līdz
ar
citam
papildiencēm
tiek noņemts
piedzenot pēc galīgas norēķināšanās
iztrūkstošo suinti spaidu kārtā . |
a
abonents pirms aparāta faktiskās
noņemšanas, bet tomēr pēc
minēto
septiņu dienu notecēšanas, savu
rēķinu nokārto un soda naudu nom
k-ā
tad viņam ir iespējams abonementu
atjaunot,
nomaksājot
ieslēgšanas
naudu, kas
līdzinās '/3 no S 13
minētās pievienošanas maksas reso
Ls 10,—.

ir
samaksu. Tāpat no maksātāja jāie- Pašas galvenās lomas
komēdijā atrodas
Ls 0,30 par katru
iestādes Viestur Emilijas
(Mazubre kundze) un
darbinieka
dotu parakstu iznēsā- A. Miķelsona
(nabadzīgākā mīļākā) rokās.
šanas grāmatā, uz maksāšanas orAbas lomas tapa izpildītas ar lielu mākslideriem u. t. t. par naudas saņemniecisku noapaļojumu un realitāti.
Tās
šanu.
bija izjustas
un izjūtamas skatītājiem.

lomām

jāpiemin

simpātiskā, ļoti veiklā
Bērziņ Lilita.

Albines lomas izpildītāja

Publikai tik var ieteikt šās patīkamās,
mīlīgās komēdijas apmeklēšanu.
A.
Nacionālā opera.
Pirmdien, 28. novembri,
pulksten 8 vakarā, II simfoniskais koncerts. Biļetes no Ls 1—5. — Otrdien, 29. novembrī, pulksten 7.30 vakarā Jāņa Kubelika
otrais koncerts. Biļetes no Ls 1,50—8. —Tas.
dien, 30. novembrī, pulksten 7.30 vakarā,
D mitri ja Smirnova
viesizrāde „RigoBiļetes no Ls 0,50—5.
Iet to".
Otrdien, 29. novembri,
tautas izrādē Vollesa
luga „K u r š ir Vilkati s". — Trešdien,
30. novembrī, pulksten 7.30 vakarā, Rostana
,,Erg! ēns".
Nacionālais

pulksten

teātris.

7.30

vakarā,

Dailes teātris. Pirmdien, 28. novembrī, pulksten 7.30 vakarā, dēku drāma ,,Graf s Montē
Kristo". Atlikums par labu Latv. kultūras
biedrībai. — Otrdien, 29. novembri, pulksten
7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām „Sarkanās
dzirnavas" . — Trešdien, 30. novembrī, pulksten 7.30 vakarā, interesantākomokas. . ."_ medija
,,A k, šīs mīlas
Ceturdien, 1. decembrī, par tautas izrādes cen»
„Sarkanās
dzirnavas". — Piektdien,
2. decembrī ,,A k ,

šīs

mīlas

mokas.- .

— Sestdien, 3. decembrī, pulksten

Marijas
pirmo

reizi

7.30 vakara

viesu
A. Strindberga ,,Sapņti

Leiko

pirmā

izrade
S|

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 28. novembri.
Devizes
1 Amerikas dollars
ok'ofcj^ī
/\f
1 An&Iiiās mārciņā
• *^*
'
100 Francijas franku. .
jHHSg
100 Beigas
3^%
100 Šveices franku
£$ m*
100 Itālijas liru . . .
.£££$5
100 Zviedrijas kronu
£'«_ 38*
100 Norvēģijas kronu
S'^-13^
100 Dānijas kronu
7k9*_15S
100 Čechoslovaķijas kronu . .
^'STv&tt
100 Holandes guldeņu
?£'w_l24, *
100 Vācijas marku
i2»M3.fl
100 Somijas marku
!"ļļi= j^5
100 Igaunijas marku
Unn—fii. *
100 Polijas zlotu
SaCŠl,
100 Lietavas litu
*' _ *
1 SSSR červoņecs

'. . .

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

5%
4%
6%
8%

?

_^
94-102

Vērtspapīri:
neatkarības aizņēmums . .
Valsts aizņēmums prem. .
Zemes bankas ķīlu zīmes .
Hipotēku bankas ķīlu zīmes

^$

gs_-l00

03
99^
al
g^

evUt
Rīgas biržas kotacijas ķ_°ļ?ļffskuJ
priekšsēdētājs J.
.^

»• ^
Zvērināts biržas māklers

kasē

Redaktors: M. *«"»

j

I""

Rīgas

apgabaltiesas Rīgas apr.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
13. decembrī 1927. g., pīkst. 12 14. decembrī
1927. g., pīkst. 4
dienā, Rembates pag. ,,Enge!at- dienā,
Krapes pag. ,.Lejaskaļu "
Lūku" mājā tiks pārdota Mār- mājā tiks pārdota Andrejam Kakūtrupē Kārļam Veidem piederošā tiņam Lūkam piederoša kustama
tiņam piederoša kustama manta,
apgabaltiesa ,
kustama manta, sastāvoša no manta, sastāvoša no diviem
Jelgavas
zirsastāvoša
no viena zirga un
lik. vienas govs un vieniem vāģiem
proc.
civ.
giem
un
septiņām govīm un noJoioties uz
vienas govs un novērtēta par
un novērtētu par Ls 210.—
ka
šīs
tiesas
paziņo,
vērtētu par Ls 1340.—
P*S nantu
Ls 250.—
decembri atIzzināt sarakstu, novērtējumu,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
'^ Ja gada 19Izzināt sarakstu, novērtējumu,
g. 1. aug. kā ari apskatīt pārdodamo mantu kā ari apskatīt
1927.
**L „n nolasīs
pārdodamo mantu kā ari apskatīt pārdodamo mantu
"
Lielausa
testavarēs
pārdošanas
dienā
uz
vietas.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
jaša d.
ju a
Rīgā, 25. novembrī 1927. g.
Rīgā, 23. novembri 1927. g.
Rīgā, 24. novembri 1927. g.
llient
1927.
g.
novembri
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš:
.', ", ''5 nov
tejgava , 2o.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
'
44y fy 21299a
21283a

""

($iesu
sludina*umi. ]

1.

iec.

tiesu

izpildītājs

paziņo,
ka 16. decmbrī 1927. g. pīkst. ' li
dienā. Jumpravas pag. ,,MistautJakubu" mājā tiks pārdota otrā

ff

21293a

Priekšsēd. v. (paraksts).
Mittelhofs.
Sekretārs

"

Rīgas

apgabaltiesas Rīgas

1. iec. tiesu izpildītājs

pazinu, ka

14. decembrī 1927. g. plkšt. 11
dienā, Lielvārdes
pag.
,,Priežkalna" mājā tiks pārdota otrā

ūtrupē

Mārti ņam

Skujam

pie-

'

2. iecirkņa
oiaas apgabaltiesas
kura kancleja
.
tiesas izp ildītājs,
Antonijas iela M 6,
S$as Rīgā,

apr.

P

Trešās

rf ka

Vidzemes

sav-

deroša kustama manta, sastāvoša
no govīm,
zirgiem, zāles un

kredītbiedrības, B. Šķērrtar pejas
un
rupirdzniecības
di un t
prasības
par

labības pļaujmašīnām, zirga grābekļa un cit. un novērtēta par

84 ar ° „ 2 , februārī
Jf 2^,
10 rīta, Rīgas
H128 £ pulksten
sēžu
civilnodaļas
apgabaltiesas

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

bankas

«Sr ibas

Ls 2000.—

Rīgā, 24. novembrī

zālē. uz

tiks pārdots
publiskiem torgiem
Georga Petrova

1927.

g.

Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
21291a

Rīgas apgabaltiesas
I. iec. tiesu izpildītājs

Rīgas apr.

paziņo, ka
13. decembri 1927. g., pīksi. 11
dienā, Ogres-Oala pag. ,,Jaunogres" mājā — tiks pārdota otrā
ūtrupē Jāņam Purlicam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
vienas zāles pļaujmašīnas, viena
zirga grābekļa, vienas ķēves un
vieniem
vāģiem
un
novērtētu
par Ls 1000.—
Izzināt sarakstu novērtējumu,
kā
ari
apskatīt
pārdodamo

mantu, varēs pārdošanas
uz

dienā

vietas.

Rīgā. 23. novembrī

1927. g.

Tiesu izpildītājs A.JOzolin*.
21282a

4) ka

personām, kuras

no apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to ka no
tieslietu ministrijas
puses
nav
šķēršļu minētām personām Ēegūt

sības

uz

pārdodamo

LsSOOO.-

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku

parādiem par Ls 12,420.—
4) ka personām, kuras vēlas
dalību
ņemt, jāpie torgiem
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas

sumas

un

nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
nepielaiž, tādas tiepārdošanu
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
Visi papīri un dokumenti, at-

i

mieras zemesgrāmatu

liecošies uz pārdodamo īpašumu,
Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas kancleja.

ir ieskatāmi

19.

novembrī

1927. g.

Tiesu izpildītājs Ed. Kalniņš.
21277a
Rīgas apgabaltiesas
2. iecirkņa
tiesas izpildītājs, kura kancleja
atrodas Rīgā, Antonijas ielā JVs 6,

>

paziņo:
II ka Eduarda Fimbera prasībā
par Ls 10.355,98 ar % 1. martā

1928. g. pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-

gabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē
uz
publiskiem

torgiem

tiks

pārdots

Pētera Kārkiiņa
nekustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 34,
11 bipot. iecirknī ar zemesgrāmatu
re!>. No 222 (grupā
20 grunts
:) un sastāv
no pilsētas

dzimts rentes grunts gabala 888
platībā, ar uz viņa
atrodošamies ēkām;
2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem
apvērtēts
par
:: 0 ,000 —;
«v. metru

_ 3) ka bez augšminētās prasības
'Pašums apgrūtināts ar hipotēku
. parādiem par Ls 293,000.—
4) ka personām,
.
kuras vēlas
P« torgiem
dalību
ņemt
jāiema ksā
zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas pumas un jāstāda priekšā apliecība, par to,
Ka no iekšlietu
ministrijas puses
nav šķēršļu
minētām personām
'Sut nekustamo īpašumu, un

.) ka zemesgrāmatas uz šo
^asmnu tiek vestas Rīgas- Valdas zemesgrāmatu nodaļā.
°nāmkurām ir kādas tiesih
cas uz pārdodamo īpašumu
t£Pārdošanu nepielaiž, tādas
dien i

^

āuzrāda

l?dz

pārdošanas

uz
.:J* jfj Papiri
un dokumenti, atpār dodamo
'^«osies
.
īpašumu,
ieskatām i Rīgas apgabaltiesas
avilnoda
ļas kancleja.
*
*>ga . 23. novenbrī
1927. g.
-' izpildītājs Fd. Kalniņš.

*«?» «Pgabtltiesai IV lec
fletu Izpildītāji,

,927AV-,d -Dmbri
*'
'''Žeciema
ttiien'l.l-i-'*R

ffla"iā

^"7 , Pār«losE^'f
laBerk0Vica k «'a «io

no
'"«rt» *«.
StavoSu
mēbelēm un
no.ēr t5^

i«2?,w-

'

?

novērtējumu
? Cnil^
f'»"*
« JE??" Padodamo mantu
Pārdošanas dienā uz vietas
21310
0,0 T
Tiesa

OV l927

Rīgā, 23. novembrī

Tiesu izpildītāja A. Ozoliņš.
'
21290a

Rigas apgabaltiesas Rīgas

zirga un cit.
Ls 3310. —

apr.

g>*3390
izp. V.Požariskis.

1. iec. tiesu izpildītājs

Jānim

Pratinām

piederoša ku-

stama manta, sastāvoša no viena

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
un dokumenti, at1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka liecoši uz pārdodamo īpašumu,
14. decembrī
1927. g., pīkst. 2 ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas

1927. g. 26. novembri.

un

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

1928. g. 2. februāri, pīkst. 10 rītā,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
Rīgā, 24. novembrī 1927. g.
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
tiks pārdots Pētera Gustava d.
21292a
Reinbacha nekustams īpašums,

Rīgas apr.
paziņo, ka

novērtētu

par

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
23. novembrī
1927. g.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
21281a

Rīgā,

Rīgas apgabaltiesas
1. iec. tiesu izpildītājs

Rīgas

apr.

Rīgā,

23.

novembrī

1927. g.

Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
2128 ļa
Rīgas

apgabaltiesas Rīgas

1. iec. tiesu izpildītājs

apr.

paziņo, ka

pie torgiemdalību ņemt jāiemaksā

zalogs — desmitā
vērtēšanas sumas

daļa
un

no

ap-

jāstāda

par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu un

priekšā apliecība

šo

5) ka zemesgrāmatas
uz
10
dienā, Lēdmanes pag. ,,Zemītēs " īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
tiks pārdota otrā ūtrupē Kārļam zemesgrāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tieGraudiņam
piederoša kustama

15. decembri 1927. g., pīkst.

Rīgā.

Tiesu

izpildītājs

A. Ozoliņš.

dienai.

b)

Centrālās zemes ierīcības
komitejas
ka
atļauju,
atļauts iegūt
pircējam

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Visi papiri un dokumenti, at1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka tiecoši uz pārdodamo īpašumu
pīkst.
3
1927. g.,
no valsts zemes fonda
Rīgas apgabaltiesas Rigas apr. 15. decembri
ir ieskatāmi Rīgas apgabalties
, ka dienā, ļumpravas pag. ,,Mārtin- 3, civilnodaļas kancleja.
iedalītu saimniecību.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo
mājā
tiks
pārdota
10 Rundukš"
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
26. novembrī 1927. g.
Rīgā.
13. decembrī 1927. g., pīkst.
Zenituram piederoša
" Mārtiņam
dienā, Ogres-Gala pag. ,,Slokas
21300a Tiesu izpild. B. Liepiņš izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
kustama manta, sastāvoša no
ierīcības komitejai vismaz divas
tiks pārdota Jāņam Krastmam
viena pianīno, bet otrā ūtrupē
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. nedēļas pirms izsoles dienas.
piederoša kustama manta, sano piecām govīm un vienas ķēves
2.iec. tiesu izpildītājs, kura kanc5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
stāvoša no vienas ,.Lanca" firmas
un novērtētu par Ls 1850.—
leja atrodas Rīgā, Andreja Pumieotra
izsoles beigām, jāpapildina
kuļmašīnas, bet
labības
novērtējumu, pura ielā .N? 1, paziņo:
un nomakāstā drošības nauda
līdz
Izzināt sarakstu
ūtrupē no vienas govs
'
pārdooamo
Zēberga,
1)
ka
n.
Zēbcrga.
H.
nosolītā?
apskatīt
daļai no
sumas. Pārējās
ari
kā
vērtētu par Ls 1650.—
1
zemes
varēs pārdošanas dienā P. Avotiņa, K- Jakša, V. Eeimaņa
5 daļas jāiemaksā Valsts
Izzināt sarakstu, novērtējumu, mantu,
A.
Gulbja.
O.
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
mantu uz vietas.
J. Stalnieistera.
kā ari apskatīt pārdodamo
192/.
g.
lieka,
"Riekstiņa
un
P.
J.
pēc iz;Rīgā. 24. novembrī
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
\delheidi
Purgaiļa prasīb
Šo prasību neizpildīšanas gadī1927. g.
23. novembrī
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
Rīgā
un jumā pircējs
Ozoliņ par Ls 10,10*
zaudē iemaksāto
Ozoliņš. 21295a
Tiesu izpildītājs A.
izdevumiem 1928. g. I. martā drošības naudu un tiesību uz
21285a
saimniecību.
Rīgas apgabaltiesas Rigas apr. pīkst. 10 rītā. Rīgas apgabalapr.
pazii
civilnodaļas sēžu zālē uz
Rīgas apgabaltiesas Rīgas
1927. g. 7. novembri
1 iec. tiesu izpildītājs
ka
paziņo,
g.. pīkst.
12 publiskiem torgiem tiks pārdots
1. iec. tiesu izpildītājs
Valsts zemes banka.
15. decembrī 1927.
3
pīkst
Ozoliņ
nekustams
12 decmbrī 1927. g..
dienā, Lēdmanes pag. ,.Jaun- Adelheides
Janām īpašums, kurš atrodas Rīgas apr.
Rīgas
policijas
1.
iecirkņa
dienā, Ogres-Gala pag. .. _?«!«?£ , Sprukās
tiks pārdota
paziņo,
ūtrupe
ka
atu priekšnieks
kustama manĶemeru miestā ar/
mājā tiks pārdota otra
Sironam piederoša
kudecembrī,
Mārstaju
iederoša
R.
zirga un reģis'
pīkst. 10,
Ernestam Eglītim p
ta sastāvoša no viena
no vienas
14. tik* vairāksolīšanā
novērtētu par
<s
muižas
atdalīta
zemes
stama manta, sastāvoša
trim govīm un
vienas
ifl Ko.
F
aptver - i pārdoti firn
Garef'firmas lokomobiles.
Ls 400.—
un nopiederoši
novērtējumu, 5000 kv. nitr. :
5<l kilogrami
baltas
divām
govīm
sarakstu,
un
Izzināt
ķēves
mantu
2) ka īpašums priekš pubi
vērtētu par Ls 9
kā ar apskatīt pārdodamo
,
XIII
'
"'jās slimo
Izzināt sarakstu, novērtējumu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
ai.
1921 g.
nrasī
ārdodamo mantu
24. novembri
kā ari apskatīt p
Rīgā.
Rīg.
27. g.
diena u2: vietas.
' ku
ildītājs A. Ozoliņš. īpašums apgrū:
varēs pārdošanas
Tiesu izp
Priekšn. (pārak192/- gparādiem par Ls 123
23. novembri
Rīgā
>"rtiTiesu izpildīta
.

(Lik.

pantu

kr.

un vispārējās sa1927. g. 28. marta lē-

(Lik.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks (paraksts).
21275a

Zemkopības
paziņo,

auzu, 21301a Tiesu izpild. E. Liepiņš
sastāvoša
no 50
pad.
25 pud. kviešu, apm. 30 pud.
Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
nekultu
kviešu
ražas un
100
I iec. tiesu izpildītājs, kura kancpudiem siena un novērtētu par
leja atrodas Alūksnē paziņo:
Ls 520.—
1) ka Jāņa Reīnberga prasībā
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
i /devumiem
par Ls 1S11

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

37.

144)

ministr, kultur-

techniskā

'Citu. iestāžu
sludinājumi.

21286a

pulces

3. civilnodaļas kancleja.

paziņo, ka
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
manta, sastāvoša no viena ērzeļa,
Ls 570.—
16. decembri 1927. g., plkšt. 10
vienas labības un vienas zāies pārdošanu nepielaiž, tādas tieJumpravas
pag.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, dienā,
,,Aizsības
jāuzrāda
līdz pārdošanas
viena
zirga
pļaujmašīnas
un
kā ari apskatīt pārdodamo mautu perēs" tiks pārdotaJāņamRaibam
novērtēta
par dienai.
grābekļa
un
varēs pārdošanas dienā uz vietas. piederošā kustama manta, saVisi papiri un dokumenti, atLs 800.—
Rīgā, 23. novembrī
1927. g. stāvoša no vienas kaudzes siena
liecoši
uz pārdodamo īpašumu
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ūtrupē
Ozoliņš.
un
vienas
ķēves,
bet
otrā
Tiesu izpildītājs A.
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
ari apskatīt pārdodamo mantu
no
viena
piena
zeparatora,
3
sai21289a
varēs pārdošans dienā uz vietas. 3. civilnodaļas kancleja.
mēm bišu, cūkām, aitām, vā1927. g. 24. novembrī.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Rīgā, 24. novembrī 1927. g.
un
3
stirnas
ģiem, vienas gultas
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
21196a
Tiesu izpild. V. Vilkus.
990.—
ragiem un novērtētu par Ls
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
12. decembri 1927. g., plk 'st. 10
?«
»
Izzināt sarakstu, novērtējumu, 21279a
dienā, Lielvārdes pag. Anša Štekā ari apskatīt pārdodamo mantu
genburga ķieģeļu
rūpniecībā — varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
tiks pārdota jāņam Klanam pie25. novembrī
1927. g. 2.iec. tiesu izpildītājs,kura kancRīgā,
deroša kustama
manta, sastāleja atrodas Rīgā, Andreja PumTiesu izpildītais A. Ozoliņš.
?
—
un
voša no 25000
ķieģeļiem
pura ielā JV° 1, paziņo:
21298a
Valsts zemes banka,
novērtēta par Ls 600.—
1) ka Ādolfa Cau 'nes, Pētera
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
atrod. Rīgā,Valdemāra ielā Ks 1b
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. Laumana un Kārļa Turauska prakā ari apskatīt pārdodamo mantu
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka sības pret Jāni
Krastiņu
par pamatojoties uz 1925. g. 29.maij£
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
likumu par aizdevumu
nodroši16. decembri 1927. g. plkšt. 12 LS 2420 ar ° ,, un izdevumiem
Rīgā, 23. novembrī 1927. g. dienā. Jumpravas pag. ,,Plēšās " 1928. g. I. martā, pīkst. 10 rītā, nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
tiks pārdota Andrejam Krūmiņam
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
piederoša kustama manta, sasēžu zālē uz publiskiem torgiem 31. marta papildinājumu pie šī
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
stāvoša no divām govīm un viena tiks pārdots Jāņa Krastiņa un likuma, paziņo, ka : Valsts zemes
1. iec. tiesu izpildītājs pazinu, ka
aizdevumu
piedzīšanai
ērzeļa un novērtēta par Ls 300.— un Kārļa Turauska nekustams bankas
II
12. decembrī 1927. g., pīkst.
1) Rēzeknē,Valsts zemes banIzzināt sarakstu, novērtējumu, īpašums, kurš atrodas Rīgas apr.
pag.
Jauna
dienā, Rembates
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Jaunpils dr. Zaubes pag. ar zemes kas nodaļā 1928. g. 24. janvārī,
krogā tiks pārdota Grietai Balod
varēs pārdošanas dienā uz vietas. grāmatu
reģistra JV° 1398 un pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
sapiederoša kustama manta
25. novembrī
vairāksolīšanā
tiesību
uz saim1927. g. sastāv no Melderu mājām;
Rīgā,
stāvoša no vienas govs, viena
2) ka īpašums priekš publiskiem
niecību ar ēkām, melioracijām un
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
ērzeļa un atsperu vāģiem un no21297a
torgiem apvērtēts par Ls 9000; citiem zemes piederumiem, kura
vērtētu par Ls 550.—
3) ka bez augšminētās prasības atrodas Rēzeknes apr., Silajāņu
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgas
apr.
apgabaltiesas
Rīgas
īpašums apgrūtināts ar hipotēku pag., Ribeņu muižā -- jaunsaimka
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
paziņo,
izpildītājs
1. iec. tiesu
niecība ,V" 181- un ir piešķirta
parādiem par Ls 7000;
varēs pārdošans dienā uz vietas. 15. decembr i 1927. g. pīkst. I
Savelija
d. Moslo4) ka personām, kuras vēlas pie Michailam
Rīgā, 23. novembrī 1927. g. dienā,
Jumpravas pag.
dalību ņemt jāiemaksā bojevam (skat. ..Zemes Ierīcības
torgiem
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
ūtrupē
rumos" tiks pārdota otrā
Vēstnesī" N? 98 lapas pusē 6. zem
zalogs — desmitā daļa no apSālījumam piederoša kuvērtēšanas
sumas
un
jāstāda kārtas J6 4'
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. Jānām
manta, sastāvoša no zir2) Saimniecība sastāv no:
apliecība
par
to,
priekšā
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka stama
govīm, raspuskas. ragavām. ka no tieslietu ministrijas puses
a) zemes kopplatībā 16,83ha
12. decembrī 1927. g. pīkst. 2 giem,
;-!) Solīšana sāksies no Ls 850.
arkliem, ekseļa mašīnas un 800 nav šķēršļu minētām
personām
dienā, Rembates pag. ,,Ķesteros "
4) Izsolē varēs piedalīties perBērziņam pudiem siena un novērtētas par iegūt
nekustamu
īpašumu un
tiks pārdota
Jāņam
sauz ŠO sonas, kuras līdz izsoles sākuLs 2490.—
5) ka zemesgrāmatas
piederoša kustama manta,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, īpašumu tiek vestas Rīgas-Valmam nodos izsoles
noturēšanai
stāvoša no trīsām govīm un nokā ari apskatīt pārdodamo mantu mieras zemesgrāmatu nodaļā.
pilnvarotam Valsts zemes bankas
vērtēta par Ls 510.-*pārdošanas dienā uz vietas.
Personām, kurām ir kādas tie- pārstāvim :
Izzināt sarakstu, novērtējumu, varēs
1927. g.
a) Drošības naudu ' =, daļu
Rīgā, 24. novembrī
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
no trešā pantā minētās
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš. pārdošanu nepielaiž, tādas tievarēs pārdošanas dienā uz vietas.
sumas. t. i. Ls 17o.
1927. g. 51296a
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
23. novembrī
zirga un trīs govīm un novērtēta

g.

ka

nodaļa

zemkopības ministri»

š. g. 22. novembrī ir apstiprinājis
Ances
meliorācijas
sabiedrības

.Lū'ņas statūtus.
Sabiedrība ir ievesta melioracias sabiedrību reģistra
11 daļas
324.

I. p. ar te 474.

Sabiedrības
valdes
sēdekli* :
Ventspils apr., Ances pag., .Mrzdūžos", c. Dundagu.

Nod. vad. A. K u z e.
Darbvedis Briedis.

2 067

Nodokļu

_^

Rīgas apgabaltiesas
1. iec. tiesu izpildītājs

1927. g. ūdens turbīnes, siksnām, govīm,

paziņo, ka
12. decembri 1927. g., plkšt. 12
jā- dienā,
Rembates
pag.
,, Lāčto, plēšos" tiks pārdotas otrā ūtrupē

par
stāda priekšā apliecība
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu, un
5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-

Rīgā,

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka

-adai.

īpašumu, biedrību normalstatutiem
kr. 1926. g. 155).

kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

kurš atrodas Valkas apr. Mālu
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
muižā ar zemesgrāmatu reģistra
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
12. decembrī 1927. g., pīkst. 1
13. decembri 1927. g., pīkst. 3 JNs 3408 un sastāv no zemesgabala
dienā, Rembates pag. ,,Kaparos " 13. decembrī 1927. g., pīkst. 1 dienā, Lauberes pag. ,,Akmeņ,.Priežukalns" JV» 11, 19,16 ha
tiks pārdota Juram Pratinām piedienā, Rembates pag. ,.Tildes- salās" — tiks pārdota
Jāņam platības;
, grunts 29.) un sastāv
pā
89
reru
deroša kustama manta, sastā- Līcis" mājā — tiks pārdota An2) ka īpašums priekš publiskiem
Saturiņam
piederoša
kustama
dzimts rentes grunts
no pilsētas
voša no vienas ķēves un novērdrejam
Zvēram
piederoša
kumanta, sastāvoša no vienas labī- torgiem apvēitēts par Ls 1500;
metru platībā,
kv.
1639
«bāla
tēta par Ls 500.—
3) ka bez augšminētās prasības
stama manta, sastāvoša no dibas un vienas zāles pļaujmašīnām
,r Uz viņa atrodošamies ēkām.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, viem smalki mājamiem gaņģiem, un novērtēta par Ls 350.—
īpašums nav apgrūtināts ar hipopriekš
publisīpašums
ka
2)
parādiem:
1 maļamā gaņģa
apvērtēts
par kā ari apskatīt pārdodamo mantu transmisijām,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, tēku
torgiem
kiem
4) ka personām, kuras vēlas
varēs pārdošanas dienā uz vietas. ar
putraimu
taisāmo
iekārtu, kā ari apskatīt pārdodamo mantu

nekustams īpašums,

Biķernieku
kurš atrodas Rīgā,
V hipot. iecirknī ar
Ml K° 35
zemesgrāmatu reģistra Ne 694.

Finansu ministrijas tirdzniecības un banku nodaļa ar šopaziņo. ka sask. ar kreditlīkuma

nekustamo īpašumu un
mumu Rīgas tirgotāju un rūp5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val- nieku savstarpējā kredītbiedrība,
Rīgā, pārgājusi uz ministru kabimieras zemesgrāmatu nodaļa.
neta izdotiem savstarpējo kredītPersonām, kurām ir kādas tie-

dienai.
Visi papiri

dienā, Lielvārdes pag. ,,Krastkalnos" tiks pārdota Jāņam Stūram piederoša kustama manta,

Paziņojums.

vēlas

pie
torgiem dalību
ņemt
jāiemaksā zalogs — desmitā daļa

departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka 2. decembrī
1927. g,
pulksten _ 2 dienā
Rīgā,
maņa ielā Ns 21, iz 2,

Blau-

pārdos vairāksolīšanā
Nachmana

Judina

kustamo

mantu, novērtētu par Ls 210 un
sastāvošu no uzvalkiem,
viņa
1926. g. ienākuma nodokļa parāda

seg'anai.
Rīgā, 24. novembrī 1927. g
2'309
Piedzin. A. Krauklis.
Artilērijas

kara

laboratorija

ostā.

pīkst.

1928. g.

Liepājā,

12. janvārī,

11, sarīko

RAKSTISKU IZSOLI
uz zemāki minēto mašinu piegādi:
1) Hidrauliska 20 ton. prese, degceliņu
presēšanai gred/
ar pildāmo iekārtu.
2) Virpa gredzenu apvirpošanai.
3) Virpa gredzenu tīrīšanai, spo-

drināšanai un lakošanai.
4) Tvaika sildplate.
5) Mašina papīra čaulu tīšanai.
Drošības

nauda:

no piedāvājuma
nodrošināšanai

uz izsoli

.'.

sumas;

līguma

no

līguma

10°,>

sumas.
Piedāvājumi
iesūtāmi Artilērijas laboratorijai
līdz
1928. g.

12 .janvārim, pīkst. 11. Techniskos un izsoles noteikumus uz
pieprasījumu izsūta pa pastu.
Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas
laboratorijas
saimniecības
daļa
darba dienās pīkst.
gāde 2 mēneši no
'
**

Dzelzceļu

9—15. Pielīguma no21272a

virsva des

materiālu

apgāde

izludina rakstiskas izsoles
5 decembri 1927. g. bz 1) papīru,

iespiežamo 3654 kg; 2) papīru,
albuma 6750 kg.
19. decembri

1927. g. uz dzelzi,
plakano,
stuja,
slokšņu
un
Plākšņu 86200 kg.
2*
Izsoļu dalībniekiem
jāiemaksā
5° o drošības naudas no piedājumu
vērtības
Tuvākas
ziņas
dzelme ļu virsvaldē, Gogoļa ielā
3,
ist 1P3.
L3077
21304
J*
Rīgas

policijas I. iec. priekška
š. g. 9. decembrī, pīkst. lo. I. Pils ielā
V 17, tiks vairāksolīšanā pārdota

nieks

paziņo,

Hermanim
Raichelim piederoša
dzīvokļa iekārta, notaksēta par
Ls

275,72.

kankalna

Rīgas

pilsētas

Sar-

vājprāt. slimnicas pra-

sības segšanai.
Rīgā, ' 25. nov. 1927. g.
Priekšu, (parāt
212'
Rīgas policijas
1. iec. priekšnieks paziņo, ka š. g. 12. dec,
pīkst, lo, |. Ķēniņa ielā X? 47

tiks vairāksolīšanā pārdots Feigai
Garfinkel piederošs trimo notaksēts
par
Ls
6,30,
Rīgas un apkārtnes ēdienu un
dzērienu uzņēmumu kalp. slimo
kases prasības segšanai.
Rīg.
7. g.

gūlis,

Rīgas policijas
nieks paziņo, ka

1. iec.

priekš-

;

de10, Kaļķu
ietā
V T." kafejnīcā, tiks
vairāksolīšanā
Eduarpārdota
dam Freimanim piederoša nakase,
cionālā
naudas
notaksēta
par Ls 120.51, Rīgas un apkārtu,
ēdienu un dzer. uzņem, kalpot,
cembrī, pīkst.

slimo

kases prasības
nov.
192"

segšanai.

Priekšn. (na 'ral

Rīgas policijas
I. iec. priekšnieks paziņo, ka š. g. 7. de-

'īļu ielā
i pārdoti

Priekšu, (pāra-

Dīelztfļti

Priekules virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

tecnnisfrta dirrfzciia,

19?7. g. 12. decembrī, pīkst.

11 dieiā izsludinu

rakstisku

izsoli

m tēsto tiltu iet. rpu akmeņu piegādi dzelzceju vajadzīD.ošibas nauda 5% apmēra no
pēc techmskiem noteikumiem.

uz 662,62 kv
bām

piedāvājuma vertibas.
Ar tuvākem ziņžm, techniskiem noteikumiem un rasējumiem var
iepazīties
dzelzceļu Virsvaldē, Gogoji iela J* 3, utaba J* 37
L. 3980
21303
darbdienās no pīkt. 9—14.

Varakļānu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē
zemāk minētās dienās

un

vietās

augošu mežu:
1) 1927. g. 29. decembrī, Borkovas
A. Par pilnu

pagasta

namā.

takses cenu.

novadā, pēc platības 18 vienības
111 iec.
no 0,44—2,44 ha, vērtībā no Ls 6—244; pēc celmu skaita 22 vienības
no 3^20 kokiem, vērtībā no Ls 6—118. Borkovas novadā pēc platības 7 vienības no 1.51—2.19 ha, vērtībā no Ls 27—284.
mežniecībā,

Lisinas

__

B.
Ar apm. 60% pazeminājumu no takses.
111 iec. mežniecībā, Mūrmastienes novadā š. g. 7. nov. izsolē
nepārdotās 2 vienības, pēc platības no 0,81—2,96 ha, vērtībā no
Ls 136—276.
2)

1928. g. 3. janvārī, Varakļānu
A.

virsmežniecības

kancleja.

Par takses cenu.

I iec. mežniecībā, Eleonoras novadā, pēc platības 6 vienības no
0.80—3,73 ha. vēertībā no Ls 24—99.
B.
Par apm. 40% pazeminājumu no takses.
II iec. mežniecībā, Varakļānu nov. Stores nogabalā, 1927. g.
7. novembra izsolē nepātrdotās vienības, pēc celmu skaita no 9—12
kokiem, vērtībā no Ls 57—89 pavisam, 13 vienības.
Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g.
15. aprija likuma pamata (iesp. ,,VaId. Vēstn." Ne 82) un zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. septembra apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst.

1928. g. 4. janvārī, Priekules

pagasta namā

augošu mežu pēc platības un celmu
skaita:

novados pēc platības
II iec mežniecības Asītes un Mazdzeldes
'
no Ls 4001-1141 un pec celmu
6 vienības no 1,35-2,78 ha vērtībā
kokiem, vērtība no Ls 405-703.
skaita 2 vienības no 169-497
pec ce.mu skaita
III iec. mežniecības Mazgramzdas novada
625
1 vienību 257 koki, vērtībā Ls
1927. g. 19. un 27. sept.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra
apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsolē sāksies pīkst. 12 dienā.
....
izsoles komisijai lu; 0
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās
vērtības.
Pec
izsludinātas
drošības naudas no attiecīgu vienību
par kuru
nosolīšanas drošības naudas jāpapildina līdz 10% no sumas

Izsolēs pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
Pec
drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtīkas.
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz
10% no sumas, par
kādu

vienība nosolīta.
Ciršanas biļeti saņemot pircējam jāiemaksā skaidrā naudā par
katru pārdošanas vienību, uz kurii izņem biļeti: 11 Valsts ienākumos
ne mazāk kā 20% no pārdošanas sumas; 2) mežu departamenta
speciālos līdzekļos drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un meža
kultūru darbu izvešanai vienā sumā 20% apmērā no vienības pār-

pāriet
mežu departamenta
došanas sumas; šīs drošības naudas
rīcībā un netiek atmaksātas. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus
apmežos mežu resors.
Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs — drošības
naudas ciršanas vietu «rīšanai — 20% apmērā — nav jāiemaksā.
Skaidrā naudā iemaksāto operācijas drošības naudu ieskaitīs

Virsmežniecība patur secv tiesību
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas
mežziņiem

..
..
zinas virsmežniežniecibas kancleja un pie iecirkņu
virsmežniecība.
Priekules
2
21199a

Popes

virsmežniecība

Drošības naudas vietā var iesniegt procentpapirus pēc finansu
ministra izsludināta saraksta, kā ari Latvijas bankas un privātu

garantijas.
kredītiestāžu
Mutiskas izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resoru
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.
Rakstiski piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodokli Ls 0,80 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles komisijai, vai iesūtāmi Popes virsmežniecībai
caur Popi ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1927. g. 16. decembra izsoles

drošības naudu neatzīs. Rakstiska
piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski par tām vienībām
Mazākais pieuz kurām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.
solījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu. Pēc paziņojuma
maksājumā.
pēdējā
saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laikā jānoslēdz līgums.
Ja par pirkto vienību visu naudu samaksā ne vēlāk, kā mēneša
Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem
līgums
nav
jāslēdz.
laikā no izsoles dienas,
var iepazīties Popes virsmežniecībā.
1)
Latvijas
valsts
iekšējo
drošības
naudu
pieņems
ari:
Kā
21270a
Popes virsmežniecība.
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
garantijas.
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
komisijai". Aploksnes ar nepilnu

Krāslavas

virsmežniecība

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt '
pārdos š. g. 15. decembrī, pīkst. 12 dienā, Krāslavas pag. namā,
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas
virsmežniecības kancleja
un pie attiecīgiem
mutiskā izsolē
iecirkņu mežziņiem.
Krāslavas IV iecirkņa mežniecībā atrodošās nolietojušās koka ēkas —
Varakļānu virsmežniecība.
21198a
noplēšanai:
1) Sabrucis šķūnis — Tartaka apg. X» 49, novērtēts par Ls 45.
'
2) Veca pirts — Tartaka apgaitā JN° 49, novērtēta par Ls 14.
Cīravas virsmežniecība
3) Veca kūts — Tartaka apgaitā Xs 49, novērtēta par Ls 70.

pārdos

mutiskā

1928. g. 3. janvārī,

izsolē

Grobiņas pilsētas

4) Vecas jumta daļas Tartaka

5) Veca

valdē

augošu un atmirušu mežu pēc celmu
skaita,

dzīvojama

apg.

Ne49,{Jnovērtētas par Ls 7.

ēka ar krāsni — Tartaka

apgaitā Ne 49,

novērtēta par Ls 162.
6) Veca kūts — Podsapoļņiku apgaitā Ne 50, novērtēta par Ls 30.
7) Veca dzīvojamā ēka ar 'krāsni — Podsapoļņiku apgaitā X» 50,

novērtēta par Ls 216

mežniecībā, Dunalkas novadā, 1 vienību, 84 kokus,
vērtībā Ls 1266, Rāvas novadā 10 vienības no 9—22 kokiem, vērtībā
III

iec.

Solīšana sāksies no novērtējuma sumas.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās iepriekš, izsoles komi10% drošibas naudas no novērtējuma sumas. Pēc nosolīšanas
drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas par kurn vienība

no Ls 79—454, Aisteres novadā 3 vienības no 9—41 kokiem, vērtībā sijai
no Ls 81—776.

IV iec. mežniecībā, Dzērves novadā, 4 vienības no 56—107
kokiem, vērtībā no Ls 47—1272, Aizputes-Pils novadā 5 vienības
novadā
na 4—ii55 kokiem, vērtībā no Ls 22—975, Latgales
33 vienības no 31— 115 kokiem vērtībā no Ls 8—252.
V lec. mežniecībā Uģu novadā, 14 vienības no 19—113 kokiem,
vērtībā no Ls 8—44.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 27. septembra

no zirga ar pajūgu,
novērtēta par Ls 352,36 par labu
Rīgas un apkārtnes ēdienu un
kalpotāju
uzņēmumu
dzērienu
*
Pārdodamā manta
slimo kasei.
pārdošanas
dienā
apskatāma
21268a
ūtrupes vietā.
Priekšn. v. pal. (paraksts).

sastāvošu

Aizputes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka 14. decembrī 1927.g.,
pīkst. 10 tiks pārdota Aizputē,
Lielā ielā Ne 23, pirmā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Kārlim Nolseram, saviena
vienība nosolīta.
.
.....
_„,,,,. stāvoša no divām bufetēm,
aizņēmumu
skapja un viena turku divana
Kā drošības pieņems ari: 1) Latvijas valsrs iekšējo
'
zemes
zīmes un valsts
un novērtēta kopā par Ls 320,
obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu
kredītbiedrību
garantijas.
pilsētas nodokļa parāda dzēšanai,
bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un
kultūru
pilsētas
ar
Aizputes
Drošības' naudas ciršanas vietu satīrišanai un mežu
saskaņā
apmēra no vienības valdes * rakstu no 6. nov. 1927. g.
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā — 20%
netiek atmaksāta. ar Ne 1519.
nosolītās sumsa, pie kam šī drošības nauda
izved niezu resors.
Priekšn. (paraksts).
Ciršanas vietas satīra un kulturdarbus
21231a
drošības naudas cirsmu tīrīJa mežu nopircis zemes ieguvējs
apriņķa priekšnieka
Bauskas
šanai un kulturdarbu izvešanai netiek ņemtas.
menesa palīgs 1. iec. izsludina ,ka š. g.
ne
vēlāk
viena
samaksā
ka
visu
naudu
Ja par pirkto mežu
10 rītā,
7. decembrī, pīkst.
laikā no izsoles dienas— līgumi nav jāslēdz.
izsludinātās ienības noņemt Bauskā, Pils ielā Ne 50, pārdos

izdos 1927. g. 16. decembrī, pīkst. 12 dienā, otrreizējā jaukta
un pieizsolē Popes pagasta namā, saskaņa ar likumu par darbiem
gādēm valsts vajadzībām („Vald. Vēsto." Ne 54 1927. g.) sekosus
būvdarbus:
dzīvojamo un saim1) V iecirkņa Dobeja apgaitas mežsarga
10%
niecības ēkas, iemaksājamā drošības nauda Ls 400.

12 dienā.

Rīgas policijas 4. iec. priekšnieks paziņo, ka š. g. 7. decembrī, pīkst. 10 rītā, Brīvības
ielā Ne 118, pārdos vairāksolīšanā
Aleksandra Marienfelda mantu,

nosolīta.
Virsmežniecība

patur tiesību noņemt

no izsoles

pārdodamās

vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie IV iec. mežziņa.
21201a

Krāslavas virsmežniecība.

Aizikam
Zalmavairāksolīšanā
novičam aprakstītu mantu, sa-

1 drēbju skapja,
stāvošu no
1 galdiņa un 3 ķisēniem, novērt,
par Ls21,99, dēj ienākuma nodokļa par
1926. g. piedzīšanas.
Bauskā, 1927. g. 24. nov.
21223a
Priekšn. pal. (paraksts).
Bauskas apr. priekšnieka pal.l.iec.
izsludina, ka š. g. 9. decembrī,
pīkst. 10 no rīta, Bauskā, Pasta
ielā Ne 4, pārdos vairāksolīšanā
aprakstītu
Eduardam
Grefam
mantu, sastāvošu no 1 drēbju
skapja, 1 galdiņa, 1 sienas pulksteņa un 1 krēsla, novērtēta par
Ls 11,77 dēļ ienākuma nodokļa
par 1926. g. piedzīšanas.

fnuiiii m tai
izdos

slēgtā

6. decembrī

eksportnoliktavu
j>fe

izsolē
š. g.

jumtu remonta
i

darbus.

Piedāvājumi nomaksāti
ar ,.

tiecigu

zīmognodokli,

iesniertL

Ventspils ostas valdei Iu?
JS*
tas dienas, pīkst. 12. ar
„Uz

6. decembra

monta

izsoli"

U2ra

. izsoles
jāiemaksā

niekiem

kasē Ls 130,ziņas
Tuvākas

ostas

valdē

^;

noliktavu »
L

*
ostas vaid
drošības
2£
un
noteik.l

darbdi enās

pulksten 9—15.
20816a
Ventspils ostas valde

""

ligas iikēt. Hnum
213 2

atklātā

vairāksolīšanā

Šg2de

c^elēSV^

pgrdo» urnu Mieta\ tņ

Gaujienas pag. valde i2s
par r.ederigem
ka nozaudētas,
šādus
dokumentus, izdotas &

Ērika Reinholda
d. Jauntīrena
va du:
ļļ^
1) Latv iekšzemes pasi Nš 2118
izdotu no Gaujienas pagasta valdes 28
decembrī
1920 g, 2)
kara klausības rpl reibu J4 7455
izdotu no 7. Siguldas kājn. pulig
1925, g

komandiera 29 maija

Līvānu pils. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšz. pasi
Ne 1806, izd. no Līvānu miesta

valdes

1925.

g.

2.

Soņas Šulman vārdu.
Rēzeknes

martā uz
18455a

virsmežniecība izslu-

dina
par
nederīgu nozaudētās
apr.priekšn. pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 7. decembrī, vecā parauga 8 blakus izmanto-

Bauskas

pīkst. 10 no rīta, Bauskā, Pils ielā
Ne 7, pārdos vairāksolīšanā Mar-

šanas biļešu blankas

ar Ne 93—

par-Ls 11,77, dēļ ienākuma nodokļa par 1926. g. piedzīšanas.

sargam.

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.

nederīgiem

izsludina, ka š. g. 9. dec, pīkst.
10 no rīta, Bauskā, Kalēju ielā 8,

dokumentus: 1) iekšz. pasi ."
izd. 1922. g. 14. martā no Rēznas

100sastāvošas no četrām daļām—kusa'm Michelsonam aprakstītu blakus izmantošanas biļetes
drēbju na, blakus izmantošanas biļetes,
mantu, sastāvošu no I
skapja, brūnas krāsas, 1 galdiņa blakus izmantošanas biļetes konun 1 sienas pulksteņa, novērt. troles talona un pavēles

pārdos vairāksolīšanā

Peisacham

Vulfsonam aprakstītu mantu, sastāvošu no 1 brūnas krāsas drēbju
skapja, novērt, par Ls 11,77, dēļ

ienākuma nodokļa
piedzīšanas.

par

mantu,

sastāvošu

no

vienas aitas, baltu spalvu, novērt,
par
par

sekošus

nozau

pag. valdes uz Anastasijas .Makeja m. Baranovas v.; 2)
pasi Ne 10287, izd. no Rēzeknes
apr. priekšn. I iec. pal. uz Efrost-

1926. g. nijas Vinaloja m. Bogdanu
3) zirga pasi Ne 1815/2505, izd.

21220a

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 3. decembrī,
p. 10 rīta, pie Rundāles pag.
nama pārdos Jānim Tirelim
aprakstītu

Rēznas pag valde izsludina par

Ls 7,85 dēļ ienākuma nod.
1926. g. piedzīšanas.
21219a

1927. g. 11. febr. no Rēznas pag.
valdes uz Antona Ādama d. Artodana vārdu un pēc tam pārrātai
uz Makara Grigarjeva v.; 4) iekšz.
pasi

Ne 7477, izd. no Rēi
apr. priekšn. I iec. pa!, uz
sijas
Michaila
111. Prilepiš v.;
5) iekšz. pasi N° 1653, izd. 18
10. jul. no Rēznas pag. valdes ia

Liepājas-Aizputes apr. priekšn. Arsenija Semena d. Prilepi
zirga pasi Ne 323 23523, izd.
1. dec, pīkst. 11 dienā, Vecpils 1926. g. un kumeļa registr. zīme
pag. ,,Sniķeru" mājās atklātā j\s 51, izd. no Rēznas pag. valdes
vairāksolīšanā
izūtrupēs Andreuz Semena Avdeja d. Prih
jam, Annai un Ernestam Sēnno- vārdu; 7) iekšz. pasi Ne 3Dw,
1. iec. palīgs izsludina, ka 1927. g. 6)

liņiem,

iedz.

minētās mājās pie-

izd.

no

Rēzeknes

priek»

apr-

it.
derošās mantas: aitas, jērus, cūI iec. pal. uz Antona Ādama
Juglas virsmežniecība
kas, sivēnus, atsperu ecēšas, dzelzs Arbidana v.; 8) iekšz.pasi JVs 17».
192-Sapstiprinātiem nosacījumiem.
izsolē 1927. g. 21. decembrī, virsmežniecības labības grābekļus, divjūga ratus, izd. no Rēznas pag. valdes
pārdos mutiskā
ArmIzsole sāksies pīkst. 12 dienā.
svarus, teļus u. t. t. Aizika Penuz Konstantīna Antona d.
kancleja, Zaķu muižā,
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
teļa prasības apmierināšanai Ls dana v.; 9) iekšz. pasi \
pneksn.
vienību izsludinātas vērtības.
900,— apmērā.
21218a
10% drošības naudas no attiecīgas
izd. no Rēzeknes apr.
Antona*
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
I iec. mežniecībā, Zaķu novadā, pēc celmu skaita 1 vienība,
Rēzeknes apr. priekšn. I iec. I iec. pal. uz Staņislava
par kuru vienība nosolīta.
742 koki, vērtībā Ls 1102 un 1 vienība pēc platības 2,51 ha, vērtībā palīgs dara zināmu, ka 1927. g. Arbidana v. un zirga pasi.M '?vadteJ ?
Kā drošības naudu pieņems ari: I) Latvijas valsts iekšējo Ls 1107.
izd. no Rēznas pag.
13. decembrī, pīkst. 13, Ozolmuiu;
zīmes un
.aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu
II iec. mežniecībā, Zaķu novadā, pēc platības 1 vienība 0,40 ha, žas pagastā, Skvarku sādžā, tiks Petuchova, Grigorija vardu
uz Aro'
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
vērtībā Ls 24 un pēc celmu skaita 20 vienības no 24—434 koki, pārdota
atklātā vairāksolīšanā pēc tam pārrakstīta
varougarantijas.
vērtībā no Ls 12—765.
kustama manata, sastāvoša no dana Staņislava Antona d
Drošības naudas ciršanas vietu tinsanasi un mežu kulturIII iec. mežniecībā, Zaķu un Lielkangaru novados pēc platības
1 niķeļa
patvāra
un
1 liela
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā — 20% apmērā no vienības
10 vienības no 0,36—3,56 ha, vērtībā no Ls 60—391 un pēc celmu sienas spoguļa, sarkanā rāmī,
pārdošanas sumas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departaskaita 2 vienības no 114—148 koki, vērtībā no Ls 132—198.
piederošu Grigorijam Ivanovam,
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
IV iec. mežniecībā, Ropažu novadā, pēc platības 21 vienība no dzīv. Ozolmuižas pag. Skvarku
resors.
0,09—4,79 ha, vērtībā no Ls 43—978 un pēc celmu skaita 2 vienības sādžā, novērtētu par Ls 28, dēļ
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no 50—137 koki, vērtībā no Ls 106—202.
Rēzeknes
apr.
ceļu
inženiera
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
A/s ,.Latvijas privāti* *J
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept. nomas naudas parāda segšanas.
a
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežbards" valde, Rīga. '.f J'
apstiprinātiem nosacījumiem.
21237a
Priekšn.
pal.
(paraksts).
Cīravas virsmežniecība.
21197a
ziņiem.
Ne 9, tālr. 23269, ar fc pgg

augošu un atmirušu mežu.

Dcšādi
sludinājumi

Izsole sāksies pīkst.

Elkšņu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
II iec. mežniecība,

meža

Biržu

pag.

materiālu»

celmu skaita.

Ērgļu muižā, seftpesfretus
un
augošu mežu pēc

5. decembrī

1927. g.

iec. mežniecībā, Elkšņu nov. dedzināmo malku, bluķus, klučus
m stut malku, 1 vienību, vēttibā Ls 1E63.
II

19. decembri

1927. g.

II iec mežniecībā, Elkšņu nov. 15C8 gab
nību, vērt'bā Ls 688.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.

malkas kokus,

l vie-

personas,
kuras
iemaksas izsoles
komisijai
Izsolē
pielaidīs
vienību izsludinātas vērtības
!0°/o drošības naudas no attiecīgiem
drošības nauda, jāpapildina līdz 10° o no nosoPēc nosolīšanas

lītās sumas.
DroŠibas naudas ciršanas vietu tirišanai _ un meža kultūru daibu
izvešanai apvienotas vienā sumā 20°/o apmēra no vienības pardo
šanas sumas , pie kam šī drošības nauda paliek Mežu departamenta
-rīcībā.
C iršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
saviem ieskatiem.
-*o Izsoles pēc
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja
21311

un pie

II iec.mežzīņa.

Elkšņu virsmežniecība.

12 dienā.

Popes pagasta padome
personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
mutiskā
vairākso10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. pārdos
1928. g. 27.
janvārī,
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās līšanā
pagasta namā pīkst. 12 dienā,
sumas.
pagasta
sabiedrībai
piederošo
Drošības naudu cirtumu vietu tīrīšanai 57 vienībām —
20%
apmērā un 1 vienībai 30% no vienību pārdošanas sumas, pie kam ,,Pieņu" zemnieku māju, kop-

Izsolē

pielaidīs

šī drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā.

Cirtumus notīrīs

mežu resors.
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.

platībā

187 pūrvietas. Kopvērtē-

jums Ls 6000.
Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties pagasta valdē katru

zefflākg
ka no viņas izdotas
vestās ķīlu zīmes ir no ;
un tie*
niekiem nozaudētas
..
skatītas par nederīgam: 34W»
,_
NeNe 335390, 341501.
364- 3
353594, 360275, 363881.
v

21276a

Akc.

sab. „ Abava"

pilna sapulc*
27. ?»<*
dienu
izņemot
„
svētdienas
un notiks 1927. g.
svētku dienas.
pīkst. 11 dienā, R'ga .
2*
Nepilnīgu
Popes pag. valde. ielā Ne 4.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt 2!258a
ļ^,
ierašanās deļ Xl *\ -tfi. %.
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Iekšlietu ministrijas pasu nod. skaita
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu
otrreizēja sapulce turpat.
izsludina par nozaudētu ārzemju
meždecembrī, p īkst. '' ^
p if
ziņiem.
Juglas virsmežniecība.
pasi Ne 7524, izd. š, g. 25. okt. 27.
21200a
kura skaitīsies par P»'f*3i*.
re.
Rīgā
uz
Ādama
un Urzulas KasBaldones
sēravotu direkcija
Valsts
Jaunpils
vaislas lopu
katra akcionāru skaita
peroviēu vārdiem.
21269a
izsludina šī g. 14. decembrī, pīkst.
audzētava
k i r* Dienas
12 dienā
Rīgas prefektūras adminstr.nod.
^
darbinieku
Jaunpili. Tukuma apr. pārdos
1) Sapulces
^ļ»
izsludina par nederīgu nozaudēto
RAKSTISKU IZSOLI
torgos vairāksolīšanā š. g. 15. deun revīzija
2)
Valdes
uz 195 kub. mtr. I šķiras, jauktas, cembrī, pīkst. 12 dienā, 3 brāķa automobiļa numuru ,V. 359.
ziņojunmi.
apSi
sausas, aršingaras malkas piegādi. zirgus, I ķēvi 5 g. vecu un 1 kupārs kata ai
Rīgas apr. priekšn. pal. I iec. 3) 1926, 27. g.
meļu,
2
gadus
Drošības nauda Ls 100. Tuvāvecu.
21204a izsludina par nederīgām sek. Latv
,dar*
nāšana.
budžets
kas ziņas direkcijā.
21271a
iekšz. pases: 11 ar Na 6889, izd.
4) 1927. 28. g.
Rīgas pol. Jūrmalas iec. priekšn. no Izveltas pag.
t
bas plāns.
.
valdes 1924. g
.
3
Jātnieku pulks
izsludina par nederīgu nozaudēto
revīzijas k
14. jul. uz Semiona Grigorija d. 5) Valdes un
Daugavpilī, Viļņas ielā fi
kara klausības apliecību X? 929^ Aleksejeva
„,:
vēlēšanas.
v. un 2) ar Ne 274088
š. g.
16. decembrī, pīkst.
priekšlikumi
10 izd. no 5. Cēsu kājn. pulka koni. izd. rv :
„as pref. 1927. g. 8.janv. 6) Dažādi
p ā r d o s vairāksolīšanā
uz 1903. g. dzim. Artura Eduarda
|d«
u; Katrines Niķeļa m. Stīpniek,
tālum i.
59 armijai nederīgus zirgus. 21203 d. Skulte vārdu.
21205a dzim. Burger vārdu.
21232a 21273a
Iespiests

Valsts

tipogrāfijā.

akcionāru

? na

