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Valdības rīkojumi un pavēles.
NOTEIKUMI

par ārējās tirdzniecības komisiju pie
finansu ministrijas.

1. Darbības saskaņošanai starp finansu
ministriju un privātām saimnieciskām
organizācijām tirdzniecības līgumu reali-
zēšanā pie finansu ministrijas valsts saim-
niecības departamenta pastāv ārējās

"tirdzniecības komisija.
2. Komisijas uzdevums ir:
1) sistemātiski vākt materiālus attie-

cībā uz noslēgto līgumu pildīšanu,
reģistrēt noslēgtos darījumus, pār-
baudīt ziņas par neizpildītiem darī-
jumiem un dot atzinumus par
nekārtīgas izpildīšanas vai neiz-
pildīšanas iemesliem;

'-) pārbaudīt sūdzības par Latvijas firmu
neapmierinošu darbību ārējā tirdz-
niecībā un rūpniecībā un dot savus
atzinumus;

3) ierosināt priekšlikumus attiecībā uz
ārējās tirdzniecības, it īpaši eksporta,
izveidošanu

3. Komisija sastāv no sekošu saim-
niecisku organizāciju un iestāžu izraudzī-
tiem un finansu ministfa uz vienu gadu
^stiprinātiem pārstāvjiem:

') Rīgas biržas komitejas,
2) Liepājas biržas komitejas,
3) Latvijas rūpnieku un amatnieku sa-

vienības,
7) Latv. tirgotāju savienības,
5) Latv. tirgotāju, rūpnieku un amat-

nieku organizāciju apvienības,
> z[ R .'gas fabrikantu biedrības,

'I Liepājas fabrikantu savienības,
°) Latvijas lauksaimniecības central-

biedrības un
9) Latvijas piensaimnieku centrālās sa-

vienības.
Komisijas priekšsēdētāju ieceļ ti-

nšu ministris no ministrijas darbinieku
Pierfi- ^omis 'Jā kā balsstiesīgi locekļi

oalas pa vienam pārstāvim no ārlietu
«ad '

Stri
"'- un Latvijas bankas. Vajadzības

* 'Jumā komisijas priekšsēdētājs var pie-
jāt ekspertus.

sairi ^ornisMas darbvedību pārzin valsts
tecļ lme^1Das departaments; darbvedības
bm'^- ° darDU veikšanai var pieaicināt

ģVa "guma darbiniekus.
atļ^a l:_misijas sēdes sasauc priekšsēdētājs,

^āiiim no aPsPriešanai ienākušo jau-JutT1« skaita un steidzamības. Uz ne

mazāk kā 5 komisijas locekļu vēlēšanos
priekšsēdētājs sasauc komisiju uz ār-
kārtējām sēdēm ne vēlāk kā 6 dienu laikā,
liekot dienas kārtībā sēdes ierosinātāju
priekšā liktos jautājumus. -

7. Lai komisijas sēdes būtu pilntiesīgas,
viņās jāpiedalās priekšsēdētājam un ne
mazāk kā 5 saimniecisko organizāciju
pārstāvjiem.

8. Par piedalīšanos sēdēs komisijas
locekļi atlīdzību nesaņem.

Šie noteikumi stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Rīgā, 1927. g. 22. novembrī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Finansu ministris V. Bastjānis.

RĪKOJUMS Ne 7121.
29. novembrī 1927. g.

Gaļas kontroles izdevumu segšanai par
laiku no 1. decembra š. g. līdz 1928. gada
31. martam maksā:

1) cūku eksportkautuves:
Centrālās savienības ,.Konzums" un
Marriott & Zeligmann — Liepājā
0,4 sant. no katra kilograma ekspor-
tētās gaļas;

2) pārējās gaļas eksportfirmas par gaļas
produktu pārstrādājumiem p. p. de-
sām, gaļas konzerviem, taukiem,
cūku šķiņķiem sālītiem, žāvētiem
un sutinātiem 1,4 sant. no katra
kilograma un par pārējiem nepār-
strādātiem gaļas produktiem p. p.
svaigu, sālītu gaļu 0,9 sant. no katra
kilograma.

Visas minētās sumas iemaksājamas kā
avanss mēnesi uz priekšu, pēc iepriekšēja
mēneša aprēķina, Latvijas bankā, veteri-
nārvaldes depozitā rēķinā D. N. 143.

1927. g. 23. augusta rīkojuma Ne 4808,
publicētu ,.Valdības Vēstnesī" Ne 188,
skaitīt par atceltu.

Pamats: Likums par eksportējamās
gaļas un tās pārstrādājumu kontroli
Lik. kr. 1924, g. Ne 86.

Zemkopības ministra v. A. Fridbergs.
Finansu ministra b. v. Bokalders.

PAPILDINĀJUMI
noteikumos par valsts ledlauža „Krišjānis

Valdemārs" darbību.
Noteikumus par ledlauža ,,Krišjānis

Valdemārs" darbību, publicētus 1926. g.
„Valdības Vēstneša" 285. numurā, pa-
pildināt ar sekošo:

Trīs gap svilpieni, ja tie tiek doti no
ledlauža, nozīmē:

,,Nesekojiet man, turpiniet savu ceļu",
bet ja tie doti no kuģa, nozīmē:

,,Turpinu savu ceļu".
Rīgā, 1927. g. 26. novembrī.

Finansu ministra b. J. Bokalders.
Jūrniecmas departamenta direktors

A.Ozols.

Apstiprinu.
1927. g. 28. novembrī.

Tautas labklājības ministris
A. R u d e v i c s.

«ĪKOJUMS
par vienkārša strādnieka vidējo dienas
algu pabalstu un pensiju aprēķināšanai ne-

laimes un arodu slimību gadījumos.
Pamatodamās uz ,,Likuma par algotu

darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos" 6. un 23. pantu,
tautas labklājības ministrija, sākot ar
1927. gada 1. decembri līdz 1928. gada
30. novembrim nosaka sekošu vienkārša
darba strādnieka vidējo dienas algu, kura
attiecīgos gadījumos (minētā likuma 13.,
16., 18., 21., 22. un 24. p. p.l ņemama par
pamatu pabalstu un pensiju aprēķinā-
šanai:
1) ja cietušais saņēmis dienas algu vai

strādājis bez algas, un saskaņā ar li-
kumu pabalsts vai pensija jāmaksā

tikai par darba dienām, kā ari visos
gadījumos, kad izsniedzams apbedīša-
nas pabalsts:
a) strādniekiem visā valstī, izņemot

Latgali, Ls 3,— dienā, bet Latgalē
— Ls 2,80 dienā;

b) strādniecēm un abu dzimumu pus-
audžiem no pilniem 16 līdz pil-
niem 18 gadiem visā valstī —
Ls 2,— dienā;

c) abu dzimumu bērniem līdz pil-
niem 16 gadiem visā valstī —
Ls 1.80 dienā;

2) ja cietušais saņēmis mēneša vai gada
algu, un saskaņā ar likumu pabalsts
vai pensija jāmaksā ari par svētku
dienām un svētdienām:
a) strādniekiem visā valstī, izņemot

Latgali *Ls 2,50 dienā vai Ls 75
mēnesī, bet Latgalē Ls 2,34 dienā
vai Ls 70,— mēnesī;

b) strādniecēm un abu dzimumu pus-
audžiem no pilniem 16 līdz pil-
niem 18 gadiem visā valstī — Ls 1,67
dienā vai Ls 50,—.mēnesī;

c) abu dzimumu bērniem līdz pil-
niem 16 gadiem visā valstī— Ls 1,50
dienā vai Ls 45,— mēnesī.

Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atcelts
darba ministrijas 1924. gada 19. decembra
rīkojums Ne 17525, ,.Valdības Vēstneša"
tā paša gada 292. numurā.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī. Ne 3366/A
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs H. Liepiņš.

Apstiprinu.
1927. g. 28. novembri.

Tautas labklājības ministris
A. R u d e v i c s.

RĪKOJUMS
par uztura un dzīvokļa vērtības aprēķi-
nāšanu nelaimes un arodu slimību gadī-
jumos cietušiem algotiem darbiniekiem.

Pamatodamās uz ,,Likuma par algotu
darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos" 14. un 21. pantu,
tautas labklājības ministrija sākot ar
1927. gada 1. decembri līdz turpmākam
rīkojumam nosaka sekošu uztura un dzī-
vokļa vērtību, kura jāpieskaita cietušā
algai, pabalsta un pensijas apmēra noteik-
šanai, ja cietušais pirms nelaimes vai arodu
slimības gadījuma saņēmis dzīvokli un
uzturu dabīgā veidā un pēc kuras apdroši-
nāšanas sabiedrībai jāiesniedz atlīdzība
darba devējam, ja cietušais pa darba ne-
spējas laiku turpinājis saņemt no darba de-
vēja uzturu un dzīvokli dabīgā veidā:

A. Uztura vērtība:
Rīgā un Rīgas Jūrmalā — Ls 1,— dienā,

bet visās pārējās vietās — Ls 0,90 dienā.
B. Dzīvokļa vērtība:

1. Pilsētu un miestu administratīvās
robežās.

a) darbiniekiem, kuru alga naudā un
natūrā (neieskaitot dzīvokli) nepār-
sniedz mēnesī Ls 80,—, dzīvoklis
bez apkurināšanas un apgaismošanas
— Ls 10,— mēnesī, attiecīgos gadī-
jumos pieskaitot par apkurināšanu
Ls 5,— mēnesī, bet par apgaismošanu
Ls 1,50 mēnesī;

b) darbiniekiem, kuru alga (neieskaitot
dzīvokli) pārsniedz mēnesī Ls 80,—,
iepriekšējā ,,a" nodalījumā uzrādītai
attiecīgā dzīvokļa (bez apkurināšanas
un apgaismošanas, ar apkurināšanu
u. t. t.) vērtībai, pieskaitot no tās
algas daļas, kura pārsniedz Ls 80,—
mēnesī:

10°/q - ? ja dzīvoklis bez apkurinā-
šanas un apgaismošanas:

II" n — ja dzīvoklis ar apgaismo-
šanu (bez apkurināšanas) :

l4°.o ja dzīvoklis ar apkurinā-
šanu (bez apgaismošanas) un

15% — ja dzīvoklis ar apkurinā-
šanu un apgaismošanu.

2. Pagastu robežās.
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Rīgā, 28. novembrī 1927. g. .Ne 3367/A
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs H. Liepiņš.

RĪKOJUMS Ne 495
1927. g. 29. novembrī.

Sakarā ar Sēlpils stacijas (uz ļelgavas-
Sēlpils linijas) ierindošanu II grupā, kā ari
š. g. ,,Dzelzceļu Vēstnesī" Ne 38 iespiestā
rīkojumā Nē 423 minētās Liepājas-Glūdas
jaunbūvējamās linijas Dobeles stacijas
pārskaitīšanu no II grupas I grupā, bet
Jaunpils, Bikstu, Blīdenes un Brocēnu
staciju ieskaitīšanu 111 grupā, uzdodu š. g.
„Dzelzceļu Vēstnesī" Ne 37 un ,.Valdības
Vēstnesī" Ne221 publicēto rīkojumu Ne398
papildināt ar sekošo:

1) pēc stacijas nosaukuma ,,Bušnieki"
ierakstīt: zem kārtas Ne 26-a nosaukumu
„Biksti", zem Ne 26-b ,,Blīdene", zem
Ne 26-c ,,Brocēni" ar grupas apzīmējumu
,,III" un pēc nosaukuma ,,Jumprava "
zem kārtas Ne 64-a ievietot nosaukumu
,.Jaunpils" ar grupas apzīmējumu „JI1".
Pretīm visām minētām jaunierindotām
stacijām 4. iedalē ,,pasažieru un parasta
ātruma preču pieņemšanai un izdošanai"
ierakstīt ,,9—12 un 16—17".

2) pēc stacijas nosaukuma ..Dzērbene"
zem kārtas Ne 38a ievietot nosaukumu
,,Dobele" ar grupas apzīmējumu „I" un
4. iedalē ierakstīt „8—16 ar pusdienas
pārtraukumu no 12—13";

3) pēc stacijas nosaukuma ,,Sunākste "
zem kārtas Ne 161a ievietot nosaukumu
,,Sēlpils" ar grupas apzīmējumu ,.II" un
4. iedalē ierakstīt ,,8—14". .

Bez tam, saskaņā ar noteikumu Ne 314
2. un 5. punktiem pretim Rīgas preču,
Rīgas krasta, Daugavpils I un II, Liepājas,
Rēzeknes I un Torņakalna staciju no-
saukumiem iedalē ..pasažieru un parastā
ātruma preču pieņemšanai un izdošanai"
atzīmētais preču operācijas laika sadalī-
jums izteicams sekosi: .'.pieņemšanai no

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1927. g. 30. novembrī.

Nr. 126,
Pārvietoju dienesta labā Virsnieku kursu

pulkvedi-Ieitnantu Jēkabu Jurševski uz
II. Dobeles kājnieku pulku un Kurzemes
artilērijas pulka kapteini Haraldu Šulcu
uz Zemgales artilērijas pulku.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.



9—17, bet izdošanai no 8—16, ar pār-
traukumu pusdienas laikam no 12—13".

Dzelzceļu galvenā direktora palīgs
K. Sprinģis.

Finansu direktora vietas izpildītājs
J.Leitis.

Ekspluatācijas direktora vietā
Kļaviņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
PAZIŅOJUMS.

I. Starp Latvijas un Lielbritānijas val-
dībām panākta vienošanās attiecināt, sa-
skaņā ar Latvijas-Lielbritanijas 1924. g.
16. jūlijā noslēgtās konvencijas par no-
ziedznieku izdošanu 17. pantu, minētās
konvencijas noteikumus, skaitot no 1925.g.
29. decembra, ari uz sekošām Lielbritānijas
dominijām un kolonijām:

Austrālijas valstu savienību,
Jaunzēlandi,
Dienvidu Āfrikas savienību,
Īrijas brīvvalsti,
Ņufaundlendi,
Indiju

un, saskaņā ar šīs konvencijas 19. pantu,
ari uz sekošām mandātu teritorijām, skaitot
no 1926. g. 1. janvāra:

Jaungvineju,
Rietumu Sarnoa,
Dienvidrietumu Āfriku un
Nauru,

ko ministru kabinets apstiprinājis savā
1926. g. 5. janvāra sēdē.

II. Uz līdzīgi motivēta vienošanās pa-
mata (konvencijas 19. panta) ministru
kabinets savā š. g. 17. novembra sēdē pie-
krita šīs konvencijas noteikumu attieci-
nāšanai, skaitot no š. g. 16. novembra, vēl
uz sekošiem Lielbritānijas protektoratiem:

Peraku,
Selangoru,
Negri Sembilanu,
Pahangu,
Johore,
Kedah,
Brunei

un uz sekošām mandātu teritorijām:

Palestinu,
Britanijas kamerunu,
Togolandi un
Tanganaikas teritoriju.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.

Ārlietu ministris F. Cielens.

KULTŪRAS FONDA DOMES SĒDE
1927. g. 28. novembrī.

(Beigas.)

162. Ādažu pamatskolai skolas in- Ls

ventaram 500
163. Vārves pag. 5-kl. pamatskolai

skolas inventāram 500
164 Kap iņu I pak. pamatskolai ska-

tuvei '. 200
165. Jaunslabadas 6-kl. pamatskolai

skatuvei 200
166. Liksnas pag. Vabales 6-kl. pa-

matskolai skatuvei 200
167. Rēznas pag. Baļinovas I pak.

pamatskolai skatuvei .... 300
168. Rankas Lutera 6-kl. pamatskolai

skatuvei 200
169. Valsts Pasienas 6-kl. pamat-

skolai skatuvei ....... 400

170. 1500 eks. C. Serģa ..Mēģinājumi
stāt. elektr. un magn." iegādā-
šanai pamatskolām 525

171. 450tabeļu „Biškopība Latvijā"
iegādāšanai pamatskolām . . 250

172. 450 tabeļu „Latviešu saktas"
iegādāšanai pamatskolām . . 250

173. 200 eks. I Paļeviča „Dziedāšanas
mācība" iegādāšanai pamat-
skolām 500

174. 200 eks. Ģeogrāfijas atlantu
iegādāšanai pamatskolām . . 300

175 Palsmanes Ķempu I pak. pa-
matskolai sporta piederumu
iegādāšanai ,0"

17b Pokuminas jauktu taut. 4-kl.
pamatskolai, Ludzas apr., vin-
grošanas laukuma ierīkošanai 100

177 Ļauzinas pamatskolai, Ludzas
apr., sporta piederumiem . . 100

178 Finantmuižas pamatskolai,
Ludzas apr.. rotaļu laukuma
*-" r irtfi
ierīkošanai IUU

179.. Landskoronas 4-kl. latv. pa- . _j
matskolai sporta piederumiem 100

,80 Pildas 6-kl. latv. pamatskolai

sporta piederumiem ? ?' ••• 1U(J

,81 Nautrēnu pag. Mezv.du b-kl.

latv pamatskolai sporta pieder. 10C

i Brigu jauktu taut. pamatskolai,
" Ludzas apr., sporta pieder. . 10C

183. Griudeniešu 4-kl. latv. pamat- Ls

skolai, Ludzas apr., sporta pie-
derumiem 100

184. Grīvas pils. 6-kl. apvien. pa-
matskolai, sporta piederumiem 150

185. Mērdzines I pak. pamatskolai,
sporta piederumiem 50

186. Rundēnu latv. pamatskolai,
sporta piederumiem 100

187. Šaraku I pak. pamatskolai,
Ludzas apr., sporta pieder. 100

188. Mērdzines pag. Pušmucovas
6-kl. latv. pamatskolai sporta
piederumu iegādāšanai .... 100

189. Franapoles 4-kl. latv. pamat-
skolai, Ludzas apr., sporta pie-
derumu iegādāšanai rCBO.

Latviešu vidus-un arod-
skolām.

190. Rīgas I valsts vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai .... 180

191. Rīgas II valsts vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai • • _ 200

192. 0. Beateres ģimnāzijai Rīga
trūc. skolēnu pabalstīšanai . . 100

193. N. Draudziņas ģimnāzijai Rīgā
trūc. skolēnu pabalstīšanai . _ . 200

194r P. Dzeņa ģimnāzijai Rīgā truc.
skolēnu pabalstīšanai .... 200

195. Latvju jaun. savienības vidus-
skolai Rīgā trūc. skol.pab. . . 200

196. Latv. kult. veic. b-bas vidus-
skolai Rīgā trūc. skol. pab. . 200

197. Lietuvju vidusskolai Rīgā trūc.
skol. pabalstīšanai 300

198. Alūksnes vidusskolai trūc. skol.
pabalstīšanai ........ 100

199. Madonas vidusskolai truc. skol.
pabalstīšanai 100

200. Cēsu valsts vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai .... 150

201. Cesvaines valsts vidusskolai trū-
cīgo skolēnu pabalstīšanai . . 150

202. Gaujienas vidusskolai trūc. skol.
pabalstīšanai 200

203. Rīgas Jūrmalas vidusskolai
trūc. skolēnu pabalstīšanai . 100

204. Limbažu valsts vidusskolai trū-
cīgo skolēnu pabalstīšanai . . 100

205. Mazsalaces vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai .... 100 .

206. Rūjienas valsts vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai .... 100

207. Rīgas apr. vidusskolai Pļaviņās
trūc. skolēnu pabalstīšanai . : 100

208. Smiltenes valsts viuussKoiai
trūc. skolēnu pabalstīšanai . . 100

209. Valkas valsts vidusskolai trūc.^
skolēnu pabalstīšanai .... 100

210. Valmieras valsts vidusskolai
trūc. skolēnu pabalstīšanai . . 100

211. Aizputes vidusskolai trūc. skol.
pabalstīšanai 100

212. Bauskas valsts vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai .... 200

213. I Kļaviņas vidusskolai Bauskā
trūc. skolēnu pabalstīšanai . 100

214. Dobeles vidusskolai trūc. skol.
pabalstīšanai 100

215. Jēkabpils vidusskolai un ko-
mercskolai trūc. skolēnu pa-
balstīšanai 200

216. Jelgavas ģimnāzijai trūc. skol.
pabalstīšanai 200

217. Jelgavas II valsts vidusskolai
trūc. skolēnu pabalstīšanai . 200

218. Kuldīgas valsts vidusskolai
trūc. skolēnu pabalstīšanai . 100

219. Liepājas valsts vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai .... 200

220. Saldus vidusskolai trūc. skol.
pabalstīšanai 100

221. Subates vidusskolai trūc. skol.
pabalstīšanai 200

222. Tukuma valsts vidusskolai un
komercskolai trūc. skol. pab. 200

223. Ventspils valsts vidusskolai trū-
cīgo skolēnu pabalstīšanai . . 100

224. Zaļenieku valsts vidusskolai
trūc. skol. pab 100

226. Aglunas ģimnāzijai trūc. skol.
pabalstīšanai 350

226. Ludzas valsts vidusskolai trūc.
skolēnu pabalstīšanai .... 300

227. Rēzeknes valsts vidusskolai trū-
cīgo skolēnu pabalstīšanai . . 300

228. Varakļānu valsts vidusskolai
trūc. skolēnu pabalstīšanai . 300

229. Jelgavas izgl. b-bas vidusskol.
pieaugušiem trūc. skol. pab. . 200

230. Latv. vidusskolai Igaunijas
Valkā trūc. skol. pab. . . . 200

231. Daugavpils valsts vidusskolai
trūc. skol. pab. un muz. instrum 550

i 232. Krāslavas valsts vidusskolai
trūc. skol pab. un muz. instru-

' mentiem 550
ļ 233. M. Beķeres ģimnāzijai Rīgā

> I trūc. skol. pab. un māc. līdz. 500

234. M. Milferes ģimnāzija) Rīgā Ls

trūc. skol. pāb. un māc. līdz. 500
235. Lubānas vidusskolai trūc. skol.

pabalstiem un māc, līdz. . . - 600
236. Salacgrīvas vidusskolai trūc.

skol. pab. un māc. līdz. . . . 500
237. Talsu valsts vidusskolai trūc.

skol. pab. un kult. muzejam 5&>
238. Rīgas skolotāju institūtam trū-

cīgo skolēnu pabafstīšanai . . 900»
239. Jelgavai skolotāju institūtam

trūc. skolēnu pabalstīšanai . . 900
240. Daugavpils skolotāju institū-

tam trūc. skolēnu pabalstīšanai 750
241. Rēzeknes skolotāju institūtam

trūc. skolēnu pabalstīšanai . 625
242. Centrālam paidagoģiskam in-

stitūtam truc. skolēnu pab. . 650
243. Rīgas teclm i kurnam trūc. skol.

pabalstīšanai 350
244. Liepājas tecfmiiktimam trūc.

skolēnu pabalstīšanai 300
245. Cēsu arodskolai trūc. skolēnu

pabalstīšanai — . 250
246. Jelgavas arodu skolai trūc. skol.

pabalstīšanai . - - 250
247. Ventspils arodu skolai trūc.

skolēnu pabalstīšanai . . .. 250
248; Daugavpils arodu* skolai truc.

skolēnu pabalstīšanai: .. .. .. . 400
249.. Rēzeknes arodu skolai truc.

skolēnu pabalstīšanai - 300
250. Vecgulbenes arodia skolai truc.

skolēnu pabalstīšanai . 250
251. Ludzas arodu skofiu trūc. skol

pabalstīšanai: _ . .... 400
252. Valkas arodu skolai truc. sfcoi.

pabalstīšanai - 200
253. 11 Rīgas arodu skolai; trūc. sksf..

pabalstīšanai; . . . . _. 150
254. Rīgas komercskolai truc. sk»L

pabalstīšanai , - - 150
255. Rēzeknes komercskolai truc

skolēnu; pabalstīšanai; .. .. .. . 625
256. Valmieras komercskolai trūc

skolēnu pabalstīšanai _- 200

257. Jaunjelgavas tirdzn. skolai tru-
cīgo skolēnu; pabalstīšanai .. . 100

Poļu pamatskolām.

258. Biržas poļu pamatskolai ^ Ka-
piņu pagastā .. . . .. .. . .. - 50

259. Brižovas, poļu pamatskolai:,,
Rundā' nui pagastā 80

260. ? Griskanti: poļi* pamatskolai,
Rēznas. pagastā - . 30

261. Janopoles poļļu pamatskolai,
Rēznas pagastā. 90

262. Jaunsudrabu; poļu pamatskolai,
Sknidalinas pagastā ....... 100

263.. Juchniku polu pamatsk«tai,
Skaistas pagastā 77

264,. Kreipanu poļu pamatskolai,
Naujenes pagastā 60

265.. E Liepiļas poļu pamatskolai, 60
26.6. Ludzas po|u pamatskolai, . . 110
2S7. Niderkunu poļu pamatskolai . 290
268. Okolīeas poļu pamatskolai,

Pustiņas pagastā 100
269. Posiņas poļu pamatskolai,

Posiņas pagastā 100
270. Pušas poļu pamatskolai, An-

drupenes pagastā 30
271. Rēzeknes poļu pamatskolai . . 100
272. Rīgas 11 poļu pamatskolai . . 40
273. Rīgas VI poļu pamatskolai . . 30)
274. Somersetas poļu pamatskolai,

Kapiņu pagastā 70

Poļu vidusskolām.
275. Valsts Daugavpils poļu vidus-

skolai 200
276. Valsts Rēzeknes polu vidus-

skolai 257
277. Rīgas pilsētas poļu vidusskolai 150
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Grāmatu izdošana.
Pabalsts žurnāliem.

278. Ilustrētais žurnāls 100 eks. . .1700
279. Lāčplēsis 100 eks 100
'280. Latvju Raksti:

50 eks. (1-35) . . Ls 3150
42 eks. (25-35). . Ls 756 _-? 3906
Grāmatu izdošanai.

281. A. Bilkenam grām. ,,Prakt.
darbi anorg. ķimijā" izdošanai 1500

282. Latv. senatnes pētītāju b-bai
J.K. Broces manuskripta publi-
cēšanas turpināšanai, III sēj. 3000

283. Rīgas vēstures un senatnes pē-
tītāju b-bai dokumentu krā-
juma ,,Akten und Recesse der
livlandischen Stāndetage" iz-
došanas turpināšanai .... 2000

284. Dr. A. Bebris grām. ,,"īss nor-
mālās histoloģijas kurss" iz-
došanai papildu pabalsts . . 1000

285. J. Kreicam par rakstu ,,Pie-
dēklis - Iba" (ar sev. noteik.) . 300

286. Latv. vēstures pētīšanas b-bai u
1905. g. revolūcijas materiālu
izdošanas turpināšanai . . , 2000

287. Izglītības ministrijai pārskata
par izglītības stāvokli Latvijā
tulkošanai un izdošanai . gcn

288. Izglītības ministrijai ieteicamo
grāmatu katalogam g^289. Jurjānu Andreja fonda komi-
tejai Jurjānu Andreja mono-
grāfijas izdošanai" ,5^

290. Latv. skolotāju savienībai Vē-
stures pirmavotu izdošanas tur-
pināšanai 2(i(io

29>lt Revue belge de Plulofogie et
d'Histoire redakcijai Briselē —
K. Mūlenbacha vārdnīcu 2 eks.

292. Strādnieku vidusskolai: —
Latvju Dainas (I—V).

293. Fgauņu folkloras archivamiTēr-
batā — Latvju Dainas (I—Vi).

Budž. 8, c.
SlazikalijO izdošana:

294. Latv-komponistu b-bai Jurjānu:
Andirēja Latvju tautas muzīkas
materiālu izdošanai uj^

295. Jānim.Mediņam operas „.Uguns
un Kakts" klavier-izvilkuma;
izdošanai 1500
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Pieminām, jubilejām.

296. Skolotājam Pēterim Pūriņam;.
Cēsu apriņķī, 40 g. jubilejā . 509

297. E. Ekardt-Skalberg 25 g. ju-
bilejā Latvju Dainas (I—V) un 608

Skolotājiem jubilāriem:

Latvju Dainas.
298. Indriķim Cīrulim, Rīgas apr.,

45 g. jub.
299. Andrēfam Avotiņam, Madonas

apr., 45 g. jub.
300. Jānim; Ziediņam, Ventspils apr.,

50 g.. jub.
301. Ernestam Redlicham, Liepājas anr

45 g. jub.
302. Jānim Bremšmitam, Rīgas. apr.

' 45 g„ jub.
303. Ansim Janfeldam, Aizputes-Kuldīgas

apr.,, 50 g. jub.
304. Jāniin Ozolam, Cēsu apr.,,45i. g... ju/i
305. Eduardam Dālmanim, J ēkabpils apr.

30^. jub.
Latvju māksla.

306. Andrejam Sestulim, Rīgas pilsēta
25; g. jub.

307. Kārlim Matīsam, Rīgas;pilsētaiIS
jtib.

308. Jānim Rācenim, Rīgas pilsētā: 25$
"jub.

309. Jānim Viclīmanirm Rīgas pJiset»
25 g. jub.

310.. Arnoldam Vīgantam, Rīgas; apr

25 g. jub.
3111., Jā nim Elksnīšāin, Rīgas apr.

25 g. jub.
31i2L Augustam TUtiimam, Rīgas apr,

25 g. jub.
3J13. Andrejam Kiirfcfiņam, R%as apr.,

25 g. jub.
314. Jānim Retevičam, Rīgas apr.,

25 g. jub.
315. ļānim Grundem, Rīgas apr,

25 g. jub.
316. Pēterim Ulžanam, Cēsu,apr., 25 g.P
317. Olgai Pīlatei Cēsu apr., 25 g. F
318. Elzai Zikmanei, Madonas apr.

25 g. iub.
319. Jānim Brīvkalnam, Madonas apli

25 g. jub.
320. Valffidam Brūniņam» Madonas apt

25 g. jub.
321. Eduardam Vīgantam , Madonas ap

25 g. jub.
322. Andrejam Spalviņām, Madonas W

25 g. jub
323 E Pukītim, ļaunlatgales W

25 g. jub.
324. P. Pukītim, ļaunlatgales *?

25 g. jub.
325. Jānim Bebrim, Jēkabpils aP

25 g. jub.
326. Ernestam Milleram, Jēkabpils«P25 g- jub.
327. Andrejam Spudiņam, Bauskas ai»

25 g. jub.
328. Augustam Galanam, Dau gavpils aļ

25 g. jub.
329. Andrejam Luzem, Ludzas aP

25 g. iub.
330. Grigoram Miķelsonam, Rēzeknes ap

25 g. jub. ,
331. Fricim Zomeram. Tukuma-Talsu

25 g. jub.'
332. Donatam Ancanam, Daugavpils^

25 g. jub.
333. Ernestam L/cfrfm, Liepājas

25 g. jub.



"" Eduardam Boķim, Valmieras apr.,

' 95 e ī-
Alfrēdam Cīrītim, Valmieras apr.,

^ 95 a jub.
"ļānun Karsonam, Valmieras apr.,

05 cr. jllb.

„ , pēterīm Muskaram, Valmieras apr.,

25 R- īub-
Pēterim Sedleniekam, Valmieras apr.,

33
2t g- iub-
lekabam Reinfeldam, Valmieras apr.,

3jy - J05 £. jub.
oM) lānim Odziņām, Rīgas apr., 26 g. jub.

\ī\ Albertam Sinepam, Aizp.-Kuld. apr.,

25 g- J ub-
,,) Mārtiņam Vilsonam, Aizp.-Kuld. apr.
" 25 g. 'ju°-
,_,:> Kārlim Gertneram, Aizp.-Kuld. apr.,
' 25 g- J-

344 Ernestam Villertam, Aizp.-Kuld. apr.

25 g. jub.
045 Mārtiņam Freibergam, Aizp.-Kuld.

' apr., 25 g. jub.

346 Juliānam Romānam, Aizp.-Kuld. apr
25 g. jub.

147 M. Neimanim, Aizp.-Kuld. apr.,

25 g. jub.
348. Kārlim Bormanim, Cēsu apr.,

25 g. jub.
349 Edgaram Zēmeļam, Aizp. - Kuld.

' apr., 25 g. jub.
350 Aleksandram Grīnbergam, Valkas

' apr., -25 g. jub.

Latvju rakstniecība portrejās.

351 Ludim Fridrichsonam, Rīgas pilsētā,
30 g. jub.

352 Rūdolfam Sungailim, Rīgas pilsētā,
30 g. jub.

353. Alvilam Klebacham, Rīgas pilsētā,
30 g. jub.

354. Andrejam Avotiņam, Rīgas pilsētā,
30 g. jub.

355. Georgam Vāckājam, Rīgas apr.,
30 g. jub.

356. Mārcim Sietiņson, Cēsu apr.,
30 g. jub.

357. Jānim Gargurnam, Cēsu apr.,
30 g. jub.

358. Jānim Sedleniekam, Cēsu apr.,
30 g. jub.

1 359. Ernestam Vilkam, Cēsu apr.,
30 g. jub.

360. Jūlijam Eglēm, Cēsu apr., 30 g. jub.
361. Konstantinam Vītolam, Cēsu apr.,

30 g. jub. _
362. Ādamam Argalim, Ventspils apr.,

30 g. jub.
363. Fricim Krastiņam, Ventspils apr.,

30 g. jub.
364. Fricim Grantiņam, Ventspils apr.,

1 30 g. jub.
h 365. Kārlim Osim, Ventspils apr.,
f 30 g. jub.

366. Jānim Vidinam, Ventspils apr.,
30 g. jub.

367. L. Dālem, Jaunlatg. apr., 30 g. jub.
368. Ādolfam Viklandam, Jēkabpils apr.,

30 g. jub.
369. Jurim Sinepam, Jēkabpils apr.,

30 g. jub.
370. Buividam, Rīgas pilsētā, 30 g. jub.
3?1. Andrejam Neilandam. Bauskas apr.,

30 g. jub.
372. Jānim Kundženovskim, Bauskas apr.,

30 g. jub.
373. Kārlim Veisam, Tukuma-Talsu apr.
„. 3° g- jub.

'4. Ādolfam Ludziņām, Rīgas apr.,
30 g. jub.

?"5. Jānim Jansonam, Rīgas apr.,

we
30 g. jub!

^- P. Sniedzam, 30 g. jub.
! fl J. Ļūļam, 30 g. jub.
i- Romānam Rudzītim, Aizputes-Kul-

dīgas apr., 30 g. jub.
, °'- Vilini Trūmanim, Aizputes-Kuldīgas

apr., 30 g. jub.

Latvju Raksti.
38f) - Augustam Kiberam, Cēsu apr.,

! ,. 3,g. jub.
JCi|- Jūlijam Kalnbērzinam, Cēsu apr.,

38? ?g' jllb -
Leonhardam Bišeram, Cēsu apr.,

3M i.g' jub-

384 ai Sliedei > CGsu apr., 35 g. jub.
Andrejam Actiņām, Madonas apr.,
35 g. jub.

°- Pēterim Miezītim, Madonas apr.,

38
40 g. jUb.

°- Teodoram Tālbergam, Ventspils apr.,

387 p- g- J-? brienu Ķierpem, Ventspils apr.,
388 i,-,. jV,b -°- Miķelim Volkovam, Ventspils apr.,

, f.?• Jub.
janun Jansonam, Madonas apr.,

Jtf90 r g' Juh -oertmejam Kiopam, Jēkabpils apr., j
Jo g- jub. I

391. Jānim Abrenietim.. Jēkabpils apr..,
35 g. jub.

392. Augustam Šulcam, Jēkabpils apr.,
35 g. jub.

393. Pēterim Moršanam, Jēkabpils apr.,
35 g. jub.

394. Jēkabam Driķim, Jēkabpils apr.,
35 g. jub.

395. Andrejam Abrenietim, Jēkabpils apr.,
35 g. jub.

396. Jānim Mendianam, Jēkabpils apr.,
40 g. jub.

397. Jurim Mendianam, Jēkabpils apr.,
45 g. jub.

398. Kristapam Vilipsonam, Bauskas apr.,
35 g. jub.

399. Jurim Zīvertam, Bauskas apr.,
35 g. jub.

400. Jēkabam Rudlapam, Bauskas apr.,
35 g. jub. _

401. Andrejam Abeltinam, Rēzeknes apr.,
35 g. jub.

402. Kirilam Raudem, Daugavpils apr.,
35 g. jub.

403. Jānim Upītim, Daugavpils apr.,
35 g. jub.

404. Pēterim Štālam, Rīgas apr., 35 g. jub.
405. Jānim Zvirgzdiņam, Rīgas apr.,

35 g. jub.
406. P. Turauskim, 40 g. jub.
407. K. Saulietim, 40 g. jub.
408. A. Bebrim, 35 g. jub.
409. V. Melnbārdim, 35 g. jub.
410. Fridriķim Fluginam, Aizputes- Kul-

dīgas apr., 35 g. jub.
411. Pēterim Jauntiranam, Cēsu apr.,

35 g. jub.
412. Fricim Jansonam, Rīgas pilsētā,

25 g. jub.
413. Fricim Ieviņām, Rīgas pilsētā, 35 g.

jub.
414. Kārlim Ozoliņam, Cēsu apr., 45 g.

jub.
415. Reinim Ebeļam, Cēsu apr., 49 g. jub.
416. Jēkabam Plikausim, Madonas apr.,

40 g. jub.
417. Jānim Avotiņam, Madonas apr.,

40 g. jub.
418. Pēterim Rasām, Madonas apr.,

45 g. jub.
419. Andrejam Liepiņām, Ventspils apr.,

- 40 g. jub.
420. Ādamam Eglītim, Ventspils apr.,

40 g. jub.
421. Tenim Kampušam, Valmieras apr.,

40 g. jub.
422. Andrejam Gulbim, Ventspils apr.,

40 g. jub.
423. Pēterim Cimdiņam, Ventspils apr.,

40 g. jub.
424. Jānim Garozām, Ventspils apr.,

40 g. jub.
425. Andērjam Pakalniņam, Ventspils apr.

40 g. jub.
426. Nikolajam Freijam, Jēkabpils apr.,

45 g. jub.
427. Jēkabam Baltceram, Tuk.-Talsu apr.,

40 g. jub.
428. Paulam Selam, Liepājas apr., 25 g.

jub.
429. Aleksandram Sīlim, Liepājas apr.,

30 g. jub.
430. Vītinam, Liepājas apr., 35 g. jub.
431. Antonam Gobām, Rīgas apr., 40 g.

jub.
432. Jānim Federam, Rīgas apr., 40 g. jub.
433. Robertam Filholdam, Aizp.-Kuldīgas

apr., 40 g. jub.
434. Jānim Brēmanim, Rīgas pilsētā,

35 g. jub.
435. Kazimiram jasenasam, Jelgavas pils.,

30 g. jub.
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Rezerves fonds.

436. Mazai Domei atsevišķām vajā- L»
dzībām 2000

437. Latgales lauksaimniecības vi-
dusskolai Malnovā trūc. skol. . 500

438. Nīcas lauks, b-bai lauksaimnie-
cības skolai ., 500

III Kultūras fonda š. g. 30. maijā
Liepājas izglītības un kult. b-bas vidus-
skolai piespriesto vidusskolu bibliotēku
dome nolemj izsniegt jūrskolai, jo Lie-
pājas izgl. un kult. b-bas vidusskola slēgta.

IV Dome noraida 127 lūgumus. (Lū-
dzējiem tiks paziņots ar rakstu).

V Studentu stipendiju izdalīšanu par
tekoša mācības gada pinņo semestri kul-
tūras fonda dome uztic mazajai domei.

VI Nākamā domes sēde 19. decembrī
1927. g. pīkst. 1 p. p.

Kultūras fonda darbvedis J. Kauliņš.

PAZIŅOJUMS
Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba aiz-
sardzības departaments paziņo, ka sest-
dienās un svētku dienu priekšvakaros

24682. Grube, Eduards Jāņa d., dzim. 24. janv.
1878. g., Latvijas pav. — Krim. pārv. Rīgas nod.
priekšn. r. no 9. nov. 1927. g. (12-Xl-27), apv.
dokumentu viltošanā un naudas piesavināšanā. —
Apcietināt.

24683. Orinbergs, Helmuts Otto d., dzim.
1905. g., pied. pie Rīgas. — Rīgas pils. komend.

r. JVs 5358 no 28. okt. 1927. g. (14-KI-27), dezer-
tējis un aizgājis ar viņam izdotām valsts mantām.
— Apcietināt.

24684. Grēviņ, Matilde Pētera m., 34 g. v.,
pied. pie Kalnciema pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas pils. 1 iec. miert. uz JVs 49 no 24. okt.
1927. g. (13-XI-27), apv. uz akc. sod. lik. 36. p.

24685. Galvans, Jānis Antona d., 18 g. v.,
pied. pie Višķu pag. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas
apr. III iec. miert. uz JVs 980 no 7. nov. 1927. g.
(12-XI-27), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d.

24686. Garais, Jānis Augusta d., dzim. 4. nov.
1905. g., pied. pie Alsviķu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Krim. pārv. Rīgas nod. priekšn. uz r. no
7. nov. 1927. g. (ll-XI-27), apv. piesavināšanā.

24687. Jeršovs, Ivans Gavrila jeb Gabrieļa d.,
24 g. v., pied. pie P/eskavas gub. — Pazinot
dzīv. vietu Bauskas apr. I iec. miert. uz JVs 279
no 29. okt. 1927. g. (15-XI-27). apv. uz sod. lik.
574. p.

24688. Krefts, Kļaus Klausa d., dzim. 6. dec.
1879. g., Vācijas pav. — Paziņot dzīv. vietu
krim. pārv. Rīgas nod. priekšn. uz r. no 10. nov.
1927. g. (16-Xl-27), apv. piesavināšanā.

24689. Lekerauckis, Kažus Pētera d., 26 g. v.,
pied. pie Lietuvas. — Paziņot dzīv. vietu Bauskas
apr. I iec. miert. uz JVs 416/27 no 7. nov. 1927. g.
(12-XI-27), apv. uz sod. lik. 230. p.

24690. Liepa, Broņislavs Staņislava d., 15 g.v.,
pied. pie Pilskalnes pagasta. — Paziņot dzīv.
vietu Daugavpils III iec. miert. uz JVTa* 1213 no
8. nov. 1927. g. (14-XI-27), apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d.

24691. Lubuz, Elza Kārļa m., dzim. 17. sept.
1902. g., pied. pie Raunas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas II iec. miert. uz JMš 890 no'29. okt.
1927. g. (12-XI-27), apv. uz sod. lik. 532. p.
1. d. 2. pk.

24692. Muraševs, Andrejs Kirila d., dzim.
I. aug. 1884. g., Latvijas pilsonis. — Krim. pārv.
Rīgas nod. priekšn. r. no 7. nov. 1927. g. (ll-XI-27)
apv. zādzībā. — Apcietināt.

24693. Melkops, Arturs, dzim. 1891. g., saucās
ari Vilte, Arturs Oskara d-, dzim. 5. febr. 1889. g.,
bij. Krievijas pav. — Krim. pārv. Rīgas nod.
priekšn. r. no 10. nov. 1927. g. (14-XI-27), apv.
zādzībā. — Apcietināt.

24694. Meirens, Jānis Pētera d.. dzim. 7. okt.
1877. g., pied. pie Rīgas. 7— Ludzas I iec. miert.
r. JVs 756 no 4. nov. 1927. g. (15-XI-27), apv. uz
sod. lik. 581. p. 1. d. — Ņemt parakstu par dzīv.
vietas neatstāšanu.

24695. Mačankovskis, Jānis Jāzepa d., dzim.
1851. g., pied. pie Liksnas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas VII iec. miert. uz JVs 1785 no 28. okt.
1927. g. (12-Xl-27), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d.

24696. Orlovs, Konstantīns Potapa d., 42 g. v.,
pied. pie Sakstigales pag. — Paziņot dzīv. vietu
Viļēnu iec. miert. uz N° 5155 no 2. nov. 1927. g.
(15-XI-27), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d.

24697. Palejs, Anna Teodora m., 21 g. v.,
Latvijas pils. — Rīgas XII iec. miert. r. JVs 1798
no 7. nov. 1927. g. (16-Xl-27), apv. uz sod. lik.
274. p. 1. d., 284. p., 280. p. 1. d. un 530, p. —
Atrašanas gadījumā Rīgas robežās nogādāt
mekl. rīcībā sprieduma izpildīšanai.

24698. Piliņš, Zigismunds Antona d., 55 g. v.,
pied. pie Viļņas gub. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
XII iec. miert. uz JVs 213 no 10. nov. 1927. g.
(15-XI-27), apv. uz sod. lik. 274. p.

24699. Rutkovskis, Aleksandrs Jāņa d., dzim.
1902. g., Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas I iec. miert. uz JVs 1316 no 1. nov. 1927. g.
(16-XI-27), apv. uz sod. lik. 51., 581. p. 2. d.

24700. Rugins, Oskars-Mārtiņš Matīsa d.,
dzim. 22. okt. 1897. g., pied. pie * Ezeres pag. —
Paziņot dzīv. vietu krim. pārv. Rīgas nod. priekšn.
uz r.'no 7. nov. 1927. g. (ll-XI-27), apv. piesavin.

valsts darbinieku ambulancē slimnieku
pieņemšana top nobeigta pīkst. 15.

Departamenta direktors Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības nodaļas

vadītājs D. Dribba.

PASTA ZIŅAS.
Asūnes pasta-telef. pal. nodaļā Daugav-

pils apr., Dzirciema pasta pal. nodaļā,
Tukuma apr. un Zasas pasta-telef. pal.
nodaļā Jaunjelgavas apr., iekārtotas ari
naudas pārvedumu un paku operācijas.

Eksploat. pārvald. priekšn. Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs Kļāvi ņ š.

Meklējamo personu saraksts J\fe 341.
24676. Anduls, Jānis Jāņa d., dzim. 7. aprilī

1899. g., pied. pie Liepājas. — Krim. pārv. Rīgas
nod. priekšn. r. no 7, nov. 1927. g. (ll-XI-27),
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

24677. Ābels, Žanis-Teodors Žaņa d., 28 g. v.,
pied. pie Žvārdes pag. — Latgales' apgabaltiesas
II krim. nod. r. X° 22441 no 29. okt. 1927. g.
(12-XI-27), apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d., sod.
ar 3 mēn. cietumā. — Pieprasīt Ls 300,— apmērā,
kuru sumu neiemaksāšanas gadījumā apcietināt.

24678. Bušmans, Augusts Anša d,, dzim.
1907. g. — Jelgavas pils. iec. miert. r. JVs 2582
no 5. nov. 1927. g. (12-XI-27), apv. uz sod. lik.
574. p. 1. d. — Apcietināt.

24679. Bergmans, Jānis Mārtiņa d., dzim.
7. maijā 1877. g., pied. pie Drabužupag. — Rīgas
VIII iec. miert. r. JVs 1578 no 14. okt. 1927. g.
(17-XI-27), apv. uz sod. lik. 607. p. 2.'pk- —
Apcietināt.

24680. Bebris, Šarlote Ādama m., dzim.
1874. g., pied. pie Nīgrandes pag. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas 8. iec. miert. uz JVs 1010 'no
26. okt. 1927. g. (15-Xl-27), - apv. uz sod. lik.
574. p. 1. d.

24681. Feldbergs, Alberts Jēkaba d., dzim.
26. janv. 1884. g., pied. pie Alšvangu pagasta. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas XI iec. miert. uz
JVs 969 no 4. nov. 1927. g. (12-XI-27), apv. uz
sod. lik. 276. p.

24701. Stern, Antonija Eduarda m., 20 g. v.,
pied. pie Kuldīgas pils. — Paziņot dzīv. vietu
Rigas pils. II iec. izmekl. tiesn. uz JVs 2732 no
8. nov. 1927. g. (!2-Xl-27), apv. uz k. s. lik.
157. p.

24702. Zeberg, Adelīne Kārļa m., dzim.
1893. g., Rīgas pilsone. — Paziņot dzīv. vietu
krim. pārv. Rīgas nod. priekšn. uz r. no 9. nov.
1927. g. (15-Xl-27). apv. piesavināšanā.

24703. Seleekis, Jānis Kārļa d., 19—20 g. v. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. II iec. miert. uz
JVs K- 139 no 25.. okt. 1927. g. (13-Xl-27), apv. uz
sod. lik. 51. p., 262.p. 1. d., 470. p. 1. un 475. p.

24704. T^rkačs, Timotejs Savelija d., 67 g. v.,
Latvijas pilsonis. — Pazinot dzīv. vietu Rigas
XIV iec. miert.uz JVs K. 172 no 28. okt. 1927. g.
(15-XI-27), apv. uz sod. lik. 276. p. 1. d.

24705. Vekslers, Hana-Seina Movša m., dzim.
15. apr. 1911. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīv.
vietu krim. pārv. Rīgas nod. priejcšn. uz r. no
8. nov. 1927. g. (apv. jaunpiedzimuša bērna
izlikšanā).

24706. Vācietis, Jēkabs Friča d., dzim. 4. janv.
1906. g., Latvijas pils. — Rīgas XI iec. miert. r.

JVs 1622 no 1. nov. 1927. §. (!5-XI-27), apv. uz
sod. lik. 181. p. 2. d. 1. pk. — Apcietināt.

24707. Vitoliņš, Fricis Jāņa d., dzim. 9. febr
1909. g., pied. p' ie Rendes pag. — Krim. pārv.
Rīgas nod. priekšn. r. no 9. nov. 1927. g. (16-XI-27)
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

Izlabojumi:
,,Valdības Vēstnesī" JVs 250/27. g. mekl. pērs.

sar. JVs 337, pk. 24542 Bogdanovs, Jānis Tita d.
ir 22 g. vecs un ne 28 g. vecs (20-X-27).

,.Valdības Vēstnesī" JVs 250/27. g. mekl. pērs.
sar. JVs 337, pk. 24546 tiek meklēts Celmiņš-
Ciemiņš un ne Gelmiņš-Ciemiņš.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentals.

Darbvedis (paraksts).

Māksla.
Nacionālais teātris. Ceturtdien, 1. decembrī,

pulksten 4.30 pēc pusdienas, kara vīriem
Molnara komēdija „S p ē 1 e pilī". — Pulksten
7.30 vakarā, 18. un 41. pamatskolai par labu
Lorda, Šēna un Voteļa komēdija ,,M a n s mā-
cītājs pie bagātiem". — Piektdien,
2. decembri, pulksten 7.30 vakarā, Bertona un
Simona populārā luga ,,Zaza" ar Liliju
S t e n ge 1 i titula lomā. — Sestdien, 3. de-
cembrī, Molnara komēdija „S p ē I e pil ī".

Dailes teātris. Ceturdien, 1. decembri, pulk-
sten 7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām
,.Sarkanās dzirnavas". — Piektdien,
2. decembrī, pulksten 7.30 vakarā „Ak, šīs
mīlas mokas..." — Sestdien, 3. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, Augusta Strindberga
,,Sapņu spēle". — Zviedru redzamākais
literāts ir nesen mirušais A. Strindbergs, nela-
bojamais skeptiķis un pesimists dzīves uztverē.
Viņa ,,S a p ņ u spēle" uzrakstīta laimīgākā
dzīves laikmetā. Viņš pats savus likteņus tēlo-
jis nabagu laužu advokātā, kas nes uz saviem
pleciem ļaužu grēkus un ļaunumus. Un viņa
sievietes ideāls ir dievišķīgā Indras meita, kas
kā sapnis nāk no irrealās pasaules dzīves īstenībā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 1. decembri.

Devizes

1 Amerikas dollars 5,176--5,186
1 Anglijas mārciņa 25,23—25,28

100 Francijas franku 20,25—20,55
100 Beigas 72,05—72,80
100 Šveices franku 99,55—100,30
100 Itālijas liru 27,95—28,35
100 Zviedrijas kronu 139,40—140,10
100 Norvēģijas kronu 137,35—138,05
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 208,80—209,85
100 Vācijas marku 123,30—124,25
100 Somijas marku 12,98—13,12
100 Igaunijas marku 1,375—1,395
100 Polijas zlotu 57,00—61,00
190 Lietavas litu 50,85—51,70

1 SSSR červoņecs — — —

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3443
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc».

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors: AI. Arons.

Šim numuram 6 lapas puses.

Naoto iKs ar naudu
atstāts .Valdības Vēstneša" kan-
torī, īpašnieks var viņu saņemt
turpat katru dienu no pulksten
10 līdz 3.

Strenču miesta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi .Ys 710, izd. no Jērcēnu
pag. valdes uz Karlīnes ļāna m.
Pinnis vārdu. ' 18344a



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967 jA.
2014. 2079. un priv. lik '245, ^pamata uzaicina visas persona?"kuram būtu kādi strīdi v!Ta8'runas pret 1927. e 4 „"
mir. Nikolaja Mikiļa d £}*doroviča 1927. g 22." f hmājas kārtībā sastādīto te-
stamentu, pieteikt savus JŽdus uņ nerunas šai tiesai se§u mnesu laika, skaitot no sludjns "
juma iespieduma dienas v,ih~
Vēstn.". 'v'-

Pēc minētā termiņa notec,juma, tiesa nekādas ierunas n "
pieņems un nepieteiktās tiesihatzis par spēku zaudējušām

Jelgavā, 1927. g. 28. oktobri.187343 L.JV«2063<27
Priekšsēd. v. P . Eftem

Sekretar s Mittelhofs.'
Jelgavas apgabaltiesa ,.

uz civ. proc. lik. 1967. , 2011 _
2014., 2079. un priv. lik!245l'pamata, uzaicina visas personakurām būtu kādi strīdi vai £
runas pret 1927. g. 14. februārī

X7
Jaņa

,9
Jeka

K" Freiman
1927. g. 12. febr. mājas kārtībāsastādīto testamentu , pieteiktsavus strīdus un ierunas šai tiesasešu mēnešu laikā , skaitot no
sludinājuma iespieduma diena*
„Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termina notecējumā
tiesa nekādas ierurias nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīspar spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 28. oktobri
18736a L.JV91985/27

Priekšsēd. v. P. Efferts
Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa ,
uz civ. proc. lik . 1967. 2011
2014. un 2079. p. pamata uz-aicina visus, kam būtu uz 1926. g
3. augustā mir. Bauskas apr
Codes muižasKrūklāju māju īpaš-
nieka Jura Jēkaba d. Nulliša
ai. Nulliņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem ,
legatariem, fideikomisariem , kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 28. oktobri.
18739a LJVe2011/27

Priekšsēd. v. P. EffertsJ
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
13. jun. mir. Bauskas apr,
Mežotnes pag. Skurbenieku māj»
īpašnieka Miķeļa Matīsa d. Rauga
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt sava
tiesības šai tiesai sešu mēneši
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 28. oktobri.
18740a L.Nsl700''27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata u
aicina visus, kam būtu uz 1924.
20. aprilī mir. Lības Jāņa t
Puigas,-dz. Vitte atstāto manto
kādas tiesības kā mantinieki»
legatariem, fideikomisariem, kf
ditoriem u. t. t., pieteikt savi
tiesības šai tiesaisešumēnelaikā, skaitot no sludinājuma 1
spieduma dienas ,,Vald. Vēstn-

Termiņā nepieteiktas tjesīt»
ieskatīs par spēku zaudējušām-

Jelgavā, 1927. g.29. oktobri.
18929a L.Xs2299J

Priekšsēd. v. E. Feldma»
Sekretārs Mittelho'

Jelgavas apgabaltiesa,-
pamatodamās uz sava šī ļšļ
10. oktobra nolēmuma, uzaio»
to personu, kuras rokās ātro»
šādsJēkabpils- Ilūkstes zemesf
matu nodaļā uz Pēterim Melderi
piederošā nekustamā īpašuma J

kabpils apr. Ābeļu pag- Meli*

Melderu mājām JVs 83 ar zew
grām. JVs 1189 koroborēts aĶ"
Jaunjelgavas-Ilūkstes I «?™
miertiesneša 1914. g. 5. maija
JVs54 izdots izpildu raksts

^mējam Audzinām par 185 kr.
ar 6% un 5 kr. rbļ. tiesu iz^»
miem un koroborēts 19.'j
13. janvārī JVs 28, ierasti"
tiesā viena mēneša laikā sk
no sludinājuma iesp iešanas 01
„Vaid..Vēstn." un iesniegt m»
aktu. J

Ja noteiktā laikā aktu
iesniegs, tiesa atrzīs Ppster j
samaksātu un lūdzējamir' .
Melderim atvēlēs prasīt nipo'
dzēšanu zemesgrāmatās- .

Jelgavā, 1927. 29. ?%M
18771a L. -Ne 79W*I

Priekšsēdētāja v. P- f ,.-; l
Sekretārs Miltel"''

Rīeas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-
2014. un 2079. p. un Balt.
privat. kop. 2451. p. pam., uz
Līzes un Kār|a Niedrītu lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas pret
šai tiesā 1. novembrī 1927. g.
publicēto 1924. g. 15. jun. Kū-
duma pag. mir. Kārļa Mārtiņa d.
Niedriša, 1924. g. 15. jūnijā
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir

kaut kādas tiesības uz mir.
Kārļa Niedriša mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem. fi-
deikotnisarijiem , parāddevejiem
un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ia tas minētā termiņa uebus
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām

un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-

kumīgā sp ēkā gājušu. IJ*5451
Rifā, 1927. g. 1- novembri.

Priekšsēd. v.A. Veidners.
18895a Sekretārs A. Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 1. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293, 295, 298,
301, 309, 311. p. p. pamata, uz
Zelmas Lapidos, dzim. Ja-
kobsons, lūgumu viņas prasības
lietā pret Dāvidu Lapidos sumā
Ls 10896 par alimentu izsniegšanu
uzaicina Dāvidu Lapidos, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti: pilnvara,
3 apliecības un noraksti atbil-
dētājam.

Ja atbildētājs noliktā laika
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas klausīšanai aizmu-
guriski.

Rīgā, 29. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

18888a Sekretārs J. Smeils

Pie lūguma pielikti:: pilnvara,
nomas līguma noraksts, Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu no-
daļas apliecības neraksts un no-
raksti atbildētāļam.

Ja atbildētājs noliktā laiikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas klaosašanaī aizmu-
guriski.

Rīgā, 29. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

18887a Sekretārs J. Smeils.
Rīgas apgabaltiesas 1. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295, 298,
301, 309, 311. p. p. pamata, uz
Roches Leas Goldberg, dzim.
Rozenberg, lūgumu viņas pra-
sības lietā pret Aronu Etciku
(ari Etcin) sumā Ls 50 par
atzīmes dzēšanu zemesgrāmatās,
uzaicina Aronu Ševela d. Etciku
(ari Etcin), kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti: pilnvara,
nomas līguma noraksts, Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu nodaļas
apliecības noraksts un noraksti
atbildētājam.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas klausīšanai aizmu-
guriski.

Rīgā, 29. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

18889a Sekretārs J. Smeils.

!Jiesu
*luāing jumi.

Rīgas apgabaltiesas 1. civitoodaja
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V?n" 293' **29 ^JO 1 .509, 311. p. p. pamata, uzzemkopības ministrijas lūgumu

viņas prasības lietā pret NarimuBerkovicu un izraeli Bovšoverasuma Ls «147,70, dēļ zaudējumu
atlīdzības par līguma neizpildī-šanu uzaicina Izraēlu Zelika d.
Bovšoveru , kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no 8
sludinājuma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara,
"gurna noraksts, lūgums, 'izraksts,
apliecība un noraksti atbildē-
tājiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai xaur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas klausīšanai .aizmu-
guriski.

Rīgā, 5. novembri 3:927.. ,-g.
Priekšsēd. h. ;<jparaksts ).

19443a Sekretārs J.Smelts.
Rīgas apgabaltiesas 1. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. .293, 29a, 298,
301, 309, 311. p. ;p. pamata, uz
Roches Leas Goldberg, dzim.
Rozenberg, lūgumu viņas prasības
lietā pret Eduardu Putringu
sumā Ls 50 par atzīmes dzēšanu
zemesgrāmatās, uzaicina Edu-
ardu Friča d. P.utringu, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā četrai mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilmdaja
uz civ. ties. lik, 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt-
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Georga Girgensona
pilnv. zv. adv. pal. Voldemāra
Pussulla lūg, uzaic. visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 1. novembri 1.927.. g.
publicēto 1926. g. 20. dec. Rīgā
mir. Helēnas Aleksandra m.
Girgenson, dzim. Krēger, ,1898.g.
8. maijā pie Rīgas notāra K-
Švarca taisīto testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Helēnas Girgenson, dzimusi
Krēger mantojumu vai sakarā
ar io mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, .fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
:no šī sludinājuma .iespiešanas
dienas.

-Ja tas minētā termiņā .nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās .no ierunām
«tn zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. Ofe5677

Rīgā, 1927. g. .1. novem brī.
Priekšsēd.v.A. Veidners.

18897a Sekretārs A. Kaive.
Rīgas apgabaltiesas 3.. civilnodaļa

uz civ- ties. lik. 1967., 201L—-
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Annas Zelmas, Paulinas
un Mārtiņa Krastiņn un Karlinas
Kaužen lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1. novembrī 1927. g.
pubilcēto 1927. g. 29. augustā
Tūjas pag. Vinkalnu mājā mir.
Jāņa Pidriķa d. Krastiņa, 1927. g.
27. augustā mājas kārtībā tai-
sīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz- mir. Jāņa Krastiņa
mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u.
t. t., pieteik savas tiesības, pre-,
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās ' personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. LJVs5392

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

18900a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 7. aprilī Rīgā mirušās
Mānijas Fadeja m. Breikš, dzim.
Ponamarov, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fi-
deikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. LJVs5656

Rīgā, 1927. g. 1. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18912a Sekretārs A.Kalve.

Rigas apgabali. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., af šo paziņa, ka 1927. g.
6. decembrī minētas nodaļas at
klātā tiesas sēde nolasīs 1926. g.
7. jtnvaiī, Rencēnu psg. „Apiņ-
kalna", mirušā Spriča Spnča d.
Apiņa testamentu.

Rīgā, nov. 1927. g. LNŠ6111
Piiekšsēd. v. A. Veidners.

21645 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 6. de-
cembri 1927. g. minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1912. g. 9. novembrī Cēsīs mir.
Kristīnes Pētera m. Āboliņš,
dzim. Rikveils testaments.

Rīgā. 29. novembrī 1927. g.
21552a L. JVs 5521.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāci-
jas nodaļa, uz likuma par biedrī-
bām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g. 16.
novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: ,,Latvijas ma-
sieru biedrība", ar valdes sēdekli
Rīgā. 20998a

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g,
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Edmundam Puš-
galvam piederošo nekustamc
īpašumu Jelgavas apriņķī, Liel-
sesavas muižas Maz-Ežu mājai
ar hip. JVs 2846, koroborēta
1906. g. 30. janvārī ar JVs 389
ka blanko cedeta, atzīta pai
samaksātu un lūdzējam Edmun-
dam Pušgalvam dota tiesība

prasīt hipotēkas dzēšanuzemes
grāmatās. L. JVs998/27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēdei, v. P. Efferts.

18763a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu . vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Jānim Grauzem
piederošo nekustamu īpašumu
Bauskas apriņķī,Rundales muižas
Stupel mājas ' ar hip. JVs 59,
pēc obligācijas par 1000 rbļ.,
koroborētas 1902. g. 8. februāri
ar JVs 127, atzīta par samaksātu
un lūdzējam Jānim Grauzem
dota tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobri,
L. JVs 997/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18764a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Jurim Žvīgulim
piederošo nekustamo īpašumu
Jelgavas apriņķī, Lielsesavas mui-
žas Mūrnieku mājām ar hip.
JVs 4011, pēc obligācijas par
2500 rbļ., koroborēta 1906. g.
8. martā ar JVs 1814, blanko
cedēta un pēc obligācijas par
1600 rbļ., koroborēta 1910. g.
15. septembrī ar JVs 2791, blanko
cedetu, atzītas par samaksātām
un lūdzējam Jurim Žvīgulim
dota tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
L. JVs 1004/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18765a Sekr. Mittelhofs.

koroborētu 1885. g. 7. maijā
ar JVs2277, atzītaspar samaksā-
tām un Ēmilijai Gricman dota
tiesība prasīt hipotēku dzēšanu
zemesgrāmatās. L. .Nš 994/27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

18766a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
6. oktobra nolēmuma dara zināmu
vispārībai, ka 1) obligācija par
700 kr. rub. koroborēta 1907. g.
23. augustā ar JVs 1528; 2) obligā-
cija par 500 kr. rub., koroborēta
1910. g. 20. novembri ar JVs 3315
un 3) obligācija par 1400 kr. rub.
koroborēta 1913. g. 7. martā ar
JVs 583, visas trīs uz Vecsaules
pagasta Teivan-Jāņu mājām ar
hip. JVs 3159, atzītas par iznīcinā-
tām un lūdzējam Mārtiņam Tei-
vanam dota tiesība prasīt attie-
cīgo hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. L. JVs 918,27.

Jelgavā, 1920. g. 29. oktobrī.
Priekšsēdētāja v. P. Efferts..
19047a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
3. oktobra nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka 2 obligācijas
par 3000 kr. rubļu katra, korobo-
rētas 1912. g. 27. novembri ar
JVs 1642 un 1913. g. 17. augustā ar
JVs 1194 uz Ernestam un Lavīzei
Rozītiem piederošā Vecauces mui-
žas zemesgabala ar hip. JVs 399,
atzītas par iznīcinātām un lūdzē-
jiem Ernestam un Lavīzei Rozī-
tiem dota tiesība prasīt attiecīgo
hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
19046a L. JVs 748/27.

Priekšsēdētāja v. P. Effeits.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa ,
pamatodamas uz sava šī gada
l". oktobra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grā-
matu n»āa\īi ,1/. Tukuma apriņķa
pašvaldības likvidācijas valdeipiederošā nekustamā īpašuma
Tukumā. Lazaretes ielā .V 3 ar

zem. grām.JVs401 koroborēta akts
1) obligācija par 3000 kr. rub.,
izdota uz Otto Niedras vārdu un
koroborēta 1910. g. 23. oktobrī ar
JVs 1882, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesaatzīs parādu par
samaksātu un lūdzējai Tukuma
apr. pašvald. likvid. valdei atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. JVs794 27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
18747a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 1000 kr. rbļ., koroborēta
1907. g. 28. februārī ar JVs 458
uz Viļā un Zelmas Kazaku,
Jelgavas apriņķī, Codes pagastā,
Jucenu mājām ar hip. JVs 4851,
atzīta par iznīcinātu un lūdzē-
jiem Vilim un Zelmai Kazakiem
dota tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās. .

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
L. JVs 1007/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18754a Sekr. Mittelhofs.

prasīt hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. L. Ne 451/27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

18752a Sekr. Mitte 1h0fs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās ' uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Ki'išam-Augustam
Riekstiņam piederošo neku-
stamo īpašumu Tukuma apriņķī,
Vecmoku muižas no Pūpe mājām
atdalīta' zemes gabala ,,Jaun-
Pūpji" ar hip. JVs 4642 pēc
obligācijas par 600 kr. rbļ.,
koroborētas 1897. g. 8. decembri
ar JVs 1088, atzīta par samaksātu
un lūdzējam Krišam-Augustam
Riekstiņam dota tiesība prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. JVs 991*7.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobri
Priekšsēd. v. P. Efferts.

18751a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
10. oktobra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā uz Fricim Indriķa d.
Miķelsonam piederošā nekustamā
īpašuma Talsu apr., Tiņģeres
Raudziņu mājām ar zem. grām.
JVs 133 koroborēts akts: 1) Liepā-
jas apgabaltiesas izpildu raksts
par 2500 kr. rub. Ernesta Leg-
zdiņa un Jūlijas Mikelsons labā,
koroborēts 1911. g. 12. septembrī
ar JVs 1636, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Fricim
Miķelsonam atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemesgrāmatās

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
18/48a L. JVs 1345/27.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas .apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Jānim Veļiem
piederošo nekustamo īpašumu
Jelgavas apriņķī, Hercogu-Laps-
kalnes muižas Mislau-Ķeizeru
mājas ar hip. JVs 3001 pēc 1) obli-
gācijas par 1000 kr. rbļ. blanko
cedētas un koroborētas 1907. g.
8. novembrī ar JVs 1990 un 2) obli-
gācijas par 1,000 kr. rbļ. blanko
cedētas un koroborētu 1912. g.
5. jūnijā ar JVs 1613, atzītas par
samaksātām un lūdzējam Jānim
Veļiem dota tiesība prasīt at-
tiecīgo hipotēku dzēšanu zemes-
grāmatās. L. JVs 1006/27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

18768a Sekr. Mittelhofs. _
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Nanijai un Ha-
rijam-Alfrēdam Līlau piederošo
nekustamo īpašumu Jelgavas ap-
riņķī, Bērzmuižas Auzhj-Līlau
mājas ar hip. .Ns 5399 pec dāvi-
nāšanas līguma 900 rbļ. apmērā,
koroborēta 1910. g. 14. augustā
ar JVs 2472, atzīts par samaksātu
un lūdzējiem Nanijai un Harijam-
Alfredam Līlau dota tiesība pra-
sīt hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. JVs 999/27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

18769a Sekr. Mittelhofs. _
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
26. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Vilim Jakobso-
nam piederošo nekustamo īpa-
šumu Tukuma apriņķī, Ozol-
muižas Kažoku mājas ar hip.
JVs 2688 pēc obligācijas par
5000 rbļ., koroborēta 1906. g.
3. februārī ar JVs.34, atzīta par
samaksātu un lūdzējam Vilim
Jakobsonam dota tiesība prasīt
hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatās

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
L. JVs833/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18770a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Johanam Jam-
biekim piederošo nekustamo
īpašumu Jelgavas apriņķī, Liel-
vircavas muižas Pīlen-Ruļļu mā-
jas ar hip. JVs 717 pēc pirkšanas
kontrakta 50 rbļ. apmērā, koro-
borēta 1895. g. 19. aprilī ar
A's 370, atzīts par samaksātu un
lūdzējam Jānim (Johanam) |am-
hiekim dota tiesība prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā. 1927. g. 29. oktobrī.
L.JVs 1000/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18767a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g,
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
kas apgrūtina Ēmilijai Gricmans,
piederošo nekustamo īpašumu
Jelgavas apriņķī. Lielvircavas
muižas Cukuru mājas ar hip
'9O0rlrh, PL"^JļP^P20(10 rbļ., kuras parada atlikums
ir 1400 rbļ.. koroborētas 1887. g
9. novembrī ar Jv? 649.=) , blanko
cedēta un 2) pēc pirkšanas-
pārdošanas līguma par 3447 rbļ.

Jelgavas apgabaltiesa ,
pamatodamās uz sava šī gada
3. oktobra nolēmuma, dara zinā-
mu vispārībai, ka parādi, kas
apgrūtina 5000 un 5000 kr. rubļu
lielumā Augustei, Austrai un
Arvidam Migliņiem piederošo ne-
kustamu īpašumu Vecauces mui-
žas zemes gabalu ar hip. JVs 337
pēc 2 obligācijām par 5000 kr.
rub. katra, koroborētas 1) 1909. g.
13. maijā ar JVs 565 un 2) ka
blanko cedēta 1912. g. 30. aprilī
ar JVs625, atzīti par samaksātiem
un lūdzējiem Makša Miglina
mantiniekiem dota tiesība prasīt
attiecīgo hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. L. ,Ys 826 27

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobri
Priekšsēdētāja v. P. Effeits
19045a Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
3. oktobra nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārība^ ka parāds, kas
apgrūtina Edgaram Kleinbergam
piederošo nekustamo īpašumu
Jelgavas apr. Falcgrāves muižas
Kainenieku mājas ar hip. JVs 2984
pēc obligācijas par 1000 rub.,
koroborētas 1906. g. 6. oktobrī ar
JVs3901, atzīts par samaksātu un
lūdzējam Edgaram Kleinbergam
dota tiesība prasīt attiecīgas hipo-
tēkas dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
18749a L. JVs 457/27.
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgavaltiesa
pamatodamās uz sava š. g.
26. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Indriķim Lonertam
piederošo nekustamo īpašumu
Jelgavas apriņķī, Vircavas muižas
zemes gabalu ' Xs 16, ar hip.
JVs 5249, pēc obligācijas par
700 kr. rbļ., koroborētu 1911. g.
18. aprilī ar JVs 1225, atzīta pat
samaksātu un lūdzējai Donas
zemes bankai dota tiesība prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. JVs 450/27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

18753a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
26. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Jēkabam Ar-
šauskim piederošo nekustamo
īpašumu Jēkabpils apriņķī, Vec-
Sērenes muižas Bencan ' JVs 60
mājas ar hip. JVs 1559, pēc
obligācijas par 2600 rbļ., korobo-
rētas 1911. g. 14. martā ar JVs 680,
atzīta par samaksātu un lūdzējai
Donas zemes bankai dota tiesība

Jelgavas ,aj»g^baltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
21. novembja nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc
pirkšanas-pārdošanas līgumu at-
likumu par 1750 rbj., koroborēts
1886. g. ,26. jūnijā zem JVs 272 uz
Ilūkstes -apr.. Medum muižas
mājas Gorovija JVs 22, zem hip.
JVs 1898, atzīts pilnīgi samaksāts
un lūdzējai Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas hip.
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, L927. g. 28. novembrī.
21576a L. JVs 535/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
21. novembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēi
pirkšanas-pārdošanas līguma at-
likumu 2000 rbļ. lielumā korob.
1880. g. 26. maijā zem JVs390, m
Jēkabpils apr., Lindes-Birzgales
muiiasVieseiku mājām zem hip.
JVs 592, atzīts par pilnīgi samak-
sātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt attie-
cīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. JVs 537/27.

Jelgavā, 1927. g. 28. novembrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

21577a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz sava ši gada
21. novembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
atlikuma 3100rbļ. lielumā, korob.
1881.g. 23. janv. JVs 20 uz Ilūkstes
apr.. Vitenheim-Susejas muižas

Dupen-Mārtin - V> 37 mājam ai

hip > 1749, atiīts par samaksātu
un lūdzējai Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu .zemes grām.

Jelgavā, 1927. g. 28. novembri.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

21575a Sekretārs Mittelhofs.



i.leavas apgabaltiesa,
? proc. lik- 1967., 2011.,

uz clV ' „ 9070 n. pamata uz-
*£ %*SSn Sūtu uz 1927. g.
aic'"t mir. Andreja Pētera d.

'? JLa atstāto mantojumu
Baf tiesības kā mantiniekiem,

k ,Lem fideikomisariem, kre-
legatariei

^
f f pieteikt savas

dit0-h« ' šai tiesai sešu mēnešu
tie, skaitot no sludinājuma ie-
*',, dienas.

splm nā nepieteiktas tiesības

Vtk oar spēku zaudējušam.
ieskaus pa i

29 oktobrI.
je gava, 19 &

L.JVs2294<27
1874 Priekšsēd. v. P. Efferts.

Sekretārs Mittelhofs.

lelgavas apgabaltiesa,
^Jodarnās

uz sava
šī

gada
Kobra nolēmuma, uzaicina to

b \tnii kuras rokās atrodas obli-
pS oar 3500 kr. rub., izdota

rSzemes bankai un korobo-
-1912 g. 24- novembri ar
rl'a i630 uz Tukuma apriņķa

Ozolnieku pagasta „Grabenu-
ifkiiieku" mājām ar zemesgra-

,a ru N° 3308, — ierasties sai
1,4 sešu mēnešu laikā, skaitot
,isludinājuma| iespiešanas dienas,
;niegt obligāciju un pieteikt

āvas tiesības un prasības. -

la noteiktā laikā obligāciju ne-
sniegs tiesības un prasības
nepieteiks, tiesa atzīs obligāciju
,iznicinātu un lūdzējai Donas
&es ban kai atvēlēs prasīt hipo-
fkas dzēšanu zemesgrāmatās,

ltleavā, 1927. g. 29. oktobrī.
ļ8|fa L. Ne 1454/27.
Priekšsēdētāja v. P Efferts.

Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa
uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisko parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" un savu š. g. 20. okt.
lēmumu, uzaicina personas, kuru
rokās atrodas ķīlu raksti nostipr.
uz Liepājas apr., Bunkas muižu
ar krep. JVs 13, — I reģ., un proti:
1) 1877. g. 23. febr. JVs 6048,
3000 rbļ. lielumā, izd. F. G. Smāla
iestādījumam par labu un- 2)
1882.g. 12. jun. JVs 8552, 3000 rbļ.
lielumā izdots kn. Luizei Liven,
dzim. gr. Keizerling, par labu,-
ierasties tiesā un pret minēto
ķīlu rakstu iesniegšanu saņemt
tiesas depozitā hipotekarisko pa-
rādu pilnīgai samaksai deponētos
Ls 113,60.

Liepājā, 1927. g. 28. okt.
18781a JVs875/27
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

1) ka Zamueļa Izralovica, Ri-
gas Komercbankas, Šloma Vester-
maņa u. c. Ls 3028,72 ar °/Q pra-
sību segšanai, pēc Rīgas 3. iec.
miertiesneša izpildu uzrakstu uz
veks. no 3. jūnija 1927. g. zem
JV? 1144 u. c, 1. martā 1928. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zālē uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Otto Krevica nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Rīgā, mazā
Ķēniņa ielā JVs 3, I hip. iec. ar
zemes grāmatu reģistra JVs 360 ,
(grupā 6, grunts JVs73) un sastāv
no fon Dreilinga dzimtsrentes
gruntsgabala ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par Ls
5000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 36000,—, uz
nomas līguma pamata (zem gr.
JVs 1589, žurn. JVs 2399) ir apstip-
rināta Augustam Heinricha d.
Eglitim lietišķa tiesība uz 2 ga-
diem, skaitot no 1. sept. 1926. g.
lidz 1. sept. 1928. g.;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 24. novembrī 1927.-g.
21598a Tiesu izpild. lakstiņš.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 8125,—, 3000 kr.
cara rbļ. un c. parādi par 600 kr,
cara rbļ.;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 22. novembrī 1927. g.
21599a Tiesu izpild. Jakstiņš.

Daugavpils notārs Rūdolfs Skuja,
saskaņā ar 1916. g. 3. jūlija li-
kumu par tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumu pāreju, pa-
ziņo, ka viņa kantorī š. g. 7. nov.
uzrādīts apliecināšanai pirkšanas-
pārdošanas līgums ar reģistra
JVs 13942, kurš ierakstīts aktu
grāmatā aktiem, kuri neattiecas
uz nekustamiem īpašumiem 1927.
gadam pirmā daļā ar JVs 35 un
koroborēts Latgales apgabaltiesas
notarielā arķiva zemes grāmatās
š. g. 24. novembrī, pēc kura-,
līguma, Bogdanam - Kalikstam-
Ludovikam-Zacharijam Šachno,
Marcelinai - Malvinai - Ludovikai
Pokļevskai-Kozells, dzim. Šachno
un Elizabetei Kevnarskai, dzim.
Šachno, piederošais Daugavpils
apr. Višķu pag. rūpniecības uz-
ņēmums ar nosaukumu ,,Stropu
tvaika dzirnavas" līdz ar zemi
ar hip, JVs 14988 un visiem pie
šis zemes piederošiem piederu-
miem — pārdots Jankelim un
Dāvidam Magaramiem un Boru-
cham-Calelam Galinām, kuri dzīvo
Daugavpilī: 1) un 2) Varšavas
ielā JVs 3 un 3) Virsnieku ielā 64,
par Ls 12000,—. 21548a

Notārs R. Skuja.

Iekšlietu ministrijas
administratīvais departaments,
pamatojoties uz 1920. g. 15. sept.
likuma par uzvārdu maiņu,p.10,
dara zināmu, ka uz: 1) Trīnes
Stirnas-Stiernes-Steimanis, 2)Mār-
tiņa Knubes, 3) Augusta Dzīslas,
viņa sievas Emīlijas, meitas Mai-
gaš-Līzes, dēlu: Augusta-Artura
un Žaņa-Arvīda, 4) LaurasArendt
viņas dēlu: Valtera, Vernera,
Andreja, meitu: Henrietes un
Elizabetes, 5) Amālijas Arendts,
6) Jāņa Andrejaitis (laulībašķir-
ta), dēlu: Aifonsa-Staņislava un
Voldemāra — attiecīgiem uz-
vārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti š. g. 23. jūlijā ,,Vald.
Vēstnesī" JVs 160 un pret kuriem
triju mēnešu laikā iebildumi nav
celti, iekšlietu ministris nolēma:

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties :
1) Trīnei Stirnai - Stiernei -Stei-

manis — uzvārdā ,,Stirna ",
2) Mārtiņam Knubem — uz-

vārdā ,,Zariņš",
3) Augustam Dzīslām, viņa sie-

vai Emīlijai, meitai Maigai-
Līzei, dēliem: Augustam-Ar-
turam un Žanim-Arvidam —

uzvārda „Siliņs ,
4) Laurai Arendts, viņas dēliem:

Valteram, Verneram, Andre-
jam, meitām: Henrietei un
Elizabetai — uzvārdā ,,Šmits"

5) Amālijai Arendts — uzvārdā
,,Šmits",

6) Jānim Andrejaitim, viņa dē-
liem: Alfonsam-Staņis'lavam
un Voldemāram — uzvārdā
„Ābele".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā ari valsts amata un
privātām personām, ier skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušiesspēkā
š. g. 24. oktobrī.

Rīgā, 1927. g. 21. nov. JVs34691
Administratīvā departamenta

vicedirekt. vietā Ābels.
Pasu nodaļas vadītāja v.

P. Kurzemnieks.

7) 1879. g. 4. jun. uz Angelinas
Osten-Sakken un'Marijas Luizes
Angelikas Osten-Sakken 2700 r.
lielumā ar 1882. g. 17. dec.
nostipr. papildinājumu un 8)
1896. g. 2. dec. uz Viktora Pāvila
d. Līvena vārdu par 4000 rbļ.
— ierasties tiesā un pret minēto
obligāciju iesniegšanu saņemt tie-
sas depozitā minēto hipotekarisko
parādu pilnīgai samaksai de-
ponētos Ls 418,53. JVs897/27

Liepājā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18935a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jēkaba un Ilzes Ansuļu
lūgumu un pamatojoties uz pie-
zīmi pie priv. lik. 36. p. un 2. pie-
zīmi pie notar. nolik. 280. p.(
un savu š. g.20. oktobra lēmumu,
izsludina, ka Jēkabs Jēkaba d.
Ansulis un Ilze Miķeļa m. An-
sulis, dzim. Strīķē 1927. g.
11. okt. noslēguši pie Liepājas
notāra G. Stengrevica zem reģ.
JVs 10155 līgumu, ar kuru viņi
atcēluši viet. priv. lik. 79. un sek.
p. p. paredzēto laulāto ļaužu
mantas kopību, pēc kura Jēkabs
Ansulis, iestājoties 1913. g.
18. aug. likumīgā laulībā ar Ilzi
Ansulis, dzim. Striķis, saņēmis no
pēdējās pūrā dažādu kustamu
mantu Ls 1600,— kopvērtībā,
kura skaitās par Ilzes Miķeļa m.
Ansulis, dzim. Strīķis atsevišķu
īpašumu. JVs 886,27

Liepājā, 28. oktobri 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18773a Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" un savu š.g. 20. oktobra
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas ķīlu raksti no-
stiprināti uz Ventspils apr., Ven-
zavas muižu ar krep. JVs 16/251
proti: 1) 1865. g. 29. janv.
2500 rbļ. lielumā, izd. uz Doroteas
Vegner, dzim. Peterman vārdu
un 2) 1874. g. 15. okt. 3000 rbļ.
lielumā, izd. uz Augusta Biter-
linga vārdu, — ierasties tiesā un
pret minēto ķīlu rakstu iesnieg-,
sanu saņemt tiesas depozitā min.
hipotekarisko parādu pilnīgai sa-
maksai deponētos Ls 104,26.

Liepājā, 1927. g. 28. oktobrī.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" un savu š. g. 20. okt.
lēmumu, uzaicina personas, kuru
rokās atrodas ķīlu raksts, kurš
nostiprināts uz Kuldīgas apriņķa
Kurmales muižas ,,Adinu" mā-
jām zem krep. JVs 1008— 1912. g.
5. jūnijā un izdots 3500 rbļ. lie-
lumā par labu Voldemāram Bred-
rieham un blanko cedēts, —
ierasties tiesā un pret ķīlu raksta
iesniegšanu saņemt tiesas de-
pozitā minētā hipotekariskā pa-
rāda pilnīgai samaksai depo-
nētos Ls 66,27. JVs866 27

Liepājā, 1927. g. 28. oktobri.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18778a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Valsts zemes bankas lūgumu
„n pamatojoties uz „pārgrozī-
iumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipoteka-

risku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" un savu š. g. 20. okt.
lēmumu, uzaicina personas, kuru
rokās atrodas prasības dokumenti
nostipr. uz Aizputes apr. Laidu
muižu ar krep. JVs 74, 1 reģ.

1868. g. 23. aug. JVs 4571 un
Nj 4572 un sastāv no a) kvitēs
40.000 rbļ. lielumā, izd. no maz-
gadīgā grafa Nikolaja Lambs-
dorfa aizbildņiem bar. Kārļa fon
Mantetfeļa un Leona fon Koskula,
grafenei Konstancei fon Lambs-
dorf par min. sumas saņemšanu,
kura viņai bija jāmaksā saskaņā
ar 1859. g. 15. maija nostipr.
"dibināšanas aktu (Stiftugs-
utkuiide) un b) aizbildņu pa-
skaidrojuma, ka Laidu muiža
tiek apgrūtināta ar augšmin.
40.000 rbļ., — ierasties tiesā
un pret prasības dokumenta
iesniegšanu saņemt tiesas de-
pozitā, min. hipotekariskā pa-
rāda dzēšanai deponētos Ls 720,74
Liepājā, 1927. g. 28. oktobrī.

18777a JVs 901/27
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojo ies uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu
un dzēšanu" un savu š. g.
20. oktobra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
ķīlu raksts, nostiprināts uz Kuldī-
gas apr., Striķu muižu ar krep.
JVs 240, 1860. g. 14. jūnijā
6894 rbļ. &V a kap. lielumā un
izdots iz dalīšanas akta par labi
baronesei Alinei fon Bēr, — ie-
rasties tiesā un pret minētā
ķīlu raksta iesniegšanu saņemt
tiesas depozitā minētā hipote-
kariskā parāda pilnīgai samak-
sai deponētos Ls 91,92. JVs895/27

Liepājā, 1927. g. 28. oktobrī.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18774a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa

uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipoteka-
risku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" un savu š. g. 20. okt.
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas ķīlu raksts, nostipr.
uz Kuldīgas ' apr. ,,Deksnes"
muižu ar krep. JVs 272, 1886. g.
9. apr. 36.000 rbļ. pirmvērtības
lielumā un izdots uz Kārļa fon
Bettichera vārdu, atlikumā skaita
10.000 rbļ. lielumā, — ierasties
tiesā un pret minētā ķīlu
raksta iesniegšanu saņemt tiesas
depozitā minētā hipotekariskā
parāda pilnīgai samaksai de-
ponētos Ls 180,19.

Liepājā, 1927. g. 29. oktobrī.
18938a JVs893/27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1927. g. 27. oktobra
lēmumu uz Franciskas Jurķus
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 293., 301. un 309. p.p.,
uzaicina atbildētāju Ignatu Jur-
kus, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā, ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņa
sievas Ftranciskas Jurkus iesūdzī-
bas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā. L. JVs324/27.

Liepājā, 1927. g. 22. oktobrī.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18772a Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 25. oktobrī
apstiprināta dāvināšanas līguma
pamata Jānis Indriķa d. Zundans
ieguvis no sava brāļa Antona In-
driķa d. Zundana viņam piede-
rošās tiesības Ls 200 vērtībā
nekustama īpašuma, pastāvoša
no zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas 2 gabalos JVsJVs 1 un 67
11,972 des. platībā Daugavpils

apriņķa Līvānu pagastā Zundanu
sādžas zemes robežās. JVs 49273.

Daugavpilī, 1927. g. 27. okt.
Vec. notāra v. pal. E. Krikis.
18798a Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 28. oktobrī
apstiprināta pirkšanas-pārdošana
līguma pamata Sergejs Vasilija d.
Kuzmins ieguvis no Eljas-Šmer-
kas Vulfa-Girša d. Kovaļa un
Rochas-Gitas Haima m. Breit-
bord par Ls 600 dzimtslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu
198 kv. saž. platībā ar ēkām,
Daugavpilī, 111 iec. 108. kvartālā
JVs 3 Miera ielā ar pol. JVs84.

Daugavpili. 1927. g. 28. okt.
18800a JVs 49703.
Vec. notāra v. pal. E, Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikenš.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka Jānis Filipa d. Petrovs,
aiz valdīšanas noilguma uz Lat-
gales apgabaltiesas I926.g. 24.sep-
tembra lēmuma pamata ieguvis
nekustamu mantu, sastāvošu no
zemes gabala ar nosaukumu:
,,Kārklenieku JVs 14" mājas, pla-
tībā 19,075 ha, kurš atrodas Jann-
latgales apriņķī Balvu pagastā

Minētais lēmums ievests Jaun-
latgafes aprinka zemes grāmatu
reģistri JVs 3036 (31. sēj.)

Daugavpilī, 1927. g. 27. okt.
18801a JVs 49708.
Vec. notāra v. pal. A. Bergs
Sekret. pal. v. A. Ludkevičs.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 20. decembrī
1927. g., pulksten 11 dienā, Rīgā,
Matīsa ielā JVs 21, II torgos tļksi
pārdota Artura Feldnera kusta-
ma manta, sastāvoša no 4 tīklu
aužamām mašīnām un novērtēta
par Ls 3200—,

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

Rfgā, 6. novembrī 1927. g.
21596a Tiesu izp. O. Stellmachers

Liepājas apgabaltiesa
uz valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz pārgrozīju-
miem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisko parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu(Vaid. Vēstn. JVs 18/27.g.)
un sava š, g. '£2. sept. lēmumu,
uzaicina 1889. g. 5. sept. JVs 2465
uz Sieksātes Kārklu mājām ar
krep. JVs 176 — II reģ. nostipr.
par labu Mārtiņam Zanderam
150 rbļ. liela ķīlu raksta no pir-
kuma līguma, kāds parāds 1910.g.
16. janv. pārnests uz valstij
piederoša un no šīm Kārklu
mājām atdalīta ar krep. JVs 840 —
111 reģ. zemes gab., turētāju ie-
rasties tiesā un pret minētā ķīlu
raksta iesniegšanu saņemt tiesas
depozitā šī parāda samaksai de-
ponētos Ls 2,—. JVs817 27

Liepājā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18940a Sekretārs A. Jansons.

ļ Liepājas apgabaltiesa,
ļun ts zemes bankas lūgumu

/"'alojoties uz „pārgrozī-
Eji . likl,r nā par valsts zemes

ieskaitīto zemju hipote-
Ifcfta " Parādu nolīdzināšanu un

FSSS',"- g - 20- okt -,„'"i. uzaicina presonas, kuru
atrodas sek. obligācijas,

' ir w:" uz Naoes un Annas Muižu

\\ S9 ? 22 7
76

'- Kuldīgas apr.,
'IK uln* --,- Jun- i'* Manias
8V-Āl'du Par 2000 rbl- ' 2)

%dii „ j^- "z Otilijas Kulpet
^

Par 2000 rbļ., 3) 1879. g.
\ 5oo rk, Uz Kllrta Bolšvinga v.
\- ai»

,,e lumā, 4) 1881. g.
'anrioV,? ^ta Bolšvinga v.
ftrb l-5 >'881.g.28 nov.

? *>lta vP,Aleksandra Gut-vardu par 3000 rbļ., 6)

S

ving vļ '?
dec- »z Augustes Bol-8 v«rd u 6300 rbļ. lielumā,

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz ,.pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes

ļ fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" un savu š. g. 20. okt.
lēmumu, uzaicina personas, kuru

i rokās atrodas ķīlu raksti nostipr.
" Aizputes apr., Griezes muižu

ar krep. JVs 118, I reģ. un 1)
30M rbļ. lielumā par labu Otto
Hermaņa d. fon Bilterlingam pēc
'899g. 29. sept. ar žurn. JVs 741
nostipr. ķīlu raksta no nomas lī-
guma, drošības naudas (zaloga)
nodrošināšanai, kuru Biterlings
le"iaksājis par nomas līguma
nosacījumu izpildīšanu un 2)
-4.375 rbļ. lielumā par labu
£wsi Edmundam Manfrēdam
nanča d. fon Bistramam un
*'- rbļ. lielumā par labu bar,
^nialijai Minnai Luizei Franča m.
"'nBistram pēc 1914. g. 16. apr.
'zum. JVs 576 nostipr. ķīlu
aksta no dalīšanas akta, —
frasties tiesā un pret minēto

? "rakstu iesniegšanu saņemt»esas depozitā minēto hipotekari->Ko parādu pilnīgai samaksai
«Ponetos Ls 670,33. JVs874/27
Ljepājā , 1927. g. 28. oktobrī.
,2*-b.V. Bienenstams.

„ ,sl,a Sekretārs A. lansons.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanclejā atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1,
paziņo:

1) ka Latv. Amatu, krāj-aizde-
vu sab. Ls 8551,62 ar °/0 prasības
segšanai, pēc Rīgas apgabalt.
4. civilnod. spried, uzrakst. no
2. apr. 1927. g. JVs 829, 1. martā
1928. g., pulksten 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Vilhelmīnes Emmas Oti-
lijas un Augusta Heideru neku-
stams īpašums,kurš atrodas Kaln-
ciema ielā Ne 70, 6. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģistra JVs 929,
(grupā 59, grunts JVs 130) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par Ls
12000—:

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
desu Izpildītājs

aziņo ka 7. decembrl _ 1927. g
pulksten 12 dienā Rigā. Vārnu
ielā J* 12, pārdos II lorgos
Rudolla M e n d e s kust. mantu,
astāvošu no 2_aisperu raspuskas

ii c. un novērtētu par Ls 350
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 24. novembrī 1927. g.
21638 Tiesu izp. J. Grinios

Rīgas notārs Andrejs Meike
paziņo atklātībai, ka ŽanisZamze,
dzīvojošs Rīgā, Marijas ielā JVs49,
dz. 44, par Viktora Niedres, Rīgā,
Elizabetes ielā JVs49, pilnvarnieku
vairāk neskaitās un viņam, pie
Rīgas notāra Andreja Meike
2. maijā 1927. g. ar reģ. Ne 8251
izdotā un apstiprinātā pilnvara
ar šo tiek anulēta. Par Žanim
Zamze izdotām naudas stirnām,
vekseļiem un citiem dokumentiem
precēm un ar viņu mutiski vai
rakstiski noslēgtiem darījumiem
Viktors Niedre nekādu atbildību
neuzņemas.
21593a Notārs A. Meike.

Rīgas notārs

V. Kanshis
paziņo, ka Žanis (Jeannot)Briede-
Briedis atceļ un iznīcina pilnvaru,
kas izdota no viņa Ādolfam Lu-
dolfa-Friča d. Madau - Mandau
visu firmas ,,A. Madau & J.Brie-
dē" lietu vešanai un apliecināta
no minētā notāra 1923. gada
31. maijā zem reģistra JVs 2095.

Notārs V. Kanskis.

Rīgai apgabaltiesai VIII lec.
tiem Izpildītāji

padno, ka 19 decembrī 1927. g.,
oulkst. 1 dienā, Rīgā, Vārnu ielā
JVs 22, pārdos II torgos
Ernesta Kalniņa kust. mantu
sastāvošu no 17 gatavam koka
duivim u. c. un novērtētu pat
Ls 340.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantt
varēs pārdošanas dienā uz vietai.

Rīgā, 24. novembri 1927. g.
21636 Tiesu izpild J. G r I n i o s

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. decembri 1927. g.
pulksten 1 dienā, Rigā, Artile-
rejas ielā JVs50, pārdos Emmas
M e I b ā r d kustamo mantu, sastā-
vošu no 1 atsperu maiznieku
rttiem u. c un novērtētu par
Ls SCO.

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

Rigā, 24. novembrī 1927. g.
21639 Tiesu izpild. J. G r i n i os.

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9. decembri 1927. g.,
pīkst. 1 dienā, Rīgā, Bruņinieku
ielā JVs 75, pārdos II torgos
Zundeļa Hochberga kustamo
mantu, sastāvošu no 1rokas preses
un novērtētu par Ls 230.

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

Rīgā, 24. novembrī 1927. g.
21637 Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 7. decembri
1927. g., pulksten 10 rītā, Rīgā,
Valdemāra ielā JVs 56, I un II
torgos tiks pārdota Leopolda Jo-
hansona un Jēkaba Supera ku-
stama manta, sastāvoša no da-
žādām konzervu fabrikas māsi-
ņām, konzerviem, vieniem deci-
malsvariem ar bumbām un viena
naudas skapja un novērtēta par
Ls 3449,—.

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

Rīgā, 29. novembrī 1927. g.
21597a "Tje^ izp

^
ajtellmachers

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanclejā atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1,
paziņo:

Rīgas pol. Jūrmalas iec. priekš-
nieks paziņo, ka š.g. 12. decembrī
pulksten 12 dienā, Slokā, tirgus
laukumā JVs 3, pārdos vairāksolī-
šanā Osvaldam Strautmanim
piederošās mantas, sastāvošas no
manufaktur precēm, veļas un
citām lietām, novērtētus par
Ls 191,20, Mārtiņa Dušela prasī-
bas lietā. 21600a

Priekšnieks (paraksts).
Rēzeknes apr. priekšnieka l.iec.

palīgs dara zināmu, kā 12.decem-
brī 1927. g., pulksten 12 dienā,
Makašēnu pag., Gleizdu sādžā,
tiks pārdota atklātā vairāksolīšanā
kustama manta, sastāvoša no 1
govs, sarkanas spalvas, 6. pienā,
pieder, pils. Antonam Cakšam,
dzīv. Makašēnu pag., Gleizdu
sādžā, novērtētu uz Ls 20,66, dēļ
1926. g. nodokļu departam.
ienākumu nodokļa parāda seg-
šanas.

Aprakstītas mantas var apska-
tīt noteiktā dienā uz vietas.
21608a Priekšn. (paraksts)

? »

'Citu iestāžu
sludinājumi.

- - . -
Izsole.

Ainažu muita
paziņo, ka š. g, 18. dec, pīkst. 13,
Ainažu muitas telpās, uz muitas
lik. 561.—591. p. p. pamata

PĀRDOS IZSOLĒ
no jūras izskalotas: 1) 2 gab.
platdibenu laivas, viena vērtībā
Ls 10,— un otra Ls 8,—; 2) 1 gab.
ozola koka mucu (baļļu), vērtībā
Ls 1,50. Pārdodamās preces
apskatāmas: 1) viena laiva un
mīica Valmieras apr., Vitrupes
pag. Gruzdupītes mājās; 2) viena
laiva Valmieras apr., Svētciema
pag., Svētciema upītē pie pilsoņa
K. Celmiņa.

Muitas priekšnieks (paraksts).

Sasēju m zemesceļu i-b
IV. rajona iožeuīers Liepāji

izdos
12 decembri 1927. g., pulksten
10 rītā, sava kanclejā

jauktā izsolē
14 mtr. gara koka tilta jaunbūvi
pār Luknas upi uz Šukores kroga
— Lankutu robežas pārejas punk-
ta 4. šķiras ceļa. — Drošības
nauda par piedalīšanos izsolē
Ls 130,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties manā kanclejā Jēkaba
ielā JVs 6, darbdienās no pulksten
9 lidz 15. 21591a

Dzilzuln flīit. materiālo apg.
izsludina nbtUai izsolei
12. decembrī uz H Iab. logu

stikliem 1100 loksnes un Bohe-
mijas logu stikliem 1200 loksnes.

14. decembrī uz smago bencinu
2500 kg un 2* 21641
rakstisku sacensību

12. decembrī uz kokvilnas diegu
atkritumiem 15.000 kg.

Izsoļu un sacensības sākums
pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5"/o drošības naudas no
piedāvājuma vērtības. Tuvākas
ziņas izsniedz un ar noteikumiem
var iepazīties dzelzceļu virsva'de
Gotoļa ielā 3, istabā lf'3. L 4025.

Dzelzceļu virsvaldes mater.
apgāde

pārdod [aMā sanMli
19. decembrī 1927. g. apm.

7500 kg babita pelnus. 2L4122
Sacensības sākums pīkst. 11 rītā.

Dallbniekem jāiemaksā 10% dro-
šības naudas r.o piedāvājuma vēr-
tības. Tuvākas ziņas dzelzceļu virs-
valdē, Gigoļa ielā JV» 3 ist. 103.



Zemgales diuizijas īntendantura
izdos mutiskā un rakstiskā izsolē apm. 6(1 tonnas svaigas liellopu
gaļas piegādāšanu Daugavpils garnizona vajadzībām no 1. janvāra
līdz 31. martam 1928. g. ieskaitot.

Izsole notiks Daugavpilī, Karavanes ielā JVs 23, Zemgales
divīzijas intendanturas kanclejā, 1927. g. 15. decembrī, pīkst. 11.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
svaigas liellopu gaļas izsoli 15. decembrī 1927. g." un lūgumi pie-
laižami mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-
dzami līdz izsoles atklāšanai Zemgales divizijas intendantam, vai
izsoles dienā, izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā Ls 50,—
no katras tonnas gaļas, izsoles nodrošināšanai, kuru piegādātājs
apņemas piegādāt.

Ar gaļas kondicijām un sīkiem izsoles noteikumiem var ie-
pazīties ikdienas Zemgales divizijas intendanturas kanclejā no
pīkst. 9 līdz 15. 2 21514a

Mežu departaments
paziņo, ka 1927. g. 7. decembra mežu izsoles sludinājums, kļūdas
izlabojot, sekosi grozīts un papildināts:

Alšvangas virs-bā: vienība Xš 8 atrodas III iec. mežnie-
cībā, bet nevis IV iec. mežniecība Sludinājuma ne teikumus (7. lap.
pusē) papildināt: .Apvienotas drošības naudas ciršanas \ietu tīrī-
šanai un kulturdarbu izvešanai nomaksu var nodrošināt ar Latvijas
bankas garantijām ar termiņu lidz līgma notecēšanas dienai'.

Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas
6% ķīlu zīmes drošības naudas vietā pieņems par viņu nomināl-
vērtību.

Bez tam Mežu departaments paziņo, ka no š. g. 7. decembra
izsoles noņemtas Cēsu virs-bas izsoles vienības J* 1 un 10,
Gulbenes virs-bas izsoles vienība I* 18 un Kokneses vir-bas
izsoles vienība J*l. 21644 9ITe£u depariamenis

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. paziņo, ka 8. decembrī
1927. g., pulksten 11, pie Vestie-
nas pag. nama tiks izpārdotas
vairāksolīšanā pils. Lielupam,
Antonam piederoša kustama man-
ta, sastāvoša no vienas piena no-
krējošanas mašinas „Globus"
JVs 12, nocenota par Ls 22,31,
izpildot Madonas apr. priekšn.
rakstu no 25. okt. 1927. g. ar
JVs 2753".

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

Madonā, 28. novembrī 1927. g.
21614a JVs 12206.

Priekšnieka pal. (paraksts).

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, kā 9. decembrī
1927. g., pulksten 14, pie Vējavas
pag. nama tiks pārdota vairāk-
solīšanā pils. Ozoliņam, Pēteram
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no vieniem dzelzasu vā-
ģiem, nocenota par Ls 41,41.,
izpildot Madonas apr. 3. iec.
miertiesneša spriedumu no 30.
sept. 1927. g. ar Ne 263 un 408.

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

Madonā, 28. novembri 1927. g.
21609a JVs 12299 un 12349.

Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšnieka 1 ie„pahgs dara zināmu kali .?cembrī 1927. g. e
* ,, ,,!' de-

dienā,Makašēnupag.^S"sādžā, tiks pārdota atklātā 4^'solīšana kustama manta s»*S"
vosa .no » B?vs, brūnas spalva4. piena, pied. pi|s. AntonaPunstam, dzīv.Makašēnun^Gorsanu sādžā , novērtēt,, 7"!Ls 2432, dēļ . 1926.T2Sol£
departamenta ienākuma nodokbparada segšanas. ld

Aprakstītas mantas var anskatīt noteiktā dienā uz vietas
21606a Priekšn ^ļparaksK).

Bruknas pagasta valde iļshuļī^par nederīgu iekšzemes Da«iizdotu no šīs pag. valdes 14 !„„'1921. g. ar JVs 504 uz | '
Āboliņa vārdu. ļģĻfiļ

Mārsnēnu pagasta valdT!?sludina par nederīgu pieteikt,",
par nozaudētu iekšzemes pas
izdotu no šās pagasta vald«
28. februārī 1920. g. ar Mb \ļ\uz Dāvā Dāvā d. Zuzanasvārd "- __J865ļa

Mārsnēnu pagasta valdelīšuT
dina par nederīgu pieteikto prnozaudētu iekšzemes pasi, izdotu
no Aizkraukles pagasta valde*1925. g. ar Ne 50 uz Elizabeti
Augustam. Iliško vārdu. 18652a

Jaunsaules pagasta valde , Bāļ:
skas apr., izsludina par nederi
giem zemāk minētos dokumentus
kuri pieteikti par zudušiem:

1) Latvijas iekšzemes pasiizdotu no Jaunsaules pag. valdes'
22. jūlijā 1921. g. ar JVs 748 uz
Voldemāra Miķeļa d. Meirenova
vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi
izdotu no Jaunsaules pag. valdes
29. maijā 1922. g. ar JVs 875 uz
Zelmas Jāņa m.Mengotvārdu,, 3) Latvijas iekšzemes pasi '
izdotu no Rīgas prefekta palī ga
9. februāri 1927. g. ar JVs274678
uz Pētera Alfrīda d. Jurkevic
vārdu;

4) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Jaunsaules pag. valdes
27. novembrī 1920. g. ar JVs 561
uz Jēkaba Jēkaba d. Širmets
vārdu;

5) Latvijas iekšzemes, pasi,
izdotu no Bauskas apriņķa priekš-
nieka palīga 1. iec. 3." augustā
1925. g. ar JVs 921 uz Kārļa
Miķeļa d. Erlichs vārdu;

6) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Bārbeles pag. valdes
7. aprilī 1920. g. ar JVs 131 uz
Lības Jēkaba m. Stūrman vārdu;

7) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Jaunsaules pag. valdes
21. augustā 1926. g. ar JVs 1168
uz Lūcijas Malvines m. Duntav
vārdu. 18659a

Iršu pagasta valde izsludina
par nederīgu pazaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Iršu
kolonijas izpildu komitejas
1920. g. 12. martā ar JVs 259 uz
Elfrides Herman vārdu. 18653a

Krāslavas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
pasi ar JVs 2211, izd. 19. oktobri
1921. g. no Krāslavas pagasta
valdes uz Vagala, Vincenta
Ādama d. vārdu. 18656a

Lēdurgas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi JVs 8046, izdotu
no Cēsu apr. pr-ka pal. 1. iecirkni
2. augustā 1923. g. uz Pētera
Jāņa d. Janelsiņš vārdu. 186*

Kosas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, izdoto
no Kosas pag. valdes 3. maija
1922. g. ar JVs 1173 Latvijas pasi
uz Teklas Jēkaba m. Rumk
vārdu. 18654a

Dzelzavas pag. valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudēta,
Latv. iekšzemes pasi JVs H|*
izdotu 1920. g. 5. septembri no
šis valdes uz Jāņa Reinholda tt
Simas vārdu. 18661a

1 "1
J>ašadU

Mudinājumi.

Saikavas koku tirdzniecības u»

rūpniecības akciju sabiedrības

likvidācijas komlsM
paziņo, ka Saikavas koku tirdz
niecības un rūpniecības A
pilnas akcionāru sapulces s- Ķ
11. okt. lēmuma pamata stāju*
likvidācijā. , ,

Sabiedrības kreditori tiek '
sabiedr. statūtu 67. pantai Pj
mata uzaicināti pieteikt sa

prasībaslikvidācijask»'Rīgā, Valdemāra ielā Xs 8,
sešu mēnešu laikā, skaitot »
sludinājuma iesp iešanas "'':
,.Valdības Vēstnesī". :'...

Likvidācijas komisij"-

Muitas departaments
izsludina 1927. g. 16. decembrī, pulksten 12 dienā, rakstisku izsoli

uz 500 mtr. tumši pelēkas uzvalka vadmalas piegādi.
Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtās

aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz 500 mtr. tumši pelēkas uzvalku vad-
malas piegādes izsoli", iesniedzami līdz pulksten 12 izsoles dienā
muitas departamenta apgādes darbvedībai, Valdemāra ielā JVsla
(ieeja no Citadeles ielas).

Drošības nauda Ls 450,— apmērā pirms izsoles atklāšanas
jāiemaksā departamenta izsoles resp. saimniecības komisijai.

Tuvākas ziņas par izsoli un piegādes noteikumiem izsniedz
muitas departamenta apgādes darbvedība darbdienās no pulksten
9 līdz 15.

Pasta m telepla degaitamta gaiteņa darini»
izsludina rakstiska Izsoli $. g.22. decembri nz:

Universālo Irezmašinu 1 gab.
Evelmašinu i ,
Urbjmašinu l „
Vatmetri i m

Izsole notiks minētā datumā, pulkst. 10, p. t. departamentā in-
ventāra un materiālu iegādes nodajā, Aspazijas bulv. JVs 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmētā
no piedāvājuma kopsumas. L 4036 21640

Izoles _ un techniskie noteikumi saņemami darbnicas komercnodaļāSlokas iela J* 2. daibdienas no oulkst 10-12 un nn I9 3n_ia o*

Policijas balendars 1928. s.
(trešais gada gājums) nupat jznācis ar ļoti plašu saturu. Galīgi pār-kārtots un bagātīgi papildināts ar jauniem likumiem un noteikumiem.Nepieciešams nevien katram policijas darbiniekam, bet tanī daudznoderīga atradis ari citas personas un iestādes.

. Kalendars maksa Ls 2 un pasūtāms .Policijas kalendāra' izdev-
uneC kioskos

gaS pIefekturā' kā ari dējams Plakās grāmatu veikalos

PoMcjias iestādēm izsūta bez iepriekšējas samaksas. 2* 21546

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. paziņo, ka 8. decembrī
1927. g., pulksten 11, pie Saika-
vas pag. nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Dreikam, Vol-
demāram piederoša kustama
manta, sastāvoša no viena skapa,
nocenotu par Ls 25,—, izpildot
Madonas apr. 1. iec. miertiesneša
spriedumu no 29. oktobra 1927. g.
ar JVs 324.

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

Madonā,, 28. novembrī 1927. g.
21612a JVs 14175.

Priekšnieka pal. (paraksts).

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. paziņb, ka 8. decembrī
1927. g., pulksten 11, pie Lazdo-
nas pag. nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Baldeševskijs,
Ilzei piederoša kustama manta,
sastāvoša no divām govim. no-
cenotu par Ls 160,—, izpildot
nodokļu departamenta rakstu no
8. novembra 1927. g. ar JVs 5668.

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

Madonā, 28. novembrī 1927. g
21613a JVs 14657.

Priekšnieka pal. (paraksts).

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. paziņo, ka 16. decembrī
1927. g., pulksten 11, Saikavas
koku tirdzn. un rūpn. akc. sab.
telpās, Saikavā, tiks izpārdotas
vairāksolīšanā Saikavas koku
tirdzniec. un rūpniec. akc. sab.
piederoša kustama manta, sastā-
voša no viena tvaika katla, 90
zirgu spēka, nocenota par Ls 3000
izpildot nodokļu departam. rakstu
no 3. nov. 1927. g. ar JVs 86/26.

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

Madonā, 28. novembrī 1927. g.
21610a Ne 14003 un 11707.

Priekšnieka pal. (paraksts).
Madonas apr. priekšnieka pal.

1. iec. paziņo, ka 8. dcembrī
1927. g., pulksten 12, pie Lazdo-
nas pag. nama tiks izpārdotas
vairāksolīšanā pils. Kalējam, Pē-
teram piederoša kustama manta,
sastāvoša no vienas kājminamas
šujmašīnas, nocenota par Ls 100,
izpildot nodokļu departam. rakstu
no 8.novembra 1927. g. ar JVs5667

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

Madonā, 28. novembrī 1927. g.
21611a JVs 14655.

Priekšnieka pal. (paraksts).

Liepājas Latviešu Skolotāj u &

krāj-aizdevu kases vaw

izved kases galīS"

Mividaciļ*
tāpēc lūdz visas ieinteresētas t ļ
sonas pieteikties valde, i-
Alejas ielā Ne 16, līdz s. g -

Valdes priekšsēd. (paralfc
ļ

Rēzeknes apr. priekšnieka Liec.
palīgs dara zināmu, ka 9. decem-
brī 1927. g., pulksten 12 dienā,
Rēznas pag., Lipušku sādžā , tiks
pārdota atklātā vairāksolīšanā ku-
stama mantas, sastāvoša no 1
droškas, pied. pils. Terentijam
un Vasilijam Višņakoviem, dzīv
Rēznas pag., Lipušku sādžā, no-
vērtētu uz Ls 27,65, dēļ Rēzeknes
111 iec. miertiesneša soda naudas

parāda segšanas.
Aprakstītas mantas var apska-

tīt noteiktā dienā uz vietas.
21607a Priekšn. (paraksts).

Smiltenes pagasta valde it-
sludina par nederīgu nozudušo
Pētera Jāņa d. Sīmaņa Latvijas
īekšz. pasi, izdotu no Smiltenes
pagasta valdes 7. maijā 1920 e
5L^L_ 18660a

Raņķu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ar JVs 1255, izdotu
n° S1S Pag- valdes 22. janvārī1925. g. uz Kriša Jāna d. Blūmavardu- 18655a

8. Daugavpils kājnieku pulks
izdos mutiskā un rakstiskā izsolē
svaigas liellopu gaļas piegādāšanu
pulka tekošām vajadzībām Cēsīs
— Jaunajās mītnēs un Valmierā
— Kaugurmuižā "par laiku no
1.janvāra 1928.g. līdz 31. martam
1928. g. apmēram 10 tonnas.

Izsole notiks Cēsīs, pulka štābasaimniecības daļā, Cēsu pilī š g14. decembrī , pulksten 12.
Rakstiski piedāvājumi un lū-

gumi dēļ pielaišanas mutiskā iz-solē, iesniedzami līdz izsoles atklā-
šanai, pulka saimniecības priekš-
niekam. Dalībniekiem pirms pie-
dalīšanās izsolē, jāiemaksā pulka
kase drošības nauda Ls 80,— nokatras piegādājamās tonnas, bet
Pf '"I""slēgšanas jāpapildinalidz 15% apmēram no visas darī-juma sumas.

Ar sīkākiem noteikumiem variepazīties pulka štāba saimniecī-bas daļa darbdienās no pulksten9 1.dz 15. ,» 21509a

Rīgas pils.lombards
Kaļķu ielā JVs 9,

izūtrupēs
1927. g. 6. un 7. decembri,

pulksten 6 vakarā,
zelta un sudraba lietas, apavus
drebēs, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, daž. me-
tāla un c. neizpirktas un nepaga-rinātas lietas, kas ieķīlātas no
1927 g. 30. maija līdz '5. jūlijam
ar JVsJVs C 540365—558842 , kāari izutrupēšanai nodotās mantas.

Pagarināšana jāizdara vienunedēļu priekš galīgā termina no-tecēšanas.
Ūtrupes dienā izūtrupējamās

ķīlas netiks pagarinātas. 21594a
Latgales artilerijļsļnillTs^zšīiūT

5r
ar
r^; nozaud- personas apliec.JVs 9694, ,zd. no pulka 28. okt.

_ l92b. g. uz leitnanta Vītola vārdu

Taurkaha virsmežniecība
pārdos mutisnā izsolē

1927. g. 30. decembrī, pīkst. 12 dienā, Taurkalna virsmežniecības
kanclejā, Taurkalnes meža muižā,

KALTUŠUS UN VĒJA GĀZTUS NUMURĒTUS KOKUS.
I. Taurkalna iec. mežniecībā — Taurkalna novadā, pēc

celmu skaita 7 vienības no 181—583 kokiem, vērtībā no Ls 75,—
līdz Ls 255,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem un mežu pārdošanas likuma
pamata.

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

10°/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par kūju 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.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā 20% apmērā no vienības
pārdošanas sumas, pie kam ši drošības nauda paliek mežu depar-
tamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

21602a Taurkalna virsmežniecība.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

mtmimammmmmmmmmmmmĒmmtmmmimĒmmmmmmm

XI teleircfa-telefona rajona priekšnieks
txdom telefona stabu sagatavošanu un
toveSanu no mexa u*noftroušonos vietām

mutiskis izsolēs un jiHi
5. un 8. dec. š.g., pīkst. 10 — Lielvārdes pasta kantori:

no Vecmuižas mežniecības uz Lielvārdi 120 stabi, uz Birzgali 120
stabi, uz Ciršiem 150 stabi.
5. un 8. dec. š. g., pīkst. 14 — Skrīveru pasta kantori:

no Taurkalna un Rembates mežn. uz Skrīveriem 80 stabi, uz Krapi
120 stabi, uz Skrīveru-Madlienas lin. 100 stabi.
5 un 8. dec. š. g., pīkst. 17 — Jaunjelgavas pasta kantorī:

no Taurkalna un Sēlpils mežn. uz Jaunjelgavu 175 stabi, uz Aiz-
kraukli 150 stabi.

6. un 9. dec. š. g., pīkst. 9.30 — Ogres pasta kantorī:
no Rembates un Vecmuižas mežn. — uz Ogri 250 stabi, uz Ogres-

gali! 150 stabi, uz Tomi 150 stabi, uz Taurkalni 100 stabi.

6. un 9. dec. š.g., pīkst. 15 — Kokneses pasta kantorī:
no Kokneses mežn.— uz Koknesi 150 stabi, uz Vecbebriem 200 stabi,

uz Bormaņiem 80 stabi, uz Riteri 80 stabi, uz Kokneses
Bebru linijas 150 stabi, uz Meņģeli 100 stabi.

7. un 10. dee. š.g., pīkst. 12 — Baldones pasta kantorī:
no Baldones mežn. — uz Baldoni 150 stabi.

12. un 15. dec. š. g., pīkst. 9 — Viesītes pasta kantorī:
no Elkšņu un Saukas mežn. — uz Viesīti 190 stabi, uz Elkšņiem

150 stabi, uz Klauci 100 stabi, uz Neretu 200 stabi, uz Viesītes-
Aknistes linijas 75 stabi, uz Viesītes-Neretas linijas 60 stabi.

13. un 16. dec. š. g., pīkst. 9 — Jēkabpils pasta kantorī:
no Jēkabpils un Sēlpils mežn. — uz Jēkabpili 230 stabi, uz Sēlpili

150 stabi, uz Vidsali 150 stabi.
14. un 17. dec. š.g., pīkst. 9 — Rīgā, XI rajona kanclejā, Zaķu ielā 7:
no Juglas un Baldones mežn. — uz Ulbroku 100 stabi, uz Rīgas-

Suntažu linijas 130 stabi, uz Ikšķili 140 stabi, uz Salaspili
132 stabi, uz Ķekavu 100 stabi.

19. un 22. dec. š. g., pīkst. 14 — Suntažu pasta kantorī:
no Rembates un Nītaures mežn. — uz Suntažiem 120 stabi, uz

Sidgundu 100 stabi, uz Kastrani 100 stabi, uz Briedi 80 stabi,
uz Rīgas-Suntažu linijas 70 stabi, uz Suntažu-Mālpils linijas
100 stabi, uz Suntažu-Madlienas linijas 70 stabi.

20. un 23. dec. š. g., pīkst. 10 — Madlienas pasta kantori:
no Kokneses mežn. — uz Madlienu 180 stabi, uz Lauberi 100 stabi,

uz Jaunķeipeni 100 stabi, uz Taurupi 120 stabi, uz Skrīveru-
Madlienas linijas 50 stabi, uz Suntažu-Madlienas linijas 50
stabi, uz Madlienas-Taurupes linijas 35 stabi. 21634

Izsole notiks par atsevišķām darba vienībām pēc izvešanas
vietām. Rajona priekšnieks sev patur tiesību sagatavojamo stabu
vairumu mainīt, vai ari atsevišķas vienības noņemt no izsoles.
Rakstiski lūgumi, pielaist izsolē, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli
līdz ar 10°/0 drošības naudu iesniedzami pirms izsoles izsoles komi-
sijai. Drošības nauda pēc nosolīšanas papildināma līdz 20°/0 no
nosolītās sumas. Tuvākas ziņas rajona kanclejā, Zaķu ielā 7, tāļr.5194
????????HOMBHaHBnmaBaBB

Artpnnlft Dārdos mītiska iiioicā
ftltlVllUIII 15 rfec.š 6 pulft*< *0 witā.

Arsenāla noliktavā, Rīgā, Vecā Nometņu laukā J* 84-a, sekošas

karaspēkam nevajadzīgas bb ietai mantas:
1) dažādas nolietotas auto daļas;
2) dažādi nederīgi materiāli.

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

Pirms vairāksolīšanas dalībniekiem jāiemaksā Ls 100 drošības

naudas. Pēc vairāksolīšanas, ja nosolīta suma pārsniedz Ls 1000,
tad drošības nauda nekavējoši jāpapildina ar tādu aprēķinu, la būtu
iemaksāti 10% no nosolītās sumas.

Ja nosolītā suma nepārsniedz Ls 100, tad nosolīt jam at-
maksās tikai starpību slarp Ls 100 un nosolīto sumu.

Pilniga samaksa par nosolīto mantu _ izdarāma 10 dienu laika
no vairāksolīšanas dienas skaitot Nosolītās mantas jaizvāc no Ar-
senāla 1 mēneša laikā, skaitot no vairāksolīšanas akta apstiprinā-
šanas dienas

Janosolītajs noteikta laikā neizdara _ pinīgu samaksa, v?i ari
izdarījis samaksu, bet mantas noteiktā laikā neivac no Arsenāla, tad
abos gadījumos, nosolītajs zaudē iemaksāto sumu un nosolītas mantas
paliek Arsenāla īpašumā. L.J6 4018 2* 21643

Tukuma apriņķa valsts zemju inspektors
uzaicina pilsoņus, kas vēlētos nomāt

zvaias tiesības
zemāk minētos Tukuma apriņķī esošos valsts ezeros, uz laiku no
6—12 gadiem, skaitot no 1928. g. 23. aprija, iesniegt līdz š. g.
20. decembrim, pīkst. 10 slēgtās aploksnēs attiecīgus pieprasījumus,
apmaksātus ar 80 sant. zīmognodokli. Pieprasījumā jāuzrāda, kas,
kādu ezeru, uz cik gadiem un par cik lielu nomas maksu vēlas nomāt.
Slēgto aploksni iesniedzot, jāiemaksā Ls 10,— drošības naudas.

Tie ezeri, uz kuriem līdz minētam termiņam pieprasījumi
nebūs iesniegti, vai kurus iesniedzējam neparedzēs iznomāt —
tiks tanī pat 20. decembrī, pīkst. 11, inspekcijas kanclejā, Tukumā,
Pils ielā Ne 14, iznomāti uz vienu gadu atklātā, mutiskā vairāk-
solīšanā. Tuvākus noteikumus sniedz inspekcijas kanclejā.

Tiks iznomāti sekosi ezeri:
1) ,,Pakulu" ezers, Sēmes pag., apm. 4 ha liels,

2) ,,Zuvenes" ezers, Sēmes pag., apm. 2 ha liels,
3) ,,Melnais" ezers, Sēmes pag., apm. 4 ha liels,
4) „Baltais" ezers, Sēmes pag., apm. 5 ha liels,
5) „Maz-Brizules" ezers, Sēmes pag., apm. 4,7 ha liels,
6) ,,Sīļu" ezers, Dzirciema pag., apm. 1 ha liels,
7) ,,Slīgsnes" ezers, Engures pag., apm. 1 ha liels,
6) „Stulbes" ezers, Engures pag., apm. 0,37 ha liels,
9) „Purva" ezers, Vecmoku pag., apm. 4 ha liels,

10) „Bauteļu" ezers, Jaunpils pag., apm. 0,5 ha liels,
11) ,,Dimdenes" dīķis, Blīdenes pag., apm. 17 ha liels,
12) ,,Innu" ezers, Blīdienas pag., — 2 ha liels,
13) ,,Degoles" dīķis, Irlavas pag., — 0,37 ha liels,
14) „Tukuma pilsētas" ezers, Tukumā — apm. 60 ha liels.

Tukumā, 1927. g. 29. novembrī. Ne 1406. 21604a
Tukuma apr. valsts zemju inspektora v. i. A. Fridrichsons.

Rajona pārzinis A. Roga.
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