
Rīkojums par ārvalstnieku ieceļošanu,
izceļošanu un uzturēšanos Latvijā.

Rīkojums par slimo kasu pārskatiem.
Instrukcija pie likuma par nodokli no

peldošiem līdzekļiem un pa iekšējiem
ūdensceļiem pārvadājamiem materi-
āliem.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums

par ārvalstnieku ieceļošanu,
izceļošanu un uzturēšanos

Latvijā.
Pamatojoties uz likuma par ārvalstnieku

ieceļošanu, izceļošanu un uzturēšanos
Latvijā 7. pantu (š. g. „ Valdības Vēst-
neša" 53. numurā), pagaidām līdz jaunas
instrukcijas izsludināšanai atstāt spēkā
1925. g. „ Valdības Vēstneša" 119. numurā
iespiesto instrukciju «Rīkojums par ār-
valstnieku ieceļošanu un uzturēšanos
Latvijā" līdz ar visiem šā rīkojuma pa-
pildinājumiem.

Rīgā, 1927. g. 19. martā.
Iekšlietu ministris M. Skujeniekš.

Ārlietu ministris F. Cielens.
Apstiprinu.

1927. gada 14. martā.
Tautas labklājības ministris

A. Rudevies.
Rīkojums

par slimo kasu pārskatiem
Pamatojoties uz „NoteiKumu par strād-

nieku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" 93. un 98.
pantiem, tautas labklājības ministrija
nosaka:

1. Statistiskais mēneša pārskats šī
rīkojuma pielikumā norādītā veidā un
mēneša pārskats par kontu stāvokli pēc
tautas labklājības ministrijas apstiprināta
parauga, slimo kasēm jāiesniedz pa 1 ek-
semplāram — tautas labklājības mini-
strijai, valsts statistiskai pārvaldei un La-
tvijas slimo kasu savienībai. Par katru
notecējušu mēnesi pārskati iesniedzami
ne vēlāki, kā līdz katra sekojošā trešā
mēneša 15. dienai (par janvāri līdz 15.
martam, par februāri līdz 15. aprilim u. 1.t).

2. Šī rīkojuma 1. pantā nosacītā kār-
ībā slimo kasēm mēneša pārskati jā-
sniedz ar 1927. gada janvāri.

3. Statistiskais un finansielais gada
pārskati pēc tautas labklājības ministrijas
apstiprinātiem paraugiem, kādi saņemami
Latvijas slimo kasu savienībā, slimo
kasēm jāiesniedz par katru notecējušu
gadu pa vienam eksemplāram šī rīkojuma
ļ. panta norādītām iestādēm: statistis-
kais pārskats — ne vēlāki, kā līdz katra
nākoša gada 1. maijam; finansielais —
ne vēlāki kā līdz 15. maijam.

4. Šī rīkojuma 3. pantā nosacītā kar-
"bā slimo kasēm gada pārskati jāsniedz
sakot ar 1927. gadu.

5- Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos at-
£• ;•'• 1) Rīkojums slimo kasēm par rē-
ļjnu noslēgumu un dalībnieku un viņu
ģimenes locekļu kustības uzrādīšanu darba
ministrijai" Ns 16843 („Vald. Vēstneša"
'Jt3 ' g- 11. augusta 173. numurā), 2)
.^argrozījurns rīkojuma slimo kasēm par
Ķķmu noslēgumu un dalībnieku un viņu
ģimenes locekļu kustības uzrādīšanu darba
ministrijai" Jsfo 15072 („Vald. Vēstneša"
RnSg' 9' ianvara 7. numurā) un 3)

«Rīkojums slimo kasēm par statistiska
pļ» pārskata iesniegšanu" JVe 16894
-valdības Vēstneša" 1922. g. 18. augusta
lf*- numurā).
-? Sis rikojums spēkā ar tā izsludi-

nāšanas dienu „Valdības Vēstnesī",
ielikums. Statistiskā mēneša pār-

skata paraugs.

^< - g. 14. martā N° 677/A.
Darba aizsardzības departamenta
<, . direktors Fr. Roz e.
sociālās apdrošināšanas nod

vadītājs H. L i e p i ņ š

Instrukcija
pie likuma par nodokli no peldošiem
līdzekļiem un pa iekšējiem ūdens-

ceļiem pārvadājamiem materiāliem.

(„ Valdības Vēstneša" 1927.g. 32. numur'.)
1. Nodoklis no peldošiem satiksmes

līdzekļiem, kuri likumā aplikti ar no-
dokli un atrodas ūdenī, jānomaksā līdz
1. jūlijam tanī iestādē, kur tie reģistrēti,
t. i. ostas valdēs vai pie ūdensceļu ra-
jonu pārziņiem.

2. Ja peldošais līdzeklis ielaists ūdenī
pēc 1. jūlija, tad nodoklis jānomaksā
2 nedēļu laikā no ūdenī ielaišanas
dienas.

3. Valstij piederošie peldošie satik-
smes līdzekļi no nodokļa atsvabināti.
Tāpat atsvabinātas ari zvejas- motor- un
bujulaivas, kuras nodarbojas vienīgi savā
arodā un savu ražojumu pārvadāšanai.

4. Pie nodokļu samaksas peldošā
līdzekļa īpašniekam vai tā pilnvarotam
jāiesniedz nodokļu aprēķināšanai vaja-
dzīgie dati (Lik. 6. p.).

5. Tvaikoņu un motorkuģu mašinu
spējuma un liellaivu tilpības noteikšanai,
pieturēties pie sekošas kārtības:

1) Mašinu indicētais spējums indt-
cētos zirga spēkos sakarā ar likuma
§ 2, p.p. 1, 2., 5.:
a) vilcējiem, upes preču un paša

žieru kuģiem ar t v a i k a ma-
šinu indicētais spējums ņemams
pēc kuģu dokumentiem (katlu
grāmatas). Gadījumā, ja rastos
kādas šaubas par dokumentos
uzdoto ziņu pareizību vai ari
dokumentu kuģim nemaz ne-
būtu, tad indicētais spējums
aprēķināms pēc formulas :

1HP = 0,00035. p, . dz 2 . s . n, kur

dz — zemā spiediena cilindra caurmērs
centimetros,

s — virzuļa kape metros,
n — mašinas lielākais apgriezienu

skaits minūtē, bet
pi — vidējais indicētais spiediens, kurš

līdzinās:
maziem velkoņiem un

tāpat citiem maziem
kuģiem ar apgriezienu
skaitu virs 180 mi-
nūtē 0,22 p.

lieliem velkoņiem un
citiem lielākiem ku-
ģiem ar apgriezienu
skaitu līdz 180 mi-
nūte 0,20 p.

kur „p" savukārt ir katla darba
spiediens atmosfērās,

b) vilcējiem, upes preču un pasa-
žieru kuģiem un motorjachtām
ar motoru (iekšdegu dzinēju)
indicētais spējums aprēķināms,
ņemot par pamatu dokumentos
uzdoto motora efektīvu spējumu
un pareizinot viņu uz koefici-
entu 1,33. Gadījumā, ja rastos
kādas šaubas par dokumentos
uzdoto ziņu pareizību vai aii
dokumentu kuģim nebūtu, tad
indicētais spējums aprēķināms
pec formulas:

IHP == 0,00035.a.z.pi.d'.s. 11, kur
a — koeficients, kurš līdzinās:

1) vienkāršam darbības motoram:
a) divtaktu motoram . 0,5
b) četrtaktu motoram . 0,25

2) dubultdarbības motoram:
a) divtaktu motoram . 1,0
b) četrtaktu motoram . 0,5

z — cilindru skaits motoram.
pi — vidējais indicētais spiediens, kurš :

1) bencina un spirta motoram —
četrtaktu — 5, divtaktu —
4,5 kl/c*i 2,

2) petrolejas motoram — četr-
taktu — 4,divtaktu — 3,6k! cm 2,

3) dizeļa motoram—četrtaktu —7,
divtaktu — 6,5 kl/cm'.

slimo kase.

Statistiskais mēneša pārskats par 192 gada

A. Kases dalībnieku kustība un viņu vidējais skaifs pārskata mēnesī.
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B. Ģimenes locekļu vidējais skaits pārskata mēnesī.

Pieauguši Bērni 1) Pavisam

ļ pārējie I pārējie
sievas mātes tevi ; , kopā dēli meit. kopā vīrieši siev. kopā

vīr. siev. zēni meit.

I ; ļ ļ i i_

C. Medicīniskā palīdzība pārskata mēnesī.

Dalībnieki
(kā darba nespējīgie, tā ari Ģimenes locekļi

darba spējīgie slimnieki)

vīrieši sievietes ' kopā auģtiši bērni)! kopā.

1. Ambulancē sniegtā palīdzība:

slimnieku skaits | ;

vizitti skaits 1

2. No rajona ārstiem sniegtā palīdzība:

slimnieku skaits .. . ..} I ļ I
[

vizitu skaits :

3. Zāles:

izsniegto receptu skaits . . i j !
mm^^______________*^_L ^__—^—L——_

D. Ārstēšanas slimnīcās, klīnikās, sanatorijās u. c, dziedniecības iestādēs
pārskata mēnesī.

Dalībnieki Ģimenes locekji

vīrieši sievietes! kopā pieauguši bērni) kopā

Pārskata mēnesī dziedniecības
iestādēs:

a) slimnieku skaits : j

b) neslimoto dienu kopskaits . . , I

E. Darba nespējīgie dalībnieki pārskata mēnesī.

Vīrieši ļ Sievietes Kopā

1. Pārskata mēnesī saslimušo-darba spējas zaudējošo dalīb-
nieku kopskaits ļ

2. Vidējais darba nespējīgo dalībnieku skaits pārskata mēnesī:
a) absolūtos skaitļos

b) %°/ o no vidējā dalībnieku skaita

F. Pārskata mēnesī izsniegtie pabalsti (latos).
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?) Līdz 16. gadam (ieskaitot), bet skolas apmeklējošie — līdz 18. gadam (ieskaitot).

192 g -
(Zīmogs.) jy. Kases valdes priekšsēdētājs:

Statistiķis:

Maksa par .Valdības VSstnesi":

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par*.

du . . Ls 22,— gade . . Ls 18,—
Ķ oadtt • • l2 > — l f*S* . tO,—
1 men. - ? 6>- 3 mēn - • • 5-

, . .. 2,- 1 . .. . 1,70

Pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . . —.12 numuru . . —.10

Latvijas valdības
iznāk t-atru dienu, izņemot

Redakcija
Rīgā, pMNs2. Tel. Jtt 2,032
Ranas stundas ao II—12

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejlgam

rindiņām . . . Ls 4,--
b) par katru _ tālāku rindiņu —,14

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējīgu rindiņu —,29

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,81

oficiāls laikraksts
svētdienas un pvētkudienas

Kantoris un ekspedicija:

RīgI,PilīJfel. Tel. M 20031
Atvgrts no pulksten 9—3



d — motora cilindru caurmērs centi-
metros,

s — virzuļa kape metros.
o — apgriezienu skaits minūtē.
2) Liellaivu, prāmju un preču laivu

tilpība sakarā ar likuma § 2, p. 3.
noteicama pēc sekošas formulas:
a) Lielupes tipa liellaivai (ar stāvām

sienam)
V = 0,85 . L. B . H. m3

b) Doles tipa liellaivai un citām
preču laivām ar slīpām sienām

V = 0,75.L.B.H.m 3, kur
L — ir liellaivas iekšējais garums m,

mērīts pa laivas augšu,
B — liellaivas lielākais iekšējais pla-

tums m, mērīts pa laivas augšu,
H — liellaivas iekšējais dziļums liel-

laivas garuma vidū no brangu
augšpuses līdz Ūnijai, kas sa-
vieno laivas augšējās malas.

6. Hodokļi no pludināmiem un pār-
vadājamiem materiāliem (Lik. 3. p.)
nomaksājami tam ūdensceļu rajona pār-
zinim vai ostas valdei, kura rajonā
materiālus uzkrauj vai iesāk pludināt,
kā tas tuvāki norādīts (8.—12. p. p.).

7. Pie nodokļu nomaksas materiālu

īpašnieks vai viņa pilnvarotais sniedz

mutiski vai rakstiski visus nodokļu ap-
rēķināšanai vajadzīgos datus. Par no-
dokļa saņemšanu izsniedz pavadzīmi un
kvīti (Lik. 6. un 7. p. p.).

8. Daugavas baseinā: a) par materi-
āliem, kurus pludina vai pārvadā pa
Daugavu un tās pietekām, no Pad. Krie-
vijas robežas līdz Aiviekstes grīvai un
pa Latgales upēm līdz Lubānes ezeram,
nodokļi jānomaksā ūdensceļu pārzinim
Daugavpilī, bet par materiāliem, kurus
pludina lejupusDaugavpils un noļpietekām,
nodokli var samaksāt ari ūdens ceļa uz-
raugam Jēkabpilī. Nodokļu samaksu,
cik tas iespējams, pārkontrolē rajona pār-
zinis Jaunjelgavā; b) pa Aivieksti, Pedeci,
Ogri un to pietekām, kā ari pa Daugavu
no Aiviekstes grīvas, nodokļi samaksā-
jami ūdens ceļu pārzinim Jaunjelgavā.
Uz vietas paliekošos materiālus kontrolē
Aiviekstes ūdensceļa uzraugs un rajona
pārzinis, un c) par materiāliem, kuri nāk
lejpus Jaunjelgavas, nodoklis samaksā-
jams gala punktā, Rīgas ostas valdē,
kura ari pārbauda nodokļa nomaksu no
visiem pa Daugavu pienākošiem materi-
āliem saskaņā ar izdotām pavadzīmēm.

9. Lielupes baseinā nodoklis samak-
sājams vietējam ūdensceļu pārzinim Jel-
gavā, kur vaļēji pludinātos kokus sa-
kārto partijās; turpat ari pārkontrolē
transportējamo koku daudzumu.

10. Gaujas baseinā un pa Juglu no-

dokļi samaksājami Gaujas ūdensceļu
pārzinim, Aldaru muižā, pie Mazā Balt-
ezera, pēc faktiski nopludināto koku
daudzuma, bet no materiāliem, kuri pa-
liek pa ceļam, apdzīvotās vietās līdz
Cēsīm, — ūdensceļa uzraugam Val-

.

11. Ventas baseinā nodokļi samaksā-
jami ūdensceļu pārzinim Kuldīgā. Ven-
tas ūdensceļa pārzinis ari iekasē nodo-
kļus no materiāliem, kurus pludina pa
upēm uz Kurzemes jūrmalu, sākot no
Užavas un tālāk uz ziemeļiem līdz En-
gurei. Ventas un Abavas plostus kon-
trolē ūdensceļa uzraugs pie Piltenes un
vajadzības gadījumā ari Ventspils ostas
valde.

12. Liepājas ostas valde iekasē no-
dokļus no materiāliem, kurus pludina_ pa
Bārtas upi un pietekam un Liepājas
ezeru, bet pa Sakas upi un pietekam —
Pāvilostas pārzinis pec faktiski nopludi-
nāto koku daudzuma.

13. Pa Salaces upi ar pietekam no-
dokli iekasē vietējais Salaces ūdensceļa
uzraugs, Salacgrīvā, saskaņa ar nopludi-
nāto koku daudzumu.

14. Nodokļa samaksai vajadzīgas pa-
vadzīmju un kvīšu blanķetes sagatavo
un izsūta Jūrniecības departaments.

15. Nodoklis jāmaksā ari no valsts
un pašvaldību iestādēmpiederošiem ma-
teriāliem, bet valsts iestādes nodokļu sa-
maksu var izdarīt ari norēķināšanas
kartība. .

16. Līdz ar valsts nodokli, attiecīgas
iestādes iekasē ari pilsētas pašvaldību
nodokli no tiem materiem, kurus ieved
pilsētās un kuri minēti nodokļu likuma.

17. Iekasētais pašvaldību nodoklis,
ne vēlāk par nākošā mēneša 15. datumu

iemaksājams Latvijas banka tas pilsētas
ienākumos, kurai par labu nodoklis ieka-

sēts, vai ari tieši attiecīgas pilsētas kase

(Lik. 9. p.). , ._ .
18 Par materiāliem, kurus ostas_ pie-

ved pa sauszemi, padošanai pa udem

pie kuģa, vai pludināsanai pan upei no

viena krasta uz otru, nodoklis nav jā-
maksā.

Rīgā, 1927. g. 17. martā.
Finansu ministris V. Bastjānis.
Jūrniecības departamenta

direktorsA. Ozols.

Valdības iestāžu paziņojumi
Apstiprinu.

1927. g. 3. martā.
Finansu ministris V. Bastjānis.

Rīkojums.
Finansu ministrijas nodokļu departa-

ments dara atklātībai zināmu, ka rīkojuma
par zīmognodokli 74. p. kārtībā dota
atļauja nomaksāt zīmognodokli naudā
Latvijas bankā par katriem notecējušiem
3 mēnešiem ne vēlāk, kā ceturtā mēneša
beidzamā dienā sekošām piensaimnieku
sabiedrībām: Cēsu apriņķī: Druvienas
N° 296; Madonas apriņķī: Bērzaunes
M> 297, Kalsnavas „Draugs" ,Nb298, Sai-
kavas «Rosība" No 299 un Stāmerienes
Ns 300 par aprēķinu grāmatām un citiem
izdodamiem, kā ari saņemtiem doku-
mentiem, kurus dokumenta izdevējs' ne-
būtu apmaksājis ar zīmognodokli.

Direktora vietā E. L o s k e.
28638 Nodaļas vadītājs A. B a n k i n s.

Apstiprinu.
1927. g. 3. martā.

Finansu ministris V. Bastjānis.

Rīkojums Nr. 294.
Finansu ministrijas nodokļu departa-

ments dara atklātībai zināmu, ka rīkojuma
par zīmognodokli 74. p. kārtībā dota at-
ļauja tirdzniecības un rūpniecības akciju
sabiedrībai „Augļu eksports" un viņai
piederošai alus darītavai komandit sa-
biedrībai „Kymmel" nomaksāt zīmogno-
dokli Latvijas bankā naudā par katru
notecējušu mēnesi 20 dienu laikā par
izdodamiem rēķiniem.

Direktora vietā E. L o s k e.
28637 Nodaļas vadītājs A. B a n k i n s.

Apstiprinu.
1927. g. 7. martā.

Finansu ministris V. Bast jān is.

Rīkojums Nr, 295.
Finansu ministrijas nodokļu departa-

ments dara atklātībai zināmu, ka rīkojuma
par zīmognodokli 74. p. kārtībā Talsu
pilsētas valdei dota atļauja nomaksāt
zīmognodokli Latvijas bankā naudā par
katru notecējušu mēnesi 2 nedēļu laikā
par pilsētas elektriskās stacijas izdodamām
elektriskās strāvas patēriņa kvītēm.

Direktora vietā E. Loske.
28636 Nodaļas vadītājs A. Ba n k i n s.

Iekšlietu ministrijas
pašvaldības departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
14. februāra rezolūciju, pamatojoties uz
,.likuma par nosaukumu noteik-
šanu un pārgrozīšanu" 14. p. 2. daļu,
atļāvis pārdēvēt Rīgas apriņķī, Ogres
miestā esošo zemes gabalu „Auzbiķi"
vārdā: « Saulgriezi".

Rīgā, 1927. g. 14. martā. M» 101702.
Departamenta direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. Klinklavs.

Kļūdu izlabojums.
Zemkopības ministrija paziņo: 1) atsa-

vinātās Lauku muižas, kas atrodas
Kuldīgas apriņķī un pieder Kārlim
Ulicham, zemes grāmatu reģistra N° ir
271, bet nevis 371, kā tas kļūdaini uz-
rādīts 1923. g. „Valdības Vēstnesī" JM» 91
publicētā saraksta; 2) atsavinātās J u m-
praviešu muižas, kas atrodas
Tukuma apriņķī un pieder Sofijai Kārļa
meitai Diterich, dzimusi Hanke, zemes
grāmatu reģistra N° ir 292, bet nevis
222, kā tas kļūdaini uzrādīts 1925. gada
« Valdības Vēstnesī" N° 12 publicētā
sarakstā.

Rīgā, 1927. g. 15. martā.

Zemkopības ministris A. M i t u 1 i s
Zemju pārvaldes priekšnieks

E.Maciņš
Zemes vērtēšanas daļas

vadītāja v. K. Šņornieks

Izlabojums.
« Valdības Vēstneša" š. g. 14. marta

58. numurā iespiesto pārgrozījumu obli-
gatoriskos noteikumos iedzīvotājiem lopu
mutes un nagu sērgas apkarošanas ap-
vidū 2. panta ceturtā rindiņā ieviesusies
kļūda: kur stāv «saslimšanas", jābūt..izveseļošanās"

Valdības vietējo Iestāžu
rīkojami

Rīkojums NS 15578-1
Pamatojoties uz pārgrozījumiem obli-

gatoriskos noteikumos iedzīvotājiem lopu
mutes un nagu sērgas apkarošanas ap-
vidū, izslud. „Vald. Vēstn." J\fs 58 no
14. marta š. g., saziņā ar sērgas rajona
pārzini izsludinu sekošo jauno sērgas
rajona robežu: Bači — jaunsaimn. Vītoli —
jaunsaimn. Vīksnes — jaunsaimn. Auš-
maņi — Bīstramas (Līvbērzes pag.) —
Mangaļi (Bērzmuižas pag) — Šņores krogs
(Džūkstes pag.) — Maliņi (Bērzmuižas)
pag.) — Pētermuiža — Baltā muiža —
Lupītes — Vanagi (Džūkstes pag., —
Zvejnieki — Kliģu skola — Tentji
(Lestenes pag.) — Svilpji — Namiķi —
Nabadziņi — Seglinieki — Baltgalvji —
jauns. Ezerkalne,(Dobeles pag.) — Kalna
Strazdi — Meijas — Bērzsīpeles bijuš.
pag. nams — Raibais krogs (Sīpeles
pag.) — Vēju kroga mājās — Vilciņi —
Krumeši (Bērzmuižas pag.)

Jelgavā, 1927. g. 17. martā.
Jelgavas apriņķa priekšnieks

Bičevsk i s.
Sekretārs S t a 1 e.

Rīkojums N° 15578-1.

Sakarā ar pārgrozījumiem obligato-
riskos noteikumos iedzīvotājiem lopu
mutes un nagu sērgas apkarošanas ap-
vidū, izslud. „Vald. Vēstn." Ne 58 no
14. marta š. g. un sērgas rajona jaunas
robežas izsludināšanu, sērgas rajona sa-
tiksmei ar ārieni, nozīmēju sekošus
punktus:

1. Bāči — Līvbērzes pagastā.
2. Vīksnes jaunsaimn.— Līvbērzes pag.
3. Mangaļi — Bērzmuižas pagastā.
4. Šņores krogs — Džūkstes pagastā.
5. Māliņi — Bērzmuižas pagastā.
6. Pētermuižas — Džūkstes pagastā.
7. Baltā muiža — Džūkstes pagastā.
8, Krauči — Džūkstes pagastā.
9. Petiņi — Lestenes pagastā.

10. Rumbas krogs.
11. Aizstrautnieki — Dobeles pagastā.
12. Beķeri — Dobeles pagastā.
13. Bērzbeķe — Dobeles pagastā.
14. Glāžnieki — Sīpeles pagastā.
15. Raibais krogs — Sīpeles pagastā.
16. Vēja krogs — Bērzmuižas pagastā.
17. Krumeši — Bērzmuižas pagastā.

Pamats. Oblig. noteik. lopu mutes
un nagu sērgas apkar. 5. p. izslud.
„Vald. Vēstn." Ne 16 š. g. 21. janvārī.

Jelgavā, 1927. g. 17. martā.
Jelgavas apriņķa' priekšnieks

Bičev s k i s.
Sekretārs S t a 1 e.

NOTEIKUMI
par dzīvokļa nodokli Siguldas miestā.

Pieņemti Siguldas miesta domes
1927. g. 14. janvāra sēdē un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1927. g.

16. februāra rakstu JV2 101032.
§ \. Katram dzīvokļa īpašniekam vai

tā īrētajam jāmaksā nodoklis no dzī-
vokļa gada īres vērtības pēc nodokļu
normas, kuru katram gadam noteic miesta
dome un kura nevar būt lielāka par 20%
no gada īres.

§ 2. Dzīvokļa nodoklis nav jāmaksā:
a) no telpām, kuras aizņem valsts vai

pašvaldības un sabiedriskas iestādes,
zinātņu un mācības iestādes, slim-
nīcas un ārstniecības iestādes, tirdz-
niecības un rūpniecības uzņēmumi,
kā ari nav jāmaksā no citām tam-
līdzīgām telpām, kuras nelieto ap-
dzīvošanai;

b) no sekošām_ dzīvojamām telrr
no patversmēm un nabagu nam;
tāpat ari no internātiem; kuri f'das pie minētam iestādēm no 1»
vīru dzīvojamam telpām, iznļTprivātdzīvokļus. ņem °t

Piezīme. Dzīvokļi, kuri atrodas?,panta a un b punktos minētās teln'unapdzīvoti no privātpersonām uJierēdņiem, apliekami ar nodokli
vispārējiem noteikumiem.

§ 3. Miestā dzīvokļu nodoklis jāmāk,
Latvijas pilsoņiem un ārzemniekiem rTskatoties uz to, vai viņu dzīvokļi atrod,
pašu nama vai tie dzīvokli īrē vai lipt
par brīvu. t0

§ 4 No dzīvokļa nodokļa maksas i,atsvabināti:
a) Ārzemju diplomātiskie pārstāvji unvēstniecību un sūtniecību sastāvam

pieskaitītas personas.
b) Ārvalstu militārās personas b,

dzīvo _Sigulda savas valdības ļi
devuma.

§ 5. Dzīvokļa lielumu aprēķina UI)noteic pec_ dzīvokļa īres apmēra vai
dzīvokļa vērtības, ieskaitot īres objektā
visus piederumus (zirgu staļļus, ledus
pagrabus, garāžas u. t. t.)

P i e z ī m e: Nodoklis par visu dzī-
vokli jāmaksā ari advokātiem
notāriem, ārstiem, zobu ārstiem '
techniķiem, cita aroda darbiniekiem!
ja minēto personu biroji vai aroda
darba telpas atrodas sakarā ar
dzīvokli un noderapdzīvošanai un
ja par šīm telpām nemaksā at-
sevišķu rūpniecības nodokli.

§ 6. Dzīvokļa nodoklis aprēķināms
pēc īres vērtības sekosos gadījumos:

a) kad dzīvokli lieto pats nama
īpašnieks;

b) kad īres maksa ir ne mazāka kā
par 20% ze_māka par tamlīdzīgu
dzīvokļu vietējo cenu.

Piezīme. Parastā vietējā cena nav
vispārīgi noteicama pēc dzīvokļu
iecirkņiem, bet vajadzības gadī-
jumos noteic miesta valde, ņemot
par pamatu: a) līdzīgu dzīvokļu
īres cenu tai paša namā, b) līdzīgu
dzīvokļu īres cenas tuvākā apkārtnē.

. Vajadzības gadījumos dzīvokļus
apskata uz vietas attiecīgi miesta
valdes ierēdņi un ievāc visas vaja-
dzīgas ziņas.

§ 7. Dzīvokļa nodoklis jāmaksā pēc
tā dzīvokļa īres maksas vai vērtības,
kuru nodokļu maksātājs apdzīvojis vai
nomājis 1. decembrī pirms nodokļu gada.

§ 8. Ja kādam vienā un tanī pašā
namā ir vairāki dzīvokļi, tad dzīvokļa
nodoklis ir jāaprēķina pēc īres cems
kopsumas.

§ 9. Katram nama īpašniekam vai
viņa vietniekam jāiesniedz līdz 15. de-
cembrim katru gadu miesta valdei ar
turpat dabūjamu formulāru sekošas ziņas:

a) tekoša gada _ 1. decembrī ap dzīvo-
tāja vārds, kā ari to personu vārdi,
kuram nama īpašnieks atvēlējis
brīvu dzīvokli, vai izdevis dzīvokli
tikai par apkurināšanas izdevumiem ,

vai mēbeļu lietošanas atlīdzību.
b) īrnieka amats vai nodarbošanās.
c) dzīvokļa īres maksas lielums par

tekoša gada decembra mēnesi, a zī-

mējot, vai īres maksa ieskaiti»
atlīdzība par apkurināšanu un mē-
beļu lietošanu

b) dzīvokļu istabuskaits, izņem»priekšnamu, ķēķi, meitas istabu un

citas blakus telpas.
e) to dzīvokļu īres vērtība, kuru itm

pats nama īpašnieks vai kuri īzū
citām personām bezmaksas Ji«'
šanā. „

§ 10. Par 9. pantā minēto noteikumj
neizpildīšanu namu īpašnieki vai v' \
vietnieki sodāmi ar naudas sodu
Ls 6. Par apzinīgu nepareizu z>V

iesniegšanu vainīgie sodāmi līdz Ls

§ 11. Miesta valde paziņo Jj&Ļ
nodokļu maksātājam viņam uzIlk ,..•]{§
vokļa nodokļa sumu. 14 dienu

^pec paziņojuma saņemšanas , ka"^
dokļu maksātājs var iesniegt jaKsi

^sūdzību uz miesta domes va.^3sūdzības iesniegšanu nodokļa piedZ

netiek apturēta. ._ ^.ts»
§ 12. Dzīvokļa nodoklis jasam3

miesta valde noteikta termiņa- __
§ 13. Par nodokļa nesamaksas

^neteiktā laikā jāmaksā soda na"sa$
mēnesī no nodokļu nesamalesa (
dienas un sumas, rēķinot nepil"" "
par pilnu. _ ieSta

§ 14. Ārkārtējos gadījumos
^valdei ir tiesība uz iesniegta «
^

pamata pagarināt nodokļa samals ?

Latvijas konsulāta Igaun.-Valkā
telefona N° 121.

Iecelšanas.
Lēmums.

1927. g. 17. martā. J\° 1500.
Apstiprinu Latvijas Universitātes padomes ši

gada 2. marta sēdes lēmumu, ar kuru Dr. phil.
Teodors Celms ievēlēts par privātdocentu
filozofijā.

Izglītības ministris J. Rainis.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K- Melnalksnis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 2. marta lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstnesī" 1924. g. 27. no-
vembra 270. numurā iespiesto sludinājumu par
Jāņa Jura d. Mašinska-Moņicka meklē-
šanu, jo minētais Jānis Mašinskis-Moņickis ir
atrasts.

Daugavpili, 1927. g. 17. martā.
Priekšsēdētāja vietā P. Bluķis.
Sekretāra palīgs Fr. B a u m a n i s.



?laut samaksāt pa daļām. Nodokli sa-

azināt vai pavisam atlaist var tikai
miesta dome.

15. Šie noteikumi stājas speķa divu
pHēlu laikā no viņu izsludināšanas dienas

Valdības Vēstnesī ».
Siguldas miesta valdes

priekšsēdētājs Dr. A. R u b i n s.
Sekretārs V. Roze-Rozīts.

NOTEIKUMI

par nodokli no izrīkojumiem un
izpriecām Siguldas miestā.

Pieņemti Siguldas miesta domes 1927. g.
14. janvāra sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 1927. gada 17. februāra
v rakstu Ns 101123.

k 1. Visus Siguldas miestā notiekošos
izrīkojumus un izpriecas, izņemot otrā
pantā minētos, apliek ar nodokli saskaņā
ar šiem noteikumiem,
piezīme. Par izpriecu vai izrīko-

jumu pamatzīmi uzskatama ieejas
maksas saņemšana un programas
izpildīšana, kaut ari sastāvoša no
viena numura vai cēliena, tāpat ari
tādas izpriecas vai izrīkojumi, kur
apmeklētājiem par maksu dod tie-
sības lietot zināmas telpas, vietu,
iekārtu jeb ietaisi.

§ 2. Ar nodokli nav apliekami:
a) Mākslinieku koncerti (kā vokāli tā

intrumentali) citi mākslas izrīkojumi
(teātra izrādes, koru koncerti un
tamlīdz.) un sporta izrīkojumi,
priekšlasījumi, lekcijis, jautājumu
vakari, zinātniskas kino izrādes,
mākslas izstādes, ja tie nav savie-
noti ar izpriecām, par ko nodoklis
paredzēts;

b) izrīkojumi, kurus sarīko miestā at-
rodošās skolu padomes, tikai ar
vietējo artistu piedalīšanos un ne
vairāk par 2 reizēm gadā katra
skola;

c) labdarības
^
organizāciju izrīkojumi,

par labu trūcīgiem Siguldas pilso-
ņiem, ar vietējo artistu piedalīšanos
un ne vairāk par 2 reizēm gadā;

d) ja ieejas maksa nepārsniedz 5 san-
timus;

e) karaspēku daļu izrīkojumi sarīkoti
no nodaļu komandieriem tikai ka-
ravīriem un ja šādi izrīkojumi
netiek apmeklēti no citām, pie
armijas sastāva nepiederošām per-
sonām ;

f) politiskas un reliģiskas sapulces,
ja tās nav saistītas ar izpriecām.

Piezīme a). Strīdus gadījumos-
miesta valde izšķir, vai nodoklis
piedzenams jeb izrīkojums atsvabi-
nāms no nodokļu samaksas.

Piezīme b). Šinī pantā minētie
izrīkojumi, ja viņiem seko izpriecas,
apliekami ar 10% izpriecas no-
dokli.

§• 3. Izrīkojuma nodoklis ar 4., 5., 6. un
'? V' P- minētiem izņēmumiem ņemams*ļļ°/o__aprnera no tās sumas, kuru saņem
rīkotājs par ieejas biļešu vai citu ieejas
zīmju, kuras noder biļešu vietā kā pro-.
gramu, marku, iemaksas zīmju, ielūgumu
"t. t. pārdošanu.
§4. Kinematogrāfi apliekami ar no-

«Mli no ieeja maksas līdz 49 santimi 20%,
n50 sant. līdz 99 sant. 25<Vun sākotar 1 latu 300/0.
Piezīme: no 1. jūnija līdz 1. sep-

tembrim izpriecu nodoklis kinema-
togrāfiem tiek pazemināts par 50/0.

s 5. Visi viegla satura izrīkojumi un!cirKs

->"."-«.< > ( , masku balles u. t. t.)aPļiekami ar 35«/ 0 no ieejas maksas.
. 9 6. Dažādas izstādes un apskates,

ņemot mākslas, ja tās nav savienotas
/izpriecām, apliekamas ar 5% noleeias maksas.
ļ- No izrīkojumiem ar noteiktu jeb
kontrolējamu ieejas maksu nodoklis
ļams no ienākuma vai ziedojuma
Pērnas, kāda saņemta par ieeju.

brīvi/- ' iPlieclDas bezmaksas ieejai —

izdot Ukai tad at lautas > ia tls
un af-

Uz vārcla personīgai lietošanai
^zīmogotas

no
miesta valdes,

jāieved- !zpŅecas zlmē vai apliecība
dia izrīkojuma nosaukums, izrīkojuma

ziņ,. u_vieta, kā ari cena. Ieejas
Pieteir ļanu .raure Pēc kārtas. Izrīkojumu
tomās . izrikotaJam jāiesniedz izdo-
Srnn™ vleeJas zīmes miesta valdes ap-
ļošanai.

ipLi " . ,zrik ojumu telpu vai laukumu
Pec Ši. nedrIkst at]aut izrīkojumus, kuri
dokli ii

noteikuHliem apliekami ar no-
vaļ(ļ'. karns viņiem nav uzradīta miesta
Pfeteii, » ota apliecība par izrīkojuma
^'ksanu miesta valdei.

§ 10Publikas ievērībai pie kases
redzama vieta jāizliek paziņojums:

a) par vietu "cenām,
b) ka biļetes bez miesta valdes zīmoga

nav derīgas,
c) ka biļete jāuzglabā katram izrīko-

juma apmeklētājam up uz kontro-
liera vai miesta valdes pārstāvja
pieprasījumu jāuzrāda vai jāatdod.

§ 11. Visas biļetes, zīmītes, ziedojumu
listes u. t. t, kuriem līdzīga nozīme ar
ieejas biļetēm, vismaz 24 stundu iepriekš
izpriecas sākuma jāuzrāda miesta valdei
apzīmogošanai vai citāda veida apzīmē-
šanai. Reģistrācijai jāuzrāda ari to iz-
priecu biļetes, kuras saskaņā ar 2. pantu
nodokli nemaksā.

§_ 12. Uz katras pārdodamās biļetes
jābūt atzīmei par izpriecas nosaukumu,
datumu, vietu un cenu. Biļetēm vajaga
but numurētam pēc kailas un pārdoda-
mam par to-cenu, kura uz viņas atzīmēta.

§ 13.
^

Miesta valde var atteikties no
iepriekšējā pantā minētām prasībām, ja
rīkotājs pazīstams, ja uzticama un ap-
zinīga persona.

§ 14. Pie ieejas telpām, kur notiek
izrīkojumi, biļetes anulējamas, — atrau-
jot kontrmarkas. Anulētās biļetes ap-
meklētajiem jāglabā pa visu izrādes
laiku. Rīkotāja un telpu īpašnieka pie-
nākums ir sniegt visas no miesta valdes
prasītās ziņas. Neapzīmogotas zīmes
nav atļauts pārdot, kā ari nedrīkst atra-
sties ne kases telpās, ne paša rīkotāja
uzglabāšanā. Miesta valdes pārstāvim
jāatļauj brīva ieeja un kontroles izvešana
visos Siguldas miesta robežās sarīkoja-
mos izrīkojumos.

§ 15. Rīkotājs paredzamo nodokli
samaksā uz priekšu pie biļešu reģistrē-
šanas. Sevišķos gadījumos ar miesta
valdes priekšsēdētāja atļauju nodokļa
samaksa tiek atļauta pēc izpriecas, bet
ne vēlāki par 3 dienām pēc izpriecas
noliktās dienas.

Iepriekš samaksāto nodokli par nepār-
dotām biļetēm miesta valde nekavējoties
atmaksā.

§ 1b. Iebildumi un sūdzības par ne-
pareizu nodokļa aplikšanu iesniedzami
tādā kārtībā, kāda paredzēta noteikumos
par miesta ienākumiem, izdevumiem,
budžetiem un pārskatiem.
. § 17. Neizlietotās biļetes un pasakņi
jānodod miesta valdei 3 dienu laikā pēc
nozīmētās izrīkojuma dienas, neraugoties
uz to, vai izrīkojums noticis vai ne.

§ 18 Neizlietoto biļešu nepiesūtīšanas
gadījumā 17. pantā uzrādītā termiņā, no-
doklis tiek aprēķināts no visas reģistrēto
biļešu sumas.

§ 19. Par neizlietotām biļetām skaitās
tās biļetes, kurām ir klāt kontrmarkas.

§ 20. Laikā nesamaksātais nodoklis,
kā miestam neapstrīdami pienācīgs, tiek
piedzīts caur policiju ar soda ?

% % un
piedzīšanas izdevumu pieskaitīšanu 5%
apmērā no piedzenamās sumas.

Piezīme. No miestā dzīvojošiem
izrīkojumu sarīkotājiem nodokli pie-
dzen pate miesta valde

§ 21. Miesta domei ir tiesība atse-
višķos gadījumos nodokli pazemināt.

§ 22. Ja notiek izrīkojums, kurš nav
pieteikts miesta valdei vai par kuru ne-
samaksāts nodoklis vai nav dota atļauja
nodokļa samazināšanai pēc izpriecas,
policija vai miesta valde tādu izpriecu
aizliedz.

§ 23. Šie noteikumi neatceļ un ne-
groza policijas priekšrakstus attiecībā uz
publiskiem izrīkojumiem.

§ 24. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu piekrīt miesta valdei un vie-
tējai policijai.

§ 25. Šie noteikumi stājas speķa divu
nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas
«Valdības Vēstnesī".

Siguldas miesta valdes
priekšsēdētājs Dr. A. R u b i n s.

Sekretārs V. Roze-Rozīts.

Latvijas-Lietavas
ārlietu ministru apspriede.

Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s , pie-
ņemdams šodien preses darbiniekus, pa-
skaidroja:

19. martā Latvijas ārlietu ministris
apspriedē ar Lietuvas ministrn prezidentu
un ārlietu ministri A. Voldemaras kungu
pārrunāja sekošos jautājumus.

1. Abas puses vienojas paātrināt
sanitāras konvencijas, zvej-
niecības konvencijas un koro-
boracijas konvencijas parak-
stīšanu (par koroboracijas dokumentu
apmaiņu) par kuru saturu jau agrāk
panākta vienošanas. Tāpat nolemts no-

kārtot steidzamības kārtbā jautājumu par
sociālas apgādes konvencijas
pagarināšanu. Šīs konvencijas termiņš
pēc tās uzteikšanas no Lietuvas puses
notek š. g. 30. aprilī. Ievērojot to, ka
pēc šī datuma vairs nebūtu nekādu
normu, kas abās valstīs regulētu otras
valsts sociāli apgādājamo pilsoņu stā-
vokli, abas puses vienojās atrast ceļu
konvencijas grozīšanai vai tās termiņa
pagarināšanai, kamēr būs izstrādāti attie-
cīgie grozījumi.

2. Pārrunājot Latvijas-Lietavas
valsts robežas galīgo ap-
stiprināšanu, abas puses vienojās
robi žas spēkā stāšanās momentu noteikt
ar sevišķu abu valdību parakstāmu aktu
un piemērotā datumā, par kuru kā var-
būtēju pirmo iespējamību atzīmēja 1. jū-
liju ; konstatēja, ka robežas izbūves darbi
jau nobeigti un atliek vienīgi pabeigt
robežas aprakstu un juridisko plānu.

Sakarā ar to tika atzīts par nepiecie-
šamu izstrādāt noteikumus par robe-
žas uzturēšanu kārtībā, kā ari
izšķirt jautājumu par robežu joslai
atsavinātās zemes vērtības
atlīdzināšanu īpašniekiem un par
robežas pārdalīto nekustamo mantu
nelikvidēto daļu likteni.

Lai atvieglotu pārdalīto īpašumu īpaš-
nieku stāvokli, nolēma: 1921. gada
14. maija konvencijas 12 pantu pār-
grozīt tādā veidā, lai nodokļi par
nekustamo mantu pārrakstī-
šanu zemes grāmatās netiktu
ņemti divu gadu laikā, skaitot no robežas
galīgas apstiprināšanas momenta.

Beidzot, lai atvieglotu pierobežas iedzī-
votājiem savstarpēju satiksmi, vienojās
par robežas pārejas punktu
skaita palielināšanu un neka-
vējoties spert konkrētus soļus šinī
virzienā.

3. Atzīstot ārzemju pases un
vizas par šķērsli abu'kaimiņvalstu sa-
tiksmes attīstībā un piekrītot principā to
atcelšanai, abas puses pirms konkrēta
lēmuma pieņemšanas šai jautājumā pār-
baudīs iebraucēju un izbraucēju kontroles
iespējas un citus veidus.

4. Laukstrādnieku jautājums.
Lietuvas valdība piekrīt tam, ka lietuviešu
laukstrādnieki meklē darbu Latvijā. Abas
puses vienojās par to, ka jārada garan-
tijas laukstrādnieku sociālā stāvokļa no-
drošināšanai, novēršot no otras puses
nekvalificētu strādnieku sūtīšanu uz La-
tviju, starpnieku nevēlamu rīcību un pie-
šķirot strādniekiem maksimālus izbrauk-
šanas un iebraukšanas atvieglojumus.
Abas puses vienojās pēc jautājuma stei-
dzamas pārbaudīšanas Latvijas tautas
labklājības ministrijā sasaukt nedēļas bei-
gās Kaunā abu valstu iekšlietu resoru un
darba aizsardzības iestāžu pārstāvju ap-
spriedi, lai nokārtotu šo jautājumu teko-
šam gadam un nospraustu pamatlīnijas
turpmākai rīcībai.

5. Draudzības un šķīrējtiesas
līgums. Pamatojoties uz principielo
vienošanos 1925. g. 1. jūlijā par šķīrēj-
tiesas līguma noslēgšanu, abas puses
apstiprina savu gribu paātrināt šī līguma
noslēgšanu, papildinot to ar attiecīgiem
vispārīgi politiskā rakstura nosacījumiem,
pārvēršot to tādējādi par draudzības un
šķīrējtiesas līgumu.

6. Saimnieciskais līgums.
Atzīstot abu valstu interesēs par nepie-
ciešamu pēc iespējas drīz nokārtot saim-
nieciskās attiecības starp abām zemēm,
abas puses nekavējoties stāsies pie līguma
priekšdarbu nobeigšanas, izmantojot Bal-
tijas klauzulu kā juridisko bāzi pāri par
vislielāko labvēlību ejošu priekšrocību
savstarpējai piešķiršanai.

7. Beidzot pārrunāja vispārējos vil-
cienos svarīgo jautājumu par abu valstu
tranzitpolitikas saskaņošanu
un satiksmes uzlabošanu caur
Latviju un Lietavu uz Vidus- un Vakara-
Eiropu. Šim nolūkam nolemts sasaukt satik-
smes resoru speciālu apspriedi, kurā
starp citu pārrunās jautājumu par vil-
cienu gaitu paātrināšanu, pasu un muitas
formalitatu vienkāršošanu u. t. t.

Lietavas valdība labvēlīgi pārbaudīs
jautājumu par tiešas satiksmes nodibinā-
šanu starp Liepāju un Tilziti caur Klai-
pēdu. Tāpat viņa rūpēsies par to, lai
emigrantu kustība uz Liepāju nebūtu
nostādīta nelabvēlīgākos apstākļos, nekā
virzieni uz citām ārzemju ostām.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1927. g. 8. līdz 15.
martam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem.

M

11
Slimības nosaukumi !=-

»5,
w»

Paratyphus ...... . 1
Typhus abdom. . ....' Vēdera tils. . 3
Tvpliug «anth. . Izsitumu tils . 1
Febris recurrens . . Atgulās drudzis
Febns intertn. Purva drudzis , —
Morbus Heine Medin . —
Encephalitis letharg. ... ... —
Variola et variolois . . Bakas .... -
Motbilli ... . . Masalas ... 88
Scarlatina . .... Šarlaks 85
Tusais convulsiva . . Garais klepus 9
Diphtheritis . ... Difterits . 12
Influenca 149
Cholera asiatica Āzijas koliera
Erjrsipelas Roze 3
Dysenteria ... Asinssērga . . —
Parotīti» epidemica Ģīmja satūkuras

(Mumps)
Trachoma ... 2
Mening. cerebrospfn. epid —
Tetanus . .... ... —
Lepra . . Spitālība . . . —?

Rīga.
,.Baltās gultiņas" fondam

J. Čakstes piemiņai Tuberkulozes ap-
karošanas biedrībā, Pilī 19, iemaksāts no

A. Kranhals jkdz. Ls 10,—, E. Zalemana
realģimnazijas Ls 80, —.

Māksla.
Nacionāla opera. Otrdien, 22. martā, galvenā

diriģenta Emila Kupera vadībā „0 t e 11 o" ar
Brechman-Štengeli, Bērziņu, Kaktiņu galvenās
lomās. Šai milzīgā dramatiska spēka, lielu
kaislību operai ir izcilus vieta Nacionālās operas
repertuārā. — Trešdien, 23. martā, Mariannas
Čerkaskajas un Ļeva Sibirakova vies-
izrāde „N ā r a". Diriģents Teodors Reiters. —
Ceturtdien, 24. martā, tautas izrādē .Ieleja".
Diriģents Jānis Mediņš. — Piektdien, 25. martā,
galvenā diriģenta Emila Kupera vadībā „Mei-
tene no Kalifornijas".

Nacionālais teātris. Otrdien, 22. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē J. Jurjina
komēdija ,.Vāronis aiz pārpratuma". —
'1rešdien, 23. martā, pulksten 7.30 vakarā, Lorda,
Sena un Voteļa luga „Mans mācītājs pie
bagātiem". — Dabūjamas bijetes O. Haupt-
maņa drāmai „Dorateja Angerma n",
kuru pirmo reizi izrādīs sestdien, 26. martā.
Lugu iestudē Reinharta teātru režisors J. Šmits.
Abonentiem 5. biļete.

Dailes teātris. Otrdien, 22. martā, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē „Uz nezināmo
o s t ii". — Trešdien, 23. martā, pulksten 7.30
vakarā, tautas izrādē ,,S p a n i e š u dejo-
t ā j a". — Ceturtdren, 24. martā, pirmo reizi
A. Upīša komēdija „C ē 1 o ņ i un sekas".

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 21. martā.

Devizes

1 Amerikas dolārs 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,16—25,23
100 Francijas franku 20,10—20,50
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,35—100,35
100 Itālijas liru 23,35—23,80
100 Zviedrijas kronu 138,40—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 135,10—136,10
100 Dānijas kronu 137,80—138,85
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,85—208,45
100 Vācijas marku 122,50—123,70
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
100 Lietavas litu ....... 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 90—98

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skuj e vies.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Telegranias.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Berlinē, 19. martā. „Berliner Tage-
blatt" ziņo no Kaunas, ka Lietavas
15. kājnieku pulkā atklāta kāda slepena
organizācija, kuras mērķis bijis gāzt
valdību. Pulka komandiers un viss
virsnieku korpuss esot jau apcietināti.
Komandieru nodošot lauku karatiesai.
Runājot, ka šī sazvērestība stāvot tiešā
sakara ar poļu karaspēka koncentrāciju
gar Lietuvas robežām; nemieru izcel-
šanās gadījumā poļu armija iebruktu
Lietava. '

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 lapas puses
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(jT itsu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1927.g.
likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Paula un Augustes Eklav lūgumu
un savu 8. februāra 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieki
Pauls un Augusts Eklav parādu
pēc obligācijas par 7000 rbļ.,
apstiprinātas 28. jūnijā 1901. g.
ar JV° 1280 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, III hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. JVs 2229,
izdotas no Paula un Augustos
Eklav par labu Kārlim Jāņa d.
Hglītim, kura obligācija ir * pār-
gājusi uz Nikolaju Tenovu ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekiem dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja sis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 16. febr. 1927.b. JVa 2542.

Priekšsēd. v. A. Veidners..
25901a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. pr. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Viļā
Jāņa d. Zvana lūgumu un savu
lēmumu no 15. februāra 1927. g.,
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
trīs (3) obligācijām, apstipri-
nātām uz nekustamu īpašumu
Bildcriņu valsts muižas muižas
zemes dzimtsreutes gruntsgabalu
JVs 110 Bilderiņos, Rīgas apriņķī
ar zemes grāmatu reģ. JVs 2110:

1) no 6. novembra 1909. g. ai
JVs 327 par 1000 rbļ. par labu
Katrinai Jāna m. Goldman,

2) no 12. 'augusta 1910. g. ai
JVs 27 par 1500 rbļ. par labu
IV Rīgas Savstarpīgai kredīt-
biedrībai, un

3) no 4. apriļa 1912. g. ar JVs 153
par 4000 rbļ. par labu Johanam
Friča d. Pleiskem, kas .minēto
obligāciju ir cedējis blanko —
ir samaksājis, bet šīs augšā mi-
nētās obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atkaka( parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs pat iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 14. febr. 1927.g. JVs 2907.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26368a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

paziņo, ka Tiesu Palāta ar 13. jan-
vāra' 1927. g. lēmumu ir atzinusi
Motti (Mottelu). Šumacheru par
maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpa-
šumiem, kā ari apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-

gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā ari pai -
sumam, kādas parādniekam pie-
nākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
ari par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī"

Rīgā, 22.febr. 1927.g. L. JVs 169.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26465a Sekretārs A.K a Īve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 15. februārī
ID27. g. izklausījusi lietu par
Eduarda Janiša atzīšanu par
maksātnespējīgu parādnieku,
par ko iespiests sludinājums

Valdības Vēstnesī" 30. janvāri
'l '925. g- Nb 23, nolēma: atzīt
Eduarda Janiša maksātne-
spēju tirdzniecībā par vienkāršu
bankrotu un viņa konkursu slēgt.

Rīgā 23.febr. 1927,ģ.Ļ.Ks22-1.g
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
1926. g. 4. decembri Majoros
mirušā Mārtiņa Didriķa dēla
Sīga ir atklāts mantojums un

uzaicina, kam ir uz šo mant,,;vai sakarā ar to tiesīhn

"mantiniekiem,legatarijie.r1Jkonusarijiem, kreditoriem ,„ ei"
pieteikt šīs tiesības minētai!- *•>
sešu mēnešu laikā , skaitot ^sludinājumaiespiešanasriiH"Ja minētās personas Z*tiesības augšā uzrādītā t<C ^
nepieteiks, tad viņas a ?L ?'šīs tiesības zaudējušas *

Rīgā,24.febr.l927.g. 'L.tto 3olnPriekšsēd. v.A.Veidn»,
26572a Sekretārs AuJ'

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
1919. g. 28. aprilī Rīgā mirušā
namīpašnieka Kārļa Jāņa dēla
Paipala ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 24.febr.l927.g.L. JVs2991.
Priekšsēd. v.A. Veidners.

26574a Sekretārs A. Kal ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. 17. maijā, Puiķeles
pagastā mirušā Ādama Rudzīša
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fedeikomi-
sarijiem, 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.

Rīgā, 24.febr. 1927.g. L.JV2 1211.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26575a Sekretārs A. Kal ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1918. g. 12. augustā, Lubānes
draudzē mirušā Meirānu pag.,
,,Sprude-Andres Koni JV° 2"
mājas īpašnieka Andrieva Matīsa
d. Korna ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t, pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iepsie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 24.febr.l927.g. L.JVs 2935.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26576a Sekretārs A. Kaive.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
1926. g. 6. febr., Limbažu pag.,
Skuduļos mirušās Kristinas Jē-
kaba meitas Reiniņ, atr. Krūm,
dzim. Gailis, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā' mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 24.febr.l927.g.L. JVs2971
Priekšsēd. A. Veidners.

26577a Sekretārs A. Kal ve.

Rīgas apgavaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011 .—2014
un 2079. p. p. un Balt. priv. ties.
jip. 2451. p. pamata, uzaicina

visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 15. februāri
1927. g. publicēto 1926. g.
26. oktobrī, Grašu Liel-Doriņos
mirušās Annas-Kristines Jēkaba
m. Kļaus, dzim. Kaplers, 1926.g.
19. 6ktobrī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Annas-Kristines Kļaus man-
tojumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem. parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā attiekušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bel
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 18. febi\1927.g.L.J\" 2611
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26117a Sekretārs A. Kal v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 22. februāri
1927. g. izklausījusi Ievas Sarķis
lūgumu dēļ aizgādniecības iecel-
šanas par bezvēsts prombūtnē
esošā Eduarda Sarķis mantu,
nolēma: par bezvēsts prom-
būtnē esošā Eduarda Ievas d.
Sarķis atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot
Ērģemes pagasta tiesai.

Rīgā, 23.febr. 1927.g.L.JVs 422.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 15. febr.
1927. ģ. publicēto 1926. g.

8. novembrī Vecpiebalgas Kalna-
Kaibēnos mirušā Matīsa Reiņa d.
Kaudzīša, 1913. g. 14. jūnijā,
pie Rīgas notāra Veikleviča tai-
sīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Matīsa Kaudzīša
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem 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
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 18.febr.l927.g.L.JV°2236.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26118a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā lā. febr.
1927. ģ. publicēto 1925. g.
13. janvāri, Vijciema pagasta,
Vec-Škaipstu mājās mirušā Jāņa
Kārļa d. Jurjana, 1923. g.
13. dec. mājas kārt. taisīti tēst.,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Jāņa
Jurjana mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas 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.

Rīgā,18.febr. 1927.g.L.JVs 1989,
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26119a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Andreja Pabrūkļa lūgumu, uz-
aicina ' visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 15. febr.
1927. g. publicēto 1921. g.
11. maijā, Ļaudonas-Odzienas
pag., Odzienas muižā mir. Valen-
tīna Andreja d. Pabrūkļa
1920. g. 29. oktobrī mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Valentīna Pa-
brūkļa mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem 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
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā,lS.febr. ' l927.g.L.JVs 2627.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26120a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1919. g. 1. novembrī, Alek-
sandrovā (Krievijā) mirušā Anša
Jēkaba d. Vilciņa (Vilcinga)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot 110 šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 22.febr.l927.g.L.JV°2358.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26485a Sekretārs A. K a I ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014
un 21)79. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Jāņa-Augusta Pētera d. Jaunites
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
8. febr. 1927. g. publicēto 1926. g.
20. sept.Stalbes pag. Lejasmauros
mirušā Pētera Indriķa d. Jau-
niša (Jauniela) 1926. g. I. jūnijā
pie Stalbes pagasttiesas taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Pētera Jauniša mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatariiiem.fidei-

komisarijiem, parāddevējiem u.t.t

pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1927.g.lO.febr. L.JVs2788
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25352a Sekrstar A. Kalve.

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

Rīgā, 1927.g.9.febr. L.JV°2674
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25353a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētera
Ozoliņa pilnvarnieka zv. adv.
Alfrēda Kazaka lūgumu un savu
15. februāra 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Pēters
Ozoliņš parādu pēc obligācijas
par 10.000 rbļ., apstiprinātas
8. augustā 1913. g. ar Ne 2204
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
V hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 1233, izdotas ne
Eduarda Veinberga par labu
Augustam Jēkaba d. Auzenber-
gam, ir samaksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tam-
dēļ ka ir gājusi zudumā.

1apec apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā

aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 14. febr. 1927.g. JVs 385.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26369a Sekretārs A. Ka I ve.

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

Rīgā, 14. febr. 1927.g. Ne 471.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26370a Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzciv.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Alvines Podniek lūgumu uz-
aicina visas persomas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 15.febr.
1927. g. publicēto 1926. g.23.sept.
Vietalvas pag. Diečos mirušā
Reiņa Mārtiņa d. Podnieka,
1925. g. 3. aprīlī pie Rīgas notāra
J. Purgala taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Reiņa Podnieka mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u.
t. t,, pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
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 liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1927. .15.febr. L.JVs2849
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25773a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. pamata, ievē-
rojot Latvijas būvbiedrības piln-
varnieka zv. adv. Kārļa Eglīša
lūgumu un savu lēmumu no
8. februāra 1927. g., paziņo, ka
lūdzējai Latvijas būvbiedrībai
ir gājušas zudumā divas (2) obli-
gācijas apstiprinātas uz nekusta-
miem īpašumiem Mīlgrāvja Hil-
kensalas muižas zemnieku zemes
Krastinu Ne 20 un Karnupu
Ne 19 mājām Rīgas apriņķī, ar
zemes grāmatu reģ. JVeJNs 5258
un 5518.

1) no 28. augusta 1913. g. ai
Ne 540 par'50.000 rbļ., izdota no
Rūdolfa Kārļa d. Dutcena pat
labu Aleksejam Johana d. Hen-
zelim blanko cedeta un

2) no 7. janvāra 1914. g. ar
Ne 1 par 50.000 rbļ., izdota no tā
paša Rūdolfa Dutcena par labu
Ernestam Ernesta d. Ozoliņam
blanko cedēta.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā sešu (6) mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam izdos dublikātus,
kuri izpildīs oriģinālu vietu.

Rīgā, 16. febr. 1927.g. Ne 2827.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25899a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. an
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
1926. g. 17. janv., Meņģeles pag.,
Vecgabaliņos mirušā Friča Reiņa
dēla Rozenkopfa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 24.febr.l927.g. L. JVs30l8.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26570a Sekretārs A. K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
11926. g. 3. oktobrī Rīgā mirušā
Jāņa Andreja dēla Makejenko
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 24.febr. 1927.g.L.JVs 2159.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26571a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzciv. ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Jūlijas Upman pilnv. zv. adv. pal.
Atta Ķēniņa lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 21. sept.
1926. g. publicēto 1926. g.2.junijā
Nitaurē E|vas mājā mirušā Edu-
arda Pētera d. Upmana, 1926.g.
11. aprilī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Eduarda Upmana mantoju-
mu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši 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 liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā,1927.g.26.febr. L.JVs 1889.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25888a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnmi,,uz civilproc. lik. 2011 ?r 11 >'2019. p. p. pamata paziņo Tpēc 1901. g. 23. janv.S^nas pag. mir. Rodiona ir,,";
Vijuma d.Škendera un ,oZCaJ
23. maijā Stāmerienas pg 1}
Zuzanes (Zuzes) Kārļa m. jt"r '
ir atklāts mantojums un u^lļ
kam ir uz šo mantojurm, Ssakarā ar to, tiesības kā m'«niekiem, legatarijiem , fideikomLsanjiem, kreditoriem u tpieteikt šīs tiesības minētai t'iedsešu mēnešu laikā, skaitot nosludinājuma iespiešanas diena

Ja minētās personas savas ti?sibas augšā uzrādītā terminā m.pieteiks, tad viņas atzīs kā &
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 15. martā 1927 s
LW£-„ 2838LPnckssed. v. A. Veidners

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
uz civ. ties. lik. 2011. —2014 UIļ2079. p. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Kristīnes
Rēberg lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 8. martā 1927. g. pi]b|j.
cēto 1926. g. 15. okt. Rīgā mirušās
Marijas-Friča m. Zalcman , dzim
Menek, 1926. g. 21. sept. pie
Rīgas notāra Trautsolta taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Marijas Friča m. Zalcman
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem ,
parāddevējiem u. t. t. , pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēn.
laikā, skaitot no šī sludinājumi
nodrukāšanas dienas.

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

Rīgā, 16. martā 1927. g.
L. Ne 3118. 28516a

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnog
atklātā tiesas sēde 8. twm
1927. g. izklausījusi ^'u:
Bramberga lūgumu de| J-
gādniecības iecelšanas par

vēsts prombūtnē esošas «"

Mikeļa m. Veinberg niant
;

nolēma: ar tiesas l-^ -
15. jūlija lēmumu pai »<*y
prombūtnē esošās Zelmas *W
m. Veinberg atrtMo »*"
iecelto aizgādniecību atceu, 1

ko paziņot Rīgas Jūrmalas 1

sētas bāru tiesai.
Rīgā, 22. febr. 1927.g. 1

Priekšsēd. v.A. Veidne»
26486a Sekretārs A. Kaj

Rīgas apgabaltiesas 3.dvM
atklātā tiesas sēde " < - , ,
1926. g. izklausījusi Mi
dēla Rudzīta lūgumu
f„ī,.„-;..i„, ,-,; ,rādu dzēšana..

lēma: atzīt par inu<ļ^ļj3
gaciju par 3060 rb|.. «£Wļ5ļ
uz nekustamo īpašumu

^apriņķī, Turkalna mui
nieku ' zemes Jaunzei
JVs 2 ar zem. gram. re|
no 19. augusta 1897. g- *
Rīgas pilsētai pai-JļaM-

Rīgā, 21.aug.1926* *'

Priekšsēd. v. A.Vei 6
26488a Sekretārs A. *<

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. Iii'
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Minnas Mārtiņa m. Balod lūgumu
un savu 8. 'februāra 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējai
Minnai Balod ir gājusi zudumā
obligācija par 3000' latiem, ap-
stiprināta 14. oktobrī 1924. g. ar
JVs 1802 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, V hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. JV° 461,
izdota no Osvalda Paeglis pai
labu Jānim Balodim, blanko
cedēta.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augša
aprādīto obligāciju, p ieteikties
tiesā sešu (6) mēnešu mļ
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Valdības Vēst-
nesi" un aizrāda, ka ja sis W
sonas noteiktā laikā nepieteiksi,
obligāciju atzīs par iznīcinātu u"
lūdzējai " izdos dublikātu, W
izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 16. febr. 1927.g. N°2361

Priekšsēd. v. A. Veidners.
25898a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 6. civilnodaļa,
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Mārča Niedre un citu lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 8. febr.
1927.g. publicēto 1905.g.ll.marta
Valmieras pag. mirušā Emmas
Jāņa m. Niedre, dzim. Meijer,
1905. g. 11. martā pie Valmieras
notāra E. Klingenberga taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Emmas Niedre, dzim. Meijer
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik.2060. un
2062. p. p., ievērojot prombūtnē
esošā Augusta Oiese atstātas
mantas aizgādņa zv. adv. Jāņa
Dreimaņa lūgumu un savu 15.febr
1927. g. lēmumu, paziņo ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 8000 rbļ., apstiprinātas !908.g
3. oktobrī ar JVs 1403 uz neku-
stamo īpašumu Rīgā, V hipotēku
iecirknī, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 676, izdotas no Anša Miķeļa cl.
Abermana par labu Mārtiņam
Nikolaja d. Ozoliņam, kas viņu
ir cedējis blanko, iemaksājis tiesas
depozitā Ls 181,68 dēļ kapitāla
un % dzēšanas.



nišas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

l dv. pr°c Hk. 2011., 20.4. un
:a p. pamata, paziņo, ka pec
lOzŠ' 8 19- oktob "§ā miri|šā
Lnciona (Bencijana) Neucha d.
čvalbe ir atklāts mantojums

„n uzaicina, kam ir uz šo manto-

11111 vai sakarā ar to, tiesības
ļā mantiniekiem, legatarijiem,
Kdeikomisarijiem , kreditoriem

n t t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
"kaitot no šī sludinājuma iespie-
ianas dienas.

|a minētas personas savas
tiesības aug šā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šk tiesības zaudējušas.

Rīgā- 24.febr. 1927.g.L. JVs 1770.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26573a Sekretārs A. Kal ve.

Pigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 22. februārī
1027. g. izklausījusi Ādama Pē-
tera d. Akulo lūgumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par bez-
vēsts prombūtnē esošā Ādama
Kristapa d. Delvina mantu,
nolēma: par bezvēsts prombūtnē

esošā Ādama Kristapa dēla
Delvina mantu iecelt aizgād-
niecību, par ko ar pavēli paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 22.febr. 1927.g. L.JVs 2964.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26487a Sekretārs A. Kalve.

Rjoas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uzViv. proc. lik. 293... 295., 298.
301-, 309., 311. p. p. pamata, 112

Emmas Anša m. Šenberg, dzim.
Āboliņ lūgumu viņas prasības
lietā p 'ret Pēteri Pētera d. Šenberg
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti ne
iesūdzības raksta un klātpielik-
tiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1. martā 1927. g.
Priekšsēd. v. i. L. Brūmmers.

27202a Sekretārs S t ū r e.

Liepājas apgabaltiesas civilnod.
21: aprilī 1927.g., pulksten 10 rīta
atklātā tiesas sēdē tiks pasludi-
nāts 8. oktobrī 1926. g. mirušā
Jāņa Jēkaba d. Mazura testa-
ments.

Liepājā, 15. martā 1927. g.
JVs 677m/27. g. 28525a
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Rīgas 10. tec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1927. g. 7. febr.
lēmumu uz civ. proc. lik. 2011.,
2012., 2019. un 2079. p. p. pamata
uzaicina mirušā Kārļa-Teodora
Leopolda d. Švanka likumīgos
mantiniekus, legatarus, fideiko-
misarus, kreditorus un t. t., pie-
teikties pie minētā miertiesneša
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā minētā laikā nepie-
teiks, tad viņas tiks atzītas, kā
šīs tiesības zaudējušas.
27403a Par miert. (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
paziņo, ka 10. janvārī 1927. g.
,,Valdības Vēstnesī" JVs 6 iespie-
stā, saskaņā ar 10. dec. 1926. g.
lēmumu, sludinājumā par manti-
nieku izsaukšanu 31. martā
1925. g. mir. pils. Ilariona Galak-
tiona d. Danilova atstātai mantai
ieviesusies kļūda ,,Hariona Daani-
lova" vietā jālasa: Ilariona Da-
nilova,,.
28537a Miertiesnesis K- Avens.

Latgales apgabalt. vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 29. jan-
vāri apstiprināta dāvināšanas lī-
guma pamata Epistimija Vasi-
lija m. Molčanova ieguvusi
no sava vīra tēva Alekseja Teren-
tija d. Molčanova viņam pieder,
tiesības uz >/3, Ls 200,— vērtībā,
nekust. īpašumā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās šņoru zemes
9 des. 18687s kv. saž. platībā,
Ludzas apr. Rundēnu pagasta
.Rocovo* sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1927. g. 29. janvārī.
JVs 2653.

Vecākā notāra pal. A. B e r g s.
24546 Sekretāra p A Neikene

Latgales apgabalt. vecākais
notārs

paziņo, ka uz 1927. g8 febr.
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas
līguma pamata Valsts zemes
banka ieguvusi no Bernharda
Fedora d. Klences par Ls 23.000,—
nekustamu īpašumu 93 deset.
980 kv. asu platībā, pastāvošu no
Dvoičtnu muižas atdalītā ztmes
gabala 1it. A. _ ar nosaukumu
.Dvorčanu viensēta", Daugavpils
apr. Piedrujas pagastā.

Daugavpilī, 1927. g.8. februārī.
JVs 4455.

Vec. not. pal. v. E. Krikis.
26018 Sekret. pal. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andr.
Pumpura ielā JVs 1, dz. 2, paziņo:

1) ka Rīgas tirgotāju bankas
akc. sab., Latvijas bankas, Hirša
Henkina un Evzera Šacova pra-
sību segšanai: l) _Ls 82297,11 ar
°/o un izd. saskaņa ar Rīgas ap-
gabaltiesas 1. civilnodaļas izpildu
rakstiem no 20. dec. 1924. g.
JVs426872, JVs426868; 2) Ls 652,03
ar/o, saskaņā ar Rigas apgabal-
tiesas 1. civilnod. izpildu rakstu
no 28 marta 1925. g. JVs 42943;
3) Ls 8612 09 ar °/o, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.
izpildu uzrakstiem no 11. dec.
1924. g. JVs 976, 977, 978 un
8. dec. Ms 919, un 4) Ls 23275,06
ar °/o, saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas 1. civilnod. izp. raksta no
12. decembja 1924. g. JVs426734,
30jūnijā 1927. g, pulksten 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē,

olrā

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

Rīgā, 17. martā 1927. g.
28622 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 31. martā 1927. g.,
pulkst. 3 diena, Ropažu pag.
. Vilkaiaures" mājā pārdos
otrā ūtrupe Fricim K o n d r ā t a m
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no trīs zirgiem, divām
govīm, viena buļļa un vieniem
vāģiem un novērtētu par Ls 1150.

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

Rīgā, 17. martā 1927. g.
28623 Tiesu izp. A. O z o 1 i ņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 5. aprilī 1927. g.,
pulksten _V£3 dienā, Mālpils pag-,
Ģidas mājas, pārdos Eduarda
J a n s 0 n a kustamo mantu, sa-
stāvošu no govs un teles un
novērtētu par Ls 260.

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

Rīga, 16 martā 1927. g.
28627 Tiesu izp. E. L i e p i ņ š

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1927. g.
10. janv. nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka šādas obli-
gācijas: 1) korob. uz Jelgavas
apr., Šķibes pag. Kreijas muižas
„0riviet" mājām JVs 4230: a)
par 1000 rbl., balnko cedēta, kor.
1906. g. 28. febr. Ne 1513, blanko

cedēta, b) par 1000 rbļ., korob.
1906. g. 28. febr. JVs 1514, c)
par 400 rbļ., korob. 1906. g.
28. febr. JVs 1515; d) par 300 rbļ.,
korob. 1906. g. 28. febr. JVs 1516;
t') par 1000 rbļ., korob. 1907. g.
31. janv. JVs 227; f) par 500 rbļ.,
korob. 1907. g. 16. apr. JVs 848;
g) par 500 rbļ., korob. 1907. g.
20. dec. JVs 2284; h) par 500 rbļ.,
korob. 1908. g. 7. mart.ī JVs 615;
i) par 1000 rbļ., korob. 1908. g.
30. jun. JVs 1587; k) par 1000 rbļ.,
teob. 1909. g. 13. maijā JVs 1212,
blanko cedētas; 1) par 2000 rbl.,
korob. 1910. g. 8. janv. JVs 37;
m) par 1000 rbļ., korob. 1911. g.
23. dec. JVs4013; n) par 2000 rbļ..
korob, 1912. g. 22. nov. JVs 3004;
blanko cedēta; 2) uz Jelgavas
apr., Šķibes pag. Lipstu muižas
..Kramer" mājām JVs 2638: a
Par 1000 rbļ., korob. 1906. g.0.martā Ne 1905. b) par 1000r.,
korob. 1906. g. 13. maijā JVs 2862;
Jj) par 1000 rbļ., korob. 1907. g.30. nov. JVs 2146 ; par 2000 rbļ.,
korob. 1908. g. 18. janv. JVs 228;
ļ-» Par 2000 rbļ., korob. 1909. g.« okt. Ne 2461 ; f) par 1000 rbļ.,
ķ°rob. 1908. g. 30. jun. JVs 15868) par 1000 rbļ., korob. 1912. g.

Lap''r^2 1044; 3> uz Jelgavas
2 fini;obeles muižas zemes gab.
> 6048: a) par 500 rbļ., korob.
2 \k I8' aPr- Ns 1160; b)
ļw 500 ,-bļ., korob. 1912. g'8-Okt. JVs2611; c) par 1000 rbl ,n)b 'J? - 8- 3. janv. JVs 14" ft* «* «aiiv. jy? it

Par 2000 rbļ., korob. 1914. g.

Lii.r^u7- jeigavasaP--uu Maz-Bei'zes muižas „Cēn-
Vi , māJNs 236 : 5) Par5» rtH-, blanko cedēta, korob.
teil;'' J- J*>5 uz Jel-
ga apT., Dobeles pag.. Bilastu

1 , ff , zemes 8aba|a X* 836
kor SQd, alu; 6) par 2000 rbj.,
uz w 13' g- 5- nov- N° 2643
zemV,gavas aPr > Dobeles muižas

8bih!P 6235; 7) par
v. blanko cedēta, korob.

belel" L ? sept N°- 2213 "z Do-
,i ^ nekustamu īpašumu Ne 6
«913 ;V,par2000r.kor-
gav» f'„ °-r?- A62520uz J"
&v' ?,°beleS muižas Ti"«
Vpa 4^' b,ank0 cedftā;
'7 dec v rb J-> korob- '910. g.
bita-; * 3628 uz Dobel« ne-
'OOoVk 'pasl 'milJvfe33 ; 10) par

;H- , blanko cedēta, korob.
f 1- nov. JVs 3135 uz Jel-
'P '-Dobeles muižas zemes

>W ,'£Hmer frei" Ns 3627;
C 1 n° rbl- bla"ko cedēta
u* Dobi

0'', 25- okt - N°- 3045
*> 15 \h

esnekl>stamu īpašumu
b'ank0 C;A12) par 2°°°l-K0 «dēta, korob. 1910. g

27. sept. JVs 2882 uz Jelgavas apr.
Rumbu muižas mājām JVs 676:
13) uz Dobeles nekustamu īpa-
šumu JVs9 litr. B, blanko cedētas:
a) par 2000 rbļ., korob. 1910. g
11. jun. JVs 1843; b) par 2000 rbļ.,
korob. 1912. g. 7. aug. JVs 2155;
c) par 3000 rbļ., korob. 1913. g.
29. maijā JVs 1278; 14) par
1000 rbļ., korob. 1912. g. 28. aug.
JVs 2279 uz Jelgavas apr., Liel-
Berzes muižas zemes gabala
Kalna-Miekul JVs 210; 15) par
1000 rbļ., korob. 1913. g. 30. nov.

JVs 2858 uz Jelgavas apr., Do-
beles muižas zemes gabalaJVs6030;
16) par 5000 rbļ., korob. 1912..g.
3. okt. JVs 2583 uz Jelgavas ap 'r.,
Dobeles muižas zemes gabala
JVs 5861; 17) par 1000 rbļ., korob.
1906. g. 11. aprilī JVs 234 uz Jel-
gavas apr., Drukas muižas zemes
gabalu ,,Vazdik" JVs 4306; 18)
par 500 rbļ., blanko cedēta,
korob. 1907. g. 19. janv. JVs 133
uz Jelgavas apr., Jaunsesavas
muižas zemes gabalu ,,Murniek-
Lence" vai Indrik JVs 2687;
19) par 100 rbļ., korob. 1910. g.
5. febr. JVs 312 uz Jelgavas apr.,
Bilastu muižas zemes gabalu
JVs 838; 20) par 300 rbļ., korob.
1906. g. 2. jun. JVs 3105 uz Jel-
gavas apr., Dobeles muižas zemes
gabala JVs4558; 21) par 1000 rbļ.,
korob. 1906. g. 11. sept. JVs 3710
uz Jelgavas apr., Čuču muižas
zemes gabala ,,Beker" JVs 4579;
22) par 2000 rbļ., korob. 1912. g.
8. nov. JNfi 2886 uz Jelgavas apr.,
Naudītes muižas zemes gabalu
„Laukain" JVs 3313; 23) par
2000 rbļ., korob. 1912. g. 12. okt.
JVs 2678 uz Jelgavas apr., Do-
beles muižas zemes gabalu JVs5870
— atzītas par iznīcinātām un
lūdz. Dobeles krāj-aizdevu sa-
biedrībai dota tiesība prasīt
jaunus aktu norakstus, kuri
stāsies nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1927. g. 18. febr.
L.JVs313/27

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
26257a Sekretārs Mittelhofs.

PDiriiJkā vairākioiišanā pārdos
Bernhardam Beketam

piederošo
nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Vecpilsētā JVs8
un 1, Kalēju iela J*& 43, I hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ
Ns 813 ([grupa 3 grunts JVs 132)
un sastāv no pils. dzimts rentes
gruntgabala 289D _ asu platibā
ar uz viņa esošām ekam.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 336000
un solīšana sāksies, saskaņā ar
civ proc. lik. 1871. un 1885. pp,
no priekšrocīgu prasību sumas.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 102142,06 un
nek. īpaš. nod. parādu pils. val-
dei Ls 327 un saskaņā ar nod.
depart. paziņojumu nek. mant.
nod. parāds valstij Ls 2652,03 un
pašvald. Ls 2492,11;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētam personām iegūi
nekustamo īpašumu; un

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

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

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

Rīgā, 19. martā 1927. g.
28615 Tiesu izp. J. Grinlelds.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26._ martā _ 1927. g„
pīkst 10 diena, Rīga, Kungu
ielā JVs3, Baltijas kokvilnas vērpt
un aust. a, s un citu kredētoru
prasibās pārdos II izsolē Paula
Aleksejeva kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un
mēbelēm un novērtētu par Ls 739.

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

Rīgā, 19. martā 1927. g.
28734 Tiesu izp. J. Grinlelds.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1. aprilī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, 1. Grē-
cinieku ielā JVs30, veikalā, firmas:
"Helard un Laurence' prasībā
pārdos I un II izsolē Haikas

L ap 1 dus kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras un va
tiereliem dekiem un novērtētu
par Ls _660.

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

Rīgā, 21. martā 1927. g.
28735 Tiesu izp. J. Q r i n Ie 1 d s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1927. g. 31. janv. lēmumu
Alfrēds Krauklis atzīts par maksāt
nespējīgu parādnieku tirdznie-
cība un uzaicina iestādes un
amata personas: 1) ievest aiz-
liegumu uz Alfrēda Kraukļa ne-
kustamiem īpašumiem un ap-
ķīlāt viņa kustamu mantu, kas
atrastos iestāžu un amata per-
sonu darbības rajonā; 2) pa-
ziņot Jelgavas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt
nespējīgo parādnieku, kā ari
par sumām, kuras pienākas pa-
rādniekam saņemt no iestādēm
un amata personām.

Tāpat apgabaltiesa uzaicina
visas privātpersonas paziņot ap-
gabaltiesai: 1) par savām pa-
rādu prasībām pret maksāt ne-
spējīgo parādnieku, kā ari par
sumām kādas parādn i ekam pie-
nākas no viņām kaut ari maksā-
jumu termiņi, kā pirmām, tā
otrām prasībām vēl nebūtu ie-
stājušies; 2) par maksāt ne-
spējīgā parādnieka mantību, kas
atrodas privātpersonu rīcībā uz
kādu atsevišķu noteikumu (uz-
glabāšana, kā ķīla un t. t.) pa-
mata, kā ari par privātper-
sonu mantību, kas atrodas pie
parādnieka uz tādu pat notei-
kumu pamata.

Visi paziņojumi iesniedzami
tiesai četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.".

Jelgavā, 15. febr. 1927. g.
L.JVs681/27

Priekšsēd. v. Veiss.
2fi800a Sekretārs Mittelhofs.

t Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
10. janv. nolēmuma dara zināmu
vispārībai, ka parāds 1500 kr. r.
lielumā pēc obligācijas korob.
1897. g. 2. jul. JVs 726 uz nekust,
īpašuma Jelgavā 3 hip. iec. ar
zemes grām. JVs 19A, — atzīts
par samaksātu un lūdzējam Jē-
kabam Hermanim dota tiesība
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 16. febr.
Priekšsēd. v. Veiss.

26003a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
10. janv. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 1000 kr. c. rbļ., kor.
1914. g. 9. jul. JVs 1145, uz ne-
kustamo īpašumu Jēkabmiestā
ar hip. JVs 90, 90a un 96, — at-
zīts par samaksātu un lūdzējam
Eduardam Pļavinskim dota tie-
sība prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. LJVs412'27

Jelgavā, 1927.g. 16. febr.
Priekšsēd. v. Veiss.

26004a Sekretar_ s_ M it telhofs.
Liepājas apgabaltiesas civilnod.

21. aprilī 1927. g., pulksten 10 rītā
atklātā tiesas sēdē tiks pasludi-
nāts 12. febr. 1927. g. mirušās
Edas Anša m. Šēn testaments.

Liepājā, 15. martā 1927. g.
JVs 685m/27. g. 28526s
Priekšsēd. b. V. Bienenstams,

Sekretārs A. Jansons,

Latiales asiabalflKas nc^kaf nota»
paziņo, ka uz 1927. g. 27. janv.
aostipr. divinašanas līguma pam.
Epistimija Vasilija m Molča-
nova ieguvusi no sava vīra
Jakova Alekseja d. Molčanova
tiesibas uz '/ 8 Ls 200,— vērtībā
nekustama īpašumā, pastāvoša
no zemniekiem piešķirtās šņoru
zemes 9 des I868V3 kv. saž. pla-
tībā Ludzas apriņķa Rundēnu
pagasta .Rocovo" sādžas zemes
robežās.

Daugavpilī, 1927. g. 29. janvārī
JVs 2685.

Vec notāra v. pal. A. B e r gs.
24545 Sekretāra p. A.Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 9. iebr.
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas
līguma pamata Jāzeps Donata d.
K a m d a n s ieguvis no Augusta
Donata d. Kampaņa par
Ls 460,— nekustamu īpašumu
2,696 ha platībā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas Ne 9, Daugavpils apr.
Višķu pagasta, zastenok .Konec-
poļ" sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1925. g. 11. februāri.
JVs 4435

Vecākā not. v. pal E. K r i ķ i s.
26017 Sekret.pal. A. Neikene

Latgales apgabalt. vecākais
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 11. febr.
apstipr. pirks-pārdošanas līguma
pamata Ševa Marka m F r i d -
1 a n d e ieguvusi no Hajas Mi-
cheļa m. Idzones par Ls 4.200,—
dzimtslieto?. tiesības uz pilsētas
gruntsgabalu 112 kv. sāž. platībā
ar ēkām Daugavpilī, I iec.
Mā 1 1it. „a", 217. kvart., Cen-
trālās un Vidus ielu stūrī ar pol.
JVs 11/11.

Daugavpilī, 1927. g. 11. februārī.
JVs4441.

Vecākā notāra pal. E. K r i ķ i s.
26014 Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 8. febr.
apstiprināta ieķīlāšanas akta pam.
Nikifors Nikifora d. Kurakins un
Gerasims un Jefrems Akindzina
d. d, Tanajevi ieķīlājuši Michai-
lam - Jānim Mečislava d. Beņi-
slavskim par Ls 10.000,— savu
nekustamu īpašumu 7,1773 ha
platībā, pastāvošu no Čerepovo
zastenka atdalītā zemes gabala
ar nosaukumu „Kalniņu" mājas,
Daugavpils apriņķa Višķu pagastā.

Daugavpilī, 1927. g. 16. febr.
JV? 4439

Vec. not. v. pal. E. Krikis.
26015 Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927
^

g. 9. febr.
apstipr. pirkšanas - pārdošanas lī-
guma pamata Pēteris Berna dēls
Kažemaks ieguvis no Broņislava
Andreja d. Kažemaka par
Ls 2.000,— tiesības uz pusi ne-
kustamā īpašumā/ des. 380 kv.
saž. platībā, pastāvošu no zemn.
piešķirtās viensētas Nš 6, Dau-
tavpils apriņķa Jasmuižas pag.

paranu 1 sādžas zemes robežās.
Daugavpili, 1927. g. 11. febr.

Ns 4437.
Vec. not. v. pal. E. Krikis.

26016 Sekret. pal. A. Neikene,

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 39. martā 1927. g.,
pulkst. 3 dienā, Asaros, Damba
ielā JVs 1, pārdos Miķelim un
Annai Ozoliņiem piederoša
kustamo mantu, sastāvošu no
dažādām mēbelēm un novērtētu
par Ls 210.

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

Rīgā, 17. martā 1927. g.

28620 Tiesu izp. A. Ozoliņš,

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 31. martā 1927. g.,
pīkst. 12 dienā, Ikšķiles pag. .Kran-
ciemniekos* , pārdos Augustam
Ķēšanam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no 8 govīm,
2 zirgiem, vienas labības pļauj-
mašīnas, vienas zāles pļaujmašīnas,
viena zirga grābekļa un 2 vāģiem
un novērtētu par Ls 2200.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 30. martā 1927. g.:
pulkst. 11 dienā, Bulduros, Rē-
zeknes prosp. pārdos Georgam
Merksonam piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no 15C
pudelēm dažāda iekšzemes liķieru
un 200 pudelēm dažāda iekš-
zemes vīna un novērtētu pai
Ls .500.

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

Rīgā, 16. martā 1927. g.
28618 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 30. martā 1927. g.
pīkst. 12 dienā, Majoros, Tirgoņa
ielā JVs 33, pārdos Kārlim un
Zelmai Baložiem piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
vienas .Zingei" iirmas šujmašīnas,
vienas kumodes, viena skapja,
sienas pulksteņa, dīvāna, 5 mīk-
stiem un 6 ozola krēsliem, sienas
spoguļa un mazgājamā galda un
novērtētu pat Ls 360.

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

Rīgā, 16. martā 1927. g.
28619 Tiesu izp. A. Ozoliņš

R|ūdas [zlabolums.
.Valdības Vēstneša' 17. martā

š.g., 61. numurā ievietotā Rīgas
apgabaltiesas 6. iec. tiesu izpildī-
tajā sludinaj. Aleksandra Steina
un citu lietās izlaists teksts: ie-
spiests — pārdos kustamo
mantu, sastāvošu no lokomobiles
un novērtētu par Ls 6003; vajaga
būt un jālasa: pārdos II torgos
akc.sab. „Stella" kustamo mantu,
sastāvošu no lokomobiles un no-
vērtētu par Ls 6000. 28507

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 28. martā 1927. g.,
pīkst. 2 dienā, Skrīveros Aspera
mājā pārdos Kārļam A s p e
r a m piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no vienas koka dzīvo-
jamas ēkas noplēšanai, vienas
papes griežamās mašinas, gaisa
pumpja, krāsu maļamās mašinas,
vēja turbines, noplēšanai un piena
zeparatora un novērtētu par
Ls 1850.

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

Rīgā, 18. martā 1927. g.
28617 Tiesu izn. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16
^

jūnijā 1927. g.,
pulkst. 10 diena, Rīgas apgabal-
tiesas civilnodaļu sēžu zālē no-
liktā Bernharda B e k e r a , ne-
kustama _ īpašuma, Vecpilsētā
Nš 8, pārdošana ir atcelta,
saskaņā ar prasīt, lūgumu.

Rīgā, 19. martā 1927. g.
28614 Tiesu izp. J. Grinlelds.

Rigas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

tara kancleja atrodas Rigā,
Andreja Pumpura ielā J6 1, pa-
ziņo, ka 1927. g. 30. martā
pulkst. 10 rīta, Rīgā, Valdemāra
ielā Nš 4, dz. 3, pārdos Ernsta
Zeeberga kustamo mantu, sa-
stāvošu no dļvana un grāmatu
skapja un novērtētu par Ls 1000.

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

Rigā, 16.martā 1927.g L.JVs902
28616 Tiesuizp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. II iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 29. martā 1927. g.,
pulksten V2 I2 dienā, Inčukalna
pagastā, Blomu mājas, II izsolē
pārdos Ferdinanda H a a z e s
kustamo mantu, sastāvošu no
pianino-klavierēm un novērtētu
par Ls 600.

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

Rīgā, 15. martā 1927. g.
28626 Tiesu izp. E. L i e p i ņ š

Rīgas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa 2. iec.tiesu izpildītājs
paziņo, ka 29. martā 1927. g,
pulkst. 12 dienā, Inčukalna pag.,
Stempu mājā, pārdos Jēkaba
Kurma kustamo mantu, sastā-
vošu no labības un zāles pļau-
jamām maš-nām, ecēšām, piena
vāģiemun novērtētu par _ Ls 340.

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

Rigā, 16. martā 1927. g.
27624 Tiesu izpild. E. L i e p i ņ š

Liepājas apsabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas apriņķi,
kura kancleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 114!., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo:

1) ka izpildot min. tiesas uz-
devumu, 27. maijā 1927. g.,
pulkstenJOrītā, Liepājas apgabalt.

gardos šīrmi DaUisKa izsali
laulātiem Aleksandram, Vilhelma
d., Bonštedtam un Annai, Ernesta
meitai, Bonštedt, dzim. Reizenberg,
piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Kuldīgas apriņķī, Tur-
lavas pagastā: „Podolski' mājas
ar zemesgrāmata reģ. M 1060,
atdalītas no Kundu muižas, kūju
zemes platība ir 113 pūrvietas
17 kapes, par Meiera Blumberga
prasību Ls 212 ar %, tiesas un
izpildīšanas izdevumiem;

2) ka bez min. prasības uz šo
īpašumu ir korborēti parādi:
1469 krievu cara rbļ.;

3) ka īpašums priekš pārdošanas
ir novērtēts uz Ls 1000 un_ solī-
šana sāksies no novērtēšanas
sumas;

4) personām, kas _ vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 100 drošības naudas, ka ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
Tieslietu ministrijas puses nav
nav šķēršļu min. personām iegūt
nekustamu īpašumu;

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Ventspils-Kul-
dīgas zemesgrāmatu nodaļā —
Kuldīgā;

6) personām, kuram ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda lidz pārdošanas
dienai un

7) visi raksti un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas kancleja, vai pie
tiesu izpildītāja.

Liepājā, 12 martā 1927. g. J*770
28437 Tiesu izpild. 2 Ķ i n e n s.

Cēsu notārs V. Kremers ar šo
paziņo vispārībai, ka viņa kan-
tori ii. febr. 1927. g., 'ar reģ.
JVs 167, noslēgts pirkšanas-pār-
došanas līgums, pēc kufa Jānis
Jtifa d. Kļaviņš pārdevis Volde-
māram Jura d. Kļaviņām pārti-
kas preču veikalu, atrodošos Cēsu
apr., Ogres pag. „Maz-Ozol"
muižā, ar visu iekārtu un precēm
par Ls 2200,—.
28270a Notārs V. Kremers



Latgales apgabaltiesas
VI iecirk ņa tiesu izpildītājs
paziņo, ka 4. _aprilī 1927. g., pīkst
11 diena, Viļenumiesta, Rēzeknes
apr., Latvijas sērkociņu fabriku
akc. sabiedr. „Vulkan" prasībā,
pārdos Jēkaba Z i ļ b e r -
br a n d t a kustamo mantu, sa-
stāvošuno vienstavu koka mājas
un novērtētu par Ls 1500.

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

Viļēnos 17. martā 1927. g.
28671 Tiesu izp. M i c k e v i č s.
r

'Citu iestāžu
sludinājumi.

^* '
Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 25. martā 1927. g.,
pulksten 12 diena, Rīgā, Marijas
iela JVs 19, veikalā

pārdos vairāksolīšanā
J a v n o v i č Marijas kustamo
mantu, novērtētu par Ls 292,33
un sastāvošu no veikala iekārtas
viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 17. martā 1927. g.
28611 Piedzinējs P ē t e r s o n s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28. martā 1927. g.,
pulksten 1 diena, Rīgā, Minsterejas
ielā JVs 8/10,
pārdos vairāksolīšanā
A./S. J.Finkelsteina kustamo
mantu, novērtētu par Ls 2605 un
sastāvošu no dažādām mantām
viņa 1925. g. kapital un % peļn.
nodokļa parāda segšanai.

Rigā, 19. martā 1927. g.
28629 Piedzinējs V a i v a d s

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 26. martā 1927. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Peldu
iela Ns 22, veikalā

pārdos vairāksolīšanā
f-mas .Zaidlīn un biedri" kustamo
mantu, novērtētu par Ls 369 un
sastāvošu no 500 kv. pēd. ševro
virsādas dēļ viņa 1926. g. % peļ-
ņas un soda nodokļa segšanai.

Rīgā, 19. martā 1927. g.
28628 Piedzinējs J. Mednis.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 24. martā 1927. gadā,
pulksten 14 dienā, Liepāja, Graudu
ielā JVs 41,

pārdos vairāksoli'anā
Seldas un Chackela _ F_ e i g e s
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 3068 un sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas, dēļ viņa 1926. g. proc.
peļņas un nek. mantas nodokļa
segšanai.

Liepājā, 15. martā 1927. g.
28677 Piedzinējs (paraksts)

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28. marta 1927. g.,
pulksten 2 dienā. Liepājā, Ziem.
rīta ostmalā JV» 4,

pārdos vairāksolīšanā
Mamonova Pāvila kustamo
mantu, novērtētu par Ls 760 un
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas,
dēļ viņa 1925. g. nekust, mantas
un 1926. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Liepājā, 17. martā 1927. g.
28676 Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 28. marta __ 1927. g.,
pulkst. 3 dienā, Liepāja, Spīķeru
ielā JV» 3,

pārdos vairāksolīšanā
Bēra Levina kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 206 un sastāvošu
no deviņpadsmit mucām ar sjlķem,
dēļ -viņa 1923./26. g. ienākuma
nodokļu segšanas.

Liepājā, 17. martā 1927. g.
28675 Piedzinējs T. Ruduls.

Liegajai mia
paziņo, ka ar viņas š.g. 14. marta
lēmumu JVs 82, vācu tv. .Lerche'
kalpotājs N i k_ u ļ s k i s sodīts
par kootrabandešanu ar Ls 16,
un viņam aizturēta prece konfis-
cēta.

Šo lēmumu Niktļskim, saskaņa
ar muitas lik. 1140. p. notei-
kumiem, ir tiesība 3 nedēļu laika,
skaitot no paziņojuma ievieto-
šanas dienas šeit, pārsūdzēt fi-
nansu ministrijā. Pārsūdzība ap-
maksājama ar Ls 0,80 zīmog
nodokli un caur Liepājas miitu
iesniedzama noradīta vietā.

Liepājā, 17. martā 1927. g. JMŠ1797

25680 Liepājas muita.

I akcīzes valde

pārdos vairāksolīšanā
š. g. 4. un 5. aprilī, pīkst. 10 rīta,
Rīga, Kr. Valdemāra ielā J6 2a,
finansu ministrijas ēkas pagalmā
(ieeja pa vārtiem no Jēkaba lau-
kuma) akcizes pārkāpumu lietas
koniiscētās mantas: dažādus dzē-
rienus, pudeles (apm. 4000 šam-
panieša pudeļu), tabakas izstra
dājumus, čaulītes, sērkociņus u. c.

Mantas apskatāmas un pirk-
šanas noteikumi uzzināmi turpat
minētā dienā pulksten 10 rītā.

28639

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs
II iecirknī

dara vispārībai zināmu, ka 29.martā
1927. g., pulkst. 10, Bebrenes
pagastā, pie pagasta, nama tiks
noturēta ūtrupe, kurā

alti vairāksolīšana
pārdos pils. Fricim Vīksnām
(Vuškanam) piederošu ķengura
adas kažoku, nocenotu per Ls 120,
dēj liecinieku naudas iekasēšanas,
saskaņā ar Subates iec. mier-
tiesneša rakstu JVs 882 no 4. jun.
192o. g. Kažoks apskatāms torgu
dienā uz vietas. 28693

Jēkabpils apr. pr-ka
palīgs II iec.

dara zināmu, ka 28. marta 1927.g.,
pulkst. 10 no rīta, Jēkabpilī, uz
jaunā tirgus laukuma, pārdos

alti vaiiiiā
Joselim Rotbardtam aprak-
stītu kustamu mantu, sastāvošu
no 1 zirga, bērza koka kumodes
un tējmašinas, novērtētu par Ls
95,—, 1926. g. procentuālā peļņas
nodokļa un soda naudas pie-
dzīšanas. 28699

Izzināt sarakstu, _ novērtējumu,
ka ati apskatīt pārdod, mantu
varēs pārdošanas dienā us vietas.

Jaunlatgales apriņķa
pr-ka palīgs II iec.

paziņo, ka š. g. 24. martā, pulkst
10 rītā, Balvu miestā, policijas
iecirkņa kancleja,

Dārdos (iāUiana
Kazimira Sirma kust. mantību
vienu velosipēdu, novērtētu par
Ls 15,— soda naudas piedzīšanai
saskaņā ar Balvu iecirkņa mier-
tiesneša 16. februāra š. g. izpildu
rakstu JVs 619/71. 28697_

Pāidodamais apskatāms pār-
došanas dienā uz vietas.

Baltinovas iec. pol. priekšn.
dara ar šo vispārībai zināmu, ka
1927. g. 8. aprilī, pulkst. 10, pie
Tilzas pagasta nama, pārdos
Tilzas pagastā, Zelcevas ciemā,
pils. Edes Kalves piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
1 zirga, 3 govīm un 1 teļa, no-
taksētus par _ Ls 360, dēļ neap-
strīdamu parādu piedzīšanas.

Pamats: Jaunlatgales apriņķa
valsts zemju inspektora raksts
JVs_5Q4 no 30 nov. 1926 g. 28690

Jelgavas pils. pol. iec. pr-ks
dara vispār, zināmu, ka 25. martā
1927. g.,_ pulkst. 10, Jelgavā.
Matera iela /* 4, tiks pārdota

othlfitd valrlkšoiīlanl
akc. sab. .Latkaru" piederoša
mantība sastāvoša no elektro-
motoriem, ēvelbeņķa un dažād.
mēbelēm, taksēta uz Ls 1870,
I Jelgavas slimo kases prasības
apmierināšanai. 28688

Daugavpils pilsētas policijas
I iec. priekšnieks

paziņo, ka 22 martā 1927. g.,
pīkst. 12, Iebraucamā iela JVs 27,

pārdos vairāksolīšanā
pils. J. Edidovičam pieder,
sekošu mantu: dzivokļa iekārtu,
valsts nodokļa segšanai.

Minēto mantu varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas 28686
Daugavpils pilsētas policijas

I iec. priekšnieks
paziņo, ka 22. martā 1927. g.,
pulkst. 12, 3. janvāra ielā JVs 12,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Rimšanām pieder, sekošu
mantu: dzīvokļi iekārtu, valsts
nodokļa segšanai.

Minēto mantu varēs apskat t
ūtrupes dienā uz vietas. 28b87

Grīvas pilsētas valde paziņo, ka
saskaņā ar domes š. g. 13.'janv.
lēmumu — Grīvas dzelzceļa sta-
cijā sākot ar š. g. 1. aprili tiks
iekasēts pilsētas nodoklis no ieve-
damiem dzelzceļu un ūdensceļu
lādiņiem (pudu nodoklis).

Saskaņā ar līgumu šā nodokļa
iekasēšana uzticēta dzelzceļu
virsvaldei.

Grīvā, 16. martā 1927. g.
Pils. galva Žilinskis.

28550a Sekretārs L. Ozols.

Dzeizuinv. n^iHija
ixdos Ns5103

jauktā izsolē
š. g. 31. martā, ist Ns 309:

1) Dzelzceļu virsvaldes ēkas
piebūves izbūves darbus, droš. n
Ls 5.300; 2) Dzērbenes st. ēkas
izbūves darbus, droš n.Lsl.COO;
3) Lāčplēša st. ēkas izbūves dar-
bus, droš. n. Ls 1.000. 28732

Tuvākas ziņas izsniedz Gogoļa
ielā JVs 3, ist. N» 311, darblaikā.

Dzelzsceļu virsv. mater. apgāde
izsludina rakstiskus torgus

š. g. 24. marta uz 1*
1) palagiem . . .700 gab.
2) pārvalkiem, spilvenu 350 .
3) segām, gultas ... 60 ,
4) spilveniem 75 ,

Sacensības sākums pīkst. 11 r.
Sacensību dalībn.jāļemaksā 10°'droš. ņaud. no piedāvaj. vērtības.

Tuvākas ziņas dzelzc, virsv.,
Gogoļa ielā 3, ist. 101. 28236

Dzelzsceļus ceļu iec.
priekšnieks

izsludina š. g. 31. marta, p. 12,
savā kantori, Jelgavas stacija,

jaukto izsoli ai oētizioll
4. aprilī š. g. L ceļa pārnešanai
pie Zalaku mājām uz Jēkabpils—
SuveniŠku Ūnijas 15. kilometri ar
visiem zemes darbiem. Drošibas
nauda Ls 125. 28678

Tuvākas ziņas iecirkņa kentorl
darbdienās no pīkst. 9—15,

Zemkopības ministr,kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927.g. 11. martā ir apstiprinājis
Skaistkalnes pag. meliorācijas sa-
biedrības „Krussas" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
99. 1. p. ar JVs 249.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas apr., Skaistkalnes pag.
.Kumariškos", c. Skaistkalnu.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e.
28544 Darbvedis F.Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 11. martā ir apstiprinājis

Kurmenes meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
101. 1. p. ar Mš 251.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas apr., Kurmenes pagastā,
caur Skaisi kalnu,

Nod vad. A Ķ u z e.
28545 Darbvedis F. Briedis.

Jelgavas apr. priekšnieka
pal. II iec.

dara zināmu, ka 1927. g. 8. aprilī,
pulksten 12 dienā, Pēternieku
pagastā, Liei-Dimzu mājās, Zem
kopības departam lauksaimnie-
cības pārvaldes prasības apmieri-
nāšanai,

atklāti uafrflksolBanā
pret tūlītēju samaksu, pārdos
Alberta Krūzes kustamo mantu,
sastāvošu no 10 g. veca zirga,
novērtētu par Ls 146,42._

Zirgs apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas. 28696

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
II iec. palīgs,

izsludina uz 24. martu š. g.,
pulksten 12, Ilūkstes pilsētā, uz
tirgus laukuma

ūtrupi,
kufā pārdos vairāksolīšanā pils.
Fabianam Rudevičam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
1 skapja, novērtētu par Ls 16,80
un 1 trimo spoguļa, novērtētu
Ls 12,80, dēļ procentuālā peļņas
nodokļa piedsīšanas. 28694

Tukuma apr. priekšnieka
palīgs I iec.

paziņo, ka 4. aprilī 1927 g.,
pulksten 10 rītā, Tukuma, Pils
ie.ā JVs 10, sētā,

ganos faiiālsolišani
Ansim Majoram, dzīv. Praviņu
pag. Sprogu-Inku mājās piederošo
zirgu, novērtētu par Ls 200, dēļ
1926./1927. saimn.g. nomas pa-

rāda piedz., saskaņā ar Tukuma apr
valsts zemju inspekcijas rakstu
no 13. novembra 1926. g. 1* 2203.

Pārdodamais zirgs apskatāms
uz vietas pārdošanas dienā. 28701

Aizputes polic. iec. priekšn.
paz ņo, ka 21. mirtā 1927. g,
pīkst. 10 rīta Aizputē

^
Kuldīgas

iela JVs 2, pārdos pirmā
atntātā ūtrupē

Philipam Baruchsonam piederošo
vienu zirgu un novērtētu par
Ls 262,80 ienākuma nodokļa pa-
rāda dzēšanai, saskaņā ar no-
dokļu departamenta 23. jūlija
1926. g rakstu JV» 131237. 28682 I

Jelgavas apriņķa priekšni.,
palīgs I iecirkni; izsluSni^
nederīgu pieteikto par nozandS?iekšzemes pasi, izdotu no Bērtmuižas pag. valdes JV» īnfn
Alberta Indriķad.lI^felda vardu. Āļ^

Pabažu pagastl^aTde^ua„.nedrigiem, sekošus dokumentus
1) Latvijas iekšzemes pasi j\r„ jS
izd. no šīs pag. valdes 12 m^S1920. g. uz Kriša PēteraTa a
lova vardu un 2) Latvijas ieHpasi JVs542, izd. no šīs pae ^8.jun.l920.g.uz žen,ļarOsS
m. Zviedris vārdu. 25095a

Likumu m ministru UMinoteikumu krājums.
1927. gada 2. burtnīca

iznākusi un dabūjam a Vākt.tipogrāfijā, pilī, i. istaba kuari vienīgi jāgriežas ar pie
prasījumiem.

Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 2 20ar piesūtīšanu „ 2^0

Saturs:
10) Likums par Stokholmas vis-pasaules pasta kongresā pa-rakstītiem vispasaules pasta

savienības konvenciju un no-līgumiem (un pati konvencija
un nolīgumi).

Tukuma apr. priekšnieka |
pal. I iec.

paziņo, ka 4. aprilī 1927. g.,
Pūres pagasta, Pūres Vec-Sud-
malās, pulksten 11 dienā,

1M0: fttoiaoa
Fridricham Ludvigsonam piede-
rošu vienu sugas gotenu, novērt
par Ls 60, dēļ 1925 g. ienākuma
nodokļa piedzīšanas, saskaņa ar
tiešo nodokļu departamentu rakstu
no 6. jūlija 1926 g. Jsfe 159437.

Gotens apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas. 28700

Aizputes polic. iec. priekšn.
paziņo, ka 21. martā 1927. g.,
pīkst. 10 rīta, Aizputē, Kuldīgas
ielā JVs 2, pārdos pirmā

atklātā ūtrupē
Philipam Baruchsonam piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no 4
pusratiem un 1 kamanām un no-
vērtētu kopā par Ls 234,10, slimo
kases parada dzēšanai, saskaņā
ar 6. rajona darba inspektora rak-
stiem no 2. okt. 1926. g. JV»2783
un 19. nov. 1926. g. Mš 3359.

28683

Aleksandrs Jāņa d. Mednis
likvidē savu zemes un mežu mērī-
šanas un taksācijas, rakstu darbu
un nekustamu īpašumu pirkšanas
un pārdošanas starpniecības kan-
tora darbību Rīgā.

Administratīvais departements
uzaicina personas, kurām pret
minēto kantori būtu kādas pra-
sības, pieteikt tās iekšlietu mini-
strijai Rīgā, Brīvības ielā Ne37/39
istabā 88, trīs mēnešu laikā no
sludinājuma publicēšanas dienas
,.Valdības Vēstnesī", piezīmējot,
ka pēc šī termiņa notecēšanas
prasības nepieņems un nodroši-
nājumu izsniegs minētam Med-
nim atpakaļ.

Rīgā, 1927.g. 15.martā.JVs5233.
Administratīvā departamenta
28515a direktors Šlosbergs.

Civillietu pārz. Krauze.
Iekšlietu ministrijas pasu no-

daļa izsludina par nederīgu Kārļa
Pūriņa iekšzemes pasi J\6 109782,
izd. 1920. g. 27. febr. no Rīgas VIII
polic. iec. 28630

Rubas pagastam
Jelgavas apriņķī, vajadzīgs 2*

ārsts.
līgšana resp. velēšanas notiks
Rubas pag. namā, 5 kilom no
Reņģu stacijas (Liepājas—Rīgas
dzelzsc.) 2. aprili 1927. g., pīkst.
3 pec pusdienas, pie pagasta pa
domes. Kandidāti, kuri vēlas
ņemt dalību līgšanā, top uzaici-
nāti iepriekš pieteikties pagasta
valdē, lai zinātu nozīmēt šķūt-
nieku skaitu to atvešanai no
stacijas un aizvešanai atpakaļ.
Atsta māja atrodas p'e pašas
Reņģu stacijas, turpat ari aptieka
2870i Pagasta valde.

Jelgavas apr. priekšn. palīgs
I iec. izsludina par _ nederīgu pie-
teiktu par nozaudētu iekšzemes
pasi, izdotu no 19. aprili 1924. g.
no Tukuma apr. priekšn. pal. II iec.
Aucē, ar JV» 1826, uz Olgas Kārļa
m. Dabolio vārdu. 26307

Jelgavas apr. priekšn. pal. liec.
izsludina par ^ nederīgu pieteiktu
par nozaudētu iekšzemes pasi,
izdotu no Skaistas pagasta valdes
LoktobrI 1925. g., ar JVs 4932 uz
Jāņa Donata d.Kurpenika v. 26855

Je'gavas apr. priekšn. pal. I iec.
izsludina par nederīgu pieteiktu
par nozaudētu iekšz pasi, izd.nobij
Jelgavas prefekta 23. apr. 1920. g.
ar JVs 3564, uz Cecīlijas Kristapa
m. Mazkalniņ vārdu 26614

Jelgavas apr. priekš n. pal. I iec.
izsludina par nederīgu pieteiktu
par nozaudētu iekšzemes pasi,
izdotu no Džūkstes pag. valdes
19 maijā 1920. g. at Mš 217, uz
He;minas Aleksandras Katla m.
Pinnes vārdu. 26404

Jelgavas apr priekšn. pal. 1 iec.
izsludina par neder gu pieteiktu
par nozaudētu karaklausības ap-
liecību, izdotu no Tukuma-Talsu
kara apr. priekšn. 1. febr. 1923 g.
at JVs 10426, uz Aduila Jāņa d.
Zandersona vardu 27875

Jelgavas apr. pr-ka pal. I iec,
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu iekšzemes pasi,
izdotu no Bērzmuižas pag. valdes
9. apr. 1921. g. JVs 1058 uz Roberta
Friča d. Kļava vārdu. 27876

3)ažādi
sludinājumi.

Maksātnespējīgā parādnieka
Zalmana Šlomoviza

konkursa valde sasauc
kreditoru pilnu sapulci

uz ši g. 29. martu, pulksten 6,30
vakarā, konkursa valdes priekšsē-
dētaja kantorī, Rīgā, Elizabetes
ielā JVs 23, dz. 6.

Di ēnas kārtība.
1) Prasību pārbaudīšana.
2) Tekošas lietas.

Visi Zalmana Šļomoviča kredi-
tori, kuri līdz šim nav iesnieguši
pierādījumus savam prasībām, tiek
uzaicina'i iesniegt tos konkursa
valdei. 28632

Konkursa valdes priekšsēdētājs
zvēr. adv. I. G o r ņ i c k i s.

Sporta-kulturas biedrība
„Makkbii" Liepājā

mantu Idterejas
izlozes

1927. gada 27. februārī

vinnestu saraksts:
58, 61, 227, 262, 488, 648, 710,
747, 775, 968, 1166, 1258, 1300,
1302, 1326, 1382, 1437, 1462,
1632, 1666, 1760, 1851, 1921,
1976, 1986.

Loterejas vadītājs
27117 H. F _eļgelmaris.

Rīgas kokrūpniecības akciju

„Brāļi Theurer"

Mīlēji iemini
notiks sabiedrības kantora telpās,
Rīgā, Doma laakuma JVs7, šī gada

9. aprili, pulksten 12 dienā.
Dienas kārtība.

1) Bilances un darbības pārskata
apsliprinašana par 1926. g. »n
valdes atsvabināšana.

2) Revizijas komisijas ziņojums.
3) Vēlēšanas.
4) Budžets uz 1927. g.
5) Akcionāru priekšlikumi.
Piezime: Gadījuma, ja ši ga"

9. aprilī ģeneralsapulce pec sta-

tūtu § 62. nevar notikt, taa
otrā (pēc § 64.) notiks si ga<»
23 aprilī.

2K>31 __ V aļdJ^

XIII. Rīgas kopējās darbi-
nieku slimo kases valde

ar šo paziņo visiem kases dalīb-

niekiem un to ģimenes locekļieo.
kā ari ārstiem, aptiekam un u
šiem, uz kuriem tas attiecas,

šī sada 16. marta pilna sāpu'»
grozot attiecīgos līdzšinējos »

teikumu*, nolēmusi starp citu.

1. Slimības gadījumu V

balsts maksājams sāfoo* «*
darba nesp ēļa?
dienu līdzšinējā apmēra.

2. Kases dalībnieku grau»

ievestiem ģimenes locekļiem /?

piemaksā SOV> Par *fi ,ma-
sveciatārstēšanu:i
saža, vannas, rentgena , dw

mijas, kalna saules ap>
šaria u. t. 1), kā ari P*
medicinisJHein (ffl%Sii
līgo Ifd*e#iWefW

ffll a„-
gie locekļi, visāda vēma g
dažas, pastutes,brilles".'šie 50»?. ģ menes toĶŅ&ffl
maksā tieši attiecīgai .'^f ,,?»:
pesonai, kura nav saistīta

^ārstēšanu resp. izsnieg1 t ,
pirms attiecīgas sumas iem .> i

3 Pagaidām p ārtrauKi s
nes locekļu zobārstēšanu.

Šie lēmumi stājas spēka ar

21. martu. _ . *,,
28721 IJalO*-

Lauksaimniecības pārvalde I
Kalpaka bulv. JMš 6, dz. 4, istaba, 14, 26. martā š. g., pulksten 10,
izdos mutiskā izsolē Valsts Bulduru dārz-
kopības fermas kalpotāju ēkas būvdarbus.
Paziņojumi par piedalīšanos izsolē līdz ar drošības naudu Ls 200,—
iesniedzami lauksaimniecības pārvalde ne velak par pulkst. 10 minētā
dienā. Tuvāki paskaidrojumi saņemami turpat. 1* 28610

<«^^_ _ Pirmdien, 4. aprilī š g., pīkst. 3 p. p. pārdos
MīlTUgPC Rūpniecības ielā JVs 32, Baltijas-Krievijas
transportu un preču noliktavas A.'S., Vaļņu iela JVs 2, uzdevumā, uz
attiecīgas personas rēķina, atklātā vairāksolīšanā kasti audumus,
apm 130 klgr. Pārdodamā prece apskatāma no 28. marta līdz 2. apr.
ikdienas no pulkst. 10—3 noliktavā Rūpniecības ielā 32.

28722 Zvērināts biržas maklers T. Schummers

Ropažu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1927 g. 21. aprilī, pīkst. 12, II (Inčukalna) iecirkņa mežniecības
telpās, atrod, vasarnicā .Marija' (pie Inčukalna stacijas), pret tūlītēju
samaksu, saimnieciskā kārtā sagatavotu un pie Inčukalna stac. izvestu

mizotu stutmalku 125 sterus,
nocenotu par Ls 865 un mizotu papīrmalku 10 sterus, nocenotu
par Ls 68.

Pie izsoles pielaidīs personas, _ kuras iemaksās izsoles komisijai
10°/o drošības naudas no novērtētās sumas.

Tuvākas ziņas pie II (Inčukalna) iecirkņa mežziņa un virsmež-
niecības kancleja Enzeliņu muižā (6 km no Stoķu stacijas).

28673 .&ioļBaxwĒ vir#mežnie<:īf>a

stīgas ostas valde
izsludina ranstisnu saccnsīnu

ļauna tvaika katla
piegādāšanai

Kails kuģu tīpa 12 atm. darba spiedienam. Sildu virsma 44 kv. m.
Tuvākas zi?as un katla zīmējumu izsniedz Rīgas ostas valde

Valdemāra ielā JVs la, darbdienās no pulkst. 9—15. 28731
Rakstisks piedāvājums, apmaksāts ar attiecīgu zīmognodokli ie-

sniedzams līdz š. g. 28. martam, pīkst. 12 dienā Līdz ar piedāvājumu
iemaksājama ostas valdes kasē Ls 400 drošibas nauda. JVs5100

Rīgas apriņķa ceļu inženiers
izdos š. g. 28. marta, pīkst. 10, savā kancleja, Lāčplēša ielā 24, dz. 8,

mutiskā un rakstiskā galīgā izsolē
sijātas grants piegādi

uz Jūrmalas šosejas 1) 650 kub-m no km 7,920—16,600; drošības
nauda pie izsoles Ls 650,— ; 2) 680 kub.-m no km 17,700—27,150;
drošības nauda pie izsoles Ls 680,—. — Uz izsoli jāiesniedz

^
grants

paraugi. — Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties kancleja katru
dienu no pulksten 9—15. JVs5060 1* 28339

iekšlietu ministrijas bflvoalde,
Brīvības ielā 37/39, izsludina:

Š. g. 30. martā, pīkst 11 dienā jauktu izsoli 500,000 gab. ķieģeļu
piegādāšanai Ķemeru sēravotu iestādes vajadzībām. Drošības
nauda Ls 500.

Š\ g. 30. marta, pīkst. 12 dienā, sacensību Ķemeru sēravotu ie-
stādes komprešu dūņu sagatavošanas un sasildīšanas ietaišu ierīko-
šanai. Drošības nauda Ls 300.

Tuvākas ziņas būvvaldē, darba laikā. JVs 5106 28733
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