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Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Smēķēšanas noliegšana

Rīgas ielu dzelzceļu tramvaja vagonos.
Pamatojoties uz Rīga pilsētas domes

1927. g. 20. oktobfa lēmumu, kas apstipri-
nāts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 7. novembra rakstu
No 107812, Rīgas pilsētas valde ar šo pa-
ziņo, ka sākot ar 1928. g. 1. janvāri stājas
spēkā sekošais Rīgas pilsētas domes lēmums

1) tiek atcelts līdzšinējais teksts § 24.
pilsētas domes 1901. gadā izdotos
saistošos noteikumos par Rīgas elek-
triskā ielu dzelzceļa uzturēšanu kār-
tībā un lietošanu, kā ari pilsētas
domes 1923. gada 7. jūnija lēmums
par smēķēšanas noliegšanu uz Dau-
gavas tilta vai šī tilta uzbrauktuvēm;

2) augšminētoatvietoto noteikumu vietā
liekams sekoša satura pants (24.)
saistošos noteikumos par Rīgas elek-
triskā ielu dzelzceļa uzturēšanu kār-
tībā un lietošanu:

,,§ 24. Aizliegts smēķēt un spļaut
Rīgas ielu dzelzceļu vagonos un uz
šo vagonu platformām".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Noteikumi par nodokli no velosipēdiem
Rīga.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
1927. g. 20. oktobra lēmumu, kas apstipri-
nāts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 7. novembra rakstu
X° 107811, Rīgas pilsētas valde ar šo pa-
ziņo, ka ar 1928. g. 1. janvāri stājas spēkā
sekošais Rīgas pilsētas domes 1927. g.
20. oktobra lēmums.

Noteikumos par nodokli no velosipē-
diem Rīgā atcelti § 3. un § 4. un to vietā
nāk sekošais:

,,3. Nodoklis samaksājams pilsē-
tas nodokļu kasē pirms braukšanas at-
ļaujas saņemšanas no policijas iecirkņa.

4. Līdz 30. jūnijam nodoklis mak-
sājams pilnā apmērā, bet no I. jūlija
nodoklis par tekošo gadu maksājams
tikai pusapmērā, ja ar velosipēdu ne-
sāk braukt pirms 1. jūlija".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Saistoši noteikumi
par kārtības uzturēšanu Rīgas pilsētas

brīvkapos.
Pieņemti Rīgas pilsētas domes 1927. gada
20. oktobra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. e.

23. novembra rakstu JVs 108175.

I.
' Apbedīšanas pieteicamas kapu uz-

raugam vēlākais 24 stundas pirms apbedī-
tai noliktā laika.

-' Kapa vietu ierāda kapu uzraugs ,
^apa apmērs 1,20 m x 2,40 m.

3. Kapa izrakšanu un aizbēršanu iz-
dara kapu uzraugs, saņemot par'to pilsētas
Va'des noteiktu atlīdzību.

11.
Aizliegts.

!• Ierasties kapos iereibušā stāvoklī.
.-Lauzt vai griezt puķes, koku zarus,
?edus un lapas un izmest tos no kapiem.
y- Kāpt kokos, kurt uguni, bojāt vai

Pārvietot pie kapiem novietotos solus, kāpt
Pārsētu un bojāt to.

4- Ievest suņus, braukt pa celiņiem ar
el °sipediem, rokas ratiņiem un citiem

«"'kstnes līdzekļiem (iebraukt kapos ar
,Ru vai rokas ratiņiem var vienīgi ar
"aP" uzrauga piekrišanu).

-- Nomest uz celiņiem, krūmājos vai
ur papirus , dažādus atkritumus, novītu-

".lagus, skujas, puķes u. t. t. Visāda
tj. . "^Vajadzīgie priekšmeti novietojami

31 speciāli šim nolūkam ierīkotās vietās.

III.

Kapu kopšana.
1. Kapa vieta apbedītā piederīgiem

jāuzkopj. Gadījumā, ja kapa vieta piecus
gadus no vietas netiek uzkopta, tiesības
uz kapa vietu izbeidzas un kapa vieta tiek
nolīdzināta.

2. Kapa vietas pušķošanai lietojami
tikai zemi stādi un puķes, kas nekaitē
blakus esošām kapu vietām un nebojā
kapsētas nopietno raksturu.

3. Novītušie un nokaltušie vaiņagi,
puķes, krūmi un koki noņemami uz kapu
uzrauga

^
pirmo uzaicinājumu, "bet ja tas

netiek izpildīts, tad kapu uzraugam tiesība
nokaltušos- vaiņagus, puķes, krūmājus un
kokus noņemt katrā laikā.

4. Akmens vai čuguna pieminekļus,
krustus vai cementa kapu vākus atļauts
ierīkot, ja nepārkāpj ierādītās kapa vietas
robežas (sk. 12. pktū).

IV. Uz pilsētas brīvkapu ēku sienām
un žogiem, stabiem un kokiem aizliegts
izlīmēt afišas, uzsaukumus, paziņojumus,
sludinājumus u. t. t.

V. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likuma 138. panta
pamata.

VI. Sie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Ministru prezidenta M. Skujenieka
paskaidrojumi pieprasījuma Jietā

Saeimas sēdē 2. decembrī .
Ļoti godātie deputātu kungi! Pēdējās

dienās sakarā ar Juraševska kunga no-
turēto runu un sakarā ar šeit pārrunājamo
interpelaciju, mūsu presi un sabiedrību
vislielākā mērā interesē šie jautājumi.
Es šeit nesniegšu pilnīgi izsmeļošu atbildi
uz iesniegto interpelaciju, bet tomēr uz-
skatu par vajadzīgu dot dažus paskaidro-
jumus par iekustinātiem jautājumiem.
Vispirms par telegramām, par kurām
daudz rakstīts, runāts. Šeit satiksmes
ministris aizrādīja uz to, ka vienīgais fakts,
par ko var būt runa, ir tas, ka ārlietu
ministris ir pieprasījis no pasta un tele-
grāfa virsvaldes telegramas, ko viņš un
viņam padotās iestādes ir sūtījušas un
kas gājušas caur pasta-telegrafa virsvaldi.
Šo telegramu saturs un saraksts ir sa-
tiksmes ministrim un pēc tā var pār-
liecināties, ka tas, ko es tikko teicu, ir
pareizi. Tālāk Juraševska kungs savā
rīmā izteica, vismaz, neapdomātu iz-
teicienu, proti, ka ,,ir novērojamas ne-
parastas lietas ar diplomātisku vēstuļu
caurlasīšanu". No šī Juraševska kunga
izteiciena vairāki laikraksti ir ņēmuši
drošību apgalvot, ka Latvijā vēstules,
ko ārzemju pārstāvji saņem, šeit no
Latvijas valsts iestādēm vai no nepiln-
varotām personām ir skatītas cauri. Tā,
vakardienas ,,Brīvā Zemē" mēs lasām:
Tas jau ir atklāts skandāls, ka diplomā-
tiskus sūtījumus, kupus nodod mūsu pasta
iestādēm ārzemju priekšstāvniecības, skata
cauri un cenzē". Es gribu teikt: ja te
runā par nedrošību un nevalstiskumu,
ka šādi izteicieni ir spilgts piemērs, kā
nav jārīkojas, jo es uz viskategoriskāko
noraidu šos pārmetumus un pasaku, ka
nekad un nekur neviens diplomātisks
sūtījums Latvijā nav skatīts cauri; un ne
man, ne kādam citam, kam par to ir
jāzina, nav zināms, ka tas būtu noticis.
Un ja tas būtu noticis, tad valsts vara
ar visiem iespējamiem līdzekļiem to no-
vērsīs. Es saku, es domāju, ka Juraševska
kungs būs to izteicis neapdomīgi un es
nedomāju, ka juraševska kungs to pa-
tiesi tā būtu domājis. Es redzu, ka viņš
krata ar galvu, ka viņš tā nav domājis:
tā tad ar to ir atspēkota tā doma, kas
ir rakstīta pēdējā ,,Brīvā Zemē" un kas

ir lasāma vienā otrā laikrakstā. Es domāju,
ka te Juraševska kungs būs domājis ko
citu, Juraševska kungs būs domājis, ka
mūsu ārlietu ministrija ir atradusi par
vajatlzīgu pārbaudīt tos diplomātiskos
sūtījumus, kas viņas vārdā un zem viņas
zīmoga tiek sūtīti uz ārzemēm. Tas ir
tiesa. Ir novēroti, par nožēlošanu, mūsu
valstī vairāki tādi gadījumi, ka zem diplo-
mātiskā zīmoga, zem starptautiskās aiz-
sardzības, kuru piešķir diplomātiskais
zīmogs sūtījumiem, sūtītas lietas, kuras ne-
iederas diplomātiskā sūtījumā. Es at-
gādināšu jums. deputātu kungi, tikai vienu
bēdīgu gadījumu ar bijušo Dancigas kon-
sulu, ja nemaldos, Kuškevicu, kur diplo-
mātiskā bagāžā atrasts kokains un ka
šis kokaina sūtījums ir gājis zem konsulāta
zīmoga kā diplomātiska bagāža. Ari
šogad, deputātu kungi, bij dibināts ie-
mesls, ļoti dibināts iemesls pieņemt, ka
ar mūsu diplomātisko bagāžu tiek sūtītas
lietas, kuras nevar pieskaitīt pie mūsu
diplomātiskās bagāžas. Tāpēc ārlietu mi-
nistra kungs, uzaicinādams apgabaltiesas
prokuroru un vēl citus attiecīgus ierēdņus,
lika pārbaudīt divu sūtījumu saturu. Tas
ir noticis. Bet jāsaka, ka nav kontrolēta
ārzemnieku diplomātiskā bagāža, bet gan
tā bagāža, kas zem ārlietu ministrijas
zīmoga aizsarga. Man vispār jāsaka, to
es it sevišķi gribētu pastrīpot, ka tas nav
pirmais gadījums-, kad tiek pārkontrolēti
sūtījumu saturi, kas iet zem ārlietu mini-
strijas zīmoga. Tādi gadījumi, kad ārlietu

trīfa ir attaisījusi flāžus sūtījumus,
ir konstatēti ari pie agrākām valdībām.
Tāpēc tagad teikt, ka noticis kaut kas
ārkārtīgs, kaut kas tāds. kas vēl līdz šim
nav bijis, kas kādā nebūt veidā apdraudētu
mūsu valsts drošību un cieņu, nekādā ziņā
nevar. Taisni otrādi, šāds solis sperts ar
nolūku nodrošināt mūsu valsts cieņu, jo
šādi kokaina sūtījumi, par kuriem tika
runāts ne tikai mūsu zemē un presē,
nevar mūsu valsts cieņu un godu pacelt.
Tā tad šis Juraševska kunga pārmetums
pēc manas labākās pārliecības atkrīt, un kā
pārmetums' tas nav dibināts. Saprotams,
var jau šeit runāt par to, vai šāda rīcība
ir vēlama vai ne, bet to nekādā ziņā kā
pārmetumu nevar izteikt.

i iu mazliet ari

ag. guuciu paKaveues

pie lietuviešu kongresa.
Par Rīgā sasaukto lietuviešu kongresu

daudz runāts un rakstīts mūsu presē. Labā
spārna prese man kā iekšlietu ministrim
pārmeta, ka es vispārīgi šo kongresu esmu
atļāvis. Es gribu aizrādīt uz to, ka tādos
un tamlīdzīgos jautājumos Eiropā pastāv
zināmas tradīcijas. Tradīcijas ir tādas,
ka demokrātiskās valstīs neliek šķēršļus
emigrantiem noturēt savas sapulces un
apspriest savas vajadzības. Gribu aiz-
rādīt uz to, ka pirms apmēram 20 gadiem
man, kā Rīgas sociāldemokrātiskās strād-
nieku partijas delegātam bija izdevība
piedalīties Krievijas sociāldemokrātu kon-
gresā Kopenhāgenā un vēlāk Londonā.
It sevišķi Dānijai un tāpat ari Anglijai
pēc būtības un ari formeli bija ļoti labas
attiecības ar Krieviju, tomēr tās valstis
atļāva noturēt kongresu savās zemēs.
savās galvas pilsētās, skaidri zinādamas,
ka toreiz Krievijas sociāldemokrāti ne-
būt neturēs slavas runas viņu valdībām,
bet gan taisni otrādi. Uz šo nodibināto
tradīciju pamata ari es atļāvu Lietavas
emigrantiem šeit noturēt savu kongresu,
jo domāju, ka ja mēs viņiem to šeit nebūtu
atļāvuši darīt, tad viņi kongresu būtu
noturējuši citur — Polijā, Vācijā
Igaunijā — un tad viņi mums būtu iz-
teikuši pārmetumus, kādi ari savā laikā
izteikti sakarā ar pārpratumu, kas iz-
cēlies ar 3 emigrantiem, kuri bija uzskatī-
juši, ka viņi izraidīti no Latvijas. Tik tālu
par pašu kongresu.

Interpelacijā ir teikts, ka ,,Saeimas
deputāts Bruno Kalniņš draudējis 4. (KK *
strādnieku sportistus sūtīt pālī.
dumpiniekiem pret ļ ie-

kārtu" . Man jāsaka, ka šinī kongresā
oficiāli no iekšlietu ministrijas piedalījās
vairāki pārstāvji, kuri otrā dienā sniedza
man ziņojumu par to, kas kongresā runāts.
Protams, ziņojums mani nepārsteidza,
jo es jau iepriekš zināju, ka šinī kon-
gresā neturēs tādas runas, kas cildinātu
tagad pastāvošo iekārtu Lietavā. Gal-
venam kārtām šeit ir runa par deputāta
Bruno Kalniņa izteicieniem. Oficiālā ziņo-
jumā, kuru es saņēmu, ir teikts, ka depu-
tāts Bruno Kalniņš ir apsveicis kongresā
4.000 ,,Strādnieku sports un sargs" biedru
vārdā un ir gatavs sniegt kogresam at-
balstu. Tāds oficiālais ziņojums, kādu es
par šo Bruno Kalniņa runu esmu saņēmis.
Kungi, jūs variet apgalvot, ka šis ir at-
stāstījums, kuru es nevaru nosaukt pilnīgi
pēdiņās, varbūt tas vārdu sakārtojums ir
bijis mazliet citāds, bet vienu es varu uz
visnoteiktāko apgalvot, proti to, ka ir
pilnīgi aplami tie apgalvojumi, kuri ir
vairākkārt opozīcijas avizēs parādījušies,
proti, ka Bruno Kalniņš ir kaut ko runājis
par bruņotu pabalstu. To viņš nav teicis.
Un, mani kungi, pabalstīt un atbalstīt
un izteikt savas simpātijas zināmai pa-
rādībai, zināmai ļaužu grupai nebūt ne-
nozīmē to, ko interpelacijā grib teikt, ka
simpātijas parādīšana dumpiniekiem ver*-
šas pret draudzīgās valsts valdību. Kas
attiecas uz attiecībām starp Latviju un
mūsu draudzīgo valsts Lietavu, tad man
jāteic, kungi, ka mūsu diplomātiskās at-
tiecībās pret Lietavu jūs nevariet atrast ne
mazāko parādību, kuru jūs varēsit
lietot kā pārmetumu pret tagadējo mini-
strijas vadītāju un tagadējo valdību. Ja
ir bijušas atsevišķu partiju darbibniekie n
asas runas un asi raksti, tad tā ir parādība,
kura katrā kulturelā valstī ir sastopama,
jo iedzīvotājiem var būt simpātijas un
antipātijas pret zināmu parādību ari citās
valstīs. Bet ciktāl par simpātijām un anti-
pātijām iet runa, tad tā ir privātu personu,
vai privātu organizāciju simpātijas vai
antipātijas. Runājot par valdību vai valsts
iekārtu, valdības rīcībai nav izteikti ne
mazākie pārmetumi un es esmu pārliecināts
ka nav ari ne mazākās vielas, ne tēmas iz-
teikt kādu pārmetumu.

Mani kungi, tālāk interpolācijā
rādīts uz kādu kreiso arodniekn sapulci
,,Uļejā", kur esot turētas ļoti asas runa
policija nekā neesot darījusi. Man jāpa-
strīpo, ka komunistiskās organizācija
karā ar Padomju Krievijas 10 gadu pa-
stāvēšanas svētkiem patiešām sarīkoja
,_,Uļeja" zālē sapulci un tā tika noturēta.
Šinī sapulcē ir turētas ļoti asas runas.
Runas, par kurām varbūt runātājiem būs
vēl jāizcieš sods, bet ir pilnīgi nepareizi
tas. ka šinī lietā no administrācijas puses
nekas nav darīts. Mums ir ārējā policija un
politiskā policija. Kamēr ārējā policija rū-
pējas vairāk par kārtības uzturēšanu, tik-
mēr politiskās policijas uzdevums sekot
pašas sapulces darbībai. Gribu aizrādīt
uz to, ka sakarā ar šo sapulci politiskā pār-
valdē 8. novembrī iesniegta lieta pret 5 šīs
sapulces rīkotājiem un galveniem runātā-
jiem. Tā tad interpelacijā izteiktais ap-
galvojums, ka ,,uzraugu iestādes nav spē-
rušas soļus šīs noziedzības novēršanai un
vainīgo saukšanai pie atbildības" ir pil-
nīgi nepareizs. Pēc būtības gribu teikt, kā
tiesu iestādes uz tamlīdzīgām lietām ska-
tās: šī lieta tiesā tiks izbeigta. Bet ne-
skatoties uz to, es jums varu ziņot, ka
izziņa ir izdarīta un izziņas materiāli tiks
nodoti, vai pat ir nodoti prokuroram.
Pati interpelacijā sastāv no 3 daļām, tur
iet runa par lietaviešu kongresu, par Bruno
Kalniņa runu šaī kongresā un par organi-
nizaciju ,,Strādnieku sports un sanjs". ka
šīs organizācijas biedri esot orgāni
ciplinētās militārās vieuīi Mili-
tārai formai līdzīgu tērpu nu ibru-
ņoti" . Par šo organizāciju man ir jā<
sekošais. ka šīs organizācijas biedri ir
organizēti un ir stiprā mērā di.scipli
Tas ir pareizi. Bet ka

Latvijas valdības JģĢ^^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot (Jfiiffjiptfp raižii svētdienasunsvētkudiena3

Redakcija: ^^^^^^1^^^^W^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ko 2. Tel. -Nu 20032

^^^^^^^^^
Rīgā, pilī J& 1.Tel. Nb 20031

Runas stundas no H—12 ^^p^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
8) tiesu sludinājumi līdz 30 viensiejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katru tīlāku rindiņu

b> citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ... . ....

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. slud n.) Ib

di) pnr dokumentu pazaudēšanu no katras
persona? , —,HQ



biedri ir organizēti militārās vienībās, tas
ir nepareizi, Ja man pienestu kaut kādus
pierādījumus par šo lietu, vai nu tepat, vai
iekšlietu ministrijā, tad es varētu par tām
lietām pārliecināties, bet pēc tiem datiem,
kuri ir tagad celti priekšā, šis apgalvojums
ir nepamatots. Klīves kungs šo inter-
pelaciju atbalstīdams, varēja šinī jautā-
jumā, kā savu galveno liecinieku pievest
vienīgi žurnālu „ Internacionāli", to
žurnālu, kurā katra rindiņa un katrs
vārds ir diktēts no politiskā naida un tādēļ
nekur netiek šķirta patiesība no nepatie-
sības, ātrāk dominē nepatiesība. Militārās
vienībās šī organizācija bij organizēta līdz
tam laikam, kamēr Saeima nepieņēma pa-
pildinājumu pie likuma par biedrībām,
kurš noliedz militāras organizācijas. Šis
papildinājums pie biedrību likuma, viņa
1. panta piezīme skan sekosi: ,,Biedrībām
un organizācijām militārā apmācība no-
liegta, izņemot kārtības mācību, sportu un
fizisku audzināšanu. Pērnā gadā 6. no-
vembrī iekšlietu ministris izdeva instrukci-
jas, kuras skan sekosi: ,,kārtības mācība
(stājs, griezieni, kustības, rindu un liniju
pārgrupēšana u. t. t.) 'Sporta un fiziskās
audzināšanas biedrībās atļauta". Tā tad
tik tālu, cik biedrība ,.Strādnieku sports un
sargs" nodarbojas ar kārtības mācību, šo
biedrības darbību nezinātājs var iztulkot
par militāru, jo kārtības mācība stāv ļoti
tuvu tam. Kas attiecas uz militāro formu,

tad es neredzu tur nekāda pārkāpuma.

Forma nav militāra, bet līdzīgas formas ir
vēl citām organizācijām: skautiem, vana-
giem, nacionālam klubam un citiem, tā kā
to minēt kā pārmetumu ir pilnīgi nevietā.
Tagad militāro vienību vietā pastāv gru-
pas, iecirkņi, rajoni, apgabali, kuru priekšā
nestāv amata personas ar militāriem no-
saukumiem, bet, kā biedrībās parasti mēdz
būt, priekšnieki. Ari šīs biedrības statūti
paredz zināmas funkcijas, kuras izpilda šī
biedrība un kuru dēļ nav iemesla celt ie-
bildumus pret viņas darbību. Tā piemē-
ram, šīs biedrības apgabaltiesā reģistrēto
statūtu 3. pants runā par sargu uzdevu-
miem. Es gribu pastrīpot, ka pēc maniem
ieskatiem šīs organizācijas vadība ar visiem
spēkiem cenšas nodibināt šo organizāciju
uz mūsu valsts satversmes pamatiem un
šīs organizācijas biedri savos solījumos
solās cīnīties pret visiem tiem, kas saceļas
pret mūsu pastāvošo valsts iekārtu. Šī
organizācija nepieder pie tām organizāci-
jām, kuras vai nu uz kreiso, vai labo pusi
ar likumā neatļautiem līdzekļiem gribētu
izdarīt kaut kādus pārgrozījumus mūsu
pastāvošā valsts iekārtā. Sī organizācija
nav tāda. Es negribu to noliegt, ka at-
sevišķos gadījumos no komunistisko orga-
nizāciju puses ir novērota tendence iedabūt
atsevišķus savus biedrus šīs organizācijas
rindās, bet tie ir izņēmuma gadījumi. Ja
tas nāk zināms šīs organizācijas vadoņiem,
tad minētā organizācija top atsvabināta
no komunistiskiem elementiem. Es gribētu
pastrīpot, ka organizācija ,,Strādnieku
sports un sargs" nav vienīgā organizācija,
kurā cenšas iespiesties komunisti. Man
jākonstatē, ka ari veselā rindā tieši pa labi
stāvošās organizācijās komunisti cenšas
iedabūt savus aģentus un provokatorus,
kuri grib izzināt par attiecīgo organizāciju
darbību. Ja runā par to, ka komunisti
iespiežas legālās organizācijās, tad. tas
neattiecas uz organizāciju ,,Strādnieku
sports un sargs" vien, bet ari uz veselu
rindu citām organizācijām.

Kas attiecas uz sis organizācijas ap-
bruņošanos, tad man visnioteiktākā kārtā
jāapgalvo, ka šī organizācija nav bruņota
organizācija, ka šīs organizācijas biedri
nesastāda " bruņotas vienības un ka šī
organizācija ari nevēlas uzstāties kā bru-
ņota organizācija. (Starpsauciens pa labi.)
Es kā bruņoto organizāciju saprotu tādu
organizāciju, kuru varētu nosaukt par
militāru faktoru vai līdzīgu policijai, vai
ari kautkā citādi. Vai šai organizācijai
ir kādi spieķi, kādi viņi ir, vai kas cits, to
es šeit nevaru apgalvot.

Klīves kungs, pamatodams interpelaciju,
aizrādīja, ka esot izsniegtas ieroču atļaujas
„Strādnieku sports un sargs" biedriem.
Man jāsaka, ka ieroču atļaujas izsniegtas
visu valdību laikā šīs organizācijas bie-
driem. Ir gan bijuši gadījumi, kad agrāk
ieroču atļaujas ir liegtas, vienīgi tamdēļ,
ka attiecīga persona ir piederējusi pie
organizācijas „Strādnieku sports un sargs".
Par..kādu " plašāku šīs organizācijas ap-
hrni kaut ari ar vienkāršiem revol-

veriem man nav zināms. Nav izslēgts, ka

atsevišķiem biedriem tāpat kā daudzu citu
organizāciju biedriem, tāpat kā privātām
nersonām, kuru ieroču vajadz.ba no poh-

,- pārbaudīta un atzīta par personu,

kura pēc darba vai dzīves vietas ir tāda,
ka viņai nav liedzama ieroču atļauja, ir
izsniegta ieroču atļauja.

Šī parādība par ieroču atļauju izsnieg-
šanu, par kuru Klīves kungs šeit minēja,
nav tik svarīga un tai nepiekrīt sevišķi
liela loma, jo gada laikā ministrim pārsū-
dzēta apriņķu priekšnieku un prefektu
rīcība ieroču 'atļauja lietā tikai 85 gadīju-
mos; 53 gadījumos apriņķu priekšnieku
un prefektu rīcība ieroču atļauju lietā ir
apstiprināta, 30 gadījumos ministrija ir
ieņēmusi citādu stāvokli un 2 lietas ir
neizšķirtas. Tie ir skaitļi, kuri apmēram
līdzinās tiem skaitļiem, kas bija pērnā
gadā. Ļoti daudz Klīves kungs runāja par
laikrakstu ar komunistisku nokrāsu ,,Vie-
nība" un to kā grēku pierakstīja tagadējai
valdībai, ka šis laikraksts, kaut ari ar
traucējumiem, iznāk. Es gribu pastrīpot,
ka šis laikraksts pastāv jau vairākus
gadus un ka viņš tagad iznāk tādā pašā
kārtībā, kā viņš agrāk iznāca. Kas attiecas
uz šī laikraksta cenzūru, tad tādas mums
nav — mūsu likums to neparedz; un ari
administrācijas pilnvarās nestāv spert
soļus pret vienu vai otru preses izdevumu.
Šis pienākums uzlikts tiesu iestādēm un
bez tiesas lēmuma neviens izdevums nevar

organizāciju pārzināt, ka mums no tās

nekādas briesmas nedraud. Mums rodas
droša pārliecība, ka šī nelielā cilvēku
grupa — apmēram 500 cilvēku — nav
spējīga izdarīt noziedzības, par kurām
valsts vara iepriekš nebūtu informēta.
Pie šī gadījuma gribu aizrādīt ari uz
vispārīgo noziedzību, kas varētu ietilpt
nodaļā par nedrošību valstī. Mūsu valstī
pēdējos gados ir noteikti novērojama
tendence uz noziegumu, it sevišķi smago
noziegumu skaita samazināšanos. Šo
apgalvojumu es illustrēšu skaitļiem. 1926.
gadā slepkavības bijušas 171; pērnā gadā
pirmajos desmit mēnešos 143,-šogad — 149.
Tās ir visas reģistrētās slepkavības, pie
kam jāievēro, ka šeit reģistrētas visas slep-
kavības ari aiz romantiskiem iemesliem,
dzērumā izdarītās u. t. t. No šīm 149

slepkavībām atklātas ir 127, t. i. 85°/0. —
Kas attiecas uz laupīšanām, tad pērnā
gada pirmajos 10 mēnešos reģistrētas
92 laupīšanas; šī gada pirmajos 10 mēnešos
reģistrētas 67 laupīšanas, tā tad ievērojami
mazāks skaits nekā pagājušā gadā. No
visām laupīšanām ir atklāti 84%. Gribu
pastrīpot, ka piemēram Dobeles apriņķī,
kur pēdējos gados, gandrīz kopš Latvijas
valsts pastāvēšanas ir bijusi vislielākā ne-
drošība, kur ceļa laupīšanas bijušas gan-
drīz ikdienišķa parādība, tur gada laikā
ceļa aplaupīšanas nav notikušas. Tā tad
teikt, ka vispārīgā drošība pie mums ir
pamazinājusies, ir nepareizi. Es gribu tikai
aizrādīt uz to, ka sabiedrībā un-tikpat labā
spārna deputātu starpā rodas tā pārliecība,
ka noziegumu skaits pie mums ir ļoti liels
un nedrošība \oti lielā mērā ir pieaugusi.

tikt konfiscēts. Iekšlietu ministrijai ir

uzdots nosūtīt dažus laikrakstus prokura-
tūrai zināšanai un iekšlietu ministrija
kārtīgi piesūta prokuratūrai ,,Vienību ",
,, Internacionāli", ,, Imantas Garu" un vēl
kādus 3 galīgi ekstrēmus preses izdevumus.
Pie šī gadījuma es ari atļaušos sev aizrādīt
uz komunistiskās organizācijas darbību
mūsu valstī vispārīgi. Pēc šiem datiem mēs
varēsim spriest par to, vai komunistiskā
kustība pie mums ir kļuvusi stiprāka
pēdējā laikā, jeb tas tā nav. Pie komuni-
stiem, kā zināms, Latvijā pastāv nelegāla
organizācija, kura nav reģistrēta, kurai ir
savas šūniņas daudzās valsts vietās un kura
tiek vadīta no sevišķas centrālās komitejas
šeit pat Latvijā un ari no orgāniem, kup
atrodas ārpus Latvijas robežas. Par savu
darbību šīs organizācijas sniedz pārskatus
savām iestādēm Krievijā. Pēc šiem pār-
skatiem ir redzams, ka, piemēram, otrā
komunistiskās internacionāles kongresā

baznīcai, zemes gabalu J\f° 58 192snovembrī Centrālā zemes ierīcībasko^ir piešķīrusi kādamOskaramBridn^jMan, kungi, jums jāaizrāda, ka cent ,'
zemes ierīcības komiteja nav padotadības kontrolei par atsevišķu zemes mi!?"piešķiršanu, bet šie lēmumi ir pārsūdTSenātā. Ari šinī gadījumā lēmums ir v"'rakkart pārsūdzēts Senātā, bet Senāk *Centrālās zemes ierīcības komitejas i-°mumu ir apstiprinājis, kurš jau Uj£1925. gadā. J aan fs

Ari pilnīgi nepareizi mani apvaino „
ari nevienai citai amata personai nav
nams gadījums, ku ru deputāts man šVtlika priekšā, ka krievu laikraksts Slovn '

'redaktoram Beržanskim likts priekšā "4stundu laikā izbraukt k
tāpēc, a viņš hpārdrukājis kādu rakstu no „IzvestijānV*

Šim Beržanskim ir jau vairākkārt |jw
priekšā izbraukt. Ari agrākie ministri k"ari es esam viņam likušipriekšāizbrauktbet dažādu iemeslu dēļ ši izbraukšana Ifošim laikam nav vēl notikusi, galvenā kārt"nevis to iemeslu dēļ, kurus deputātsPommers minēja, bet par iemeslu izrādījās
tas, ka šispats Beržanskis savā laikā no-drukājis kādu naidīgu un nicinošu rakstu
pret Latviju. Kas attiecas uz kādu bijušo
apriņķa priekšnieku, tad es līdz šim ne-
zināju, kamēr Pommera kungs nebija ru-
nājis, ka viņš ir krievs. Pēc visiem tiem
dokumentiem, kas ir iekšlietu ministrijā
viņš nav saucies par krievu, bet par latvieti '
Tamdēļ šeit runāt par kautkādu krievu
vajāšanu tr nepamatoti. Es atļaušos ari
apstāties pie sīkumiem, kurus savā pēdējā
runā izteica deputāts Milberga kungs
Vispirms par robežu tīrīšanu. Ja par š<i
jautājumu vairāk runās, tad es esmu ga-
tavs sniegt tuvākas ziņas. Es esmu pār-
liecināts, ka tā nedrošība, kura apdrau-
dējusi mūsu valsti, pateicoties plaši or-
ganizētam spiegu tīklam, ir nodibinājusies
jau 1925. gadā, 1926. gadā un 1927. gadāši
organizācija ir likvidēta. Es neredzu šeit
iemeslu izteikt pārmetumu valdībai. Te,
varbūt, varētu izsaukt pārdomas drīzāk
citā virzienā. Tālāk Milberga kungs šeit
nolasīja kādu vēstuli no Sarkandaugavas
strādnieka, kuru vārdā neminēja, kurš
man esot savā laikā aizrādījis uz kādu no-
ziedzīgu organizāciju, bet es nekādus soļus
neesot spēris. Es zinu tikai vienu gadījumu,
kur kāds Sarkandaugavas strādnieks
griezās pie manis — es tā cilvēka vārdu
vairs neatceros — un tas man aizrādīja
uz kādu baltkrievu organizāciju un lūdza,
lai es tur kādus soļus sperot. Par šo balt-
krievu organizāciju jau daudzus gadus
interesējās politiskā policija.

Šo iespaidu rada ļoti lielie mūsu preses
ziņojumi. Es šo apgalvojumu illustrēšu.
Sīks, nenozīmīgs gadījums, par kuru pirms
nedaudz gadiem nopietns preses orgāns
nebūtu ne vārda minējis, jeb tikai kronikas
daļā ar maziem burtiņiem minējis, tas tiek
tagad izpūsts par ļoti svarīgu notikumu.
Tā piemēram kādā avīzē tiek rakstīts
,,Laupīšana Rīgā gaišā dienas laikā". Ir
kāds cilvēks gājis kaut kur Daugavmalā
pa ielu vai pie Citadeles pa ielu, ir uzbrukuši
viņam laupītāji un paņēmuši viņam 2 latus.
Bet izrādījies, ka 3 ostas strādnieki ir gājuši
uz mājām, viens liedzies maksāt rēķinu,
kas viņam nācies, savā starpā ir strīdējušies
un vai tā ir laupīšana — viens ir atņēmis
otram 2 latus. Ar vārdu sakot, 3 pazī-
stami ir gājuši, savā starpā strīdējušies un
aizvesti uz iecirkni. Vislielākais tur būs

1920. gada Latvijas komunistiskai partijai
skaitījās ap 1000 biedru. 1922. gadā
4. komunistu internacionāles kongresā La-
tvijas komunistu iesniegtā pārskatā pa-
teikts, ka komunistu organizācijā Latvijā
ir 1500 biedru. Šogad nesen atpakaļ
mums izdevās notvert šifrētu ziņojumu,
kurā vietējie Latvijas darbinieki ziņo, ka
nelegālā komunistu organizācijā pašlaik
darbojas 750 cilvēku. Šis skaitlis pēc
manas pārliecības ir pārspīlēts, jo šo nele-
gālo organizāciju biedru skaitlis būs ne
lielāks par 500. Šis pārspīlējums izskaidro-
jams ar to, ka tur atrodas vesela rinda
cilvēku, kuri saņem atalgojumu no ārze-
mēm un tā tad ir piespiesti rādīt, ka viņu
darbībai ir kādi rezultāti. Tāpēc itin
dabīgi, ka šis skaitlis ir mazliet izpušķots.
Tā tad no šiem skaitļiem redzams, ka
komunistu kustība nekādā ziņā nav pa-
lielinājusies šeit Latvijā, bet gan stipri
pamazinājusies pēdējos gados.

miertiesas lieta. Bet avīzēs mes lasām
,,Laupīšana Rīgā gaišā dienas laikā".

Tad cits gadījums ,,Noslēpumainas
slepkavības mēģinājums". Saturs ir tāds,
ka svētdienas rītā pīkst. 5 no rīta Kr.
Barona ielā garāmgājēji ir atraduši ar asinīs
sadauzītu galvu cilvēku nesamaņas stā-
voklī. Ir meklēti noziedznieki, bet nav at-
rasti. Cietušais aizvests uz pilsētas slim-
nīcu. Tā tad slepkavošanas mēģinājums,
bet patiesībā izrādās, ka ir kāds pilsonis
aizgājis sestdienas vakarā uz kādu izrī-
kojumu un šinī izrīkojumā stiprāk nekā to
viņš var panest lietojis alkoholu. Pēc tam
gājis uz mājām un uz slidenu trotuāru ir
pakritis, sasitis stipri galvu, palicis tādā
stāvoklī uz trotuāra guļot, ir no turienes
novests uz slimnīcu, kur pēc zināma laika

Tālāk ari Milberga kungam ir aplami

apgalvojumi. Piemēram, viņš'man noteikti
pārmet, ka kāds Macuļevičs esot ļoti šau-
bīga persona un vēl tagad dzīvojot pie-
robežas apgabalā. Es gribu aizrādīt.
ka šis Macuļevičs, kurš patiešām ir šaubīga
persona, ir ticis izraidīts no pierobežas
joslas vēl pirms Milberga kunga runas un
gribu pastrīpot, ka tie paši apvainojumi,
kup tagad tiek celti pret Macuļeviču , bija
pret viņu celti ari 1925. gadā, taisni burtiski
ņemot tādi paši apvainojumi, bet toreiz
viņš netika izraidīts no toreizējā Latgales
ministru biedra. Tagad turpretim attie-
cībā uz pierobežas joslu darbību ir stifr
grāki noteikumi un stingrāka rīcība sakara
ar notikušo spiegošanu starp robežsargiem
Tā tad šis apgalvojums, kā jau teicu, w
pareizs. .,

Tālāk Milberga kungs runāja pa;
Vikentiju Rozdovski, ka tas ari ap draud»,
drošību pierobežas apgabalā. Ma" J
saka, ka šis Rozdovskis ar manu rezoluci;-

Kas attiecas uz legālām organizācijām,
kurās ir komunistiski noskaņotu cilvēku
lielāks vai mazāks iespaids, ari šo -organi-
zāciju biedru skaits pēdējos gados samazi-
nājies. Man ir visi saraksti par visām
organizācijām un no šiem sarakstiem var
spriest, ka organizācijas, kuras lielākā
vai mazā-kā mērā darbojas zem komunistu
iespaida, 1922. gadā ir .bijis 7311 biedru.
Turpretim šogad, šī gada vasaras beigās,
šo organizāciju biedru skaits ir samazinā-
jies līdz 3000. Tā tad šai ziņā šo komu-
nistiski iespaidoto organizāciju locekļu
skaits samazinājies. Ar to negribu teikt,
ka pašreizējos apstākļos mūsu valsts varai
jāizturas pret komunistu kustību vien-
aldzīgāki, ka šo kustību varētu uzskatīt
par tādu, kura nekādos apstākļos nevarētu

viiis atžirdzis un noskaidrojies viss ,.slep-
kavošanas mēģinājums", kurš tika iz-
pūsts avīzēs. Ja jūs katru reizi gribētu
ticēt šādiem rakstiem avīzēs, tad tādu pār-
metumu var iznākt daudz. Es tādu gadī-
jumu varētu ļoti daudz atstāstīt un ja
tiešām no šādā kārtā avīzēs sniegtām in-
formācijām jūs tikai gribat vadīties, var
patiešām rasties iespaids, ka dzīvot mūsu
valstī un mūsu galvas pilsētā ir ārkārtīgi
nedroši. Patiesībā tas tā nav, lai gan nav
noliedzami ari daži smagi noziegumi, kas
notikušies, bet to smago noziegumu skaits
ir samazinājies un es esmu pārliecināts, ka,
normālai dzīvei tu pmāk attīstoties, tas no-
ziegumu skaits ari samazināsies līdz tam
minimumam, kurš novērojams un kon-
statējams citās kulturelās valstīs.

š. g. 15. jūnijā ir izraidīts no pieroot

joslas un ' sodīts ar 1000 latiem nau
soda vai ari maksāt nespēšanas gadiji
ar 6 mēnešiem arestā. Tā kā šis Rozdov
nevarēja 1000 latus samaksāt , tad;
tagad sēž.cietumā, tā tad ari šim lieta

esat nepareizi informēts. Es šos P_'_
te pievedu ar zināmu nolūku ,ne tāp^
viņi būtu sevišķi raksturīgi, bet U
ka Jūs, Milberga kungs esat savākusi:
daudz materiālu, ka pievedat veselu,
dažādu faktu savā iepriekšēja niW»ļ
kuriem daļa ir izrādījusies Par"i??ļ
Vismaz tie, kurus viņš savā P.^ļJ
pieveda. Kur viņš šos datus ir oa

(Saucieni pa kreisi: ,.No vecām aviz
Ne, es nedomāju, ka no vecam a

bet domāju, ka viņam ir sava izlu»J
(Smiekli pa kreisi). Es, kungi , "gļ
strīdēties par to, kādu "unu,ru .„ji
šai izlūkošanai likt. Es ari "ed0'3
šeit ir kāda valstij naidīga ffļļ#
pret kuru vajadzētu uzstāties,'/.jenUi;!
ka ir vairākas personas, kuras >ls

^Milberga kungu ir informējušas
šīs informācijas pamata M»

nekādas briesmas Latvijas valstij radīt.
Es gribu taisni pastrīpot, ka tagadējā
valdība stāv uz tā redzes stāvokļa, ka
valsts varas pienākums ir visiem līdzek-
ļiem aizstāvēt pastāvošo valsts satversmi,
visnoteiktākā kārtā sekot valstī notieko-
šām parādībām un nepielaist darbību, kas
ar nelikumīgiem līdzekļiem cenšas izdarīt
pārgrozības vai iznīcināt to satversmi, uz
kuras pamatiem mūsu valsts tagad eksistē.
Ari komunisti, tāpat ari ekstrēmās labās
organizācijas ir tādas, kuru darbība nav
pielaižama, bet gan apgrūtināma kā tāda,
kura zināmā situācijā var radīt nopietnas

tas. Patreizējos apstākļos komunistu
organizācija ir vāja un lielā mērā dezorga-
nizēta — dezorganizēta viņa ir ne caur to,
ka izdara arestus, iesloga cilvēkus u. t. t

aparāts ir pratis šo

Atļaujat, kungi, apstāties vēl pie dažiem
samērā nenozīmīgiem sīkumiem. Šeit, pie-
mēram, deputāts Pommera kungs man pār-meta, ka esot Straupē pareizticīgai baz-
nīcai atņemtas baznīcas ēkas. (ļ. Pommers
no vietas: ..Alūksnes"). Izgājušo reizi
jus runājāt par Straupi (Pommers novietas: „Tikai par Alūksnes pagastu es
runāju"). Vismaz es esmu atzīmējis un
dzirdēju, ka biskapa kungs runāja parStraupes baznīcu. Ari es domām ka
būsiet par Straupi patiešām runājuši, jo
tas jautājums Jūs pēdējā gada laikā ir
stipri interesējis. Un šis jautājums jūsinteresējis tanī ziņā, ka te centrālā zemes
ierīcības komiteja ir piešķīrusi kādu zemes
gabalu, kurš agrāk piederējis pareizticīgo



- acīs klajā; bet ir izrādījies, ka šī infor-
,r "-jg vismaz dažos gadījumos nav bijusi
m3

.Jļļ. No tā var taisīt slēdzienu, ka šī
^formācija tā tad nav bijusi apmierinoša
10 ķa šo izlūkošanas nodaļu X vajadzētu
""nildi nāt , lai ienākušās ziņas varbūt
ontr«tētu vēl no citiem avotiem un tādā

kārtā pārbaudītu šādu ziņu pareizību.
Kas attiecas uz Politisko pārvaldi Nī 2, kā

tiek avīzēs minēts, dažādos preses
rganos un uz to aizrādīja deputāts Jura-

J^ca kungs savā runā, tad man jāpa-
skaidro, ka tādas politiskās pārvaldes JV° 2
nepastāv. Politiskā pārvalde ir iestāde,
kurai valsts likumdevēji ir piešķīruši ļoti
tālu ejošas, plašas tiesības: politiskā pār-

* valde var izdarīt kratīšanas, apchtināšanas,
var ilgāku laiku turēt ieslcdzīšanā u. t. t.
Otras iestādes, kurai šīs funkcijas būtu,
nav. Varētu varbūt minēt kriminālpoliciju
(A. Klīves starpsauciens). Es esmu paradis,
ka jūs katrā gadījumā nākat ar starp-
saucienu (A. Klīve no vietas: ,,Tikai
pirmo reizi"). Šoreiz gan pirmo reizi.
Man šeit ir celti priekšā kaili apgalvojumi

, un man nav nekur aizrādīts kāds pierādī-
jums, kas to apstiprinātu. Es lūgtu celt
priekšā noteiktus faktus, es par tiem iz-
teikšos un paskaidrošu kā viņi saprotami.
Es saprotu, ka politiskā policija ir tāda ie-
stāde, kuru iekšējā darbībā milzīgais vai-
rums cilvēku netiek iekšā un to nepārzina.
Tāpēc ir iespējami pārpratumi un tāpēc
es pielaižu, ka Juraševska kunga apgal-
vojumi ir izsaukuši, mīksti sakot, pārpra-
tumus, apmēram tāpat, kā tas bija ar
telegramām. Tādas funkcijas kā politiskai
pārvaldei, nav Latvijā nevienai otrai ie-
stādei. Ar izlūkošanu, ziņu savākšanu u.
t. t. Latvijā nodarbojas vesela rinda citu
iestāžu; tā ir kriminālpolicija, bez tam pie
armijas štāba operatīvās daļas pastāv no-
daļas, kuru uzdevums ir ievākt ziņas par
militāro stāvokli citās zemēs un ari no-
skaidrot jautājumus, kur ziņas ir ievācamas
šeit pat vuz vietas, mūsu valsts robežās.
Tā piemēram ārlietu ministrijai ir asig-
nētas sumas priekš ziņu ievākšanas un pār-
baudīšanas. Tā tad ari tur var notikt
ziņu vākšana. Beidzot ir ari privāti de-

ļ dektivu biroji, divi koncesionēti Rīgā,
' kup tāpat var izdarīt zināmu ziņu ievāk-

šanu.
Kas attiecas uz privātu ziņu vākšanu,

tad ir ari bijušas privātas organizācijas,
kuras ziņas vākušas par privātām personām.
Es šeit gribētu aizrādīt uz nesen slēgto
nacionālo klubu, kuras mantību pārņemot,
politiskā pārvalde atrada veselu plašu
sarakstīšanos, kas liecina, ka sekots ve-

I selai rindai privātu personu, sekots viņu
uzskatiem, viņu darbībai u. t. t., it sevišķi
sekots kreisā spārna darbiniekiem, bet nav
ari izslēgti labā spārna darbinieki. (Smiekli
zālē). Man zināms ari tas, ka dažas citas
organizācijas, politiskās partijas par da-
žiem gadījumiem vākušas ziņas, varbūt
ar labāki nostādītu aparātu nekā Milberga
kungs tās ziņas vācis (Smiekli zālē).

Kas attiecas uz valsts iestāžu darbību,
tad man jāsaka,ka pēc manas dziļākās pār-
liecības katrai valsts iestādei un it sevišķi
tas attiecas uz iekšlietu ministriju, kara mi-
nistriju un ari ārlietu ministriju ir jāsaņem
visdažādākā informācija un šī informācija

viņai ir jāvāc ar visdažādākiem līdzekļiem.
Ja viena otra valsts amatpersona ir vākuši
ziņas, kas viņai ir nepieciešamas, pēc kam
tās tikušas pārbaudītas no citiem avotiem,
tad par to, pēc manas saprašanas, nav ko
uztraukties, nav iemesla kādus pārmetumus
taisīt. Taisni otrādi. Ir jākonstatē, ka šīs
iestādes lielākā vai mazākā mērā stāvē-
jušas savu uzdevumu augstumos. Protams,
es nebūt negribu celt kaut vai mazāko
ēnu pret man padoto politisko policiju.
Ja pie manis nāk ierēdnis, kuram uzdots
izmeklēt kādu gadījumu, nāk ar savu
ziņojumu, tad nav izslēgts, ka šis ierēdnis
var ari pārskatīties, ka viņa informācija
nav pilnīgi pareiza bijusi. Pie manis bieži
griežas dažādas personas, man tiek piesū-
tītas gan parakstītas, gan anonimas vēstu-
les, ļoti liels skaits par dažādām parā-
dībām. Pie manis nāk cilvēki, kas aizrāda
uz dažādām parādībām. Es tikai aizrādu,
ka uzskatu savu rīcību par pareizu, ja šos
aizrādījumus ievēroju. Es varu tikai aiz-
rādīt, ķa kā iekšlietu ministrim pēc manas
labākās pārliecības ir tiesība un pat pie-
nākums tā rīkoties, tāpat ari kura katra
cita resora vadībai. — Vēl gribētu teikt
dažus vārdus par biedrību ,.Strādnieku
sports un sargs". Man nav zināms, ka šī
biedrība būtu nodibinājusi — es domāju,
Juraševska kungs, par to pret mani vērsa
savus pārmetumus — kādu izlūku orga-
nizāciju — otro politisko pārvaldi. Pro-
tams, nav izslēgts, ka atsevišķos gadījumos
par atsevišķiem saviem biedriem vai sa-
karā ar savu biedru darbību par atsevišķām
citām personām šī biedrība, — tāpat kā
daudzas citas politiskas organizācijas, vai
citāda nosaukuma politiskas organizācijas,
— vairāk vai mazāk ir ievākuši ziņas.
Pēdējās dienās presē ļoti daudz runāts
par kādu atvaļinātu virsnieku Stapranu.
Man jāziņo, ka šis Štaprans nav atradies
un neatrodas ari tagad Latvijas valsts
dienestā. Kas attiecas uz biedrību ,,Strād-
nieku sports un sargs", tad pēc manas in-
formācijas, Štaprans nekad nav bijis šīs
biedrības biedrs . un nav ari nevienas
sociāldemokrātiskās biedrības biedrs. —
Pārmeta, ka kāds ministris esot stājies ar
šo personu kautkādos sakaros. Cik man
zināms par šo personu, tad varu teikt
sekošo. Viņš pats to saka: ,,Savā laikā
noorganizēju pirmo politiskās apsardzības
iestādi Latvijā 1919. gadā Liepājā. Toreiz
tā saucās par kontroles un informācijas
nodaļu pie kara ministrijas. Atgriežoties
Rīgā, to pārorganizēja, bet Stapranam uz-
ticēja velosipēdistu rotas pārraudzību. No
šiem karavīriem ap 75% apbalvoti ar
Lāčplēša ordeni. Starp citu viņi cīnījās
ari pret Bermontu. Ari Štaprans apbal-
vots ar Lāčplēša ordeni. Vēlāk pārgāju
aviācijā, bet 1921. gadā izstājos no kara
dienesta, pēc kam nodarbojos ar tirdz-
niecību". No šiem datiem es neredzu ie-
mesla, kādēļ man, ārlietu ministrim, vai
cita kāda resora vadītājam varētu pār-
mest par stāšanos kautkādās attiecī-
bās ar šo cilvēku. To nevar uzskatīt
par sensāciju, vai vispār par tādu
parādību, kura pelnītu visplašākās pār-
runas. Beidzot savu runu, es gribu pastrī-
pot to, ka ir nepierādāms tas, ka mūsu

I valstī pēdējā laikā nedrošība būtu pieaugusi.

Es centos pierādīt taisni pretējo. Un kas
attiecas ari uz drošību, ciktāl tā pieskaras
politiskām parādībām, tad es gribu teikt,
ka pēdējā gadā mums nav nācies konstatēt
daudz maz spilgtus gadījumus, kuri lī-
dzinātos tiem gadījumiem, kas bij agrāk
dienaskārtībā. Piemēram uzbrukumu po-
litiskām sapulcēm, — atceraties 1. maiju
uz Esplenades un atceraties 1. maiju
šogad. Tādi gadījumi, kādi bij toreiz,
šogad nav konstatēti neviens. Šo pārmaiņu
uzstādīt kā pārmetumu, ir nevietā. Taisni
otrādi, šo nevēlamo parādību trūkums
mums liecina, ka politiskā drošība ir pie-
augusi. Es domāju, ka mūsu valsts varēs
attīstīties ari- turpmāk normālā gaitā,
nostiprināties pilsoņu kulturelā attīstībā,
viņu labklājība pieaugs un līdz ar to katru
gadu noziedzību skaits samazināsies, —
kurš pašreiz ir gan samērā diezgan lielā
skaitā reģistrēts, bet tomēr ir mazāks
nekā iepriekšējos gados — bet ar gadiem
arvienu vairāk samazināsies.

Rīga.
Latvijas tuberkulozes apkarošanas

biedrības
Ogres bērnu sanatorijā pašla'k ir sva-
badas vietas, kur uzņem tuberkulozes
apdraudētus bērnus. Pirms ievietošanas
iepriekš jāgriežas pie biedrības aizgād-
punkta ārstiem Tērbatas ielā N° 58,
pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 3
līdz 5 pēc pusdienas.

Latvijas Sarkanā Krusta
5-klasu naudas loterijas N° 13 II klases
izloze sāksies š. g. 7. decembrī Latvijas
Sarkanā Krusta telpās, Rīgā, Skolas ielā
Ns 1.

II klases vinnestu izmaksa sāksies
divas nedēļas pēc izlozes beigām.

Māksla.
Nacionālais teātris. Otrdien, 6. decembrī, pulk-

sten 7.30 vakarā, tautas izrādē Ģerharta Haupt-
maņa drāma ..Doroteja Angerman".
Šī J. Šmita iestudētā interesantā drāma ilgāku
laiku nav izrādīta, kāpēc uz izrādi griežam se-
višķu vērību. — Tredien, 7. decembrī, pulksten
7.30 vakarā, lielais jauninscenējums — Rostana
drāma ,,Erglēns ". — Ceturtdien, 8. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, Oavo jautrā komēdija
,.Šokolādes princese". 17. pamatskolai
par labu. — Piektdien, 9. decembrī, pulksten
7.30 vakarā, par tautas izrāžu cenām Molnara
komēdija ,,S p ē 1 e pilī". — Sestdien, 10. de-
cembrī, pulksten 7.30 vakarā, Andreja Upīša
jubilejas izrādē — jaunā komēdija ,,Vese 1a
m i e s a". Biļetes jau dabūjamas.

Dailes teātris. Otrdien, 6. decembrī, pulksten
7.30 vakarā, ķīniešu luga ,.Misters Vu", ar
Teodoru Lāci titula lomā. Izrādes atli-
kums par labu mākslas akadēmijas audzēkņu
padomei. — Trešdien, 7. decembrī, pulksten 7.30
vakarā, Marijas Leiko viesu izrāde,
Strindberga ,.Sapņu spēle". Vietu cenas
no Ls —,80—3,—, studentiem puscenas. — Ce-
turtdien, 8. decembrī, pulksten 7.30 vakarā,
interesantā komēdija „A k, šīs mīlas
mokas . . ."

Ernsta Feldmaņa teātra skola trešdien, 7. de-
cembrī, pulksten 8 vakarā, sarīko Strādnieku

teātra telpās, Tērbatas ielā 64, pirmo atklāto
audzēkņu vakaru. Izrādīs 3 vodeviļus, kuros
uzstāsies vecākā kursa audzēkņi.

rijiem, parāddevēju m u t. t,
pieteikt savas ties'bas, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai s e šu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī'.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu

Rīgā, 29 n v. 1927. g L.Ns 5966
Pri;kšsēd. v. A. Veidners

21555 Sekretārs A. Kalve.

Literatūra.
izglītības Ministrijas Mēnešraksts. JV9 II.

Novembris. 1927. Saturā: R. Jurgens — Ga-
rīgās personības veidošanās jaunībā. J. Rainis —
Visnelaimīgākā tauta un zeme. J. Šneiders—?
Komercskolas Latvijā. Doc. L. Bērziņš — La-
tviešu tautas dzejas nozares. P. Ābele —
J. G. Fichtes ,.Cilvēka uzdevums". Dr. phil.
J. Zēvers — Latviešu valodas māc. grāmatu
t'gramat.) pārskats. B. Breicis — Valmieras
pilsētas bibliotēka 1926. gadā. Apskats. Kri-
tika un bibliogrāfija. Likumi un rīkojumi. Izde-
vēja izglītības ministrija.

G. Mīlbergs-Skuju Fridis. Bailes no
sievas. Komēdija vienā cēlienā. Oeneralkomisijā:
Akc. sabtedr. Valters un Rapa grāmatnīcā un
,,Leta" galvenā veikalā — Rīgā.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Ž e ņ e v ā, 5. decembrī. Tautu
savienības padome šodien pēc
pulksten 11 sanākusi uz savu
48. sesiju Ķinas delegāta Čenglo
vadībā.

Varšavā, 5. decembrī. Ar valsts
prezidenta dekrētu seima vēlēšanas no-
liktas uz 4. martu, bet senāta vēlēšanas —
uz 11. martu.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 6. decembrī.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,176—5,1F6
1 Anglijas mārciņa 25,25—25 30

100 Francijas franku 20,25—20,55
100 Beigas 72,05—72 80
100 Šveices franku 99,55—100.5
100 Itālijas liru 27,90—28 35
100 Zviedrijas kronu 139,55—140,25
100 Norvēģijas kronu 137,60—138 25
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 208,95—210, 01
100 Vācijas marku 123,40—124,35
100 Somijas marku. . . ..... 12,98—13,12
100 Igaunijas marku 1,375—1,395
100 Polijas zlotu 57,00—61,0u
100 Lietavas litu 50,85—51,70

1 SSSR červoņecs — — —

Dārgmetāli:

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

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes ..y 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlcs.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors: M. Arons,

Šim numuram 6 lapas puses.

— — —*
(fiesu

sludinājumi.
f

Rīgas apgabali. 3. civilnod.,
«civ. ties. lik. 1967., 2011—2014.

^
2'i79 p. p. un Balt. privat-

"« ibu kop. 2451 p. pamata
i !"z _ Pētera Ozola un Marijas
ļ Mumi ņ pilnvarnieka zvērināta
\ aavokata Pētera Eglīša lūgumu
^aicina visas per'onas, kuram ir

I f™ kādas pretenzijas, stridi vai
uw?Pfet Sai tif sā 29 nov -ķ { "g- publicēto 1926. g.
':.Jprilī Skultes pag. .Punča"
™*1» - mirušā Maitiņa Pētera

[ fiJeia Krūmiņa 1926. gadi
ļ *Lapr iU P'Skultes pagasta
"«ai taiSī(0 testamentu, kā ari
?" personas , kurām ir kaut kādas

=">a> uz n,jr Mšrtiņa Krūmiņa
tai ™ ,umu. vai sakarā ar šo man-

rij ern"'mantiniekiem, legata-
! fJe<,s f'de'komisarijiem, narad-
tieslh

m 0n '*?? P''*savas
mina.\ Pretenzijas un ierunas
skart t ai s e šu mēnešu laika >
š?n. .no šī sludinājuma iespie-
žas dienas .Vaid. Vēstnesī-

Matīt *» minētā termiņā nebūs
kā .»*'. viminetās personas atzīs
dēlu*» as no '«runām un zau
mentu Savas UesIbas. be* testa-
idpIī Pas'udinās par likumīgaa gājušu.

»K 'Sga, 23. nov. 1927. g. L. N> f 039
«kŠsēd. v. A Veidnets.

Sekretārs A. Kalve.

«igas apgabali. 3. civilnod.
uz civ. proc lik. 2011., 2014. un
2019. p p pamata paziņo, ka pec
i £20 g 3. janvārī Suntažu draudzē
mirušā Kārļa Voldemāra Indriķa
d.R o t b e r k a (Rotberga) ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam ii
uz šo tna tcjumu, vai sakarā ai
o, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, hdeikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs tie-
sības mi ētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi'.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, t*d viņas atzīs kā sīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā. 22. nov. 1927 g L.J*5953
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2P855 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabali. 3, civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. ur
20'9. p.p. lamata paziņo, ka pēc
926. g. 25. maijā, Rigā, miruša

Vlhelma Jāņa d Landmaņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam _ir uz šo mantojumu, vai
«akara ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideiko-
ttisarijiem, kreditoriem u t. t.,
pieteiktšls tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šl
Mudinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Ja minētās perscnas savas
tiesības lugšā uzrādītā termiņā
lepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 29. nov. 1927. g. L.NŠ6040
Priekšsēd. v. A. Veidners

2 566 s-kr-turs A. Kalve.

Higas apgabalt. 3. civilnod.
iz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019 p. p. pamata paziņo, ka pec
1926. g. 9 septembri, ftlgas jūras
iīcī, miruši Alberta Mārtiņa d
Trautmaņa ir atklāts man'.oj
un uzaicina, kam ir uz šo mantoj,
vai sakarā ar to tiesības kā manti-
niekiem, legatarij., fideikomisaiij..
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības min. tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
espiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 22. nov. 1927. g. L..N'»5354
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

20856 Sekretārs A.K a 1ve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
iz civ. ties lik. 1967., 2011.—2014,
un 2079 p p un Bal: privāt-
tiesību kop. 2451 p pamats,
uz Htttas Iksttuma pilnvarnieka
zv adv PētraBeiga lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzija?, strīdi vai
ieunas pret šai liesā 29. nov.
1927. g publicēto 1927. g.
4. augusta Ri^a mirušā Kfi?jāņa
Jēkaba d Ik st ruma (btruma)
1927. g. 4 augustā mājfs kārtībā
ais to testamentu, kā ari visas

personas, kurām ū kaut kādas
tiesības uz mir. Krišjāņa Ikstruma
(Istruma) mantojuma _ vai sakara
ar šo mantojumu, ka mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisa-

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. Afs5767

Pn'ekšsēd. v. A. Veidners.
21433 Sekretārs A. Kalve.

?igas apgabalt. 3. civilnod.,
iz civ. ties lik. 1967., 2011. līdz
2014. ui 2079 p p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451 p. pa-
mata, uz Reiņa Jāņa dēla
A v e n a lūgumu uzaicina visas
personas, kupra ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1927. g., 29. no-
vembrī publicēto 1927. g. 3. aprill
Krapes pag .Eijas, mājās mir.
lāņa Dāvā dēla Avena, 1926. g.
30. septemb ī mājas kārtība
taisīto testimentu, kā ari visas
personas, kurām ? ka-it kādas tie-
s bas uz mir. Jāņa Avena man-
tojumu vai sakara ar šo man-
tojumu kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, lideikomisarijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mīnēšu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

:a tas minētā termiņi nebūs
izdarīts, tad minētas personas
atzīs kā atteikušas no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās pat liku-
mīgā spēkā gājušu. L. J«5l8i

Rīgā, 29novembri 1927. g.
Priekšsēd v. A. Veidners.

21551 Sekretais A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā 'ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 13. decembri
1927. g. minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks attaisīts un no-
lasīts 1910. g. 28. februāri
Smiltenes pag., „Ka'na-Žobos"
mir. Toma Pētera d. Žubīša
testaments. L. JV2 5621.

friekšsēd. v. A. Veidners.
21980a Sekretais A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 13. decembrī
1927. g. minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks attaisīts un no-
lasīts 1925. g. 16. februāri Ju-
murdas pag., ,,Jaunkapūņos "
mir. Pētera Mārtiņa d. Stein-
berga testaments. L. JVs 2108.

Rtgā, 2. decembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

SekretārsA. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draug'i Simons
Balkins un Hana-Hinde Jāsola
meita Balkins, dzim. Remigolskis .
noslēguši savstarpigo laulības , lī-
gumu pie Rīgas notāra M. Cul-
kova 1927. gada 4. novembri,
reģistra As 76 21274, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir 'atcēluši
viet. civillik. 79. un turpm. p.p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

25. nov. 1927. g. L.v
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21175 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011. ldz
2014. un 2079. p p. un BMt.
privāttiesību kop. 2451. p pamata,

uz Jāņa un Antona Staško nilnv.
zy. adv. pal Nila Vasiļkova
lūgumu uzaicina visas personas,
kūjām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1927. g. 15. no embri _ publicēto
1925. 9,. 3. maiiā Rīgā mirušās
Dārtas Franča meitas V o i t a n,
dzim Vilniks, 1924. g. 30. ok-
tobrī pie Rīgas notāra M. Čul-
kova taisīto testamentu, kā ari
v sas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir Dārtas
Voitan mantojumu, vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legstarijiem, fideikomisar, parād-
devējiem un t. t, pietsikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn ".



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p-, ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1927. g.
1. nov. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Kārlis Lepiks pa-
rādu pēc obligācijas par 1000 rbļ.
kā pirkšanas sumas atlikumu,
apstipr. 27. janv. 1903. g. Ne 31
uz nekustamo īpašumu Valkas
apr., Ziemeru muižas atdalīto
Bardu Na 11 mājām, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1303 izdotas
par labu baronam Alfrēdam
Bernharda d. Volfam, ir samak-
sājis, bet šī augšā minētā obli-
gācija nevar tikt izsniegta at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kufām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda " dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 1927. g. 4. nov. Ns 5708
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19211a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
21. novembra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma līgums attiecībā uz
547 kr. rbļ. lielo pirkuma cenas
atlikumu, koroborēts 1873. g.
11. septembrī ar Ns 179 uz
Ilūkstes apr., Dvietes pagasta un
muižas ,,Glaudāmi" JVs 117 mā-
jām ar zemesgrāmatu Ns 725,
atzīts par iznīcinātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgās hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās. L.Np.534/27

Jelgavā, 1927. g. 30. nov.
Priekšsēd. v. - Veiss.

22061a Sekr. Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šopaziņo vispārībai, ka 1926. g.
2. maijā mirušā Matveja Grigorija
d. Grigorjeva privattestaments
ar kūpi testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Pēte-
rim Matveja d. Vorošilovam ar
apgabaltiesas 1927. g. 20. jūnija
lēmumu spatiprināts un izdots
mantiniekam Pēterim Matveja d.
Vorošilovam. L. Ns I035a/27.

Daugavpilī, 1927. g. 8. nov.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
19070a Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas | civilar šopaziņo vispārībai ,kaj^"23. maija mirušā SalimonV^-g-Kalēja privattestamentH rad-rutestatQra kustarnHS»; ķu-
ma manta novēlēta ai - sta-
Jāņa d. KokorītimunA°'Kalējs ar apgabaltiesas \ *£>30 aprīļa lēmumu apst n7 ' «
uz izdots mantiniekam Z'-na,s
Jana d. Kokorītim lo,2a m

Daugavpilī , 1927 g ,
19582a L v»,J'"v
Priekšsēdētāja b A sfeSekretāra v 1 &*?? ? ' Htins

Latgales apgabaltiesas 1„,,2. lec. miertiesnesis ,pamato?,uz savu š. g. 29. oktobrTlfc»un saskaņā ar X sēj 1 ļ,"''-
un 1239. p.p. un civ i, 24> -
1401. unr402

C
p ' p

P
^.^.

mirušās RozālijasAndrēiam"dr.eva) m. Juškan, dzim ^skij, mantiniekus pieteikt f,mantošanas tiesības uz np, Vas
stāto mantojumu — nekust»
īpašumu, atrodošos Ciblas D?Istalsnas muižas viensētā °Ž
menesu laikā, skaitot no sludinajuma iespiešanas dienas vZ ,Vestn.;;. Pēc minētā termina'notecēšanas nekādi pieteikuminetiks pieņemti. jv» 09,7 '

Ludzā, 1927. g. 31 "nkh*->9068a_ Miertiesa fagļ

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1927. g.
1. nov. lēmumu, paziņo, ka

parādnieks Ernests Kabucis pa-
rādu pēc obligācijas par 1800 r.
kā pirkšanas sumas atlikumu,
apstiprinātu 10. maijā 1904. g.
Ns 257 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Alūksnes pilsmuižas
atdalīto Indzeru N2 1 mājām,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 3084,
izdotas par labu baronam Kon-
rādam Nikolaja d. Fitinghof-
šelam, ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zu-
dumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 1927. g. 4. nov. Ne5703
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19215a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. junijal926.g.
likumu un civ. proc. lik. 206a un

2062. p-, ievērojot Ansi bglisa

pilnvarnieka zv. adv. pal H.
Liepiņa 1 gurnu un savu 192-7 g.

i ,,ov. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Ansi. 80*$*»*
oēc obligācijas par 1300 rbļ

apstipr. 21. sept. 1913. g. J62629
uz nekustamo īpašumu Rīgas

Disētā, llhip. iec, ar zemes gra-

nātu refe. & 1722 izdotas par

Dbu Emīlijai Pētera m. Menge ,

r iemaksājis tiesas depozīta

Ls 27,80 dēļ kapitāla un „

dZapgabaltiesas 3. civil-

nodaļa uzaicina visas personas

l ām būtu tiesības uz augša
Sto obligāciju, pieteikties

fPeS'iena mēneša laikā, skaitot

Hipnas kad šis sludinājums

SoteSS^vSm»
Vēstnesī' un

iespiesti .,
personas 110-

f?2f laKa nepieteiksies, oteli-
lelU - atzīs par iznīcinātu un

** ?Sn\v^ners.
,9214a Sekretārs A. KaKc.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. Hk. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Augusta
Gopera pilnvarnieka zv. adv.
Arāja lūgumu un ^savu I. nov.
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Augusts Gopers pa-
rādu pēc hipotēkām par 300 rbļ.
un 400 rbļ..apstiprinātām 8 jumja
1910. g. ar Ne 470, uz nekustamo
īpašumu Valkas apr., Plānu mui-
žas Maskat 5. mājām, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 1019, izd. pirmā
par labu Dāvidam Goperam un
otrā Nikolajam Emilam Goperam
kā mantojuma daļas ,ir iemaksājis
tiesaa depozitā Ls 9,34, dēļ pa-
rāda dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām hipotēkām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests „Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, hipo-
tēkas atzīs par iznicinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 4. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v: A. Veidners

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 13. decembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks attaisīts un nolasīts
1927. g. 29. augustā, Lubānes
pag., ,,Cepurītēs" mir. Pētera
Ernesta d. Mūrmaņa testaments

Rīgā, 3. decembri 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

91 Q7Ra Sekretārs A. K a I v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 13. decembri
1927. g. minētās nodaļas atklātā

tiesas sēdē tiks nolasīts 1919. g.

31 decembrī Rīgā mir. Juliusa
johana d. Stutcera (Stutzer)

testaments. L. Ns 5967.
Priekšsēd. v.A. Veidners.

21977a Sekretārs A.Kaive,

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc likumu

1958. p., paziņo, ka 13. decembri
1927 g. minētās noda|as atklāta

tiesas sēdē tiks nolasīts 1923. g.

7 decembrī, Vietalvas pagasta,

„L>ibenos" mir. Jāņa Pētera d.

R ūtiņa testaments. LNs 6083.
Rīgā, 3. decembri 192/. g.

Priekšsēd. v.A. Veidners.
'1976a Sekretāre A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
16. augustā izklausījusi mir. Pē-
tera Jāņa d. Lielmeža mantošanas
lietu,nolēma: par bezvēsts prom-
būtnē esošās Zinovjas Pētera m.
Lielmež atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Ķēču pagasta tiesai at-
tiecīgai rīcībai.

1927. g. 7. novembrī. Ne 3134.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
19444a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
1. novembri izklausījusi mir.
Gotarda (Gotharda) Fridricha
Indriķa d. Bite mantošanas lietu,
nolēma: iecelt aizgādniecību par
prombūtnē esošā Anša Roberta
Bites mantību, par ko paziņot
attiecīgai aizbildnības iestādei.

1927. g. 9. novembrī. L.Ne3768
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
19696a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
17. novembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma līgums attiecībā uz
1680 kr. rbļ. lielo pirkuma cenas
atlikumu, koroborēts 1885. g.
23. oktobrī ar Ns 571 uz Ilūkstes
apriņķa. Salienas pagasta,Jan-
ķišķi mājām ar hip. JSTa 2102,
atzīts par iznīcinātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attierīgas hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās. L.Ne5(>7 27

Jelgavā. 1927. g. 30. novembri.
Priekšsēdēt. v. Veiss.

22056a Sekr. Mittelhofs.
Kļūdas izlabojums.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iecirkņa miertiesneša sludi-
nājuma š. g. ,.Valdības Vēstnesī"
.V 268. par Jāņa Belokurova
mantinieku izaicināšanu izlaists
vārds ..Ludzas ", kādēļ min. slu-
dinājums jālasa: ,,Latgales ap-
gabaltiesas Ludzas 2. iecirkņa
miertiesnesis", bet ne 2. ieo'
miertiesnes 220t

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293.. 295., 298.,
301., 309., 3091. p.p. pamata uz
Miķeļa Paula d. Jelesinā piln-
varnieka zv. apv. Viktora Laz-
diņa lūgumu dēļ Reinholda Pē-
tera d. Dūņaina atzīšanas par
maksātnespējīgu parādnieku,
kura dzīves vieta lūdzējam nav
zināma, ierasties tiesā četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara
ar diviem vekseļiem par Ls 2000
un Ls 4200 ar norakstiem.

Ja parādnieks noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, lieta tiks nolikta
tiesas sēdē un viņš, Reinholds
Dūņains, tiks atzīts par maksāt
nespējīgu parādnieku.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
19446a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot
Kārļa un Andreja Krastiņu
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1927. g.
1. nov. lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieki parādu pēc 4 obligā-
cijām par 135 rbļ. atlikumā,
500 r., 600 r. un 700 r., apstipr.
5. jun. 1885. g. Ne 1218—1221 uz
nekustamo īpašumu Rīgas apr.,
Rembates muižas zemnieku ze-
mes Liel-Pūku mājām, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 3406 izdotas no
Jāņa Krastiņa par labu H. fon
Rautenfeldam kā pirkuma su
mas atlikuma nodrošinājums —
iemaksājusi tiesas depozitā
Ls 38,70 dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests „VaIdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un lūdzējam dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu ze-
mes grāmatā. N2 4614

Priekšsēd. v. A. Veidners.
19204a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 1". jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
lēmumu no 1927 g. I. nov. ar
šo paziņo, ka lūdz. parādu pec
4 obligācijām, apstipr. uz Cēsu

apr., Dzērbenes pag.. Aulu muižu
ar zemes grāmatu reģ. I* 12
1) 1913. g. 28. okt. -Ns 621 par
151KHI rbļ.,2)19l3.g.2.S.,,kt..\

I par 10000 rbļ.,3) 19 l><"v.

Ne 64 par 22000 rbļ. un 4)
1914. g.30.janv. JVs65 par lOOOOr.
izdotas par labu Hermanim
Brimmeram — ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 1027,08 dēļ pa-
rāda un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests ,.Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un lūdz. dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grā-
matās. " JVs5672

Priekšsēd. v. A. Veidners.
19206a Sekretārs A. Kalve.

"

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 25. oktobrī
1927. g. izklausījusi lvana (Jāņa)
Juliusa Pētera d. Ērmaņa lū-
gumu dēļ obligācijas atzīšanas
par zudušu, nolēma: atzīt par
iznicinātu obligāciju par 25000 r.,
apstiprinātu 25. novembrī 1913.g.
ar Ns 3311, uz nekustamu īpa-
šumu Rīgas pilsētā, III hipotēku
iecirknī, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 480, par labu Konstantīnam
fon Grevingkam, kas minēto
obligāciju ir cedejis blanko, ka
pievestā obligācija ir pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā blanko cesionaru, kas viņu
ir cedejis atkal blanko.

Rīgā, 5. nov. 1927.g. Ns 1003.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19306a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 25.okt. 1927.g.
ievērojot Jāņa Pricdīša lūgumu
dēļ aizgādniecības iecelšanas par
bezvēsts prombūtnē esošā Filareta
Bikova mantu, nolēma: ar tiesas
lēmumu no 11. maija 1926. g.
iecelto aizgādniecību par bezvēsts
prombūtnē esošā Filareta Michai-
la d. Bikova mantu atcelt, par
ko pazinot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai. ' L. Ne 2907.26.

Rīgā, 5. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidin

19308a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Valsts ze-
mes bankas lūgumu un savu
1927. g. 1. nov. lēmumu, paziņo,
ka parādnieki mir. Jāņa Ozola
mantinieki parādu pēc obligā-
cijas par 730 rbļ., kā pirkšanas
sumas atlikumu, apstipr. 5. jul.
1910. g. Ns 423 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Saikavas
muižas atdalīto Rizenieku Alderu
Ns 199 mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1712 izdotas par labu
Augustam Felkerzanam, ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā obli-
gācija nevar tikt izsniegta at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās t tamdēļ kā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas persčmas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēsa u zemes grāmatās.

Rīgā, 1927. g. 4. nov. Ns 5709
Pri kšsēd. v. A. Veidners.

19209a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātVtiesas sēdē 25. oktobrī
1927. g. izklausījusi mirušā Kārļa
Dubovska-Dubova mantošanas
lietu, nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošā Arveda Kārļa d.
Dubovska (Dubova) azstāto man-
tu iecelt aizgādnību, par ko
paziņot Mārupes pagasta tiesai
izpildīšanai. L. Ns 2275.

Rīgā, 5. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19305a SekretārsA. Kalve.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka_I920.g.
27. februārī mirušā Icika Ābrama
d. Veinštoka privattestaments,
ar tiesu palātas 1924. g. 24. nov.
spriedumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1927. g. 4. nov.
19447a L. Ns 18p/23. g.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. B. Cīrulis *

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šopaziņo vispārībai, ka 1926.g.
7. oktobrī mirušā Antona Donata
d. Laksa privattestaments, ar
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Staņi-
slavam, Lucijanam un Franciskai
Laksām ar apgabaltiesas 1927. g.
16. maija lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem Staņi-
slavam, Lucijanam un Franciskai
Laksiem. L. Ns 606a/27.

Daugavpilī, 1927. g: 5. nov.
Priekšsēdētāja b: A. Strazdiņš.
19448a Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
3. aprīlī mirušā Ābrama Movša cl.
Kvina notariālais testaments,
ar kuru testatora kustama un ne-
kustama manata novēlēta sievai
Basai Ābrama m. Kvins un dēliem
Icikam un Izraelim Ābrama d.
Kvinicm ar apgabaltiesas 1927. g.
16. augusta lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem Icikam
un Izraelim Ābrama d. Kviņicm

Daugavpilī, 1927. g. 5. nov.
19449a L. Ns 157627.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. ļ. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šopaziņo vispārībai, ka 1926. g.
Ki. septembri mirušā Nikolaja
Antona d. Kislicka privat-
testaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta
novēlēta Jekaterinai Kislickai
ar apgabaltiesas 1927. g.30. maija
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecei Jekaterinai Kislickai.

Daugavplī, 1927. g. 4. nov.
19450a L. Ns 544a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
7. novembrī mirušā Semena Jāņa
d. Agejeva notariālais testaments,
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Annai
Filipa m. Agejevai un Pēterim
Semena d. Agejevam ar apgabal-
tiesas 1927. g. 31. janvāra lē-
mumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Annai Agejevai un
Pēterim Agejevam. L. Ns581a/27

Daugavpilī, 1927.g. 28. okt.
Priekšs. b. A. Strazdiņš.

19035a Sekr. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. * g.
29. septembrī uz Jāņa
Pētera d. Stroda lūgumu Francis
Pētera d. Strods atzīts par atro-
došos bezvēsts prombūtnē un
uzdots Viļēnu pag. padomei iecelt
aizbildn. par bezvēsts promesošo
Trauci Pētera d. Strodu viņa
tiesību aizstāvēšanai un mantas
apsargāšanai. L. Ns !070a/27

Daugavpilī, 1927. g. 4. nov.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
19451a Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.

ar. šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
4. decembrī mirušā Ādaina Āda-
ma d. Kraukļa notariālais te-
staments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta no-
vēlēta Monikai un Pēteram Āda-
ma b.b. Kraukļiem ar apgabal-
tiesas 1927. g. 3. oktobra lēmumu
apstiprināts un izdots- manti-
niekiem Monikai un Pēteram
Kraukļiem.
19224a L. Ns 1507a,27.

Daugavpilī, 1927. g. 3. nov.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. ļ. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. * g.
17. oktobrī uz Kazimira Kazi-
mira d. Uzora lūgumu Valerija
Kazimira m. Uzors atzīta par
atrodošos bezvēsts prombūtnē un
uzdots Makašēnu pagasta pado-
mei iecelt aizbildnību par bez-
vēsts promesošo Valeriju Kazi-
mira m. Uzors viņas tiesību
aizstāvēšanai un mantas apsargā-
šanai. L. Ns 1887a/27.

Daugavpilī, 1927. g. 3. nov.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
19226 Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas Ludza,2. iec. miertiesnesis , pamatoto
uz savu s.g. 31. oktobra lēmumaun saskaņa ar X sēj. 1. u ^un 1241. p.p. un civ. proc lik "
#> "" ,4(!: - P-P- "aicina1925. g. 27. juhja mirušā PSteraKrista d. B ērma ka mantiniekus

pieteikt savas mantošanas tiesī
bas uz nel. Pētera Bermaka
atstato mantojumu — kustamumantu, atrodošos Ludzas apr
Rundēnu pagastā sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn"
Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādi pieteikumi netiks pieņemti

Ludzā, 1927. g. 2. novembri
. Bl. lieta Ns 164. Ns 2232

19069a Miertiesu. J.-Konrads.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ai
savu š. g. 20. septembra lēmumu
un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. ņ..
pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
15. decembrī mirušā Kuzma
Naudaševa ir atstāts mantojums.
kurš atrodas Rēzeknē, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
viņu, kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā pēc piekritibas
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vaid. Vēstn.".

Rēzeknē, 1927. g. 2. novembri, ļ
19232a Miertiesnesis (paraksts).|

Latgales zemes grāmatu atļau""
šanas komisija

uz Jēkaba Krišjāņa d. P*
(viņš ari Peizums) lugu',
nekustamas mantas, sasr
no Krievgaļu sādžas zem.
piešķirtās zemes gabala,
apmērām 12 pūrvietas, ātro

Bauskas (senāk Poņevei».
Ceraukstes (senāk Ķibun)

ievešanu zemes grāmatu ' -

— uzaicina visas personas , R «
^

,

ir kādas tiesības w ."
kustamo mantu, iesniegt k .

jai par to paziņojumi ļ
laikā, skaitot nio osludinļ

dienas „Vald. Vestn. , t
gadījumā nepie eiķtas A ,
skaitīsies par m\>" tMie«*ļ «
minētais lūdzējsvaretu i' ?
attiecīgā zemes gravnai ;
par norādītās nekustamas

īpašnieku bez kādi em ap

jumiem ar neapstrīdat^,
došanas un hipotekāri?^
tinājumu tiesībām "

Daugavpili, ļ^'.^,.
Komis. priekšsēd.t-,10-J30aSekret. -darbN-.i-

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija

uz Annas Jāņa 111. Miļun, dzim.
Tranin, Līnaš-Olgas Indriķa m.
un Pētera Pētera d. Šabļu lūgumu
par nekustamas mantas, sastā-
vošasno Bebru ciemaļzemniekiem
piešķirtās viensētas pec p lānajai,
platībā 17 des 1252 kay. asis.
atrodošās Bauskas (senāk'Poņc-
vežas) apriņķa Ceraukstes |
Ķiburu) pagastā, ievešanu lemes
g'rāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas ties»
uz minēto nekustamo mantu
iesniegt komisijai par. to paziņo-

jumu 4 mēnešu laikā, Skai
izsludināšanas dienas „Va
Vēstnesī", pretējā gadījum
pieteiktās tiesības skaitīsies
iznīcinātām un minētie l""*!
varētu tikt ievesti attiecīgā
grāmatu reģistri par nora?

^nekustamās mantas īpašniera™
bez kādiem aprobežojumiem ;
neapstrīdamas pārdošanas un'
potekarisku apgrūtinājumu o--

bām ^5i
Daugavpilī, 1927 g. 4-;

Komis. pnekssed. E. Hei
19228a Sekret. -darbv. J.si

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
5. februārī mirušā Antona Sa-
velija d. Budkeviča privat te-
staments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta no-
vēlēta Leonam un Donatam Jāņa
dēliem Staškevičiem, ar apgabal-
tiesas 1927. g. 28. februāra lē-
mumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Leonam un Dona-
tam Staškevičiem. L.N2 188a/27.

Daugavpilī, 1927. g. 28. okt.
Priekšsēd. b.A. Strazdiņš.

19036a Sekr. v. J. TiltiņC

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. ' g.
10. oktobrī uz Grigorija Kirila d.
Selezneva lūgumu Feodors Hari-
tona d. Seleznevs atzīts par atro-
došos bezvēsts prombūtnē un
uzdots Brigu pagasta padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošo Feodoru Haritona d.
Seleznevu viņa tiesību aizstāvē-
šanai un mantas apsargāšanai.

Daugavpili, 1927. g. 28. oktobrī.
19037a L. Ne 896a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. ļ. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
10. aprilī mirušā Jēzupa Jāņa d.
Audzera notariālais testaments,
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Āda-
mam Jāņa d. Audzeram, ar
apgabaltiesas 1927. g. 18. jūlija
lēmumu, apstiprināts un izdots
mantiniekam Ādamam Audzeram

Daugavp.,1927.g. 29.okt./2.nov.
L. N9 1380a/27.

Priekšs. b. A. Strazdiņš.
19034a Sekr. v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. * g.
17. oktobri uz Leokadijas Kazi-
mira m. Ignatovičas lūgumu
Osips Eduarda d. Blaževičs atzīts
par atrodošošs bezvēsts prom-
būtnē un uzdots Piedrujas pa-
gasta padomei iecelt aizbildnību
par bezvēsts promesošo Osipu
Eduarda d. Blaževiču viņa tie-
sību aizstāvēšanai un mantas
apsargāšanai. L. Ns 1863a/27.

Daugavpilī, 1927. g. 3. nov.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
19227 Sekretārs v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
uz lik. par laulību 77. p. pamata ,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1926. g. 11. decembrī, Martas
Konstantīna m. Vembris, dzim.
Ale, prasības lietā pret Indriķi
Pētera d. Vembri par laulībās
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda:
atzīt par šķirtu laulību, noslēgtu
starp Martu Konstantīna m
Vembris, dzim. Ali, un Indriķi
Pētera d. Vembri, 1903. g.27. jul.
uz laulības likuma 50. p. pamata-
dzimušo laulībā meitu Benitu
atstāt audzināšanā pie mātes.

Ja atbildētājs civ. proc. lik727. un 748. p.p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. Ns 266p 26

Daugavpilī, 1927. g. 3. „„v
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. B. Cīrufis

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
14. jūnijā mirušā Pētera Kārļa d.
Kalniņa notariālais testaments,
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Em-
mai Jāņa m. Kalniņš un Valentī-
nai Voldemāra m.' vītolnieks ar
apgabaltiesas 1926.g. 3. novembra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecei Emmai Kalniņš.

Daugavpilī, 1927. g. 7. nov.
19580a L. Ns 1484a/26.
Priekšsēdētāja h. A. Strazdiņš.

Sekretairaj^ ļ.
Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
13. septembrī mirušā Jefima Ki-
rila d. Akulova notariālais te-
staments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta no-
vēlēta Jāņam, Kirilam un Grigo-
njam Jefima d. Akuloviem ar
apgabaltiesas 1927. g. 23. maija
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Jāņam, Kirilam un
Grigonjam Akuloviem.

Daugavpilī, 1927. g. 7. nov.
19581a L. No Ii57a 27.
Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. I. Tiltiņš.



, „taales zemes grāmatu atjauno-
L " šanas komisija
,,,<rusta-Roberta-Miķe|a Au-

"La I Kalēja lūgumu par ne-
r tamas mantas, sastāvošas no
klišķi ciema zemniekiem pie-
?, friīs zemes viensētas, platībā
4 «ērām 18,5 ha vairāk vai
;azāk atrodošās Bauskas (senāk
'p.inevežas) apriņķa Īslīces (senāk
u-iburu) pagastā, kuru īpašumu
?ndzets. kopā ar Jūliju-Emilīju-

eontini Augusta m. Gaņģis,
,,\m Kalējs, mantojusi no Au-
gsta Jura d. Kalēja, ievešanu
Vērties grāmatu reģistri, — uz-

.icina visas personas, kurām ir
tādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komi-

sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
jJkā skaitot no izsludināšanas
dienas „Vald. Vēstn.", pretējā

Jijumā nepieteiktas tiesības

skaitīsies par iznīcinātām un
minētie: lūdzēja mantojuma de-
vējS Augusts Jura d. Kalējs un
Dtam ari pats lūdzējs ar ideal.

tiesībām uz '/2 varētu tikt ievests
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
nar norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrū-

nājumu tiesībām. Ne 53983.
Daugavpilī, 1927. g. 4. nov.

Komis. priekšsēd. E. Helvichs.
l «229a Sekret.-darbv. J.-Strads

Rīgas prefektūra izsludina pa
nederīgām pases un persona:
apliecības, kuras pieteiktas pa
zudušām: 1) Latv. pasi Ns 211418
izd. no Rīgas pref. 1922. g. 19.jul
uz Indriķa Mikeļa d. Treija v.
2) personas apl.'9132, izd. n<
Rīgas pref. 1926. g. 7. dec. tu
Ivana Savelija d. Brodencova v.
3) Latv. pasi Ne 245100, izd. ne
Rīgas pref. 1927. g. 24. sept. u;
Valines Knaze v.; 4) Latv. pas
Ne 132565, izd. no Rīgas pref
1920. g. 23. aug. uz Dores Pētep
m. Bergs v.; 5) Latv. pasi Ns6937t
izd. no X iec. 1925. g. 3. sept. u:
Kristiāna Jāna d. Berga v.
6) Latv. pasi'Ne 67142, izd. ne
VIII iec. 1920. g. 8. janv. 112
Ādolfa Krišjāņa d. Kaimiņa v.:
7) Latv. pasi 'e 75728, iz'd. ne
VIII iec. 1920. g. 7. febr. 112
uz Lilijas Kārļa m. Kārklinš v.
8) Latv. pasi Ne 84119, izd. ne
V rec. 1920. g. 2. febr. uz Vilmas
Tiltiņš v.; 9) Latv. pasi Ne 93867,
izd. no VII iec. 1920. g. 14. febr,
uz Ures Hirša m. Kāns v.; 10)
Latv. pasi Ne 3059, izd. no Talsu
pol. priekšn. 1922. g. 18. janv. uz
Esteres Dāvida m. Freidbergs v.;
11) Latv. pasi Ne 4783, izd. no
Talsu pol. priekšn. uz Esteres
Jocheļa m. Hiršsons v.; 12) Latv.
pasi Ne 260879, izd. no Rīgas pref.
1925. g. 7.nov. uz Almas Kārļa m.
Likans v.; 13) Latvijas pasi
Ne 197674, izd. no Rīgas pref.
1922. g. 17. aug. uz Lilijas Viļā

m. Konovs v.; 14) Latv. pasi
Ne77326, izd.no VII iec. 1924.g.
2. okt. uz Helēnas Antona m.
Pudulsv.; 15) Latv. pasi Ne73935
izd. no VII iec. 1921. g. 21. jun.
uz Annas Jēkaba m. Plikgalvs v.;
16) Latv. pasi Ne 69742, izd. no
X iec. 1924. g. 29. okt. uz Annas
Andreja m. Brauns-Puite v.;
17) Latv. pasi Ne 242772, izd. no
Rīgas pref. 1924. g. 17. jul. uz
Andreja Edgara d. Švede v.;
18) Latv. pasi Ne 1034, izd. no
Kosas pag valdes uz Kristīnes
Kārļa m. Jirgensons v.; 19) Latv.
pasi Ne 121183, izd. no Rīgas pref.
1920. g. 14. apr. uz Mildas Friča

m. Račus v.; 20) Latv. pasi
Ns 4219, izd. no Kuldīgas pol.
priekšn. 1921. g. 12. maijā uz
Žana Žana d. Damičs-Vedigs v.;
21) Latv! pasi Ns 186668, izd. no
Rīgas pref. 1921. g. 6. dec. uz
Annas Konstantīna m. Roman-
kevičs v.; 22) Latv. pasi Ns 12708,
izd. no 111 iec. uz Eduarda Jura d.
Liekne vārdu; 23) Latv. pasi
Ne 148215, izd. no Rīgas pref.
1920. g. 10. nov. uz Irmas Šulcsv.
24) Latv. pasi Ne 165234, izd. no
Rīgas pref. 1925. g. 28. aug. uz
Anastasijas Afanasija m. Fominas
v.; 25) Latv. pasi Ne 71235, izd. no
VIII iec. 1926. g. 18. janv. uz
Katrīnas Jāņa m. Eniņš v.;
26) Latv. pasi Ne 1410, izd. no
XIII iec. 1924. g. 30. janv. uz
Otto Otto d. Gailis v.; 27) Latv.
pasi Ne 4039, izd. no Rīgas apr.
priekšn. pal. I iec. 1922. g. 3. aug.
uz Jāna Martina d. Lapiņa v.;
28) Latv. pasi Ne 118010, izd. no
Rīgas pref. 1920. g. 3. jun. uz
Paulīnes Jāna m. Jakobsons v.;
29) Latv. pasi Ne 218349, izd. no
Rīgas pref. 1922. g. 3. nov. uz
Kazimira Matīsa d. Valpetera v.;
30) Latv. pasi Ne 3043 ser. AA
Ns 2554, izd. no I iec. 1927. g.
19. aug. uz Ernas Kārļa m.
Lauberts v.; 31) Latv. pasi
Ns 54156, izd. no Liepājas pref.
1926. g. 24. martā uz Martas
Jāņa m. Strauss v.; 32) Latv.
paši Ns 1385, izd. no Ungurpils
pag. valdes 1920. g. 14. apr. uz
Melānijas Leinazars v.; 33) Latv.
pasi Ns 243652, izd. no Rīgas pref.
1924. g. 9. jul. uz Elizabetes
Jēkaba m. Bērtiņš v.; 34) Latv.
pasi Ne 144442, izd. no Rīgas pref.
1920. g. 25. okt. uz Līnas Jāņa m.
Freimans v.; 35) Latv. pasi
Ns 193563, izd. no Rīgas pref.
1922. g. 21. janv. uz Franciskas
Kazimira m. Žilinskis v.; 36)
Latv. pasi Ne 8908, izd. no Ludzas
apr. priekšn. 1924. g. uz Staņi-
slava Vikentija d. Zmičerevski v.;
37) personas apl. Ne 14121, izd.
no Rīgas pref. 1925. g. 14. janv.
uz Teklas Stefana m. Kvits v.;
38) Latv. pasi Ne 3631, izd. no
Ludzas apr. 1923. g. 17. sept.
uz Vulfa Girša d. Magarama v.;
39) Latv. pasi Ne 252729, izd. no
Rīgas pref. 1925. g. 6. martā uz
Mildas Škerbels v.; 40) Latv. pasi
Ns 280642, izd. no Rīgas pref.
1927. g. 2. aug. uz Samuela Lipka
d. Rudina v.; 41) Latv. pasi
Ne 240241, izd. no Rīgas pref.
1924. g. 28. apr. uz Veras Kriš-
jāņa m. Biezais, v.; 42) Latv. pasi
Ne' 226073, izd. no Rīgas pref.
1923. g. 11. apr. uz Benjamiņa
Abramoviča v. 19091a

Pamats: Rīgas prefekturs š. g.
24., 25., 26., 27., 28. un 29. nov.
raksti ar Ne 12454.

Rigas pref. pal. Grinbergs.

Ventspils pilsētas policijas
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ne 12946, izdotu no Vents-
pils apriņķa 27. februāri 1926. g.
uz Edas-Paulinas Jāņa m. Grin-
berg vārdu. 19126a

Drabešu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi ar Ns 7362,
izd. no Izvaltas pag. valdes
4. maijā 1925. g. uz Vasiļa
Jāzepa Peipina vārdu. 19010a

Drabešu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi ar Ns 626,
izd. no Sērmūkšu pag. valdes
1921. g. 29. jūnijā uz Merijas
Šlaukster vārdu. 19009a

Drabešu pagasta valde izsludina
par nederīgu vecā parauga kara
klausības apliecību, izdotu no
A. S. P. Aizmugures bāzes-maizes
ceptuves priekšnieka 22. dec.
1919. g. ar Ne 601 uz Pētera
Kārļa d. Živka vārdu. 19011a

Kandavas pag. valde izsludina
par nederīgām sekošas nozaudē-
tas Latvijas pases: 1) uz Olgas
Jēkaba m. Jansones vārdu, izd.
no bij. Talsu apr. priekšn. pal.
2. iec. 1920. g. 23. okt. ar Ne 3544
un 2) uz Friča Janovska vārdu,
izd. no Talsu apr. priekšn. pal.
2. iec. 1920. g. 13. martā ar Ne217.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
17. decembri 1927. g., pīkst. 1 ,3
dienā, Slokas pag., Ragaciemā,
paša mājā pārdos Andreja Lūša
kustamo mantu, sastāvošu no
ķēves, 2 govīm un 5 reņģu tīk-
liem un novērtētu par LŠ 400.

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

2. decembri 1927. g.-
22148a Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
14. decembrī 1927. g., pīkst. 10
dienā. Sējas pagastā, Jākobsonu
mājās, pārdos Kārļa Kalniņa
kustamo mantu, sastāvošu no
2 govīm un aitas un novērtētu
par Ls 270.

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

1. decembrī 1927. g.
22147a Tiesu izpild. E. Liepinš.

Rīgas notārs Boriss Zemgals

saskaņā ar 1916. g. 3. jūlija li-
kumu par tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumu pāreju paziņo
ka viņa kantorī 1927. g. 2. de-
cembrī uzrādīts apliecināšanai
pirktima-pārdevuma līgums, ar
reģistra Ne 9389, kas ierakstīts
aktu grāmatā tai pašā dienā ar
Ne 17, ar kādu līgumu Bērs
Freidbergs, kas dzīvo Rīgā,
Skolas ielā Ne 4, dz. 12, pārdod
Moisejam Bvchovskim, kas
dzīvo Rīgā, Kalpaka bulvārī Ns 7,
koku zāģētavu Rīgā,Holstmuižas
ielā Ne 1/2, līdz ar visiem pie-
derumiem par pirkuma-pārde-
vuma cenu Ls 7500,—.

Rīgā, 1927. g. 3. decembrī.
22141a Notārs B. Zemgals.

» ? <

'Citu iestāžu
sluāinajumi.

? Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
12. decembrī 1927. g., pulksten
2 dienā, Liepājā, Tirgus ielā
Ne 29, pārdos vairāksolīšanā Na-
tālijas Panzer kustamu mantu,
novērtētu par Ls 48,50 un sa-
stāvošu no dzērieniem un da-
žādām mantām, viņas 1927. g.
% peļņas nodokļa 'parāda seg-
šanai.

Liepājā, 3. decembrī 1927. g.
22099a Piedzinējs (paraksts).

Bauskas apriņķa priekšnieka
paligs 1. iec. izsludina, ka š. g.
13. decembrī, pīkst. 10 rītā,
Īslīces pag., Čīču mājās, pārdos
vairāksolīšanā Paulim Kuļi-
kovskim aprakstītu mantu, sa-
stāvošu no vienas rindu plat-
sējmašinas, novērt, par Ls 220,32,
dēļ ienākuma nodokļa par 1926.g.
piedzīšanas. . Ne 8073/11.

Bauskā, 1927. g. 30. novembrī.
22111a Priekšn. pal. (paraksts).

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iec. izsludina, ka š. g.
17. decembrī, pīkst. 10 rītā,
pie Rundāles pag. nama, pārdos
vairāksolīšanā Jānim Ozolam ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
viena melnas spalvas ērzeļa, 8 g.
veca, novērt, par Ls 35,92, dēļ
ienākuma nodokļa par 1926. g.
piedzīšanas. Ne 7820/11.

Bauskā, 1927. g. 30. novembrī.
22112a Priekšn. pal. (paraksts)

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izp ildītājs paziņo, ka 13. decembrī
i u27. g., pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā Ns 70, pārdos
NikolajaDimanta kustamo mantu
sastāvošu no viena rakstāmgalda
un novērtētu par Ls 200.

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

Rīgā, 1927. g. 29. novembrī.
22150aTiesu izp. O.Stelmachers

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 16. dec.
1927. g., pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ns 94, pārdos
Šlioma Liebermaņa kustamo
mantu, sastāvošu no drēbēm un
novērtētu par Ls 200.

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

Rīgā, 29. nov. 1927. g. 22151a
Tiesu izp. O. Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 12. decembrī
M27. g., pīkst * i/ 2 12 dienā, Rīgā,
Lāčplēša ielā Ns 27, dz. 10 Pētera
Freimaņa lietā, pārdos Luizes
Kalējs 'kustamo mantu, sastāv.
no mēbelēm un novērtētu par
Ls 325.

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

Rīgā, 1927. g. 24. novembrī.
22152a Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 13. decembrī
1927. g., pīkst*. i/ 2l dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā Ne 39, A/S. kon-
tinents" un citu lietās pārdos
H torgos Jāņa Brieža kustamo
mantu, sastāvošu no svariem,
atslēgām un cit. un novērtētu
par Ls 615.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari paskatīt pārdodamo mantu

"s pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1927. g. 5. decembrī.

22153a Tiesu izpild. J. Zirģels.
W|M apgabaltiesai VI lec.

tiem izpildītāji
paziņo, ka 12. decembrī 1927. g.,
pulkst. 'Ml dienā, Rīgā, Brīvības
ieli )* 42, dz. 18, Simona Abram-
*° na un citu lietās, pārdos
1 unII torgos, Noteļa E p s t e i na
kustamo mantu, sastāvošu no mē-
belēm, šujmašīnas un c un no-
vērtētu pat Ls 595.

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

Rīgā, 25. novembrī 1927. g.

22^ Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas
rogas apr. 2. iec. tiesu Izpild.
Paziņo, ka 13. decembri 1927. g.,
Pulkst. i/ 23 dienā, Siguldas pag.
Ciiķaiņos* pārdos Kātļa

* «asa kustamo mantu, sastāvošu
*? 6 maisiem smalkā cukuia,
«|iem, ēvelēm, ēvelbeņķa,
"«sliem, madrača, gultas, ku-
modes, šujmašīnas, skapja un no-
vertetuj. Ls 440.

izzināt sarakstu, novērtējumu,
y* 3" ^skatīt pārdodamo mantuāres pāidošanas diena uz vietas

> zOic?l - decembrī 1927. g
^'oT Tiesu izpild E. Liepiņš

Madonas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī paziņo, ka
13. decembrī 1927. g., pulksten
12 dienā, pie Mārcienas pagasta
nama, tiks izpārdotas vairāksolī-1
šanā pilsonei Antonijai Pakal-
nietis piederoša kustama manta,
sastāvoša no vienas govs, no-
cenota par Ls 30,—, izpildot
Madonas apr. 1. iec. miertiesneša
spriedumu no 29. oktobra 1927. g.
ar Ne 864.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Madonā, 3.dec. 1927.g. Ne12910.
22117a Priekšn. pal. (paraksts).

r Ilūkstes apriņķa priekšnieka
s palīgs 2. iecirknī' izsludina par
r nederīgām nozaudētas: 1) Lat-
, vijas iekšzemes pasi ar Ne 2396,
. izdotu 28. maijā 1926. g. no
; Bebrenes pag. valdes uz Annas
) Franča m. Jūzan vārdu un 2)
i Latvijas iekšzemes pasi ar Ns 664,
; izdotu 15. sept. 1920. g. no
i Bebrenes pag. valdes uz Alides
; Ādama m. Šketer vārdu. 18822a

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
ļ palīgs 2. iecirknī izsludina par
? nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
, ar Ne 1163, izdotu 24. septembri
; 1920. g. no Bebrenes pag. valdes
' uz Ludvigas Jura m. Taman

vārdu. 18820a

Mērdzenes pagasta valde,
Ludzas apriņķī, izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, kara-
klausības apliecību, izdotu no
Ludzas kara apriņķa priekšnieka
1923. g. ar Ne 11*253 uz Antona
Vasilija d. Nikulina vārdu, dzim.
1902. g. 18848a

Daugavpils apriņķa Aglones
iecirkņa policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi ar Ne 662, izdotu
no Izvaltas pag. valdes 1920. g.
31. dec. uz Afanasija Artēmija d.
Emeļjanova vārdu. 18834a

Daugavpils apriņķa Aglones
iecirkņa policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu zirga pasi
ar Ne 1022, izdotu no Izvaltas
pag. valdes 1926. g. 16. aprīlī uz
Jāņa Antona d. Olechno vārdu.

18835a

Mērdzenes pagasta valde,
Ludzas apriņķī, izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību, izdotu no Ludzas kara
apriņķa priekšnieka 1923. g. ar
ar Ns 18247 uz Feodora Filipa d.
Matvejeva vārdu, dzim. 1891. g.

18846a

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
i palīgs 2. iecirknī* izsludina par
: nederīgiem zemāk minētos nozau-
; dētos dokumentus:
i 1) Latvijas iekšzemes pasi ar
i Ne 625., izdotu 20. augustā

1920. g. no Prodes pag. valdes
uz Eduarda Miķe|a d. Geida vardu
2) Latvijas iekšzemes pasi ar
Ne 2093, izdotu 22. sept. 1921. g.
no Prodes pag. valdes uz Bertas
Ādama m. Miezīts vārdu; 3)
Latvijas iekšzemes pasi ar Ne253,
izdotu 5. augustā 1920. g. no
Prodes pag. valdes uz Minnas
Pētera m. Krankal vārdu un
4) Latvijas iekšzemes pasi ar
Ns 1762, izdotu 6. dec. 1920. g.
no Prodes pag. valdes uz Annas
Jura m. Rein, dzim. Miron
vārdu. 18821a

Ķoņu pagastam,
Valmieras apriņķī, vajadzīgs

valdes un tiesas

darbvedis.
Vēlēšanas 1928. g. 12. janvārī,

pulksten 12, Ķoņu pagasta namā
Kandidāti, kas vēlētos šo vietu

ieņemt, tiek uzaicināti vēlākais
5 dienas iepriekš vēlēšanām ie-
sūtīt savus dokumentus par iz-
glītību, praksi un tiesībām ieņemt
darbveža amatu un vēlēšanas
dienā ierasties personīgi pie pa-
domes.

Alga pēc valdības noteikumiem
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu
un apgaismošanu un attiecīga
dienesta zeme.
21919a Pagasta valde.

Dobeles pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz. pasi
Ne 56, izd. no Vaivodu pag. valdes
uz Fēliksa Jezupa d. Spe|s v.

2
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
'«• tiesu izpildītājs paziņo, ka

decembrī 1927. g., pīkst.
- d|enā , Slokas pagastā, Lap-
a«mā pārdos Kār|a Rudzu-
! kustamo mantu, sastāvošu

ti2lrga, govs, 6 reņģu un 8 salaku
"**.un novērtētu par Ls 460
"-z .'nāt sarakstu, novērtējumu,

varf?-pskatīt Pārdodamo mantu

f
s Pārdošanas dienā uz vietas,

decembrī 1927. g.
49a Tiesu izp. E. Liepiņš.

Mērdzenes pagasta valde,
Ludzas apriņķī, izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību, izdotu no Ludzas kara
apriņķa priekšnieka 1923. g.
ar Ne 13043 uz Vladislava Pētera
d. Lupata vārdu, dzim. 1894. g.

18847a
Mērdzenes pagasta valde,

Ludzas apriņķī, izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību, izdotu no Ludzas kara
apriņķa priekšnieka 1920. g. ar
Ne 4732 uz Jāņa Maksīma d.
Orlana vārdu, dzim. 1895. g.

Rīgas apriņķa Skrīveru iec.
policijas priekšnieks izsludina par
nederīgām, kā pieteiktas par
zudušām, šādas Latvijas iekšz.
pases:

1) Ne 2391, izdotu 1924. g.
8. martā no Stukmaņu iec.
policijas priekšnieka uz Emīlijas
Jēkaba m. Ramin vārdu;

2) Ne 1618, izdotu 1921. g.
26. septembri no Stukmaņu iec.
policijas priekšnieka uz Andreja
Jāna d. Šeturina vārdu;

3) Ns 2370, * izdotu 1923. g.
23. novembrī no Stukmaņu iec.
policijas priekšnieka uz Jāņa
Jāna d. Apsēna vārdu;

4) Ne 511, izdotu 1920. g.
30. jūnijā no Stukmaņu iec.
policijas priekšnieka uz Martas
J na m. Liepin vārdu;

5) Ns 86810, * izdotu 1920. g.
3. februārī no Rigas pilsētas
policijas 2. iec. priekšnieka uz
Austras Jāņa m. Urga vārdu;

6) Ns 4703, izdotu 1923. g.
26. septembrī no Madlienas iec.
policijas priekšnieka uz Jāņa
Pīslīša vārdu, dzim. 1852. g.;

7) Ns 1435, izdotu 1923. g.
17. septembrī no Kokneses pag.
valdes uz Andreja Laura d.
Tauriņa vārdu;

8) N? 626, izdotu 1920. g.
13. jūlijā no Sērenes pag. valdes
uz Jāna Jura d. Valmiera vārdu;

9) *Ns 19, izdotu 1920. g.
17. februārī no Jumpravas pag.
valdes uz Augusta Andreja d.
Avenina vārdu;

10) 'Ns 77, izdotu 1920. g.
23. februārī no Meņģeles pag.
valdes uz Andreja Jāna d. Vīksne
vārdu^

18838a

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa .Ne 1830 uz
Alvīnes Jakobsons vārdu pa-
zaudēta un tiek izsludināta par
nederīgu. 22139a

Rūjienas lec. policijas priekš-
nieks izsludina par nederīgām
sekošas Latvijas iekšzemes pases,
kuras noteiktas par nozaudētām:

1) ar Ns 2216 uz Jāņa Pētera d.
Gravēs vārdu, izdotu *no Rozēnu
pag. valdes 8. dec. 1925. g.;

2) ar Ns 1121 uz Emmas
Pētera m. Krieviņ vārdu, izdotu
no Jēru pag. valdes 3. janvārī
1922. g. un

3) ar Ne 431 uz Ievas Jāņa m.
Bērzup vārdu, izd. no Jēru pag.
valdes 31. maijā 1920. g. 18827a

Rēznas pagasta valde, Rēzeknes
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto iekšzemes pasi ar
Ns 896, izdotu no Rozenmuižas
pag. valdes 1922. g. 2. martā uz
Kameja Kondratija d. Mas-
labojeva vārdu. 18841a

Ungurmuižas pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem pieteiktus
par nozaudētiem sekošus doku-
mentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes
4. decembrī 1923. g. ar Ns 4207
uz Ievas Bērtuļa m. Anderson v.;

2) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes
10. martā 1923. g. ar Ns 3777
uz Pētera Indriķa d. Kļaviņa v.;

3) Latvijas iekšzemes pasi,,
izdotu no šīs pagasta valdes
10. novembrī 1925. g. ar Ns 5273,
karaklausības apliecību (grāma-
tiņu), izdotu no Zemgales arti-
lērijas pulka komandiera 27. mai-
jā 1925. g. ar Ns3000, zirga pasi,
izdotu no Ungurmuižas pagasta
valdes 5. martā 1927. g. ar
Ns 974/28874 uz Roberta An-
dreja d. Šiliņa vārdu un zirga,
pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
28. janvārī 1926. g.arNs 177/28077,
izrakstītu uz Pētera Jura d.
Līcīša un tālāki pie pārdošanas
pārrakstīta uz Roberta Andreja
d. Šiliņa vārdu. 19008a

Skrundas pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Skrundas pagasta valdes
pasi ar Ns 1127 v. p., izdotu uz
Ievas Jura m. Birkman vārdu;

2) Skrundas pag. valdes pasi
ar Ns 512 v. p., izd. uz Anša
Jāņa d. Baloža vārdu;

3) Skrundas pag. valdes pasi
ar Ne 2993 v. p., izd. uz Jāņa
Vi]a d. Analda vārdu;

4) 3. d. rezervistu apliec,
izdotu no Daugavpils kara apr.
pr-ka ar Ne 36326 no 21. nov.
1925. g. uz Pāvela Baldova vārdu;

5) Liepājas-Aizputes apr. pr-ka
pal. I. iec. pasi ar Ne 8775 uz
Jura Bieranta d. Kusas vārdu un

6) Skaistas pagasta valdes
pasi ar Ne 3854 uz Julijana
Ādama d. Ornacana vārdu. 19004a

Ciblas pagasta valde, Ludzas
apriņķī, izsludina par nederīgiem
zemāk minētos nozaudētos do-
kumentus :

1) Elizabetes Vasilija m. Žei-
vots iekšzemes pasi, izdotu no
Ciblas (bij. Eversmuižas) pag.
valdes 1921. g. 4. janvārī ar
Ne 716;

2) Oeronima Viktora d. Ļa-
gušnika iekšz. pasi, izdotu no
Ciblas (bij. Eversmuižas) pag.
valdes 1920. g. 16. decembrī ar
Ns 562 un

3) Viktora'Pētera d. Ciganska
iekšzemes pasi ar. Ne 177, izdotu
1925. g. 6. jūlijā no Ciblas pag.
valdes. 18840a

Liepājas pilsētas 3. iecirkņa
policijas priekšnieks izsludina par
nederīgu nozaudēto 3. daļas re-
zervistu apliecību uz Andreja
Friča d. Deichmaņa vārdu, izdotu
no Tadaiķu pagasta valdes
24. septembrī 1925. g. ar Ne 6.

18836a

Skrudalienes pagasta valde,
Ilūkstes apriņķi, izsludina par
nederīgu pagaidu karaklausības
apliecību ar Ns787/3, izd. 15. sept.
1926. g. no Skrudalienes pagasta
valdes uz Staņislava Vikentija d.
Lapinska vārdu. 19007a

Puikules pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību, izdotu no
Rīgas kara apriņķa priekšnieka
12. janvārī 1925. g. ar Ns 1926
uz Oskara Mārtiņa d. Sālzirna
vārdu. 19002a'

Rudbāržu pagasta valde, Aiz-
putes apriņķī, izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi ar Ns 317, izdotu no
Rudbāržu pag. valdes 1920. g.
24. jūlijā uz Alises Kriša m.
Benfeld vārdu. 19005a

Mūrmuižas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
apliecību ar Ns 465, izdotu no
Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka
7. februārī 1920. g. uz Fridricha
Jāna d. indriksona vārdu, dzim.
1893. g. 11. martā. 19001a

Krāslavas pagasta valde, Dau-
gavpils apriņķi, izsludina par
nederīgu nozaudēto kumeļa re-
ģistrācijas zīmi, izdotu no šās
valdes 10. februārī 1926. g. ar
Ne 58 uz Pētera Franča d.
Miglana vārdu. 19006a

Sieksātes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz. pasi
Ne 492, izd. no Vecauces pag.
valdes 1920. g. 4. maijā uz Līnas
Jāņa m. Muižarāja vārdu. 18852a

Umurgas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga pasi
Ne 103/ 19653, izd. no šīs pag.
valdes 1926. g. 15. martā uz
Kārļa Rimeika vārdu. 18857a

Umurgas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ne 890, izd. no šīs pag.
valdes 1925. g. 1. apr. uz Kārļa
Jāņa d. Rimeika vārdu. 18858a

Vaidavas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: Latv. iekšz.
pasi Ns719, izd. no Vaidavas pag.
valdes 1922. g. 24. aprīlī un zirgu
pases, izd. no tās pašas valdes
1926. g. 25. febr. ar NsNs 255 un
256 uz Pētera Jāņa d. Jerliņa v.

Zaubes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšz. pasi
Ne 613, izd. no Kosas pag. valdes
1920. g. 14.apr. uz Martas Jura m.
Mazpols vārdu. 18850a

Gavru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ne 2868, izd. no Gavru pag.
valdes 1922. g. I. sept. uz Jegora
Trofima d. Čudova v. 18855a

Gavru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz
pasi Ne 698. izd. no Gavru pag.
valdes 1922. g. 15. martā uz
Nikolaja Jegora d. Jegorova v.

Liepnas pag. valde izsludina par
nederīgu, nozaudēto zirga pasi
Ne 433, izd. no Lipnas pag. valdes
1920. g. 22. maijā uz Ernesta
Jēkaba d. Pumpura v. 18844a

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirkni izsludina par
nederīgu pieteikto par nozaudētu
Lietavas ārzemes pasi, izdotu
no Lietavas priekšstāvja Rīgā,
28. jūnijā 1924. g. ar Ne 1310
un pagarinātu no Lietavas kon-
sula Rīgā 13. jūnijā 1927. g. ar
Ne2794, derīgu līdz 11. oktobrim
1927. g. uz Ādama Urzulas d.

Petkus vārdu. 18823a
Ventspils apriņķa priekšnieka

palīgs izsludina par ned. nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi Ne 5991,
izdotu no Dundagas pagasta v.
1924. g. 12. sept. uz Elizabetes
Marijas m. Pichel v. 19075a

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 29707,
izdotu 31. janvārī 1927. g. no
Daugavpils pils. prefektūras uz
Jēkaba Jefrema d. Vazbuckij v.

Gavru pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī,izsludina par ned. nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi Ne 3725,
izd. no Gavru pag. valdes 28.
sept. 1922. g. uz pils. Frola Se-
mena d. Šiliņa v. 19081a

Savienas pag. valde izsludina
par ned. nozaud. karaklausības
apliecību Ns 2264, izd. no 4. Val-
mieras kāju. p. komand. 1920. g.
25. martā uz Andreja Pētera d.
Vilciņa v. 19083a

Alojas pag. valde izsludina par
ned. nozaud. karaklausības apliec.
Ne 5153, izd. no galvenās ārstu
komisijas priekšsēd. 27. nov.
1919. g. uz Jāna Ādama d. Vītola
vārdu. 19080a

Daugavpils apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī izslud. par ned. nozaud.
sekošus dokumentus: 1) zirga
pasi Ni 860, izd. no Līksnas pag.
valdes 1920. g. 26. aug. uz Je-
zupa Ontona d. Velika v.; 2) La-
tvijas iekšzemes pasi Ne 3553,
izd. no Naujenes (Maļinovas)
pag. valdes 1923. g. 6. nov. uz
Daniela Leona d. Ivanova v. un
kā sedegušu 3) Latvijas iekšzem.
pasi Ne 3947, izd. no Naujenes
(Maļinovas) pag. valdes 1924. g.
15. martā uz Andrijana Jāņa d.
Sidorova vārdu. 19170a



Valsts spirta un degvīna Rīgas noliktava
Pionieru ielā 4-a,

izdos š. g. 20. decembrī pīkst. 10 jauktā izsolē:
A. Materiālu un priekšmetu piegādi:

500 kb. mtr. bērza malkas,
500 kb. mtr. priedes malkas,
20 cinkota skārda mucu, spirta pārvadāšanai,
100 priekšautu, brezenta,
75 pāfu cimdu, brezenta,
25 pāru cimdu, ādas,
1 muc cilindru eļļas,
800 kg piridinbāzes.

B. Sekošus darbus:
Truļu riteņu apvilkšanu ar gumiju, kā ari gumijas buferu un dažādu

gredzenu pagatavošanu.
8 skārda mucu remontu,
mēs u un ateju bedru tīrīšanu.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā drošj-
bas niuda: a) rakstiskiem piedāvājumiem 10°/o no viņu piedāvā-
jumu kopsummas, bet uz gumijas darbiem, kā ari atejas bedru un
mēslu kastes tīrīšanu pa Ls 30.—; b) mutiskiem dalībniekiem: uz
malku Ls 1000.—•, uz 20 mucām Ls200.-, uz priekšautiem Ls 70.—,
uz cimdiem Ls 40.—, uz cilindru eļļu Ls 25.—, uz piridinbāzi
Ls 800.—, uz gumijas darbiem 30.—, uz 8 mucu remontu Ls 20.
un mēslu kastes un atejas bedju tīrīšanu Ls 30 —.

Tuvākas zinas un noteikumi valsts noliktavā darbdienās no
pīkst. 9-15. L 4142 22159

1Jēlam tieku nīks.
Šī g. 13. decembri pulksten 10 — pulka štābā, Jelgavā,

Dambja ielā izdos uzņēmējiem jauktā izsolē 10'/2 tonnas svaigas
liellopu gajas piegādāšanu pulka vajadzībām laikā no 1928. g.
1. janvāra līdz 1928. g. 31. martam (ieskaitot) 2—3 reizes nedēļā
atsevišķos daudzumos pulka noliktavā, Dambja ieiā 7.

Rakstiski piedāvājumi, kas izpildāmi saskaņā ar ,,Likumu
par darbiem nn piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. p.,
iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz svaigas liellopu
gajas izsoli 1927. g. 13. decembri" un paziņojumi par vēlēšanos
piedalīties mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu daudzumu
zīmogmarkām, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai 3. Jelgavas
kājnieku pulka saimniecības priekšniekam pulka štābā, Jelgavā,
Dambja ielā.

Visiem jauktās izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas
jāiemaksā pulka kasē izsoles nodrošinājums Ls 0,05 par katru
piedāvāto gajas kilogramu. Pie slēgto aplokšņu piedāvājumiem
pievienojami atsevišķās aploksnēs nodrošinājumi ar uzrakstu:
1927.g. 13- decembra svaigās liellopu gaļas izsoles nodrošinājums.

Līguma nodrošinājumam būs jāiemaksā 15% no piegādā-
šanai nosolītās svaigas liellopu gajas vērtības.

Ar sīkākiem izsoles noteikumiem un svaigas liellopu gajas
kondicijām var iepazīties pulka saimniecības daļā darbdienās no
nnlksten 9—15, bet izsoles dienā līdz izsoles atklāšanai.v L 4132 22162

publiskā uoirSksolišanS
tiks pārdotas dažādas atrastas, konfiscētas un šaubīgam
personām atņemtas mantas, kā: spieķi, lietus sargi, naudas
maki, portreji, cepures un citas mantas. L 4123 22164

lifzšnu virsmežniecība
grozot savu sludinājumu iespiestu .Vaid. Vēstn Ns 267 dara vis-
pārībai zināmu, ka tanī minētās muf isfzās izsolē*
5. decembra 1927. g. pārcelta ux 23 dec 1927 g uti
19. decembra 1927. g pdicelta ux V Janv 192S- g
ar izludinātiem agrāk noteikumiem

22094 Elkšņu virsmežniecība.

Rīgas muita
uz muitas lik. 1140. p. pamata

paziņo, ka viņas š. g. 22. novem-
bra ' kopsēdē* angļu tvaikoņa
,,Baltrader" kontrabandas lietā
Ns 131/1927. g., nolēma: aiz-
turētās preces konfiscēt un sodīt
administratīvā kārtā tvaikoņa
,,Baltrader" II stūrmani Kannet
Michelsu ar Ls 46,— un I me-
chaniķi John Robinsonu ar
Ls 42,88 lielu naudas sodu.

Šo lēmumu uz muitas likuma
1141. p. pamata var pārsūdzēt uz
finansu ministrijas muitas de-
partamentu 3 nedēļu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī". Pār-
sūdzība apmaksājama ar at-
tiecīgu zīmognodokli un iesnie-
dzama caur Rīgas muitu.

Rīgas muitas priekšnieka
22154a pal. Dinsbergs.

Kontrab. nod. pārz. A. Bruss,

Rīgas precu stoc.
8. un 9. decembrī š.g.,pīkst. 10,

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem neizpirk-
tus sūtījumus:

1) 9 sn. aitu ādas, slapjas,
sālītas, neģērētas, sv. 321 kg, pēc
sūt.Līvāni—Rīga-PrečuNsl 19188,
nosūt. Herman Gitelson, saņ.
dubl. uzr.;

2) 77 sn. govju ādas, slapjas,
sālītas, neģērētas, sv. 3530 kg,
pēc sūt. Daugavpils—Rīga-Preču
Ne 141066, nosūt. Mendel Zilber-
man, saņ. dubl. uzr.;

3) 1 krāsns, lietota, podiem,
sv. 267 kg, pēc sūt. Ludza—Rīgā-
Preču Ne 119482, nosūt. Sauds
Ošups, saņ. dubl. uzr.;

4) 12 sn. malkas,priedes, skal-
dīta, 071 mtr gara, sv. 575 kg,
pēc sūt. Ugāle—Rīga-Preču
Ne 75788, nosūt. Kirils Šenbergs,
saņ. dubl. uzr.;

5) 2 sn. malka, egles, 0,71 mtr
gara, sv. 185 kg, pēc sūt. ļaun-
gulbene—Rīga-Preču Ne 102602,
nosūt. Ernests Matīs, saņ. dubl.
uzrād.;

6) 7 msi kartupeļi, sv. 570 kg,
pēc sūt. Roja—Rīga - Preču
Ne 77841, nosūt. Ernests Ieviņš,
saņ. Lina Strunskij;

7) 1 ms. kartupeļi, sv. 72 kg,
pēc sūt. Priekule—Rīga-Preču
Ne 139457, nosūt. Elfrīda Pum-
purs, saņ. Fricis Millers;

8) 1 kste, koka, lietota, ne-
krāsota, sv. 59 kg, pēc sūt.
Alūksne—Rīga-Preču Ne 134366,
nosūt. Antons Bijan, saņ. dubl.
uzrād.;

9) 7 mc, koka, lietotas, sv.
218 kg, pēc sūt. Drusti—Rīgā-
Preču Ne 53309, nosūt. Voldemārs
Ganiņ, saņ. dubl. uzr.;

10) 2 mc, koka, lietotas, sv.
85 kg, pēc sūt. Daugavpils I preču
—Rīga-Preču Ne 140976, nosūt.
Transp. kant. ,,Ekspress ", saņ.
dubl. uzrād.;

11)6 mc, koka, tukšas, lietotas,
sv. 226 kg, pēc sūt. Dzērbene—
Rīga—Preču Ne 57967, nosūt.
Skujenes piens, sabiedr., saņ.
J. Ābols un A. Abelīts un

12) 4 mc, koka, lietotas, petro-
lejas, sv. 159 kg, pēc sūt. Ku-
prava—Rīga-Preču Ne 149955,
nosūt. Rūdolfs Egle, san. J.Ābols
un A. Abelīts. *22142a
Rīgas pr.stac priekšn. (paraksts).

Dzelzceļu uirNolde
izdos 1927. g 15 ,
pulkst. 11, Gogoļa ieuCe S'istabā M 323, rakstiskos £'(bez pēctorgiem) mazākpasfe°precu ie-, iz- un oārkr, -)atn
darbus Valkas stacijā^*J"?*»

Piedāvājumi

,apmaksātizīmognodokli , slēgtāsat,l'-ar usrakstu .UzprečuS"sanas torgiem 15 decembri 1997 "
iesniedzami ekspluatācija* J'*;'
cijai, istaba Ns 323 ' duek -

Torgu dalībniekiem iāiom,,drošības nauda Ls 100 anm-la
Tuvākas ziņas dd?x£Pm£

valde, istabā N» 323, darbri.'» -"
°o Pulkst. j-15:_j;4nf|g

Orelzceļa ?lr»faldes materiālu aioādiizsludina ranstianuix * "ļ
21. decembri š. g., uz ruletēm

audekla lenti _ 75 gab ar

un vatzst sacensības
22. decembrī š g., uz zāģu nlātnem, metālam — 12000 gah
22. decembri š. g., uz 4ktcentrifugaipumpja agregātiem -2 gab. 2* 22161

Izsoles un sacensību sākumapulksten 11 diena. Dalībniek ™
jāiemaksā 5% drošības naudano piedāvājumu vērtības. Tuvākasziņas dzelzceļu virsvaldē, G0Pni,ielā Ns 3, ist 103. L. J* 41$ '

Ventspils pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ns 9028, izdotu no Ventspils
policijas prefekta 4. oktobril921.g
uz luliusa Miķeļa d. Viksms
vārdu. _ L9128a_

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdot"
15. augustā 1922. g. ar Ns 3251
no Piedrujas pagasta valdes uz
Annas Antona m. Savickij vardu.

J9168a_
Tukuma-Talsu apriņķa priekš-

nieka palīgs 1. iecirknī izsludina
par nederīgu karaklausības ap-

liecību, izdotu no Tukuma-Taisi
kara apriņķa prielšnieka ar
Ns 11843 no 17. augusta I92&, J
uz Juliusa Hugo d. Krūmiņa
vārdu.

^^
J912Ja_

Tukuma-Talsu apriņķa priekš-

nieka palīgs 1. iecirknī izsludina
par nederīgu iekšzemes pa

izdotu no Tukuma pilsētas po"
cijas priekšnieka ar Ns ''„4
Julianas Jirrevjēj^ārdu^J^-

Tukuma-Talsu apriņķa prieK*

nieka palīgs 1. iecirknī izsiu*t>:
par nederīgu iekšzemes pa- ;
izdotu no Tukuma pusetas 1 -

cijas priekšnieka ar Ns £»"
Veras Brigader vārdu.

Sērkociņu fabrika

„K O M E T"
akciju sabiedrība, Rīgā, '**Jg.
par nederīgām nozaudē tas P
zīmes, izdotas no Torni*

stacijas un proti: „„«fflbra
Ns 148425 no 26. novemj

1927.g. par 50 kastēm serkoc.

uz staciju Rēzekne I, uri
^Ns 8.4564 no 2b. "^J ocinu

1927. g. par 25 kastēm ser »£g,
uz staciju Smiltenē.

Embūtes pagasta valde, Liepajas apriņķī, izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus, sekošusdokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi

izdotu no šīs pagasta valdes
10. martā 1920. g. ar JVs 368 uzPētera Jāņa d. Prūša vārdu;

2) Karaklausības apliec., ižd
no 2. Ventspils kājn. pulka k-ra
29. jūnijā 1924. g. ar JVs 9512
uz Pētera Jāņa d. Prūša vārdu-

3) Zirga pasi, izdotu no šīs pag '
valdes 14. janvārī 1926. g. ar
JVs 274 uz Līzes Prūsis vārdu;

4) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Vaiņodes pag. valdes
25. nov. 1920. g. ar JVs 1166 uz
Jāņa Miķeļa d. Raboviča vārdu;

5) Karaklausības apliecību , izd!
no 2. Ventspils pulka komand.
28. maijā 1925. g. ar JVs 5519 uz
Jāņa Miķeļa d. Kopenieka vārdu;

6) Latvijas iekšz. pasi, izdotu
no šīs pag. valdes 10. martā
1920. g. ar JVs 390 uz Oirta Annas
d. Prudnieka vārdu;

7) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pag. valdes 8.martā
1920. g. ar JVs 234 uz Jūles
Jēkaba m. Elviņ vārdu;

8) Latvijas iekšz. pasi, izdotu
no Bikstu pag. valdes ar JV° 00 uz
Lavīzes Jāņa m. Freimanes
vārdu un

9) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes
2. jūlijā 1926. g. ar JVs 919 uz
Ernesta Kārļa d. Strazda vārdu.

19084a

Ventspils pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
JVs 10442, izdotu no Ventspils
apriņķa priekšnieka 29. novembri
1922 *. " g. uz Zelmas Jāņa m.
Šteinberg vārdu. 19127a

Artilērijas laboratorija Liepājā,
kara ostā, 1928. g. 12. janvārī,
pīkst. 11, sarīko

RAKSTISKU IZSOLI
uz zemāki minēto mašinu piegādi:
1) Hidrauliska 20 ton. prese, deg-

celiņu presēšanai ' gredzenos,
ar pildāmo iekārtu.

2) Virpa gredzenu apvirpošanai.
3) Virpa gredzenu tīrīšanai, spo-

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

Drošības nauda: uz izsoli 3%
no piedāvājuma sumas; līguma
nodrošināšanai 10% no līguma

sumas.
Piedāvājumi iesūtāmi Artilē-

rijas laboratorijai līdz 1928. g.
12 .janvārim, pīkst. 11. Tech-
niskos un izsoles noteikumus uz
pieprasījumu izsūta pa pastu.
Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas
laboratorijas saimniecības daļa
darba dienās pīkst. 9—15. Pie-
gāde 2 mēneši no līguma no-
slēgšanas. 1 ? 21272a

Rigas policijas 6. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto 3. daļas rezervista apl.
Ns 74712, izdotu 5. dec. 1925. g.
no Rīgas kara apr. pr-ka uz
Benjamiņa Abramoviča vārdu.
____ 22138a

Latvijas tautas banka izsludina
par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu Teodora Rozenbacha tk.
Ns 752 čeku grāmatiņu ar čekiem
un čeku piesakniem' JVsJVo 12431
līdz 12440. 22140a

ArtPnnlA Pāfdos minsbā vairāksolīšanā
??i VvllUlU 15. dtx. s ū pulKS* IO rītā.
Arsenāla noliktavā, Rīgā, Vecā Nometņu laukā J* 84-a, sekošas

karaspēkam nevajadzīgas uq vecas mantai:
1) dažādas nolietotas auto daļas;
2) dažādi nederīgi materiāli.

Minētās mantas apskatāmas: otrdienās, ceturtdienās un sest-
dienas no pulksten 10—13, Arsenāla noliktavā.

Pirms vairāksolīšanas dalībniekiem jāiemaksā Ls 100 drošības
naudas. Pēc vairāksolīšanas, ja nosolītā suma pārsniedz Ls 1000
tad drošības nauda nekavējoši jāpapildina ar tādu aprēķinu, la bulu
iemaksāti 10% no nosolītās sumas.

Ja nosolītā suma nepār; niedz Ls 100, tad nosolītajam at-
maksas tikai starpību starp Ls 100 un nosolīto sumu.

Pilnīga samaksa par nosolīto mantu izdarāma 10 dienu laikā
no vairāksolīšanas dienas skaitot Nosolitās mantas jāizvāc no Ar-
senāla 1 mēneša laikā, skaitot no vairāksolīšanas akta apstiprinā-
šanas dienas

Janosolītājs noteiktā laikā neizdara pilnīgu samaksr, v?i ari
izdarījis samaksu, bet mantas noteiktā laikā neivāc no Arsenāla, tad
abos gadījumos, nosolītājs zaudē iemaksāto sumu un nosolītas mantas
paliek Arsenāla īpašumā. L. NŠ4018 l* 21643

Paila in telegrāfa dspartamenta galvenā darbnīca
izsludina

rakstisku izsoli
20. decembrī 1927. g. uz:

Magnetu tēraudu 3500 kg.
Galvas telefonu vāciņiem7000 gb.
Telefona spolītēm . ." 14000 gb.
Kalpionu 500 kg.
Sudraba stiepuleēm 6,5 kg.
Jumta papi _ 200 ruļ.
Vara caurulēm 145 kg.
Cinka skārdu 1100 kg.
4. v. sk. auklu 5 0 mtr.

Izsole notiks minētā datumā P. T. D. materiālu iegādes un inven-
tāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15 plkstn. 10. L 4083

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā no
piedāvājuma kopsumas. Izsoles un techniskie noteikumi saņemami
darbnīcas komercnodaļā, Slokas ielā Ne 2, darbnienas no plkstn. 10—12,
un no 12,30—14. 1* 21975

intendanti™ Stiuenfl manta nolikto/a
1927. g, 20. decembri

vairāksolē pārdos
Dzelzs (30995 kg.), (skārda 14124 kg.), kapara (645 kg.), misiņa

1535 g) un citu metālu luzni, nolietotas, vai armijai nederīgas saim-
niecības un amatniecības mašīnas, instrumentus, svarus, katlus un
dažādus sīkus priekšmetus. __ L 4137

Vairāksolē notiks Marijas iela N» 100 (ieeja no Artilērijas ielas)

1927 S 20 decembrī plkstn. 10. Noteikumus un sīkāku sarakstu

var uzzināt turpat, vai noliktavas kancleja Citadelē JNfe 14.

_22160___ ?! .

jļ Piektdien, 16dec-mbrī š. g, pulkst. 3 p. p.
Jtl'llD'^ » pārdos Sv Jāņa Ģildes kraj-aizdevu sabiedr.

Mnās Ģildes ielā >fe 3, tās pašas sab. uzdevumā uz attiecīgu

peronu rēķinu, atklātā va irāksolīšanā

1 obligāciju uz Ls 7000,
? r ,,7 nekusl īpašumu, Gustava ielā J* 6, IV hipotēku iecirkni,

t J* 227L Tuvākas ziņas ikdienas augšmin sabiedr.
^MIS? Zvērināts biržas maklers Th. Schummers.

Posto un telegrāfa departaments
izsludina 1927. g. 30. decembrī, pīkst. 10 no rīta,

rakstisku izsoli
uz 5000 telefonu komutatoru kupoliņiem;
16 sērskābes akumulatoriem ā 200 amp. stundu tilpuma;
2 kondensatoriem ā 5 mikrofarades un 2 gab. a 1 mikrofaradi;
2000 kg. sērskābi. 2* L 4120 22165

Drošības uauda 10°/o apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas saimniecības daļā (istaba .Ns 10) no pīkst 11—13.

Arsenāls Izdos rakstiska sotensibo
1928. g. 9. janvārī, pīkst. 11 dienā, sekošu mašinu piegādi:

1) Hidrauliska prese 500 tonnu jaudas . . 1 kompl.
2) Revolvervirpas 6 gab.
3) Veitikala frēzmašina . . . _ 1 gab.
4) Ceļamā ierīce priekš 6 tonnām .... 1 kompl.

Minētās mašīnas jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un sacensības
noteikumiem, kuri saņemami Arsenāla saimniecības daīa (Vecā No-
metņu laukā N» 84 a) no pīkst. 9—15. 2* L 4126 22163

Piedāvājums jānodrošina 5°/o apmērā no piedāvājuma kopsummas.

Prefektūra paziņo, ka š. g
^

20. decembrī, pīkst. 10,
prefektūras saimniecības nodaļā, 25. istabā, uz torgiem,

Bebrenes virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
Bebrenes pagasta namā,

augošu un atmirušu mežu, pēc platības
un celmu skaita, un zekvestrētu meža

materiālu:
I. 1927. g. 19. decembri:

I iec. mežniecība, Dvieti s novada, 4 vienības, vērtībā no
Ls 893-1974.

II iec. mežniecībā, Šederunov., 2 vienības, vērtība no Ls 6—9;
Akmeņu novadā, 1 vienību, vērtībā Ls 110'; Šarlotu nov., 1 vienību
vērtībā Ls 167 un Raudes nov, 2 vienības, vēitī ā Ls 17,55.

IV iec. mežniecībā, Kaldobiuņas nov., 6_ vienības, vērtība no
Ls 78—173, Dunavas novadā, li vienības, vērtībā no Ls 8—608 un
Rubeņu nov., 2 vienības, vērtībā no Ls 28—110.

II. 1928. g. 18. janvārī:
II iec. mežniecībā

^
Raudes nov., 2 vien., vērtībā no Ls 180 - 322.

IV iec. mežniecībā, Dunovas nov.,3 vien., vērtībā no Ls 1047 -1129.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-

tembri apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10 proc. drošības naudu _ no attiecīgu vienību vērtības Pēc noso-
līšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10 proc. no sumas, par kuru
vienība nosolīta.

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

Drošinās naudas ciršanas vietu satīrišanai un mežu kulturdarbu
izvešanei, apvierotas vienā suma 20°/o apmērā no vienības nosobtās
sumas, pie kam šī drošības nauda netiek atmaksāta. Ciršanas vietas
satīra un kulturdaibus izved mežu resors.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, drošības nauda cirsmu tīrīšanai
un kulturdarbu izvešanai netiek ņemta.

Ja par pirkto mežu visu naudu samaksā ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no izsolea d.cnas, līgumi nav jāslēdz.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņiem.
22093 @e6renef vicsmeinfecīfia.

Viļakas virsmežniecība
pā dos mutiskā izsolē 1927. g. 20 decembrī, Purvmalas pag. namā,

augošu mežu
I Pierobežu iec. mežniecībā, Viļakas novada pec platības 50 vienības

no 0,17—3 .65 ha, vērt bā no Ls 6,— līdz 207,—.
Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g

15. aprija likuma pamata (iesp. ,.Valdības Vēstneša" JVs 82) uc
zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. septembra apstiprinātiem
nosacījuumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%

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

Ciršanas biļet saņemet pircējam jāiemaksā skaidrā naudā par
katru pārdošanas vienību, uz kuru izņem biļeti: 1) Valsts ienākumos
ne mazāk ka 20°/o no pārdošanas sumas; 2) mežu departamenta
speciālos līdzekļo» drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai 20%
apmērā no vienības pārdošanas sumas; šī drošības nauda pāriet
mežu departamenta īīcība un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas
notīra mežu resors.

Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs — drošības
nauda ciršanas vietas tīrīšanai nav jāiemaksā.

Skaidrā naudā iemaksāto operācijas drošības naudu ieskaitīspēdēja maksājuma.
Ja par p'rkto vienību visu raudu samaksā ne vēlāk kā mēnešalaika no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.

_ Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-ņēmumu obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu zīmes un valst»zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijasVirsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no '
ņemt no izsoles pec saviem ieskatiem.

Tuv ākas ziņas virsmežnieclous kancleja un pie 1. iecirkņa mež-ziņa Jažkova. J* 2057 ^2H3__JvMIJ^r«jg^Sieksātes pag. valde izsludina Stienes pag. valde izsludina nar

^2,Q?7Tn°,1-
ēt0 i6kŠZ - Pasi neder! Su nozIudētoLatv jas iekšz

it?i a oi' ° --lajaņ,-" vald - P*? izd - ™ šīs pag. valdes

Sfštav™du UZjaņa fe- Lh|- 29- Sept- « PaullneLizoovsKa vardu. 18853a Eduarda m. Natriņ vārdu. 18854
Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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