
Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1927. gada 26. martā

Nr. 264.
No Jūrniecības departamenta kara re-

sora rīcībā pārņemto velkoni „Varonis"
ievest kara flotes sastāvā ar š. g. 16. fe-
bruāri.

Valsts Prezidenta v. i.
Saeimas priekšsēdētājs
Dr. Pauls Kalniņš.

Kara ministris,
ģenerālis B angerskis

valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Pamatojoties uz 1920. g. 15. marta

likuma punktu 8. par atlīdzības izsnieg-
šanu sērgu dēļ nogalināto un sērgās
kritušo lopu īpašniekiem (Lik. kr. 174.
— 1920. g.) zemkopības ministrija atstāj
spēka ari uz turpmākiem 6 mēnešiem,
skaitot no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim
š. g., tās pašas augstākās taksācijas
cenas par nogalināmiem un sērgās kri-
tušiem mājlopiem, kuras izsludinātas
.Valdības Vēstneša" 1926. g. 216. nu-
mura.
Rīgā, 1927. g. 25. martā.

Zemkopības ministra biedrs
A. Fr i db erg s.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Rīkojums
par eksportējamo mājlopu
kontroles izdevumu segšanu.
Pamatojoties uz likuma par mājlopu

^sportu
6. un

7 pantu (Lik. kr. 35_ —
1925.) zemkopības ministrija, saziņa ar
mansu ministriju, nosaka atlīdzību ve-
terinarsanitarās kontroles izdevumu seg-
šanai par izvedamo mājlopu apskati,
a'ka no 1927 g. 1. apriļa līdz 1928. g.
' aprilim, sekošos apmēros:
') Par zirgiem : Ls

a) sporta zirgiem . . . . 10, -
„ b) pārējiem 2,—

< Par liellopiem 1,50
*> par cukam, kuras smagākas

Par 40 kg 1,-4) par kumeļiem līdz 2 gadi un

5) p ! iem .l'dz vienu gadu veciem 0,50
i Par aitām, kazām, jauniem

kazlēniem sivēniem līdz 40 kg
Sv0,40

trol
atl idzibu > mājlopu eksporta kon-

ies izdevumu segšanai, 'mājlopu izve-

v' iernaksā uz priekšu Latvijas bankā,

ka
noda !avansa veidā, ieskaitī-

vald
zemko Pjbas ministrijas veterinar-

tnģn
S-PJrēķinā E. JVb 83 un reizi

Vaļd
esi izdara noreķināšanos arveterinar-

%ā , 1927. g. 25. martā.
Zemkopības ministra biedrs
. A. Fridbergs.
veterinarvaldes priekšnieks,

^ veterinārārsts Cīrulis.

Valsts Prezidenta pavēle.

Rīkojums par augstākām taksācijas ce-
nām par nogalinātiem un sērgās
kritušiem lopiem.

Rīkojums par eksportējamo mājlopu
kontroles izdevumu segšanu.

Iz kāra ministra pavēles N° 10.
Rīkojums par jaunsaimnieku un bezzem-

nieku — zemes rentnieku, kā ari
viņu mantu pārvadāšanu par paze-
minātu tarifu.

Rīkojums par dažu Latvijas dzelzsceļu
staciju izslēgšanu no SSSR Latvijas-
Igaiinijas tiešās satiksmes.

Rīkojums par jaunu staciju ieslēgšanu
Vācijas un Lietavas-SSSR satiksmē.

Maksa pat .Valdībai Virtneil":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
dnLs 22,— gada . , . Ls 18 —

'/, gadu . . . 12,— '/i gada . . , 10—
imēn. . . - 6- 3 tnēn. . . . 5,-
J , ... 2,- 1 . ... 1,70
m atkalpār- Par atseviSķu

devējiem . . —.12 numuru . . —.

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pIUM 2. Tel. Ns 20032
Rasas stundas ko 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedicija:

Rlgi, Pilī >6 1. Tel. jNe20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājuma maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslējlgām

rindiņām . _ , . „ . L» 4,-
b) par katru _ tālāku rindiņu —,J1

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —.21

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas - M

Iz kara ministra pavēles Nr. 10.
Rīga, 1927. g. 23. martā.

Pārvaldības dala.
§ 1-

Par priekšzīmīgo kartību, kāda viscaur
izpaudās karaspēka līdzdalībā mūsu ar-
mijas un flotes bij. augstākā vadoņa ne-
laiķa

^
Valsts Prezidenta Jāņa Čakstes iz-

vadīšanas svinībās, dienesta vārdā izsaku
pateicību armijas komandierim ģenerālim
Radziņam, tāpat ari galvenā štāba priekš-
niekam ģenerālim Peniķim, artilērijas
inspektoram ģenerālim Kalniņam un kara
būvniecības pārvaldes priekšniekam pulk-
vedim Švolkovskim par viņiem uzlikto
sevišķo uzdevumu veikšanu.

Pateicos visiem virsniekiem, instrukto-
riem un kareivjiem, kuri izvadīšanā ņēma
dalību

Ministru prezidenta un savā vārdā iz-
saku atzinību sēru svinību atbildīgam
vadītajam Rīgas garnizona priekšniekam
ģenerālim Gopperam un Rīgas pilsētas
komandantam pulkvedim Asmanim par
viņu pūlēm, kuras veicināja sēru svinību
kārtīgu un priekšzīmīgu norisi.

§ 3.

Ņemot vēra, ka daudzu mušu kara-
vīru piederīgo dzīves vietas sakarā ar
robežlīgumu spēkā stāšanos atrodas Igau-
nijā, Lietavā un Polijā, kara ministra
1926. g. 29. pavēles 10. § nosacījumus
attiecībā uz atvaļinājumiem uz augstāk
minētām valstīm savu piederīgo apme-
klēšanai attiecināt ari uz visiem virs-
dienesta karavīriem.

Obligatoriskā dienesta karavīrus uz ār-
valstīm vispārīgi var atvaļināt uz kara-
klausības likumā paredzēto laiku tikai
sevišķi svarīgos gadījumos ar divīzijas
komandiera vai tiesībās viņam līdzīga
priekšnieka atļauju.

Saskaņā ar ministru kabineta 1926. g.
16. decembra lēmumu un „Valdības Vēst-
neša" š. g. 2. numurā izsludināto Sa-
tiksmes ministrijas rīkojumu N° 474,
sākot ar š. g. 1. aprili nav jāiesniedz
apliecības dzelzsceļu stacijās pārvadā-
šanas maksājumu aprēķināšanai bez
kultūras fonda piemaksas, nodokļa Sar-
kanam krustam par labu un zīmog-
nodokļa,

Braukšanas nauda un karaspēka mantu
pārvadāšanas izdevumi maksājami ar
pieskaitītu kultūras fonda piemaksu un
nodokli Sarkanam krustam par labu
pēc pastāvošiem dzelzsceļa tarifiem pasa-
žieru un mantu pārvadāšanai. Norēķinus
ar dzelzsceļu virsvaldi par karaspēka
daļu un iestāžu samaksātiem nodokļiem
izdarīs budžetu un kreditu pārvalde.

Sakarā ar šo atceļu: 1) apsardzības
ministra 1922. g. _ 74. pav. 20. § pie-
likuma 2. panta pedejo daļu, sakot ar
teikumu : „Uz dzelzsceļiem biļešu cenu
u. 1.1.", 2) apsardzības ministra 1922. g.
8. pav. 3. § pēdējo daļu, sākot ar tei-
kumu : „Lai dzelzsceļš par sūtījumiem
neaprēķinātu u. t. t." un 3) apsardzības
ministfa 1922. g. 23. pav. 4. § 12. p.

Kara ministris, ģenerālis
Bangerskis.

Rīkojums Nr. 121.
1927. g. 21. martā.

Vācijas un Lietavas-SSSR tiešā preču
satiksme.

Vācijas un Lietavas-SSSR dzelzsceļu
tiešās satiksmes preču tarifa, kurš izdots
atsevišķā brošūrā, ievests dzīve ar
1925. gada rīkojumu N° 248 un publi-

cēts „Valdības Vēstneša" 1925. g_ada
N° 143 (A nodalījuma punkts c) jāpa-
pildina ar sekošām SSSR dzelzsceļu
stacijām:

no 1927. g. 10. marta
Maskavas-Kazaņas dzelzsceļa

Murom

Aizbaikala dzelzsceļa
Cita I

Dienvidu dzelzsceļa
Ķrukov pie Dņepras

no 1927. g. 25. marta
Ziemeļu dzelzsceļa

Archangelsk pils. stac.
Oktobra dzelzsceļa

Višņij-Voloček pils. stac.
Maskavas - Kijevas - Voroņežas

dzelzsceļa
Bransk.

Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs
K. S p r i ņ ģ i s.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.

Rīkojums Nr. 129.
1927. g. 24. martā.

SSSR-Latvijas-Igaunijas tiešā satiksme.
Izlabojams 1924. g. 21. maija rīkojums

N° 169, kurš iespiests 1924. g. „Dzelzs-
ceļu virsvaldes rīkojumu krājumā Ne 21
un 1925. g. „Valdības Vēstnesī" J& 171.

Rīkojuma pielikumā: «Noteikumi pa-
sažieru un bagāžas pārvadāšanai tiešā
Krievijas - Latvijas - Igaunijas satiksmē",
§ 3. p. 3. „Satiksmē starp Latvijas un
Igaunijas dzelzsceļiem" strīpojamas sta-
cijas: Ventspils Rēzekne I un Grīva.

Rīkojums spēkā no 1. apriļa 1927. g.
Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs

K. S p r i n ģ i s.
Starptautiskās satiksmes

inspektors F. Magazings.

Ar Ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.

1927. g. 24. martā.
Satiksmes ministris

K. Krievs.
Rīkojums Nr, 130.

Par jaunsaimnieku un bezzemnieku —
zemes rentnieku, kā ari viņu mantu
pārvadāšanu par pazeminātu tarifu.
Atļauju jaunsaimniekus un bezzemnie-

kus '— zemes rentniekus, kā ari viņu
ģimenes locekļus un inventāru līdz šā
gada 15. maijam (ieskaitot) pārvadāt
par 50% pazeminātu veduma maksu,
ievērojot kārtību, kura paredzēta 1925. g.
„Valdības Vēstneša" 61. numurā un
.Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krājuma"
11. numurā publicētā . rīkojumā N° 88.

Papildu maksājumi ņemami pilnos
apmēros.

Šis rīkojums spēkā no 15. marta līdz
š. g. 15. maijam.

Dzelzsceļu galvenais
direktors A. R o d e.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Uzaicinājums.

Zemkopības ministrijas Zemkopības
departaments uzaicina Marienhauzenes
(Viļakas) muižas hip. N° 506, zemes
gabala, ar nosaukumu „Medņusala",
kurš atrodas Viļakas pagastā, Jaunlatga-
les apriņķī, ieguvējus Jāni un Broņislavu
Staņislava dēlus B i z u n u s ierasties
sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas,
kurā šis uzaicinājums iespiests „Valdības
Vēstnesī", pie zemkopības ministrijas
notāra Rgā, Dzirnavu ielā N° 31, iepa-
zīties ar minētā zemes gabala izpirkšanas
līgumu un to parakstīt.

Neierašanās gadījumā ieguvējus uz-
skatīs kā atteikušos no piešķirtā zemes
gabala un to no jauna ieskaitīs zemes
fondā

Pamats: likuma par nekustamu
ipašumu koroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu 5. p.,
1924. g. 8. februāra instrukcijas pie

min. likuma 18.20 un 25. p. p. un
likuma par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju no-
vērtēšanu un pārdošanu dzirntsīpo-
šumā vai atdošanu dzimtsnomā 23. p.

1927. g. 14. martā.
Zemkopības departamenta

direktors Maciņš
Zemes vērtēšanas daļas

vadītājs Šņornieks.

Paziņojums mantiniekiem.
Latvijas ģenerālkonsuls Ņujorkā ziņo,

ka tur 1926. g. 10. decembrī miris
latvietis Alfrēds Rieksts, kurš agrāk
dzīvojis Rīgā. Rieksts dzimis 1891. gada
24. janvārī un no viņa atstātām vēstu-
lēm esot redzams, ka viņa radi vai pa-
zīstamie agrāk dzīvojuši Āgenskalnā,
Tukuma ielā JSTs 30. Rieksts miris no
nelaimes gadījuma darbā, kādēļ viņa
tuviniekiem ir izredzes saņemt naudai
pabalstu no viņa darba devējiem. Ār-
lietu ministrija uzaicina A. Rieksta
tuviniekus pieteikties ārlietu ministrijas
juridiskā nodaļā.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaja,
saskaņā ar savu š. g. 22. marta lēmumu,
meklē uz sod. lik. 587. p. 1. d. pamata apsūdz.
Zacharu (Sašu) Savelija (Saviļā) d. Jegorovu,
piederīgu pie Rīgas pilsētas, 53 g. vecu, kurš
agrāk dzīvojis Rīgā, Lāčplēša ielā 137, dz. 3,
pēc tautības krievs, vecticībnieks, precējies,
rakstīt, lasīt pratējs, pēc nodarbošanās strādnit ks.

Visām iestādēm un personām, kūjām bitu
zināma meklējamā Zachara Jegorova vai v.ņa
mantas atrašanās vieta, nekavējoties ziņot pat
to Rīgas apgabaltiesai, kā ari spert attiecīgus
soļus Jegorova apcietināšanai, jo saskaņā ar
tiesas š. g. 22. marta lēmumu kā drošības lī-
dzekļu veids pret Zacharu Jegorovu noteikts
apcietinājums. Apcietināšanas gadījumā ieskai-
tīt Zacharu Jegorovu šis tiesas rīcībā.

Rīgā, 1927. g. 24. martā. L. Ns 1552? .
Priekšsēdētāja biedra v'etā H. M i n t a 1 s.
Sekretāra palīga vietas izp. G o 1 d m a n s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa.
saskaņā ar savu 1927. g. 3. marta lēmumu,
atsauc „ Valdības Vēstnesī" 1926. g. 17. jū-
nija 132. numurā iespiesto sludinājumu par
Kristapa Kārļa d. Kozlovska meklēšanu,
jo minētais Kozlovskis ir atrasts.

Daugavpilī, 1927. g. 23. martā.
Priekšsēdētāja vietā V. O r e i e r s.
Sekretāra palīgs L. Drozdovskij.

Valdības darbība.
Latvijas - Polijas tirdzniecības

līguma lieta.
Š. g. 19. februārī Polijas sūtnis J. Lu-

kašievičs iesniedza ārlietu ministrim
tirdzniecības līguma projektu, kurš tiks
pārbaudīts Saimniecisko līgumu komisijā,
uz kuras lēmuma pamata ārlietu mini-
stris š. g. 24. martā deva atbildi Polijas
sūtnim.

Savā atbildē ārlietu ministris aizrāda
uz to, ka ari jaunais projekts nesatur
pilnīgi noteikti un nepārprotami formu-
lētu Baltijas klauzulu, un ka viņā
pilnīgi trūkst Krievijas klauzulas. La-
tvijas valdība tādēļ pirms līguma tālākas
apspriešanas uzstāda kategorisko prasību
līguma tekstā uzņemt skaidrā un nepār-
protamā veidā Baltijas un Krievijas klau-
zulu. Attiecīgais projekts tai pašā dienā
iesniegts Polijas sūtnim. Bez tam ār-
lietu ministris aizrādīja, ka sakarā ar lī-
gumu jānokārto apmierinošā veidā
eksportpreču kontingentēšanas jautājums.
Tas būtu izdarāms tādējādi, ka pirmkārt,
preču kontingentus piešķir Latvijai vis-
maz gadu uz priekšu un otrkārt —
ievešanas licences izdodamas Latvijas
eksportieriem, lai tie nebūtu spiesti me-
klēt pircējus, kam laimējies izgādāt sev
importlicences, bet varētu bez grūtībām
novietot savas preces Polijas tirgū.



Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Ri KODUMS.

Sakarā ar Daugavpils apriņķī para-
dījušos trakuma sērgu, pamatojoties uz
obligatoriskiem noteikumiem par trakum-
sērgas apkarošanu, publicēti 1927. gadā
„Vald. Vēstn." N° 7, p. 3, jzsludinu
Piedrujas pagastu par trakumsērgas ap-
draudētu rajonu.

Uzdodu Piedrujas pagasta valdei
pasludināt iedzīvotājiem šinī nolūkā
izdotos obligatoriskos noteikumus par
trakumsērgas apkarošanu 1., 2., 4., 5.,
6., 7., 8., 9, 10. un 12. pantu (Vaid.
Vēstn." 1927. g. 7. numurā), kuri iedzī-
votājiem stingri jāievēro.

Ātrākai sērgas apkarošanai uzdodu
policijai spert visus no viņas atkarīgus
soļus un attiecīgu rīkojumu un notei-
kumu neievērotājus saukt pie likumīgas
atbildības.

Apriņķa priekšnieka v. (paraksts).
Darbveža v. (paraksts).

Saistoši noteikumi
par tirgošanos ar sāļu un salas
produktiem un tirgotavu iekārtu

Daugavpili.
Pieņemti Daugavpils pilsētas domes
1927. g. 21. februāra sēdē un apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1927. g. 15.marta rakstu

Ns 10,719.

§ 1. Ar gaļu un gafas produktiem
Daugavpilī ir atļauts tirgoties:

a) pilsētas pašvaldības veikalos;
b) tirgotavās, ierīkotās no privātām

personām un atbilstošās sanitāriem
noteikumiem;

c) uz tirgus laukuma, pilsētas valdes
norādītās vietās.

§ 2. Atļauts pārdot tikai svaigu gaļu
pēc veterinarizmeklēšanas lopkautuvē vai
gaļas izmeklēšanas stacijā, kā ari desas
bez surogātu piemaisījumiem, kuri kai-
tīgi veselībai, jeb samazina produktu
barojošās vielas un labumu.

§ 3. Desu darbnīcām, gaļas un desu
veikaliem jābūt tīriem, plašiem un gai-
šiem ar labu ventilāciju, aizsargātiem no
saules un tie nedrīkst būt kopēji un sa-
vienoti ar dzīvojamām telpām. Svaigu
gaļu un svaigas desas ir aizliegts pārdot
veikalos, kuros pārdod citus uzturas
produktus.

§ 4. Katrai gaļas tirgotavai virs dur-
vīm jāpiestiprina izkārtne ar īpašnieka
vārdu un uzvārdu. Personām, kuras tir-
gojās ar svaigu gaļu uz tirgus laukuma,
šādas izkārtnes jāpiestiprina virs galdiem
un ratiem.

§ 5. Tirgotavu sienām jābūt ar gaišu
eļļas krāsu nokrāsotām 0 35 metru
(!/ 2 aršina) no grīdas. Virs šā
augstuma nokrāsojums var būt tum-
šākā eļļas krāsā vai ar līmes krāsu.
Griestiem jābūt izštukaturētiem un izbal-
sinātiem.

§ 6. Grīdai tirgotavās jābūt no ce-
menta, asfalta vai ķieģeļiem ar cementa
izštukaturējumu, pie tam ar ieslīpumu, lai
ūdens pie telpu mazgāšanas varētu no-
tecēt ; ir atļautas ari labi izkrāsotas dēļu
grīdas, ja tās taisītas no cieši piegulsto-
šiem spundētiem dēļiem.

§ 7. Gaļas un desu tirgotavās, kā ari
pie tām piederīgās telpās, kā pagrabos,
noliktavās un t. t., kurās tiek gaļa uz-
glabāta, atļauts novietot tikai svaigu gaļu
un gaļas pārstrādājumus no lopiem, kuri
apskatīti pilsētas lopkautuvē, bet ne ādas,
kaulus, ragus, nagus un dažādus gaļas
atkritumus. Gaļa un desas pakapamas
tā, lai saule viņus neapspīdētu un ne-
pieskartos pie sienām, pie kam sienām
pagrabos un noliktavās jābūt ar cementa
izštukaturējumu un nokrāsotām ar eļļas
krāsu.

§ 8. Galdi, soli, bluķi, plaukti, svari,
gaļas un desu pakapamie āķi un citi
piederumi turami pastāvīgā kārtībā un
tīrībā. Naži un cirvji turami uz galdiem
vai bluķiem vislielākā tīrībā un spodrībā
un atvienu sausi, lai tos varētu izsargāt
no sarūsēšanas. Gaļas pakaramiem āķiem
jābūt cinnētiem vai krāsotiem ar eļļas
krāsu, lai tos izsargātu no rūsēšanas.

§ 8-a. Pie gaļas veikaliem, desu tir-
gotavām un gaļas noliktavām jābūt ledus
pagrabiem vai atdzesinātavām.

§ 9. Tirgotavu īpašniekiem jālūkojas
uz to, lai tirgotavas kalpotāji ievērotu
pilnīgu tīrību un I darbā nēsātu audekla
priekšautus, kas apklāj ķermeni no kakla
līdz ceļiem.

§ 10. Galdiem un soliem, uz kuriem
pārdod, novieto un sadala gaļu jābūt pār-
klātiem ar glazurētiem podiņiem vai

cinka bleķi. Bluķiem prieks gaļas cir-
šanas jābūt no ozola koka vai ar ozola
dēļiem virs cita koka.

§ 11. Pie darba gaļas un gaļas pro-
duktu tirgotavās, darbnīcās un noliktavās
pielaižamas tikai personas, kuras neslimo
ar lipīgām slimībām, bet slimojo-ie ar
lipīgām slimībām izraidāmi un par to
ziņojams veselības nodaļai un policijai.

§ 12. Pie gaļas pārdošanas uz ratiem,
gaļa turama tīros cinnētos vai emaljētos
traukos vai uz tīra audekla.

§ 13. Iznēsāt gaļu atļauts tikai tīros
cinnētos vai emaljētos traukos,, kuri pār-
klājami ar tīru audeklu.

§ 14. Daži atkritumi, kā asinis, kauli
un t. t. ir tanī pašā dienā nogādājami
projām no gaļas tirgotavas un grīda no-
skalojama ar svaigu ūdeni.

Aizliegts turēt tirgotavās jēlādas, vilnu
un zarnas. Apģērbu gabali turami at-
szvišķās pieliekamās telpās, kur gaļa un
tās produkti neglabājas, vai atsevišķos
slēgtos skapjos.

§ 15. Sanitārai uzraudzībai un poli-
cijai ir tiesības katrā laikā, skatoties pēc
vajadzības, kontrolēt gaļas tirgotavas un
pie tām piederīgās telpas gaļas novie-
tošanai un pārstrādāšanai, zīmējoties uz
tīrību un kārtību.

§ 16. Vainīgie šo noteikumu neiz-
pildīšanā saucami pie likumīgas atbildības.

§ 17. Saistošie noteikumi stājas spēkā
divu nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas
«Valdības Vēstnesī".

Pilsētas valde.

Saistoši noteikumi
par ugunsdzēsību Pļaviņu miestā.

Pieņemti Pļaviņu miesta domes 1926. g.
25. augusta sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas būvvaldes 1927. g.

21. marta rakstu Ns 95928.
1. Ugunsgrēka gadījumos katra Pļa-

viņu miesta iedzīvotāja pienākums ir
sniegt palīdzību ugunsgrēka apkarošanai
un ierobežošanai.

2. Katram pilsonim, kurš pamana
ugunsgrēka izcelšanos, nekavējoties jā-
ziņo par to ugunsgrēka pieteikšanās
vietai vai policijai. Tuvākās vietas tele-
fonu īpašniekam nav tiesības liegt lietot
viņa telefona aparātu. Līdz ugunsdzē-
sēji ierodas, iedzīvotājiem jācenšas ar
saviem spēkiem uguni apslāpēt un glābt
mantas, bet ja tas nebūtu iespējams,
tad ierobežot uguni, lai tā nepārietu uz
citām ēkām.

3. Visas vīriešu kārtas personas, ve-
cumā no 16 līdz 60 gadiem, kuras iera-
dušās ugunsgrēka vietā, pāriet ugunsdzē-
sēju komandas priekšnieka rīcībā un tās
nedrīkst atteikties no ugunsdzēšanas
darbiem. Rūpniecības uzņēmumos un
veikalos nodarbinātie ugunsdzēsēju bie-
drības biedri nekavējoties jāatsvabina
no viņu pienākumiem — ugunsdzēšanai.

4. Visiem zirgu īpašniekiem miestā
nekavējoties jāierodas ugunsgrēka vietā
uz pirmo aicinājuma signālu un jāpalīdz
pie dzēšanas darbiem bez atlīdzības.
Pa visu ugunsgrēku laiku tie paliek ar
saviem zirgiem policijas jeb ugunsdzē-
sēju priekšniecības rīcībā. Atstāt uguns-
grēka vietu tie var tikai ar iepriekš mi-
nēto personu atļauju.

5. Pirmie triju zirgu īpašnieki, kuri
pēc zignala ieradušies ar dzēšamiem
rīkiem ugunsgrēka vietā, saņem no
miesta valdes atlīdzību: pirmais Ls 6.
otrais Ls 4, un trešais Ls 2,

6. Katram namsaimniekam vai viņa
vietniekam jātur pastāvīgi sava nama
pagalmā ugunsgrēka dzēšanai: 1 koka
trepes savas mājas jumta augstumā,
1 spainis un ķeksis ar koka kātu garumā
no 4 līdz 6 metri.

7. Ugunsdzēšanai vajadzīgais ūdens
bez atlīdzības ņemams no visām miestā
esošām akām, pumpjiem un citiem ūdens
krājumiem.

8. Ļaužu sapulcēšanās vietās, teātros,
kinematogrāfos un citās jāievēro visi ne-
pieciešamie aizsardzības līdzekļi pret
varbūtējo uguns izcelšanos, jānovieto
telpās 1 ūdens muca, vismaz 10 spaiņu
tilpumā, kurai pastāvīgi jābūt pilnai ar
ūdeni.

9. Zirga īpašnieka slimības, nespēka
un prombūšanas gadījumos, viņa zirgs
tiek uzticēts citai personai pēc policijas
aizrādījuma.

10. Par šo saistošo noteikumu ne-
ievērošanu vainīgie saucami pie atbil-
dības uz soda likuma pamata.

11. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 14 dienu laikā pēc to publicē-
šanas „Valdības Vēstnesī".

Pļaviņu miesta valdes
priekšsēdētājs A. Dūms.

Sekretāra v. i. J. R o z ī t s.

Saistoši noteikumi
par tirgošanās laiku Daugavpils apriņķa

bieži apdzīvotās vietās
Pieņemti Daugavpils apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1927. g. 27. janv. sēdē,
prot. Ns 5, § 27 un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta

1927. g. 14. marta rakstu Ns 101696.

1. Visāda veida veikalus, izņemot
zemāk minētos punktos uzskaitītos uz-
ņēmumus, atļauts atvērt darbdienās no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 8 _ vakara,
bet svētdienās no pulksten 1 pēc pus-
dienas līdz 8 vakarā.

2. Viesnīcās, traktieros, biedrību un
klubu bufetēs ar reibinošiem dzērieniem
atļauts tirgoties darbdienās no pulksten 9
rītā līdz pulksten 10 vakarā, bet sest-
dienās, kā ari pārējo svinamo dienu
priešvakaros līdz pulksten 12 dienā.
Svētdienās un citās dienās, kā ari tautas
nobalsošanas, pašvaldību iestāžu vēlē-
šanu un rekrūšu iesaukšanas dienās
viesnīcas, traktieri, biedrību un kiubu
bufetes ar reibinošiem dzērieniem slēdza-
mas visu dienu.

3. Vīnu tirgotavas promnešanai at-

ļauts atvērt darbdienās no pulksten 9
rītā līdz pulksten 8 vakarā, bet sest-
dienās un svinamo dienu priekšvakaros
tās slēdzamas pulksten 12 dienā. Svēt-
dienās un citās svinamās dienās, kā
tautas nobalsošanas, pašvaldību iestāžu
vēlēšanu un rekrūšu iesaukšanas dienās
tās slēdzamas visu dienu.

4. Ēdienu namus, tējnicas, kafejnīcas
bez reibinošiem dzērieniem, konditorijas,
kā ari bārddziņu veikalus atļauts atvērt
svētdienās no pulkst. 9 rītā līdz pulksten
10 vakarā, bet svētku un svinamās dienās
no pulksten 9 līdz 10 rītā un no pulk-
sten 1 p. p. līdz pulksten 10 vakarā.

5. Biedrību bufetes bez reibinošiem
dzērieniem atļauts atvērt no pulksten 9
rītā līdz pulksten 10 vakarā, bet izrīko-
jumos — pa visu izrīkojuma laiku.

6. Tirgos tirgošanās atļauta: no 1.
maija līdz 31. augustam no pulksten
6 rītā līdz pulksten 8 vakarā, bet no 1.
septembpa līdz 30. aprilim no pulksten
7 rītā līdz pulksten 5 p. p. Šis punkts
nav attiecināms uz gada tirgiem.

Piezīme. Pastāvīgas tirgotavas uz
tirgus laukuma, kuras iznomātas uz
veselu gadu, atļauts atvērt tai pašā
laikā, kā pārejās tirgotavas.

7. Visi tirdzniecības uzņēmumi, vies-
nicu, traktieru, tējnicu, kafejnīcu, klubu
un,biedrību bufetes ziemas svētku, liel-
dienu un vasaras svētku pirmās dienās,
jaunā gadā, 26. janvārī, 1. maijā, 22. jū-
nijā un 18. novembrī jāslēdz visu dienu.

8. Šie noteikumi neattiecas uz aptie-
kām, iebraucamām vietām, mēbelētām
istabām, viesnīcām (izņemot viesnicu
bufetes) un dzelzsceļu bufetēm, kuras
pieejamas ceļotājiem pēc vajadzības

9. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

10 Vainīgos par šo noteikumu ne-
ievērošanu saukt pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

11. Šie noteikumi nāk spēkā 14 dienu
laikā pēc publicēšanas „ Valdības Vēstnesī".

Daugavpils apriņķa p. 1. valdes
priekšsēdētāja p. v. i. (paraksts).

Darbvedis A. Audzevičs.

Saistošie noteikumi ugunsgrēku
gadījumos

Varakļānu miestā.
Pieņemti Varakļānu miesta domes 1927. g.
26. februāra sēdē un apstiprināti ar
iekš/ietu ministrijas būvvaldes 1927. g.

16. marta rakstu -N° 95898.

1. Ugunsgrēka gadījumos katra iedzī-
votāja pienākums sniegt savu palīdzību
pie uguns apkarošanas.

2. Namu īpašniekiem vai viņu viet-
niekiem tiek uzlikts par pienākumu turēt
kārtībā pastāvošās akas vai pumpjus,
kurus pie

^
ugunsgrēka neliegt izlietot.

Tāpat katrā mājā viņas īpašnieka pie-
nākums turēt gatavībā vienas trepes,
kuras nedrīkst būt īsākas par 5 metriem.
Ugunsgrēka gadījumos neviens mājas vai
tuvākas apkaimes iedzīvotājs nedrīkst
noslēpt vai liegt viņam piederošus spai-
ņus un tamlīdzīgus traukus, kas vaja-
dzīgi pie uguns apkarošanas.

3. Visiem zirgu īpašniekiem uzlikts
par pienākumu pie pirmā signāla (tauru
pūšanas) nekavējoties ierasties ar zirgiem
un aizjūgiem pie ugunsdzēsēju mājas
deļ ūdens piegādāšanas un dzēšamo rīku
novešanas uz ugunsgrēka vietu, kur tie
padoti ugunsdzēsēju priekšniecības rīcībai
līdz ugunsgrēka pilnīgai likvidēšanai.

4. Pirmie trīs ūdens mucu pievedēji,
kuri ierodas ugunsgrēka vietā ar ūdeni,

saņem atlīdzību no ugunsdzēsēju biedrības: pirmais Ls 4,—, otrais Ls3^
un trešais Ls 2,—.

Piezīme. Ugunsgrēka gadījUrnā
var ari ņemt zirgus, kuri iebraukuši
miesta, par atlīdzību, kuru izmaksā
ugunsdzēsēju biedrība no J s i
līdz Ls 3,—. ' »""?

5. Ugunsdzēšanai ņemams vajadzīgais
ūdens bez atlīdzības

^
no miestā atrodo

šamies pumpjiem akām un visiem citiem
ūdens krājumiem.

6. No ugunsgrēka dzēšanas, cilvēku
un mantas glābšanas darbiem zem
ugunsdzēsēju priekšniecības vadības ne-
drīkst atteikties neviens darba spējīgs
iedzīvotājs miestā. 8

7. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likumu pamata

8._ Noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laika pec viņu izsludināšanas «Valdības
Vēstnesī".

Valdes priekšsēdētājs P. Švarcs.
Sekretārs V. Strods- S ir mais.

Literatūra. .*
Latvijas Banka. Protestēto vekseļu sara»

^(Par decembri 1926. g.) Oficiāls tfot

Rīgā, 1927. g.
Atpūta. Ns 125. ^^-

Redaktors: M. Ārons-

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 26. marta.

Devizes
1 Amerikas dolārs 5> ,8* k«
1 Anglijas mārciņa 2^,l6i/ 2—25

'^100 Francijas franku 20, 15—20,55
100 Beigas 71>HX«
100 Šveices franku 99.35"'%f
100 Itālijas liru 23-60'?,^
100 Zviedrijas kronu 138,50- W»

100 Norvēģijas kronu 134,85- A^
100 Dānijas kronu 137,80- W»

100 Čechoslovakijas kronu . . '>H&i»
100 Holandes guldeņu .... 206,85-20»,*;
100 Vācijas marku ' ..... 122,50- A'" ļ
100 Somijas marku 12,97-Wļ
100 Igaunijas marku '>37 *!n»
100 Polijas zlotu 58,0<MW£
100 Lietavas litu 50,70-*'?*
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli: „ ,0*
Zelts 1 kg. 3425-34«
Sudrabs 1 kg 91—yy

Vērtspapīri: fo.iO0
5% neatkarības aizņēmums . . - ztjica
4% Valsts prem. aizņēmums . STq!\
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . ? ^Tq7
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes . 9t>~~"

Rīgas biržas kotacijaskomisijas.priekšsēdētājs J- sku)
|aū ». ļ

Zvērināts biržas māklers M. O k m

Latvija un citas valstis.
Latvijas nacionālās sēras ārzemēs .
23. martā Londonas zviedru baznīcā

notika mūsu sūtniecības sarīkota Prezi-
denta J. Čakstes pieminēšana, kurā pie-
dalījās Anglijas karaļa pārstāvis lords
Kolbruks (Colebrooke), viss diplomāti"
skais korpuss, angļu valdības pārstāvji uacahiprlrīhn

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar ārkārtējs simfonisks

koncerts Bēthovena 100. nāves dienas pie-
miņai. I balkonā dekorētā zālē būs novietots;
Bēthovena krūšutēls. Koncerta sākums taisni
8 vakarā. Biļetes izpārdotas. — Rīt pulksten
2 dienā, 32. tautas izrādē Hofraaņa stāsti'
ar Marisu Vētru, Eduardu Miķelsonu, Gothard-
Bergkindi, Ulandi,- Lamberti 'u. ķ. Diriģents
Jānis Mediņš. — Pulksten 7.30 vakarā ,Ži-
diete* . Galvenās lomās Laube, Benefelde.
Bērziņš, Niedra. Speners, Neimanis un c. Diri-
ģents Teodors Reiters. — Otrdien, 29. marta,
par lētām cenām, „Sprīdītis". Piedalās Li-
berte, Benefelde, Lamberte, Beninska, Žubīte,
Nīcis, Pelle un c. Diriģents Jānis Mediņš. —
Simfonisko koncertu Bēthovena 100.' nāves
dienas piemiņai atkārtos trešdien, 30. martā,
pulksten 8 vakarā, galvenā diriģenta Emīla Ku-
pera vadībā. Piedalās: prof. Arturs Šnābels,
Ada Benefelde, Amanda Liberte, Nikolajs Vasil-
jevs, Eduards Miķelsons, studenlu koris
.Dziesmuvara-, Universitātes koris un Nacionālās
operas koris un orķestris. Biļetes sākot ar svēt-
dienu operas kasē.

Nacionālais teātris. Sestdien, 26. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, novitāte: Ģerharta Hauptmaņa
jaunākā luga ,.Doroteja Angerman"
J. Šm i t a režijā. Abonentiem 5. biļete. —
Svētdien, 27. martā, pulksten 2 dienā Annas
Brigader pasaka ,.Lo litas b rīn um putns".
Pulksten 7.30 vakarā Ģ. Hauptmaņa drāma
,.Doroteja Angerman". — Pirmdien,
28. martā, pulksten 7.30 vakarā, Sardū komē-
dija .Madame Sāns Gēne". III vidus-
skolai par labu. — Otrdien, 29. mariā, pulksten
7 30 vakara, tautas izrādē J. Akuratera komē-
dija .Apvienosimies".

Dailes teātris. Sestdien, 26. martā, pulksten
7.30 vakarā „C ē I 0 n i un se kas". — Svēt-
dien, 27. martā, pulksten 2 dienā „Seši mazi
bundzinieki" un pulksten 7.30 vakara
„Cēloņi un seka s". — Otrdien, 29. marta,
pulksten 6 vakarā, kareivju izrādē „Mad lien as-
baznīcas torņa cēlēj s". — Trešdien,
30. martā, pulksten 7.30 vakarā, par taut»
izrādes cenām „Spaniešu dejotāja".



(Tiesu

sludinājumi.
ohraiapgabaltiesasIlec.

m tiesu izpildītais

„«no ka 8- aPrili 1927- 8-
PSen 10 dienā, Rīgā, lielā
Bjgaieia » 66, veikalā, akc.
,h Oerhaid un Heys" pra-

rihšs 'p ārdos Izidora Joffe
Miimo mantu, sastāvošu no

Samu zeķēm un dzijām un no-
vērtētu pa' Ls b's-

zzināt sarakstu, novērtējumu,
ts an apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25. martā 1927. g.

«205 Tēsu izp. I. OTtn tf Ids

»i?as apgabaltiesas I lec.8
tiesu izpildītājs

naztjo, »» 8. aprī.ī 1927. g.,
ļ,u7st 10 d.enā, Rīgā, lielā Kalēju

Ielā Ks 1*1iO. dz 6, Ed ara
Uaniela prjsira, pārdos Emmas

,n Evaiūa Šķipsnu kusiamo
m>ntu, sastāvošu no __ mēbelēm

in klavierēm un novērtētu par
b> 2300.

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

Rīgā, 25. martā 1927. g.
M212 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rigas apgabaltiesas IV lec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rgā, An-
dreja Pumpura ielā Mi 1, paziņo,
ka 1927. g. 4 aprilī, pulksten 10
rītā, Rīgā, Skārņu iela Nš 8, dz. 2,
pārdos Edmunda Peetca
kustamo mantu, sastāvošu no
mtbelem, rakstāmmašīnas kontrol-
kases, putekļu sūcēja, tālruņa
aparāta, velosipēdu sedliem, pastas
,Re mīt' u. c. un novērtētu par
Ls 1756.

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

Rīga, 24. maitā 1927. g. L. Ns 252
29233 Tiesu izp. V.Požariskis.

Latvijas hīpoleku bankas
pili.

Ceturta |i zīmju Izloze
1927. g. 15 martā.
1927. g. 15. martā izl

apakšā apzīmētas Latvijas hipo-
tēku bankas 8% ķīlu zīmes.
Izlozētās ķīlu zīmes izpirks sākot
ar 1927. ģ. 1. jūliju Rīgā, Valde-
māra ielā No 3. Ja izlozētās ķīlu
zīmes neiesniedz apmaksai I (i g.
laikā, skaitot no 1927. g. 1. jūlija,
tad saskaņā ar bankas statūtu
31. pantu, attiecīgas sutnas pār-
iet bankas īpašumā.

1927. g. 1. jul. apstājas augļu
pieaugšana par izlozētām, bet
apmaksas termiņā neiesniegtām
ķīlu zīmēm. Saņemot maksu par
izlozētām ķīlu zīmēm, jāiesniedz
visi nenotecējušie kuponi, ja
tādus neuzrāda, to sumu at-
vilks no izmaksām.

Lit. A. āLslOO,—
99, 157, 181, 298 , 341 , 344,524, 603, 608, 609, 675, 734,

761 , 772 , 777 , 790, 841 , 936 ,
960 , 988, 992, 1041, 1128, 1160 ,1197 , 1270, 1306, 1330, 1338,
1355, 1402, 1410 , 1413, 1422 ,
1427 , 1456, 1490, 1514, 1535,
1578, 1623, 1790, 1833, 1858,
1986, 2074 , 2132 , 2174, 2189,2243, 2389, 239!, 2438, 2512 ,
2542 , 2546, 2567 , 2681 , 2753,2763, 2844, 2869 , 2902, 3032,
3034 , 3088, 3103, 3181 , 3247,
3255, 3365, 3367, 3388, 3433 ,
3469, 3502, 3638, 3714, 3782 ,
4045.

Lit. B ā Ls 500,—.
25, 68, 125, 258. 260, 271 ,

399, 435, 488, 536, 557, 597,
608, 710, 936 , 1111, 1210, 1356,1595, 1608, 1622, 1633, 1844,

, 1907, 1949, 1964, 1970, 2025 ,
2054 , 2170 , 2189, 2231 , 2328,
2305, 2463, 2733 , 2774, 2850,
2865. 2902 , 2946 , 2947, 297:1,
2989, 3057 , 3202, 3285, 3421 ,
3543, 3621 , 3738 , 3749, 3820 ,
3833, 3944, 3946 . 3962 , 4037 ,
4067, 4078, 4092. 4277, 4345,
4516. 4529, 4673, 4698, 4727,
4861 , 4966 , 5021, 5148 , 517 0,
5222, 5327, 5330, 5344 , 5387,
5488 , 5739, 5797, 5992 , 5993 ,
6238 . 6296, 6297 , 6300, 6390,
6436 , 6454, 6490, 6517 , 6571).
6785, 6870 , 6875 , 6926, 6949 ,
7009 , 7010 , 7012 , 7015 , 7041,
7138, 7157. 7404 , 7507, 7676,
7679 , 7936, 794 8, 8083. 8239,
8257, 8280, 8311 . 8314 , 8380,
8397, 8406 , 8506, «57!!, 8584,8597 , 8614, 8618, 868!, 8697,8705, 8819 , 8831 8834, 8848,
8886, 8929 , 8943, 8990 , 9108 ,
9109 , 9145 , 9188 , 9379, 9465,
9520 , 9568, 9615 . '.'716, 9754 ,
9866, 9903 , 992! , 9939, 9966,10083, 10092, 10346, 10349,
10361,. 10515, 10522, 10526,
10613. 10665, 10676, 10720,
10819. 10885, 10899, 10928,
10950. 10961, [ 0979, 10995,11087, 11091, 11177, 1118 0,11190, 11275, 11325. U336,
11341 , 11359, 11391 , 11446,
11506, 11531, 11579, 11594,
11721, 11774, 1181 0, 11814,
11817, 11871 , 11982, 11987,
11999, 12016, 12045, 12057,
12088. 12104, 12112, . 12118,12131, 12160, 1 2161 , 12181,
12186, 12194 , 12225 , 12252,
12261 , 12291 , 12326. 12352,
12400, 12437, 12466, 12478,
12515, 12542, 12566, 12618,
12652, 12711 , 12784. 12794,
12798, 12809, 12950. 12980,
12994, 13083, 13117 , 13152 ,
13179 . 13217, 13222, 13313,
13377, 13400, 13426, 13454,
13512, 13544, 13660. 13693,
13754, 13771 , 13911, 14003,
14156. 14164, 14171, 14233,14312, 14320, 14334, 14367,
14524, 14640, 14737, 14745.

14771, 14827, 14861, 14876,14926, 14931, 14956, 14968
14969, 15183, 15233, 15242,
15312, 15351, 15478, 15539,
15604, 15639, 15644, 15651,15718, 15776, 15790, 15822,
15828, 15837, 15956, 15958
16032, 16026, 16034, 16050,
16120, 16123, 16124, 16213,
16221 , 16226, 16304, 16311
16316, 16404, 16422, 16442
10470, 16475, 16478, 16532
16555. 16684, 16746. 16783
16818, 10901, 16938, 17072
17154, 17160, 17180, 17275
17282, 17315, 17338, 17378
17370, - 17406, 17408, 17430
17471 , 17533, 17574, 17654
17703, 17724, 17752. 17784
17816, 17912, 17918, 17935
17953, 18016, 18044, 18087
18223, 18234, 18395, 18454
18464, 18538, 18540. 1859018618, 18631, 18667. 18672,18715, 18719, 18747, 18770,
18835, 18844, 18891, 18894
18898, 19119, 19124 19134
19255, 19361 , 19489, 10514,
19533, 19554, 19574, 19614
19703, 19711 , 19766, 19921
19974, 20005 , 20018, 20117
20193 , 20196, 20208, 20218 ,
20301 , 20314, 20317, 20366
20413 , 20416, 20466, 20529
20542 , 20543, 20579 , 20604
20620, 20651, 20732, 20774
20788, 20860, 20880, 20887,20902 , 21003, 21081 , 21094,
21116 , 21131 , 21168, 21213,
21274, 21283, 21305, 21364
21420 , 21438, 21475 21590
21631 , 21657 , 21752, 21769
21898 , 21916 , 21949, 22171,
22220 , 22238, 22250, 22259,
22298, 22494, 22577, 22599,
22607 , 22632, 22650. 22836,23002, 23017 , 23037, 23054,
23065 , 23082, 23179, 23321,
23356, 23431, 23432, 23444,
23496, 28515. 23522, 23534,
23543.

Lit. C. ā Ls 1000,
90, 132, 232, 234, 329, 337,

373, 522, 538, 671, 710, 737,
810, 881, 875, 895, 940, 1004,
1027, 1078, 1117, 1162, 1239,
1309, 1320, 1343, 1351, 1402.
1424, 1462. 1500, 1613, 1765,
1783, 1800, 1814, 1844, 1983,
2040, . 2097, 2146, 2201. 2228,
2255, 2264, 2319, 2332, 2456,
2508, 2524, 2527, 2608.

Iepriekšējās izlozēs tiražētas
bet apmaksai neiesniegtās ķīlu
zīmes.
I izlozē 1925. g. 15. septembrī.

Augļu pieaugšana apstājis
1926. gada 1. janv.
Lit. A. ā Ls 100.

206, 325, 413, 425, 428, 434,
450. 456.

Lit. B. ā Ls 500,-
98. 326, 327, 366, 368, 379,

"628, 69S. 860, 868, 971, 986.
2099, 6751, 6747, 6781. 7657,
7692.
II izlozē 1926. g. 15. martā.

Augļu pieaugšana austajās
1926. gada I. jūlijā.

Lit. A. ā Ls 100,—
141, 253.

Lit. B. ā Ls 500 —
15, 325 . 334, 705. 741 . 978,

9792104, 4506, 6750, (5947,
6990, 7013. 8954, 8976, 9119,
9176, 9210, 9478, 9595, 9616,
9639, 9832, 10021, 10677.
III izlozē 1926. g. 15. septembri.

Augļu pieaugšana apstājas
1027. gada I. janvārī.
Lit. A. ā Ls 100 —

132, 135, 186, 414, 505, 546,
607, 854, 864, 889.

Lit. B. ā Ls 500,
liti, 347, 402, 994. 1504. 1572 ,

2047, 0707. 0950, 7325. 7441 ,
780,0, 8216, 8240, 9163, 9165,
9166, 9611, 9752. 9758, 10015,
10027, 01087, 10608, 10622,
10636, 10650, 10653, 10700,
10703. 10932, 10977. 10O78.
14015, 1408!, 142 04 . 14271,
14297. 14665, 14943, 15194,
15224, 15234. 1 5255 , 15298,
15299. 29202a

Latvijas hip. banka.
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Pasta un telegrāfa vir valde
š. g. 30. mar ā, pulksten 10, virs/aldes telpās izdos

atrreliēiā motUki un rakstiska izsolē
Dundagas un Salacgrīvas pasta telegrāfa

kantoru ēku remontdarbus.
Raksti'ki _ piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā solišana, nomaksāti ar attiec ī gu zīmognodokli, iesniedzami
!īdz izsoles sākumam, atsevišķi uz katru darbu, virsvaldes archiiek-
Um, pievienojot klāt kvīti par drošibis najdas iemaksu pasta tek.
rēķinā Ns 7(><i; darbiem Dundagā ' s 1500 un Salacgrīvā Ls 1000.

Var ar iesni _ 'gt par tādām pašān sumām citus līdzvērtīgus
n^dro'inājumus, minētus lik. par darbiem un piegādēm valsts vaia-
dzībām 11 nod. 12 p (927. g „V. V.* Ns 54).

Tuvākas zinas un paskaidrojumi narastā darba laikā pie virs-
v?ldes arehitekta un aUiicīgieu pastmeistariem. 1 5134 290)5

Apriņķa ctļu inženiers Liepājā
izdos mazāk prasītājiem jauktās izsolēs

valsts pārziņā esošo grantsceļu uzturēšanas darbus sekošās vietās:
(Drošības nauda par piedalīšanos izsolēs uzrādītas iekavās latus.)
I. 2. aprilī 1927. g., pīkst. 12 dienā, Liepājā, Jēkaba ielā \

1) Orobiņas-Ventspils 5,270 kra gara I šķ. ceļa (90); 2) Grobi-
' nas-Aizputes 6,500 km gara l šķ. ceļa (110); 3) Grobiņas-Jelgavas

6.000 km gara I šķ. ceļa (105); 4) Liepajas-Palangas 3,624 km gara
I šķ. ceļa (65);; 5) Priēkules-Aizputes 2,000 km gara I šķ. ceļa (30);
6) Priekules-Grarrtzdas 1,000 km gafa I šķ. ceļa (15);' 7) Asītes pag.
2,900 km gara ! l-a Liepājas-Jelgavas ceļa (45); 8) Bunkas pag.
0,150 km gara ll-b Aizputes-Priekules ceļa (5); 9) Priekules pag.
0,400 km gsja Il-a Aizputes-Priekules ceļa (5); 10) Kalētu pag.
tt,900 km gara ll-b Priekules-Skodas ceļa (12): 11) Dunikas pag.
12,972 km gara I I-b Bārtas-Skodas un i.280 km gara Bārtas-Jēcu
ceļa (180); !2)Bārtas pag. 8,250 km gara ll-b Grobiņas-Bārtas
ceļa (90); 13) Rucavas pag. 7,800 km gara ll-a Liepājaš-Palani
ceļa (112): 14) Nīcas pag. 6,500 km gara il-a Liepājas-Falangās
ceļa (90); 15) Kmtes pag. 2.25o km gara ll-b Durbes-Krotes ceļa
(30); lti) Tāšu pag. 0,500 km gara ll-a Liepājas-Ventspils ceļa 1
17) Gaviezes pag. 3,300 km gara M-b Ģrobiņas-Paplakas ceļa r
18) Durbes pag. ! 500 km gara Il-a Durbes- !!uiājas-Ski mīdās ceļa
(22); 10) Vecpils pag. 1,600 km gara ll-a Durbes-Ilmājas-Skrundas
ceļa (26); 20) Embūtes pag. 2,250 km gara ll-b Embūtes-Vaini
ceļa (30); 21) Vaiņodes pag. 1,20o km gara ll-b Vaiņodes-Priekules
un 1,800 km I I-b Vaiņodes-Nigrandes ceļa (40); 22) Nīgrandes .
2,400 km gara ll-b Nīgrandes-Vaiņbdes ceļa (30).
11.4. aprilī 19?7.g. pīkst.12 dienā,Aizputē,Aizputes pag. valdes telpās

I) Marijas stac. Cīravas 6,880 km gafā I šk. ceļa (9
2) Aizputes-Kuldīgas 10,218 km gara l šk. ceļa (165); 3) Aizputes-
Embūtes 6,000 km gara ! šķ. ceļa (105): 4) Sakas-Pavi(ostas 2,000
km gāja I šk. ceļa (30); 5) Alšvangas pag. 7,008 km gara ll-b Al-
švangas-Jūrkalnes un 0,492 km gara ll-b Alšvangas-Adzes ceļa 1
(i) Klostere- pag 0,600 km gara ll-b Aizputes-Ventspils ceļa (1

kpriķu pag km gara ll-a Aizputes-Sakas ceļa 1
8) Cīravas pag, 2,250 km gara H-b Liepājas-Sakas ceļa (35);
9) Dzērves pagastā 0,400 km gara ll-a Liepājas-Aprjķu ceļa (10);
10) Kalvenes pag. 4.000 km gara Il-a Durbes-Umājas-Skruni
ceļa (65); 11) Dun; 1,500 km gara I I-b Dunalķas-Bindaru
ceļa (20); 12) Nik g. 1,800 km gara ll-b Tukummuižas-
Embūtes ceļa (30).
III. 5. aprilī 19?7. g. plk. 12 dienā, Kuldīgā .Griku pag. valdes telpās.

1) Kuldīgas-Steneies 7.011 km gara I šk. ceļā (115); 2) Koki ;
Saldus 8,00 km gara I šķ. ceļa (135); 8) Saldus-Kursīšu 1,500 km
gara 1 šk. ceļa (25); 4) Saldus-Auces 4,000 km gara 1 šķ! ceļa (60);
5) Griķu pag. 2,600 km gara ll-a Kuldīgas-Stendes ceļa un 2,100 km
gara ll-b Kuluīgas-Tukuma ceļa (72); 6) Kabiles pag. 7,00 km gara
ll-b Kuldigas-Tiikuma un 3,500 km gara I I-b Kabiles-Sabiles
ceļa (130); 7) Retldas pag. 5,00 km gara ll-a Kuidīgas-Ster
ceļa (85); 8) Snēpeles pag. 2,500 km gara ll-a Kuldīgas-Skrut
ceļa (35); 9) Vārmes pag. 3,500 km gara ll-a Kuldīgaš-Saldus ceļa
(55); 10) Saldus pag. 3,00 km gara ll-a Saldus-Skrundas ceļa (45);
11) Lutriņu pag. 1,500 km gara I I-a Kuldīgas-Saldus ceļa (25);
12) Pampāļu pag. 2,500 km gara I l-a Skrundas-Ezeres ceļa (35);
13) Skrundas pag. 8.0u km gara ll-a Durbes-Skrundas, \izpu
Skrundas un Sknmclas-Saktus ceļiem (125): 14) Žvārdes pag. 4.200
km gara I l-a Saldus-Auces ceļa (65); 15) Turlavas pag. 1,500 kim
gara ll-a Aizputes-Kuldīgas ceļa (25).

Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties apriņķa ceļu inženiera
kancleja, Liepājā. Jēkaba ielā Ns 6 un izsoles dienās augšmin
pagasta valdēs. 29269a

Rl*»« apgabaltiesu IV lec.
L Min Izpildītāji,

1?enDncleja atrodās R'gā. An-
b's ^mpura ielā Ns 1, paziņo
U/- aprīli 1927. g., pulksten 11

Pā 'rri1 ga
' B liviDf >s bulv. Ns 1,

kiK-jL08 Jā va Goldmaņa
webe^° mantu - sastāvošu nc
binS un novērtētu par Ls 770

kit."' , sarakst« . novērtējumu,
va,ē,1 A!., ttt Padodamo mantu

R
Padošanas dienā vietas.

^
24. martā 1927. g.

^ Tiesu Up V.Požariskis.

Rlgas apgabaltiesas IV lec.
tiesu izpildītājs,

«!» kancleja atrodas Rīgā, An
k, L, pura ielā ** 1. paziņo,
titsJ7 -* 7- aPrili ' Pulksten 10«a . Kiga, Tapešu ielāN» 4, fabrikā,
P' dos Alfrēda Kļaviņa
"'""n o mantu, sastāvošu no bērzaernan nevērtētu par Ls 325.

kā .i sarakstu , novērtējumu,
ttr* . ap^kaPārdodamo mantu

' . Pārdošanas dienā uz vietas.
Rīga 24 martā 1927. g. L.Ns 963
293 Tiesu izp. v Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13. aprilī 1927. g.
pulksten 10 dienā, Rīgā, lielā
Ķēniņu ielā N° 47, Jaunās Rīgas
krāj-sizdevu sabiedr. prasības,
pārdos Emmas Bērziņ kust.
mantu, sastāvošu no obligācijām
un novērtētu par Ls 11680.

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

Rīgā, 25. martā 1927. g.
29211 Tiesu izp. J. Q r i n f e 1 d s.
Wgai apgabaltiesas IV lec.

tiem izpildītāji,
Jura kancleja atrodas Rīgā, An-
«eia Pumpura ielā Nš 1, paziņo,
*'- ļ?27- ž- 8- aprilī, pīkst. 10
n. Rīgā, Lielā Kalēju ielā Ns 9/11,
«spresu arteļa špikerī pārdos^"a Sa r n a g e 1 a kustamo
mantu , sastāvošu no mēbelēm,«Piķa un drēbēm un novērtētu
P« Ls 310.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
*a ari apskatīt pārdodamo mantu
vares pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. martā 1927. g. L. Nš56
29292 T^su izp. V.Požariskis.

Rigas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 13, aprilī 1927. g.,
pulksten 10 diena, Rīga, lielā
Grēcinieku iela Nš 22, firmas
.Kerkovius un Intelman" un citu
kreditoru prasībās pārdos I un
II izsclē lcika Melameda
kustamo mantu, sastavošu _ no
manufaktūras un veikala iekārtas
un novērtētu par Ls 13.597,80.

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

Rigā, 25. martā 1927. g.
29210 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9. aprilī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīga, Kārļa
ielā Mš 13, Voldemāra _ Mende
prasībā pārdos otrā izsolē
Eduarda C e p p a kust. mantu,
sastāvošu no ēvelmašinām un
ugunsdiēsēju spricēm un novēr-
tētu par Ls 4600.

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

Rīgā, 25. maitā 1927. g.
29208 Tiesu izp. J. G r i n f e 1d s.

'
,

Cifii iesimxu
sludinājumi.

1 /

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
pazinn, ka š. g. 2. aprilī, pulksten
10 rītā, Audēju ielā Ns 4,tiks

vairāksilīšanā pārdota izdevnie-
cības ,,Dos Folk" īpašniekam
Izakam Davidovičam piederoša
kantora iekārta, sastāvoša no
dažādām mēbelēm, notaksēta
kopā par Ls 238,14, Rīgas grā-
nintrūpniecības kopējās slimo
kases prasības segšanai.

Rīgā, 24. martā !027..g.
29271a Iec. priekšu, (paraksts).

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
paziiio. ka š. g. 5. aprilī. pulksten
10 rītā, Ķajķu ielā Nfi 13. tiks

vairāksolīšanā pārdots brāļiem
Libmaniem piederošs viens
trimo spogulis, notaksēts par
Ls 164,05, atsevišķo tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu darbi-
nieku slimo kases prasības segšan.

Rīgā, 24. martā 1927. g.
29272a lec. nriekšn. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8._ aprilī 1927. _ g.,
pulkst. 11 dienā, Rīgā, m.Kaleju
ielā Ks 19, 11 ūtrupē pārdos
Burharda U 1 b r i c h t a kustamo
mantu, sastāvošu no _ elektr.
lampām u. c. un novērtētu par
Ls 6721,80.

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

R'gā, 25. martā 1927. g.
29299 Tiesu izp. L. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas VHiec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 5._ aprilī _ 1927. g ,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Tirgoņu
ielā Ns 7, pārdos Eduarda un
Edvīna Kurševicu kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 71CL

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

Rīgā, 26. martā 1927. g,
29297 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š

Rigas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. aprilī 1927. g..
pulksten 11 dienā, Rīgā, m. Ka-
lēju ielā Ne 10 12, pārdos Ja
koba M i c h a 1 i s k a kustamo
mantu, sastāvošu no Kungu mē-
teļiem un novērtētu par Ls 300

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

Rigā, 26. martā 1927. g.
29298 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ g.

Rīgas apgabaltiesas
VI iecirkņa tiesu izpildītājs
paziņo, ka 16. jūnijā 1927. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgas spgabal
tiesas civilnodaļas sēžu zālē, ne-
kustama īpašuma, atrod Ģertrūdes
ieiā Ns 17, II h p. iec ar zemes-
grāmatu reģ. Nš 818 pārdošana,
piederošu Emmai un Gotfrīdam
O ša 1i ņ i e m proc. s?maksas dēļ

ir atcelta.
Rīga, 25. martā 1927. g.

29296 Tiesu izp. J.Kazubiern.

Rīgas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. aprilī 1927. g.
pulkst. 10 dienā. Rīgā, Kalnciema
iela Ns 40, p a r d 0 s a s .Tērauds"
kustamo mantu, sastāvošu no
vīlēm, kalēju piederumiem un
novērtētu par Ls 28.168 10

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

Rigā, 25. martā 1927 g.
29300 Ti»su izn Ļ. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 2. aprilī ( 927. g,
pulkst. V2 U dienā, Rīgā Bauskas
ielā N' 08 firma'; „V,]liam Mill-i
un Ko * lieta, pārdos Jūdas
G _e r šu n i kustamo mantu, sē-
stavošu no 3 rdss ģ>rētavas
barabaniem un apģēiba un no-
vērtētu oar Ls 340.

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

Rīcā, 16. martā 1927 g.
29295 Tiesu izp. J Z i r g e 1 s

Šoseju tan zemesceļu lafde
š. g 8. aprilī, pīkst. 11, valdes telpās

izdos jauktā (mutiskā un rakstiskā) izsolē
sekošus darbus:

1) Asaru— Slokas "osrjas jaunbūve 2,9 km garumā. Drošības
nauda Ls 5000.

2) Rigas—Kalnciema šosejas jaunbūve 3,4 km garuma. Drošības
nauda Ls 3! 00.

3) Skrīveru—Krapes šosejas jaunbūve 3,1 km garumi. Drošības
nauda Ls 5000.

4) L'gates—Nītfures šo:ejas jaunbūve 1,5 km garumā. Drošības
ņaud4 Ls 1500

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi parasta darbi laika valdē. Go-
goH ielā Nf 3 istabā 403 J6 5145 2P303

Iekšlietu ministrijas būvvalde,
Brīvības ielā Ns 37/39, izsludina š. g 2. aprilī. pīkst. 11,

jauktu izsoli
Baldones dūna vannu ēka; būvei.

Drošibas nauda Ls 1030.
Tu āk»s ziņas būvvaldē, darba laikā. Mš 5148 29302
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Pasta un telegrāfa virsv.
š. g. 30. marta, pīkst. 10, virsvaldes telprs,

iidos otrreizējā mutiskā un raksil izsolē
fožffdus būvdarbus

Džūkstes, Indras, Lestenes, LIgates, Līksnas, Nīcas, Rubeņu, Sakas,
Skrundas un Viļakas pasta-tel. kantoru ēkās.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist
mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles sākumrm, atsevišķi uz kātu darbu,virsvaldes arehitektam,
pievienojot klāt kvīti par drošības naudas iemaksu pasta tekošā
rēķinā Ns 700: darbiem Džūkstē Ls 500; Indrā Ls 100; Lestenē
Ls 280; Līgatē Ls 400; Līksnā Ls 400; Nicā Ls 120; Rubeņos Ls400;
Sakās Ls 1000; Skrundā Ls 5C0 rn Viļakā Ls 700.

V/r ari iesniegt par ladām pat sumam citus līdzvērtīgus nodro-
šinājumus, minētas lik. par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
II nod. 12 p. (1927. g „V. V.* N» 51).

Tuvākas ziaas un paskaidrojumi parastā dirblaikā pie virsvaldes
arrhitekta un attiecīgijm pastmeistsri-m. JV6 5122 l„ 28918

Jelgavas ņitsetas vatāe
pārdod.

A. Komplektu elektriskus stacijas iekārtu:
1) stacionāra karsttvaika lokomobili Lanc-.Manheima sistēmas

175 ef zirgu spēku, 190 apgr/min., 12 alm. spiedienu;
2) 3 fāzu maiņstrāvas ģeneratoru firmas Simens-Šukert 2C0D V

67 amp., 750 apgr./min., 50 per ar ierosm. mašinu ;
3) 3 fāzu maigsirāvas trai.Mormatoru 203 KVA, 5010/2000 V;
4) stiavas sadalīšanas ietaisi ar piederošiem aparātiem;
5) plēsuma ietaisi ar divām ādas siksnām;
6) dzelzs skārda skursteni 33 m augstu un 550 mm 0.
Mašīnas apskatemas dariā un tuvīkas ziņas pilsētas elekt-'skā

uzņēmumā, Elektrības ielā Nš 10.

B. Dzirnavu ierīci.
1) vienu lokomobili Volf sistēmas, 35ef. zirgu spēka, 130 apgr mi.

10 atm. spiedienu;
2) ūdens turbini; I*
3) divus rupji maļamos gaņģus, divus grūbu gfņģus vienu šāl

gaņģi trīs bīdelvulčus, vienu aspiratoru, elevatorus, dzen-
siksnas un citas dzirn-vas piederumus un inventāru.

Tuvākas ziņas pilsētss valdes īpašumu norlaļā, Domes ielā Ns5.
28051 Jefģoras nitsētas valde



Rīgas pratu stacija
š. g. 29. un 30. martā, pulksten
10 rītfi. pārdos ūtrupē

saņēmējiem neizpirktus
sūtījumus:

1) 2 kst., 1 mc. siens, nepresēts,
sv. 171 kg., pēc sūt. V.-Oulbene—
Rīga-Pr. Ns 333067, nosūt. k. s.
Stirais, saņem. dubl. uzrādi.

2) 18 kst. siens, nepresēts,
sv. 271 klg.,pecsūt. V.-Gulbene—
Rīga-Pr. Ns 333066, nosūt. k. s.
Stirais, saņem. dubl. uzrād.

3) 2 gab '. lietotas koka .kastes,
? tas, sv. 111 kg., pēc sūt.

Krustpils— Rīga-Pr. NŠ 307305,
nosūt. Iciks Kāns, saņem. dubl.
uzrād.

4) 5 gab. koka mucas, lietotas,
sv. 185 kg., pēc sūt. Piebalga—
Rīga-Pr. Ns322756, nosūt. Pēters
Junga, saņem. dubl. uzrād.

5) 1 kst.' tukšas stikla pudeles,
sv. 1 kler., pēc sūt. Alūksne—
Rīga-Pr. Nš 25191(5, nosūt. P. S.
,,Malienas zemturs", saņem.
P. Ozoliņa stiklu fabrika.

6) 4 kastes, koka, tukšas, ne-
krāsotas, sv. 87 klgr.. pēc sūt.
Ogre—Rīga-Preču Ns 320293,
nosūt. A. Balodis, saņem. dubl.
uzrād.

7) 2 tukšas mucas, koka. lie-
totas, sv. 75 klgr., pēc sūt.
Vecumi—Rīga-Pr. Ns 250878,
nosūt. P. Solovjevs, saņem,
dubl. uzrād.

8) 3 mucas, koka, lietotas sv.
73 kg., pēc sūt. Zilupe—Rīga-Pr.
Ns 324462, nosūt. M. Oolandskis,
saņem. dubl. uzrād.

9) 2 mucas, koka, lietotas,
2 kastes koka lietotas, sv.
159 klgr., pēc sūt. Tukums. I—
Rīga-PV. Nš 242470, nosūt. K-
Ozols, saņem. dubl. uzrād.

10) 1 muca, koka, lietota, sv.
43 klg., pēc sūt. Valmiera—
Rīga-Pr. Ns 298837, nosūt. F.
Feodorovs, sanēm. dubl. uzrād.

11) 27 kastes, koka, 5 gab.
bundžas, dzelzs skārda, 2 gab.
muciņas, koka, sv. 242 klgr.,
pēc sūt. Līgate—Rīga-Pr.
Ns 215101, nosūt. P. Stalis, san.
K- S. P. Kalniņš un bdri.

12) 2 kastes koka, sv. 29 klgr.,
pēc sūt. Tukums I—Rīga-Pr.
Ns 242232, nosūt. Tukuma patēr.
biedrība, sanēm. J. Gulbis.

13) 3 mc. dzelzs, lūžņos, sv.
830 kg., pēc sūt. Daugavpils 1—
Rīga-Pr. Ns264149, nosūt. Trans-
porta kantoris ,,Kurjers ", saņem,
dubl. uzrād.

14) I muca, koka, 2 kastes,
koka, lietotas, sv. 102 klgr., pēc
sūt. Lielvārde — Rīga-Pr.
Ne 297319, nosūt. Lintles patēr.
biedr., sanēm. K- S. Latvijas
Māls.

15) 1 muca, koka, 1 kaste,
lietota, sv. 94 klgr., pēc sūt.
Krustpils—Rīga-Pr. Ns 253589,
nosūt. J. Kaueps, saņem. K. S.
Latvijas Māls.

16)24kastes, koka. sv. 127 kg.,
pēc sūt. Rītupe—Rīga-Pr.
Ns 272705, nosūt. M. Lācits,
saņem. dubl. uzrād.

i?) 4 kastes, koka, sv. 45 klgr.,
pēc ' sūt. Bolvi - - Rīga-Pr.
Ns 231738, nosūt. M. Ķopmans,
saņem. dubl. uzrād.

18) 2 kastes, koka, sv. 40 kg.,
pēc sūt. Skrīveri—Rīga-Pr.
Nš 225738, nosūt. J. Krastinš,
saņem. dubl. uzrād.

19) 6 mucas, koka, sv. 78 klgr.,
pēc sūt. Koknese—Rīga-Pr.
Ns 259173, nosūt. J. Šmidts,
sanēm. dubl. uzrād.

20) 13 kastes, koka, sv. 329 kg..
pēc sūt. Koknese—Rīga-Pr.
Ns 219340, nosūt. J fp'mils.
saņem. dubl. uzrād.

21) 2 mucas, koka, sv. 77 kg..
pēc sūt. Jaun-Kalsnava—Rīga-
Preču Ns 232491, nosūtītājs S.
Skolniks, saņem. dubl. uzrād.

22) '.'. mucas koka, sv. 14 klgr.,
pēc sūt. Skrīveri—Rīga-Pr.
Nš 225781, nosūt. J. Auziņš,
saņem. dubl. uzrād.

23) 1 kst. stikla pudeles, sv.
56 klgr., pēc sūt. Auce- Rīga-Pr.
Nš 258330, tmsCit. Lielauci
biedr. ,,Spars", saņem. sah.
,,Vārpa".

24) 1 muca siļķes, sālītas, sv.
109 kg., pēc sūt. Jelgava—
Rīga-Pr. Ns 289363, nosūt. P.
Zvejnieks, sanēm. dubl. uzrād.

25) 20 maisi, lupatas, izņemot
zīda, sv. 806 kg., pēc sūt. Kan-
dava—Rīga-Pr. Nš 261
M. Jankelovičs, sanēm. dubl.
uzrādītājs.

26) 11 kst. sērkociņi sv. 20! kg.
pēc sūt. Līvāni— Rīga-Pr.

$512, nosūt. Z. Cukermans,
saņem. dubl. uzrād.

27) 1 kaste logu stikli, ne-
krāsoti, sv. 123 klgr., pēc sūt.
Rīga-Pr.— Bolvi .V? ' 232132 nos.
H. Kurmans, saņ. A. Bagātais.

28) 5 kastes zivju konzervi.
sv. 233 klgr.. pēc sūt. Daugav-

Cīga-Preču Ns 2
nosūt. O. Bisenieks, saņ. O. Bi-

Stacijas priekšu, (paraksts).
lek'lietu ministijas pasu nod

?zsludina par nozaudētu Edgara
Šneid^a ārzemes pasi Ns 8155,
izd 1925. g Rigā 29282

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 2. aprilī,1927 g., pīkst.
12 dienā, Rīgā, 1. Smilšu ielā
Ns 9, dz 1,

pārdos vairāksolīšanā
daļu I un daļu otrreizējā ūtrupē
sab. Guns" kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 518 un sadavošu
no ādas portfeļiem, tualetu riede-
rumiem un mēbelēm, viņa 1926. g
°/o peļņes nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 26. msrtā 1927. g.
29306 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, kf 1. aprilī 1927. g., pulkst.
12 dienā, <*vgā, 1. Smilšu ielā

JVš 19, .Eksprešu kant."

pārdos vairāksolīšanā
otrreizējā ūjtrupē Gustava B r_ e-
c k o f f a kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 2479,04 un sastāvošu
no parfimērijas, ziepēm un sve-
cēm viņa 1926. g. ienākuma un
°/0 peļņas nodokļa parāda segšanai

Rīgā, 25. martā 1927. g.

29289 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

pariņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 14. martā ir apstiprinājis
Bērzgales pag. meliorācijas sa-
biedrības . Adamova" sUtutus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļa;
105. I. p. ar Nš 255.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Bērzgales pagastā,
Adamovas muižā c. Rēzekni.

Nod vad. A Ķ u z e.
29142 Darbvedis F. Bripdis.

Zemkopības ministr,kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 14. martā ir apstiprinājis
Nautrēnu pag meliorācijas sabie-
drības .Pļava" statūtus.

Sabiedrība ir ieves'a meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
104. 1 p ar Nš 254

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr. Nautrēnu pagastā
c. Mežvidiem.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e.
29143 Darbvedis F. B r i e d « ?>

Madonas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī ' paziņo, ka 29.
martā 1927. g., pulksten 11 rītā
pie Sai! -u tirdzn. un
rūpn. akc. sab. fabrikas tiks
izvārdotas vairāksolīšanā Saiko-
vas koku tirdzniecības un rūpnie-
cības akciju sabiedrībai piederoša
kustama manta, sastāvoša no
koku apstrādāšanas mašinām un
dzirnavu iekārtas pēc saraksta,
nocenota par Ls 265,—, izpildot
3. rajona darba inspektora rakstu
no 12. janvāra 1927. g. ar Ne 27.

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

1927. g. 23. martā. Nš 849.
29246a Priekšn. pal. (paraksts).

Madonas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī paziņo, ka 31.
martā H'27. g. pulksten 10 rītā,
pie Vējavas pagasta nama tiks
izņārdotas vairāksolīšanā pilsonim
Pēteram Andža d. Ozoliņam
piederoša kustama manta, sastā-
voša no vienas teles, nocenota
par Ls 20,21, izpildot Madonas
apr. I. iec. miertiesneša spriedumu
no 5. febr. 1027. g. ar Ne I264./26.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojamu, kā ari apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 29147a

1027. g. 23. martā. Ns 42411.
Priekšu, palīgs (paraksts).

pāri vairāksolīšanā
Majas Lizinskas kustimo
mantu, sastāvošu no dažādiem
drēbju gabaliem, vilnas sus kļi,
2 galdiņiem, ūdens krūzes, mākas
Zāģa, 2 cirvjiem, lampas un kastes,
kopvērtībā par Ls 23,50, nomas
parāda piedzīšanai, saskaņā ar
Jaunlatgiles apriņķa valsts zemju
inspekt ra 25. novembfa 1926. g.
rakstu Nš 637.

Pārdodamā manta apskatāma
vārdošanas dienā uz vietas. 29279

Apriņķa ceļu inžen. Liepājā
izdos 5. aprilī š. g., pulkst. 12 d.,
savā kancleja,

jaufktā iassolē
611 km un 150 ceļu radītāju st'bi
uzstādīšanu un nokrāsošana Lie-
pājas, Aizputes un Kuldīgas apr.

Drošības nauda par piedslīšanos
izsolē Ls 600. Tuvāki nosicījumi
kancleja, Jēkaba ielā Nš 6, darb-
dienās no Dl 9—15. 292>-8

Dzeiz ceļu virsvaldes materiālu
apgāde iz-i-duid rakstisk. torgus:
19Z . tāda 0. m nā u: jumtu

s ārd i, meln.) in aponkot i —
dažāda izmēra — lltO 0 kļ\

1927. gadi 30 matā uz viru
a sļo, — 35J0 kg Ns 5J07
T r^u sakums pjlksten 11

no
īta. To'gu dalībniekiem jāie-

maksā 0°/o drošības naudas no
piedāvājumu vē tības. Tiiv.ikas
zņ's dselzsceļj vir vald^, Gogoļa
i elā Ns 3. f«t 103 1* 28100

Rigas termiņcietums

piesitis top
vairāksolīšanā š g. 31. martā,
pulksten 11 dienā, apm. 1370 kg

fonu miltus.
Miltus apskatīt un iepazīties ar

solīšanas noteikum'em var cie-
tuma saimniecības kancleja š g.
30. nartā no pulkst 9—11. 29280

Rudzātu pag. valde
paziņo, ka viņa izdod tiesības
uz ļoti izdevīgiem noteikumiem
celt uz viņas zemes Rudzāu
muižā, eku un tajā ierīfeož
optieliu. kur aptiekas 25 km
ran<u-a nav. 29254

leintres tās personas lūdz pie-
teikties līdz 1. aprilim š. g., rakstiski

ai mutiski pie prgasta valdes.
Pasta un dzelzs- ļa stac. Līvāni.

Dignājas pag. valdei.
Jēkabpils apr., 7 kilom. no Līvānu
stacijas, p. nod. Dignāja, va-
jadzīgs labi iestrādājies

dnrUvGžn pnliss.
pēc valdības noteiku-

miem, pie brīva dz
apkurināšanas un apgaismošanas.

Kandidāti, kūpi vēlētos š i
vietu ieņemt, tiek uzaicināti
pieteikties līdz š. g. 26. aprilim,
iesūtot paskaidrojumus par iz-
glītību, līdzšinējo darbību un
r.ttiecīgus dokumentus par paš-
valdības iestādēs nokalpoto laiku.
vai ierasties personīgi 26. aprilī,
pulksten 11. pie pag. padomes

"Iešanām.
29184a Pagasta valde.

ļ Jelgavas Izglītības biedrība,
ģimnāzijas pieaugušiem

sudraba mantu loterijā
š. g. 20. martā Jelgavas I .
Biedribn vinnesti krita :
šiem biļešu Ns.Vu:

48, 173, 358, 481 701
786, 806, 825, 865, 1100 ' i '
1192, 1234, 1355, 1361 ' i
1602, 1626, 1829 |.,8t ' >,
2129, 2316, 2474, 2603' rA
2895. 2967, 2998 3022 ' i
3190, 3231, 3266, :--'N
3643, 3970, 3985.
4187, 4301, 4389, 4428 *

44
4499, 4682, 4883, 5055 *

5i
5200, 5279, 5316, 5371) ' 56
5711, 5722. 5750, 5813 5X7
5920, 6348, 6376, 6450 64'

'
6632, 6734, 6792, 7244 72
7468, 7595, 7608, 761o '

77H1
7786, 7869, 7891, 7932. ' '

Vinnesti saņemami viena me
nēša laikā no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn "
Jelgavā, Katoļu ielā \
Dannenberga kga sudraba un" ]
zelta lietu veikalā. NeizņemtS
vinnesti paliek par labu ģimnā-
zijai pieaugušiem. 29276a

!&užādi
sludinājumi.

Cociētē Polvglotte (1909. g dibi-
'"' nātās biedrības) kārtējā biedru
pusgada sapulce — 1927. gada
7. aprilī, pulksten 181/2 . —- Rīgā,
Brīvības ielā Ns 38, dz. 6.

29294 Valde.

Mitai aMjii;iett$
BjitjasLioiiUiBi

galveno,sapulce
sabied ības telpās. Tirgoņu ielā
Nš 22, 23. aprilī 1927. g., pulKst.

4 djenā.
Dienas kārtība:

1) 192-i g. pārskata aps iprinšš.
2) Revīzijas komisijas ziņojums.
J) 1926. g v mesta izdalīšana.

4) Budžets par 1927. g.
5) Vēiešanas: a) valdes b) revi

zijas komisijas.
6) Jautājumi un p8s'<aid-ojumi.

Rīgā, 25. marta 1927. g
2287 Valde.

Kļūdas Izlabojums.
.'dības Vēstneša' _ 1927. g.

24. marta 66 numurā ievietotā
ktšj-a'zdevu sabiedr. .Klints'
sludinājuma ļevesusies ) |ūda:
iespiests — ārkārt. pilna biedru
sapulce no:iks š. g. 3. aprili, kas
nepareizi; vajaga but un jālasa —
ārkart. pilna biedru sapulce notiks
š 6. & aorta 29058

Par usaksatnespējīgu atzītā a- 'rādnieka Bera _ Levma ieceltais
zvērināts «izgadnis dara vispārībai
zināmu, ka ar Lepnjas apgabal-
tiesas lēmumu 10 maitā 1927 g.
minētais Bērs Levins ir atzīti par
naksatnespejigu, kāpēc visas ie-

stādes tien lūgtas:
I) uzliKt arestu uz parādn'eksrn

o'ederošiem nekustamiem īpaši-
miem, kā ari uz _ tā kustama
'nantu gadījumā, jā tā atrastos
attiecīgu iestāžu robežās;

i) ziņot zvērinātam aizgādnim
oar visam prasib.m pret maksāt-
nespējīgu atzīto parādnieku, kā
ari par sumam, kūjas pēdējam
pienāktos no iestādēm.

Privātpersonām jāziņo Liepāja»
apgabalt.esai vai zvērinātam aīz-
gīdnim — adrese: L'epāja, Stea- I
aera ielā N» 4 sekošo:

1) to prasības pret minēto pa-
rādnieku, kā ari parādniekam no
viņām pienākošām sumām, kaut
ari maksāšanas termiņi vēl nebūtu
notecējuši;

2) par mantu, kūja prīvatper-
onām iedota no parādnieka, vai

arī iedota tām no parādnieka gla-
bāšanā vai kaķila.

Augšā minētie ziņojumi izda-
rāmi 4 mēnešu laikā, rēķinot nj
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Liepājā, 19. martā 1927. g.
Zvērināts azgādnis 28891 >

zvēr aūv. Nikolais Malkins.

Akciju sab. „Pluto".
Liepājā,

izaicina god. okcionarus ie*

sties uz ,

tsiitjoHdumii
26 applī 1927. g. p'kst 3 «J
sabiecnbas kan or, Lipa)*> t"ļ

zareva ielā N? 42.

Dienas kārtība:

1) Gada pārskata p:r 192& H

parb'ucušana un attiec'ž1
mumi

2) Vēlēšanas
3) Dažādi jautājumi- ,jj

NB. Saskaņā ar statūtu 5.
un finansu ministrijas ļ^H
rūpn nod. rakstu r* TA,.!^H
no 9. okto' ra 1924. g .*^H
vietā var tUt izrādītas , I
clgas A.-B. N rdiska I . ?
bankfn, Helsingfo. -sā 3> J,..- t
29237 Va,dl I

Apdrošināšanas un
transporta akciju sabiedrības

,.LATVIJA"
ārkārtējā pilnā akcionāru j

SAPULCE
notiks trešdien, 1927. g. 13. aprīli,

pulksten 5 pēc pusd., sab iedriDM
telpās, Teātra ielā Ns 9, ars<*«|
dienas kartību.
1. Sapulces da binieku vēlēšan -
2. Stitutu grozīšana.

2ī sapulce tek sasaukta š ?
kārtējā s-pulcē neizlem'ā jau a-

juma izspriešanai un viņas i«-
mums pamatojoties uz statni» I
§ 23. skaitisies par g'ligu.

29307 Va lde

Ķimikāliju tirdzniecības
akciju sabiedr. „CHEVA6', I
saskaņā ar statūtu § 63., uzaicina

savus akcionārus uz

Miili gada lapelei,
kura notiks 20. aprilī 1927. g, I
pīkst. '/2 6 vak., sabiedrības telpās.

Dienas kārtība:
1) Noēķina _ pārskata un tilanets

apstif rināšana, valdes un di-
rekcijas atsvabināšana.

2) Tīras peļņas izdalīšana un lem-
Jana par dividendi.

3) 1927. g. budžeta apstiprina- '
šana.

4) Vēlēšanas.
i) Dažādi priekšlikumi.
29286 Valde.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājuma piedzinējs
paziņo, ka 2 aprili 1927. g.,
pulksten 12 d ena, Rīga, Oogoļa
ielā N» 8, dz. 16,

pārdos vairāksolīšanā
Emanuēla Q o 11 i b a kustamo
mantu, novērtētu par Ls 395,28
un sastāvoša no mēbelēm viņa
dažādu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 25. martā 1927. g.

2^290 Piedzinējs Vimba.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 14 martā ir apstipri-
nājis Matkules meliorācijas sa-
biedrības .Viksna-purvs' statūtus

Sabiedrība it ievesta meiioraci
jas sabiedrību reģistra II daļas
U<7 1. p. ar Ns 2)7.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Tukuma apr., Matkules pag. caur
Sabili.

Nod. vad A Ķ uze.
2Qt41 Darb«edīs F. Briedis.

Priekules policijas iec. priekšn.
rino ka saskaņā ar (i. rajona

darba ins 24.dec.

rakstu N riekuies miesta
uz Tirgus laukuma, š. g. 12. aprilī.

pīkst. 12 dienā, pārde-
atklātā
ļāņa d. Herbstam piede

Inus 2 mēnešu vecus, kop-

SlsU 292

Nodokļu departamenta
dižādu maksājumu piedzinējs pa-

ziņo, ka 2. apnlī 1927 gadā,
p lksten 12 diena, Rīgā Alberta
ielā Nš 8, dz 1,

pārdos sairāHsolKanfi
Engelberga, Elija kustamo
mantu, novērtētu p>r Ls 894 un
sastāvošu no dažādām mēbelēm
viņu 1925. g. % peļņu nodokļa
parada segšanai.

Rīgā, 25 martā 1927. g. ,
29288 Piedzinējs J. Mednis.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 1. aptili 1927. g., pīkst.
12 dienā, Rīgā, Marijas ielā
Nš 11/13, veik.,

pārdos vairāksolīšanā
Guteviča Zālamana kustamo
mantu, novērtētu par Ls 518,06
un sastāvošu no veikala iekārtas
viņa 1925/23. g. proc. peļņu no-
dokļa parāda segšanai.

Rīgī, 25. martā 1927. g.
2^291 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 12. aprilī, pulksten
10 rītā, m. Jaunielā Ns 6, tiks

vairāksolīšanā pārdota Fēliksam
Prostam piederoša kantora
iekārta, sastāvoša no naudas
skapja, rakstāmgaldiem, rak-
stāmmašīnām u. t. t. notaksētu
kopā par Ls 385 Kerkoviusu
u. c. īres prasības un nodokļu
departamenta ienākumu no-
dokļa parāda prasību segšanai.
Rīgā, 24. martā 1927. g. 29270a

Iecikņa priekšn. (paraksts).

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. aprilī pulksten
10,30 rītā, Rīgā, Elizabetes ielā

Ns 61, kino ,,Maskā" , tiks pārdots
vairāksolīšanā kino ,,Maska "
īpašniekam piederošais flīģelis,
novērtēts par Ls 291,26 piedzenot
Šo sumu par labu slimo kasei.

Apskatīt pārdodamo flīģeli va-
rēs uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā, 24. martā 1927. g.Ns85()6.
251273a Priekšn. (paraksts).

Rigas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. aprilī, pulksten
11 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3
tiks pārdots vairāksolīšanā (i. Oša-
liņam un b-rim piederošais naudas
skapis, novērtēts par Ls 339,18,
piedzenot šo sumu par labu
slimo kasei.

Apskatīt pārdodamo skapi
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā, 24. martā 1927. g. Nš7526
29274a Priekšn. (paraksts).

Priekules policijas iec. priekšn.
paziņo, ka saskaņā ar tiešo no-
dokļu departamenta 1926. g.
27. novembfa rakstiem Nš 51692
un 51267, Priekules miestā uz
Tirguslaukuma, š. g. 8. aprīlī,
pīkst. 12 dienā, pārdos otrreizējā
atklātā vairāksolīšanā Jānim An-
dreja d. Pēterim piederošās man-
tas: vienjūga darba ratus, vēr-
tībā Ls 35,—, vienjūga atsperu
ratus, vērtībā Ls 35,— un darba
ragavas, vērtībā Ls 20,—.

Priekules policijas iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka saskaņā
ar Liepājas 3. iecirkņa mierties-
neša 1927. g. 14. janvāra izpildu
rakstu Ns 831, Priekules miestā
uz tirgus laukuma, 1927. g.
8. aprilī, pulksten 11 rītā. pārdos
otrreizējā atklātā vairāksolīšanā
Fricim Jāņa d. Kauliņam pie-

. ienu cūku, gada i
vērtībā Ls 30,—.

Prickulē, 1927. g. 24. martā
29250a Priekšnieks Auni

Jūrniecības departaments ar šo
izgludina par zudušu un nederīgu
Lat/. pi's. Kr istapa Kriša d. Ror-
bacha pirmās šķiras kuģu me-
ch? n ķa apliecību, izdotu no agr
Krievijas tirdzniecības-rūpnifeibas
minist ija? jūjn ecib i« daļas 19 '<*. g
19. maijā zem Nš 32. 29281

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas apriņķa priekšnieks pa-
ziņo, ka 7. apVi.lī 1927. g., pulkst.
12' dienā, Ikšķiles pag., Blomu

mājās tiks pārdota Paulim Jāņa d.
Kampem piederošā kustama
manta, sastāvoša no :

1) vienas lietotas Zinger firmas
kājminamas šujmašīnas ar virsū
uzliekamo mašinas kasti (mā-
siņas Ns 1979005);

2) vienas brūnas pulierētas ku-
modes ar tualetes spoguli un

3) viena brūna lietota izvel-
kama ēdamgalda ;
un novērtēta par Ls 159,69, dēļ
Ls 90,— ienākuma nodokļa piedzī-
šanas no Paula Kampe saskaņā
ar nodokļu departamenta rak-
stiem NšNs 1561 un 6055.

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

Rīgā, 22. martā 1927. g.
NsNs 2342/1 im 2429/ 1 29278a

Priekšnieka palīgs (paraksts).

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī dara zināmu,
ka 1927. g. 11. aprilī, pulksten
12 dienā, Svētes pagastā Griežu
mājās, Jelgavas apriņķa mier-
tiesneša prasības apmierināšanai
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota Teodo-
ra un Augustes Lazdiņu kusta-
ma manta sastāvoša no 2 g. v.
teles, novērtēta par Ls 40,—.

Tele apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas.

Jelgavā, 24. martā 1927. g.
29243a Priekšu, pal. (paraksts).

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo, ka 4 aprili 192'. g, pīkst
0 ntā, Balvu miestā, policijas

iecirkņa kancleja,

Madonas apriņķa priekšnieka

palīgs 1. iecirknī paziņo, ka 31.
martā 1927. g., pulksten 10 rītā,
pie Meiranu pagasta nama tiks
izpārdota vairāksolīšanā pilsonei
Havai Zalmaņa m. Nadclman
piederoša kustama manta, sastā-
voša no dažādām mājsaimniecī-
bas mantām pēc saraksta, noce-
nota par Ls 12,—, izpildot tiešo
nodokļu departamenta rakstu no
7. marta 1927. g. ar Nš (Ī.S738.

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

1927. g. 2.'!. marta. Ns 2107.
29245a Priekšn. pal. (paraksts).

Madonas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī paziņo, ka 4. ap-
rilī 1927. g., pulksten 10 rītā, pie
Roča mājas Madonā, tiks izpār-
dota vairāksolīšanā pilsonei An-
nai Pētera m. Gulen piederoša
kustama manta, sastāvoša no
vienas kumodes un viena sienas
spoguļa, nocenota par Ls 21,—,
izpifdot Rīgas apgabaltiesas sprie-
dumu no 14. marta 1927. g. ar
Ns 22467/6.

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

1927. g. 24. martā. Ns 15980.
29244a Priekšn. pal. (paraksts),

fekšl elu m lisuijas pasu nod,
izklīdina par no aud tu fzaka
M e i k s i n a > rzeme* pasi Ns b288,
izd 1925. e Rigā 20283

Pazaudētu Po.ijas nac. pase, izd
no Po ijas konsulāta Rīgā, ar
Ns ^8/221, uz Emīlijas Miķeļa
m B e d t k e vardu, kūja uzs ?a-
tama kī nederīga 29277

Pamats: Rīgas pl. VIII iec.
priekšnieki prototols 23. mattā š.g.
ar Mi 5193

Krāslavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudētu zirga pasi
ar Nš 491, izd. 17. sept 1920. g
no Krāslavas pag valdes uz Ni-
pona Donata Usti.ia d.vārdu 2 2-19

PaziņofSMtns.
Ar šo paziņoju, ka no manis 29. martās, g, p. 1 d notiktā ūtrupe

Rīgas biržas zālē uz linu apstrādāšanas fabriku
mašinām un iekārtām, lauksaimn. inven-
tāru, linu stiebriņiem u. t t, u. t. t.

nenotiks.
29301 Zv rināts biržas muklers P. Rupnera.

Kalsnavas virsmežniecība

pārdos mutiskā Izsolē
1927. f. 8. aprilī Mārcienas pagasta m

g. 21. marta izsolē nepārdotos, pie Mārcienas dzelzsceļa stacijas
bērza klučus vienā vienībā, apm. 43 ciešmetri, n<

tētus par I.s 750, -. (Novērtējums pazemināts par apmēram 21
lzs> " pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komi-

- naudas no vienības izsludinātās vērtības. Pēc
?līšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas, par kufu

vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems ari banku un kredītbiedrību ga-

rantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludināto vienību noņemt

nu izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie ! iec. mežziņa.

29267a Kalsnavas virsmežniecība.
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